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Útdráttur 

Alvarleg atvik í starfi geta haft neikvæð áhrif á líðan ljósmæðra og 

rannsóknir hafa sýnt að ljósmæður sem upplifa slíkt eru líklegri til að hverfa 

frá störfum heldur en þær sem hafa ekki lent í slíkum atvikum. Fullnægjandi 

stuðningur við ljósmæður í kjölfar alvarlegra atvika getur bætt líðan og 

útkomu þeirra. Tilgangur rannsóknarinnar var að afla upplýsinga um upplifun 

ljósmæðra af því að hætta störfum við fæðingar í kjölfar þess að þær upplifa 

alvarlegt atvik í starfi. Rannsóknarsniðið var eigindlegt og stuðst var við 

aðferð Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. Þátttakendur voru valdir með 

tilgangsúrtaki og snjóboltaúrtaki. Tekin voru viðtöl við sjö ljósmæður, eitt til 

tvö viðtöl við hverja þeirra með opnum viðtalsramma. Viðtölin urðu alls tólf. 

Greind voru þemu út frá frásögnum ljósmæðranna og varð yfirþema 

rannsóknarinnar nefnt; þetta lifir með manni, alltaf. Meginþemu voru sjö það 

er: stuðningur eða stuðningsleysi; ekki nógu sterk til að standa með sjálfri 

mér; að missa hluta af sjálfum sér eða verða maður sjálfur á ný; tækifæri til 

að læra; fyrri reynsla spilar inn í upplifunina; endalaust álag fer illa með 

mann og áfallið og áhrifin. Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru að 

þátttakendur upplifðu sig eina í áfallinu, stuðningurinn var takmarkaður og 

álag á vinnustað yfirþyrmandi. Áfallið hafði áhrif á bæði andlega og 

líkamlega líðan. Þær upplifðu höfnun og skilningsleysi en gátu sumar notað 

reynsluna til þroska á meðan öðrum fannst þær missa hluta af sjálfri sér. Að 

yfirgefa starf sitt í kjölfar alvarlegs atviks í starfi hefur gríðarleg áhrif á líf og 

líðan ljósmæðra. Skapa þarf styðjandi og hvetjandi umhverfi fyrir ljósmæður 

sem upplifa áföll í starfi og gefa rými til úrvinnslu og bata. Huga þarf að 

starfsumhverfi ljósmæðra en mikið álag, ófullnægjandi mönnun og 

óraunhæfar kröfur til starfsfólks eykur líkur á starfstengdum kvillum, veldur 

óöryggi í starfi og eykur líkur á að ljósmæður yfirgefi starf sitt.  

 

Lykilorð: Ljósmæður, alvarleg atvik, stuðningur, álag, streita, áföll, 

fyrirbærafræði, Vancouver-skólinn 





 

Abstract 

Midwives who work at delivery wards and experience serious incidents 

during childbirth are more likely to leave their profession than those who 

have not experienced such incidents. Furthermore, support after experiencing 

a serious incident during work can improve their wellbeing and speed up 

their recovery. The purpose of this study was to investigate how midwives 

experience leaving their profession following a serious incident during birth. 

The research design was qualitative, using the Vancouver-School of 

Doing Phenomenology-method. Seven midwives, chosen by purposeful 

sample and snowball sample, were interviewed once or twice each by use of 

a non-structured interview in a total of twelve interviews. The main theme 

identified was named; It follows you forever. There were seven themes: 

Support or the lack thereof; too weak to stand up for myself; to lose a part of 

oneself or become yourself again; a learning opportunity; previous 

experiences have an effect; never ending pressure has an effect and the shock 

and the impact. The main results are that participants felt alone during the 

traumatic event, support was limited and workplace stress was 

overwhelming. The traumatic event had an effect on both their mental and 

physical health. They experienced rejection and a lack of understanding but 

some of them were able to use the events for personal development while 

others felt like they lost a part of themselves. Leaving their profession 

following a serious incident has a tremendous impact on the lives and 

wellbeing of midwives. A supportive and encouraging environment for those 

midwives is important and they need space to process and to heal after such 

an incidence. The working environment of midwives needs tending to. Such 

great pressure, lack of manpower and unrealistic expectations increase the 

likelihood of work related illnesses, cause work-related insecurities and 

increase the likelihood of midwives leaving their profession.  

 

Key words: Midwives, serious incidents, support, work load, stress, traumatic 

events, phenomenology, Vancouver-School 

 

 

 

 

 



 



 

 

Formáli  

Að verða fyrir áfalli í starfi er eitthvað sem ég held að allar ljósmæður 

hræðist á einhverjum tímapunkti á sínum starfsferli. Í fæðingum getur verið 

fín lína á milli lífs og dauða, lífið getur verið óútreiknanlegt og lítil yfirsjón 

getur reynst dýrkeypt. Stundum festumst við í atburðarás sem við höfum enga 

stjórn á og líkur eru á að hver einasta ljósmóðir upplifi einhvern tímann á 

sínum ferli atvik sem reynist henni erfitt og hefur áhrif á líðan hvort sem er til 

lengri eða styttri tíma. Stuðningur í orðum og verki er eitt af því dýrmætara 

sem við ljósmæður getum gefið hvor annarri og öðru samferðafólki okkar. Í 

þessu ferli sem fæðing þessa verkefnis hefur verið hefur mér oft verið hugsað 

til þessa erindis sem mér finnst fanga kjarna upplifunar minnar við vinnslu 

þess. 

Eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt, 

sem dropi breytir veig heillar skálar. 

Þel getur snúist um atorð eitt. 

Aðgát skal höfð í nærveru sálar. 

Svo oft leyndist strengur í brjósti, sem brast 

við biturt andsvar, gefið án saka. 

Hve iðrar margt líf eitt augnakast, 

sem aldrei verður tekið til baka. 

 

Úr einræðum Starkaðar eftir Einar Benediktsson 
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Þakkir 

Fyrst og síðast vil ég þakka þeim hugrökku ljósmæðrum sem voru tilbúnar að 

treysta mér fyrir sögum sínum. Þeirra reynsla kenndi mér margt. 

Leiðbeinanda mínum, Dr. Sigfríði Ingu Karlsdóttur vil ég þakka afar 

ánægjulegt samstarf og fyrir einstaklega ljúfa, uppbyggilega og trygga 

leiðsögn. Hennar framlag var ómetanlegt og skilur eftir sig dýrmætan 

lærdóm. Kærri vinkonu þakka ég samfylgdina í gegnum námið, hvatninguna 

og styrkinn. Saman gátum við allt. Foreldrar mínir eiga miklar þakkir skilið 

fyrir að hafa endalausa trú á mér, fyrir að hvetja mig áfram og leyfa mér 

aldrei að gefa drauma mína upp á bátinn. Það er ómetanlegt að eiga svo 

styrkar hendur að leita til. Að lokum vil ég þakka börnunum mínum fyrir allt 

það sem þau eru mér. Þeirra ást, stuðningur og hvatning er það dýrmætasta 

sem ég á
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Inngangur  

Þó nokkur hluti ljósmæðra upplifir alvarlegt atvik í starfi á sínum ferli. Áhrif 

og afleiðingar slíkrar upplifunar eru mismiklar en alvarleiki atviksins og 

útkoma móður og barns hafa þar mikið að segja. Álag á ljósmæður hefur 

verið vaxandi vandamál undanfarin ár (Fiabane, Giorgi, Squazzin og 

Argentero, 2013), fæðingarstöðum hefur fækkað, tíðni meðgöngukvilla hefur 

aukist og alvarlega veikum konum farið fjölgandi. Sérstök athygli ætti að 

vera á því að draga úr álagi og líkum á kulnun í starfi en áhrif þessara tveggja 

þátta geta verið gríðarleg bæði fyrir einstaklinginn og vinnustaðinn 

(Hoffman, 2018) og hafa fjölmargar rannsóknir sýnt að áhrif slíkra aðstæðna 

verða frekar til þess að ljósmæður íhuga að yfirgefa starf sitt (Hammig, 2018; 

Spiby o.fl., 2018; Leinweber, Creedy, Rowe og Gamble 2017; Whalberg 

o.fl., 2016). Samkvæmt rannsóknum er raunveruleg hætta á skorti á 

ljósmæðrum í flestum löndum og mikilvægt að skoða hvað hægt er að gera til 

að sporna gegn þeirri þróun (Holland, Tham og Gill, 2018; Spiby o.fl., 2018; 

Sheen, Spiby og Slade, 2016). 

Á Íslandi eru starfandi um 290 ljósmæður og er ríflega helmingur 

þeirra eldri en 50 ára en síðustu ár hafa aðeins10-12 ljósmæður verið 

útskrifaðar ár hvert. Ein íslensk rannsókn hefur verið framkvæmd þar sem 

skoðuð er upplifun ljósmæðra af alvarlegum atvikum í starfi og þar kom fram 

að áhrif alvarlegra atvika á ljósmæður geta verið veruleg, alvarleg og varað 

til langs tíma (Sigfríður Inga Karlsdóttir, Elín Díanna Gunnarsdóttir, Elísa 

Dröfn Tryggvadóttir og Eydís Hentze Pétursdóttir, 2018).  

Ljósmæður verða reglulega útsettar fyrir streituvaldandi atvikum eða 

aðstæðum í starfi sínu og hafa rannsóknir sýnt að slíkt getur haft áhrif á bæði 

andlega og líkamlega heilsu (Schrøder o.fl., 2016; Björg Sigurðardóttir og 

Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2014). Ljósmæður eru í aukinni hættu á að þróa með 

sér kvilla eins og þunglyndi og kvíða og að upplifa kulnun í starfi (Spiby 

o.fl., 2018; Tyssen 2018; Sheen, Spiby og Slade, 2015; Fiabane o.fl., 2013). 

Nýleg eigindleg rannsókn, þar sem tekin voru hópviðtöl við ljósmæður með 

stuttan starfsaldur, gefur til kynna að horfa þurfi sérstaklega til þess hóps en 

álag á fyrsta ári í starfi getur verið gríðarlegt (Kool, Feijen-de Jong, 

Schellevis, 2019). 

Í yfirlitsgrein Coughlan o.fl. (2017) um afleiðingar alvarlegra atvika á 

ljósmæður kemur fram að ljósmæður tala oft ekki um vanlíðan sína, geta 

fengið á tilfinninguna að þær beri ábyrgð á óvæntri útkomu og upplifi að hafa 
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brugðist skjólstæðingi sínum (Coughlan o.fl., 2017). Alvarleg atvik geta því 

haft gríðarleg og margþætt áhrif á þann starfsmann sem kemur að slíku atviki 

og er oft um neikvæð áhrif að ræða. Afleiðingarnar geta til dæmis verið 

tilfinningalegt álag, hræðsla, sektarkennd, skömm, þunglyndi, 

svefnvandamál, endurtekin minningabrot frá atburðinum auk þess sem 

viðkomandi getur orðið var við ýmis líkamleg einkenni (Hoffman, 2018; 

Sigfríður Inga Karlsdóttir o.fl., 2018; Coughlan o.fl., 2017; Slade, Sheen, 

Collinge, Butters og Spiby, 2015). Opinber umfjöllun, rannsóknarferli og 

niðurstöður rannsókna á alvarlegu tilviki getur einnig aukið höggið á 

starfsmanninn gríðarlega. Auk þess sem áhrif alvarlegra atvika á starfsfólk 

hafa tilhneigingu til að vera meiri ef um er að ræða ungt, hraust fólk og ef um 

fleiri en eitt líf er að ræða en sú lýsing passar fullkomlega við 

fæðingardeildar (Spiby o.fl., 2018; Coughlan o.fl., 2017). 

Viðbrögð einstaklinga við alvarlegum atvikum geta verið á ýmsa vegu 

en þegar einstaklingur yfirgefur stéttina í kjölfar slíks getur það verið allt frá 

því að vera leið lausnar og yfir í algjört niðurbrot. Samkvæmt yfirlitsgrein 

Hoffmans (2018) kemur hræðsla við að trúnaður sé ekki virtur og hræðsla við 

fordóma helst í veg fyrir að fólk leiti sér aðstoðar við að vinna úr erfiðum 

hlutum sem það upplifir í starfi. Góður stuðningur getur aftur á móti skipt 

sköpum í að bæta útkomu starfsmanns sem upplifir alvarlegt atvik í starfi 

(Coughlan o.fl., 2017). 

Í fagi eins og ljósmóðurfræði má alltaf gera ráð fyrir að einhvers staðar 

bregði út af og alvarleg atvik haldi áfram að koma upp þótt alltaf sé stefnt að 

því að koma í veg fyrir slíkt. Að fá innsýn í upplifun ljósmæðra sem hætt 

hafa störfum við fagið í kjölfar alvarlegra atvika í fæðingum er mikilvægt 

fyrsta skref til að hægt sé að styðja betur við bakið á ljósmæðrum sem upplifa 

alvarleg atvik í starfi með það að markmiði að þær hætti síður störfum í 

kjölfar slíks. 

Markmið rannsóknar 

Markmið þessarar rannsóknar er annars vegar að öðlast innsýn í upplifun 

ljósmæðra af því að hætta störfum við fæðingar í kjölfar þess að þær upplifa 

alvarlegt atvik í starfi og hins vegar að afla upplýsinga um upplifun 

ljósmæðra af þeim stuðningi sem þær fengu í kjölfar alvarlegs atviks í starfi.  
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Rannsóknarspurningar 

Til að ná markmiði rannsóknarinnar voru settar fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningar: 

1) Hver er upplifun ljósmæðra af því að hætta störfum við fæðingar í 

kjölfar alvarlegs atviks í starfi? 

2) Hver var upplifun ljósmæðra af veittum stuðningi í kjölfar alvarlegs 

atviks í starfi? 

Vísindalegt gildi rannsóknar 

Höfundur telur að það að rýna í starf ljósmæðra sé mikilvægur þáttur í því að 

minnka líkur á að ljósmæður hætti störfum í kjölfar alvarlegra atvika í starfi. 

Ljósmæður eru mikilvægur hlekkur í góðu heilbrigðiskerfi og standa flest 

lönd frammi fyrir sama vanda sem er að manna stöður og koma í veg fyrir 

brottfall (Holland o.fl., 2018). Að skoða umhverfi ljósmæðra, áföll og álag 

ásamt viðbrögð og veittan stuðning er veigamikill þáttur til að hægt sé að 

halda vel utan um stétt sem vegna smæðar sinnar og mikilvægis má ekki við 

miklu brottfalli (Fiabane o.fl., 2013). Þó svo að allt sé gert til að koma í veg 

fyrir alvarleg atvik má alltaf gera ráð fyrir að slík tilvik komi upp af og til. 

Alltaf er hægt að gera ráð fyrir að meðal annars ljósmæður verði aðilar að 

slíkum atvikum á einn eða annan hátt og afleiðingar þess snerti ljósmæður 

sem og aðra sem að slíku koma (Fiabane o.fl., 2013). Að skoða hver upplifun 

ljósmæðra er af alvarlegum atvikum, hvaða ferli fór í gang og á hvaða hátt 

unnið var með starfsmanninn getur gefið til kynna hvaða viðbrögð má bæta í 

kjölfar alvarlegra atvika (Holland o.fl., 2018). Að hafa skilning á því hvernig 

það er að ganga í gegnum tiltekna reynslu er eiginlega forsenda fyrir því að 

geta hjálpað þeim sem eru að ganga í gegnum hana (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Að sama skapi er mikilvægt að skoða hvað í starfsemi ljósmæðra 

getur stutt þær í starfi, aukið starfsánægju og skapað meira öryggi bæði fyrir 

þær og þeirra skjólstæðinga (Holland o.fl., 2018).  
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Skilgreiningar helstu hugtaka 

Alvarlegt atvik 

Alvarleg atvik í fæðingarþjónustu hafa verið skilgreind sem atvik sem ógna 

velferð eða lífi móður og barns eða atvik sem sá sem sinnir fæðingarþjónustu 

upplifir sem alvarlegt þar sem einstaklingar geta upplifað ólík atvik á 

mismunandi vegu (Leinweber o.fl., 2017). 

Streita 

Streita er hugtak sem nær yfir upplifun einstaklings og líffræðileg viðbrögð 

við hvers konar álagi eða ástandi þar sem einstaklingurinn telur sig ekki ráða 

við aðstæður eða þær ógna velferð hans og vellíðan (Hammig, 2018). 

Álag í starfi 

Álag í starfi hefur meðal annars verið skilgreint út frá vinnutíma, 

vinnuaðstæðum, hversu mikið starf reynir á líkamlega burði og sálarlíf 

starfsmanns og hversu vel starfsmaðurinn nær að aðskilja vinnu og einkalíf 

ásamt því að ná fullnægjandi hvíld milli vinnudaga (Hammig, 2018). 

Kulnun 

Kulnun er skilgreint sem líkamleg og tilfinningaleg örmögnun sem dregur úr 

starfsgetu einstaklings. Slík einkenni hjá heilbrigðisstarfsfólki hafa oft verið 

tengd við viðvarandi vinnuálag, ónóga stjórn á aðstæðum, óljósa skiptingu 

verkefna, ófullnægjandi mönnun, litla starfsánægju, skort á stuðningi í starfi 

og erfiðleika við að samræma starf og fjölskyldulíf (Fiabane o.fl., 2013). 

Áfallastreita 

American Psychological Association (APA) skilgreina áfallastreituröskun 

(PTSD) sem röskun sem skerðir getu og hæfni einstaklings til daglegra 

athafna. Röskunin kemur oftast í kjölfar upplifunar alvarlegs áfalls þar sem 

lífi eða velferð einstaklingsins sjálfs eða annarra í umhverfi hans er ógnað 

(Nightingale, Spiby, Sheen og Slade, 2018). 

Stuðningur  

Virkur stuðningur í kjölfar alvarlegs atviks í starfi felst í virðingu, skilningi, 

samkennd og stuðningsríku umhverfi. Auk þess felst stuðningur í hreinskilni 

og gegnsæi í umfjöllun og úrvinnslu atviks (Coughlan o.fl., 2017). 
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Takmarkanir rannsóknar 

Þar sem úrtaksstærð er lítil (n= 7), jafnvel þó viðtölin hafi verið samtals tólf 

er það takmörkun við túlkun niðurstaðna sem gæti talist draga úr styrk 

rannsóknarinnar. Reynsluleysi rannsakanda gæti einnig talist ákveðin 

takmörkun því þrátt fyrir góðan undirbúning, ígrundun og að gætt væri vel að 

því að nota vinnuferli rannsóknaraðferðarinnar þá er það ljóst að viðtalstækni 

og túlkun niðurstaðna krefst alltaf æfingar og aukin reynsla kemur þar 

sannarlega til góða. Styrkur aðferðarinnar er sá að þátttakendur taka þátt í því 

að sannreyna túlkun rannsakanda sem vegur þarna upp á móti. Að lokum er 

ákveðin hætta á að úrtak verði einsleitt en upphaflega var notast við 

tilgangsúrtak og auglýst eftir þátttakendum en svo skipt yfir í snjóboltaúrtak. 

Hér ber þó að hafa í huga að um lítið þýði er að ræða sem gerir það erfiðara 

að komast hjá slíku.  

Heimildaleit 

Leit að lesefni fór fram á tímabilinu nóvember 2018 til apríl 2019. 

Heimildaleit var gerð í gagnagrunnunum EbscoHost,Web of Science, 

ProQuest, Google Scholar, Up to Date og Gegni. Leitin var takmörkuð við 

íslenska og enska tungu og Norðurlandamál og voru helstu leitarorð: 

Ljósmóðir, áfall, álag, streita, starfsumhverfi, ljósmóðir, alvarleg atvik og 

stuðningur.  

Samantekt 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er að öðlast innsýn í upplifun ljósmæðra af því 

að hætta að starfa við fæðingar í kjölfar alvarlegra atvika í starfi og upplifun 

þeirra af veittum stuðningi. Umfjöllunin hér að framan gefur til kynna að 

starf og aðstæður ljósmæðra geti verið krefjandi á margan hátt og að álag og 

ábyrgð ljósmæðra er mikil. Það er nauðsynlegt að skoða hvernig hægt er að 

styðja þennan hóp betur í kjölfar alvarlegra atvika í starfi og draga þannig úr 

líkum á að ljósmæður hverfi frá störfum sínum.   
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Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um ljósmæður á Íslandi, streitu og álag í lífi og 

starfi, alvarleg atvik í starfi og útkomu ljósmæðra. Fjallað verður um þá 

þekkingu sem liggur að baki rannsókninni bæði hérlendis og erlendis.  

Ljósmæður á Íslandi 

Líðan ljósmæðra hefur lítið verið skoðuð hérlendis en til er ein nýleg 

rannsókn þar sem reynsla ljósmæðra af áhrifum alvarlegra atvika í fæðingu 

var skoðuð. Rannsóknin var eigindleg og samræmast niðurstöður hennar að 

miklu leyti erlendum rannsóknum en þar kom fram að alvarleg atvik hafa 

veruleg áhrif á líðan ljósmæðra og jafnvel til lengri tíma (Sigfríður Inga 

Karlsdóttir o.fl., 2018). Mikið álag, krefjandi starfsumhverfi og skortur á 

stuðningi eru áskoranir sem takast þarf á við en þessir þættir geta ýtt undir að 

ljósmæður leiti á ný mið þegar kemur að vali á vinnustað (Holland o.fl., 

2018).  

Ljósmæður á Íslandi eru fámenn stétt og er saga þeirra einstök að svo 

mörgu leyti. Á Íslandi í dag eru starfandi um 290 ljósmæður og starfa flestar 

þeirra innan heilbrigðisstofnana eða heilsugæslustöðva. Starf ljósmæðra nær 

til margra þátta og yfir allt frjósemisskeið kvenna. Þær gegna lykilhlutverki í 

fræðslu og ráðgjöf til fjölskyldna auk þess að sinna konum á öllum stigum 

barneignarferlisins ásamt því að styðja við umönnun nýburans. Sérstaða 

ljósmæðra felst ekki síst í því að þær geta starfað á eigin ábyrgð og getur starf 

þeirra farið fram innan veggja heimilisins, innan heilsugæslustöðva, 

sjúkrahúsa eða í raun hvar sem þjónustu þeirra er óskað (Ljósmæðrafélagið, 

e.d.). 

Árið 1761 hófst formleg menntun ljósmæðra í landinu undir stjórn 

Bjarna Pálssonar landlæknis sem síðan fékk sér til aðstoðar danska ljósmóður 

að nafni Margrethe Katrine Magnússen. Það var árið 1912 sem 

Yfirsetukvennaskólinn var stofnaður og varð hann síðar Ljósmæðraskóli 

Íslands eða allt þar til árið 1994. Það var svo árið 1996 að ljósmæðranámið 

var flutt upp á háskólastig og þá undir stjórn ljósmæðra í þeirri mynd sem það 

er í dag þar sem um er að ræða 60 eininga sérhæft nám eftir að BS námi í 
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hjúkrunarfræði er lokið. Námi ljósmæðra lýkur með embættisprófi í 

ljósmóðurfræði (Ljósmæðrafélagið, e.d.). 

Streita og álag í lífi og starfi 

Streita er hugtak sem nær yfir upplifun einstaklings og líffræðileg viðbrögð 

við hvers konar álagi eða ástandi þar sem einstaklingurinn telur sig ekki ráða 

við aðstæður eða þær ógna velferð hans og vellíðan (Hammig, 2018). Við 

streitu verða breytingar á efnaskiptum líkamans og blóðflæði sem undirbýr 

líkamann fyrir átök og álag og getur því streita til skamms tíma verið góð og 

eflandi. Verði streita hins vegar langvarandi er aukin hætta á að hún verði 

skemmandi og áhrif hennar neikvæð og víðtæk og nái bæði til líkamlegrar og 

andlegrar líðanar (Ólafur Þór Ævarsson, 2016).  

Streita í starfi er önnur helsta heilsufarsógn iðnvæddra ríkja en allt að 

45% Evrópubúa upplifa streitu í tengslum við starf sitt en aðeins 

stoðkerfisvandamál eru algengari (Favrod o.fl., 2018). Hjúkrunarfræðingar 

og ljósmæður skipa stóran hluta heilbrigðiskerfisins og standa flest lönd 

frammi fyrir sama vanda sem er að manna stöður og halda í starfsfólk en 

raunveruleg hætta er á skorti meðal þessara stétta (Holland o.fl., 2018). Í 

starfi innan heilbrigðisstofnana verður heilbrigðisstarfsfólk reglulega útsett 

fyrir streituvaldandi atvikum eða aðstæðum sem geta haft áhrif á bæði 

andlega og líkamlega heilsu þess (Hammig, 2018; Sheen, Spiby og Slade, 

2016; Fiabane o.fl., 2013; Björg Sigurðardóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 

2014). Rannsóknir hafa sýnt að vegna álags innan þessa kerfis er 

heilbrigðisstarfsfólk í meiri hættu á að þróa með sér starfstengda kvilla og 

mætti þar nefna kulnun í starfi (Fenwick, Lubomski, Dreedy og Sidebotham, 

2018; Favrod o.fl., 2018; Hammig, 2018; Slade o.fl., 2018; Cohen, Leykin, 

Golan-Hadari og Lahad, 2017; Rice og Warland, 2013), þunglyndi og kvíða 

(Favrod o.fl., 2018) ásamt því að lyfjamisnotkun er þekktur áhættuþáttur 

slíkrar vanlíðunar (Fiabane o.fl., 2013). 

Mikilvægt er að greina hvaða þættir það eru á vinnustað sem hindra og 

hvaða þættir það eru sem stuðla að bættri líðan og heilsu 

heilbrigðisstarfsmanna. Forvarnir sem þessar eru mikilvægar ekki síst til að 

draga úr eða koma í veg fyrir álag eða sjúkdóma ásamt því að stuðla að því 

að ná því besta út úr starfsmanninum hverju sinni sem aftur hefur jákvæð 

áhrif á árangur og hæfi stofnunarinnar (Fiabane o.fl., 2013). Árið 2016 var í 

Ástralíu gerð megindleg rannsókn þar sem þátttakendur voru beðnir um að 
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svara spurningalista (n=3005) varðandi þá þætti á vinnustaðnum sem hafa 

áhrif á hjúkrunarfræðinga og ljósmæður og hvaða leiðir hægt væri að fara til 

að draga úr brottfalli þessara stétta. Þeir þættir sem stóðu upp úr voru mikið 

vinnuálag, tilfinningalega krefjandi starf, skuldbinding við starfið og að rödd 

starfsmannsins væri ekki virt nægilega hvað varðaði menningu 

vinnustaðarins, stjórnun og ákvarðanir er vörðuðu þeirra störf (Holland o.fl., 

2018). Niðurstöður þessarar sömu rannsóknar sýndu fram á að 85% svarenda 

töldu starf sitt krefjast mikils vinnuframlags og að sífellt þyrfti að vinna 

störfin hraðar og sögðu 71% svarenda að sjaldnar gæfist tími til að vinna verk 

sín eins vel og þeir töldu æskilegt. Í rannsókninni kom einnig fram að 

óraunhæfar kröfur væru gerðar til ljósmæðra í formi stjórnunar, ábyrgðar og 

ýmissa viðbótarverkefna án þess að til kæmi aukinn tími eða bjargráð til að 

sinna slíku. Þátttakendur rannsóknarinnar lýstu ítrekað áhyggjum sínum af 

því hvernig aukin vinnubyrði veldur auknu álagi á starfsfólk auk þess að 

draga úr gæðum umönnunar og öryggi skjólstæðinga (Holland o.fl., 2018). 

Eins og kemur fram í rannsókn Holland o.fl. (2018) veldur það að þurfa 

sífellt að fela tilfinningar sínar í starfi álagi á starfsfólk og getur jafnvel haft 

neikvæð áhrif á persónulegt líf starfsmannsins, auk þess að valda aukinni 

tilhneigingu til kulnunar í starfi. 

Starf ljósmæðra hefur almennt verið talið krefjandi en að sama skapi 

mjög gefandi starf. Fólk sem velur sér störf af þessu tagi er oftar en ekki 

þátttakandi í starfi sínu af lífi og sál og er skuldbinding þess við starf sitt 

mikil. Í rannsókn Holland o.fl. (2018) kom fram að 80% svarenda voru 

almennt stolt af starfi sínu og 60% upplifðu slíkt daglega. Það kom einnig 

fram að þrátt fyrir ástríðu hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra fyrir starfi sínu 

hefði mikið vinnuálag og lítil áhrif þeirra á vinnuumhverfi sitt veruleg áhrif á 

líðan þeirra auk þess sem þátttakendur upplifðu starfsframlag sitt vanmetið. 

Afleiðing þessa voru merki um langvarandi þreytu og örmögnun í starfi og 

bendir ýmislegt til að lítið svigrúm til sjálfstæðrar ákvarðanatöku, tímaþröng 

í starfi ásamt krefjandi verkefnum auki starfstengda streitu. Það getur svo haft 

áhrif á viðbrögð og úrvinnslu ljósmæðra þegar alvarleg atvik koma upp en sé 

það ekki fullnægjandi aukast líkur á alvarlegum afleiðingum eins og 

áfallstreituröskun (Leinweber o.fl., 2017).  

Að starfsmenn hafi rödd sem hlustað er á er eitt af lykilatriðum góðrar 

vinnustaðamenningar ásamt því að starfsmaður taki þátt í umræðum varðandi 

þau málefni sem upp koma og sé þátttakandi í ákvörðunum er varða 

vinnustaðinn. Þátttaka starfsmanna í samtali við yfirmenn um veigamikla 

þætti hefur líka verið sýnt fram á að bæti frammistöðu starfsmanna (Holland 



28 

o.fl., 2018). Rannsókn Holland o.fl. (2018) sýndi að þátttakendur kysu að 

hafa starfsmannafundi auk þess að það væri „opnar dyr“ menning á 

vinnustaðnum, það er að starfsmenn geti komið við hjá yfirmönnum til að 

ræða það sem þeim liggur á hjarta. Í rannsókninni kom fram að aukning 

virtist hafa orðið á samtölum milli starfsmanna og yfirmanna en þrátt fyrir 

það virtist fara minna fyrir röddum starfsmanna, dregið hafði úr hóp- eða 

deildarfundum ásamt vinnufundum ýmis konar þar sem tekið var á ákveðnum 

málum eða tilfellum auk þess sem fréttabréfum eða upplýsingapóstum til 

starfsmanna hafði fækkað. Dregið hafði úr raunverulegri þátttöku 

starfsmanna við vinnu við lausnir þeirra mála sem upp komu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru að ákveðið sjálfræði við störf og möguleikarnir á að 

hafa áhrif á ákvarðanir tengdar starfsemi og vinnuumhverfi voru lykilþættir í 

að draga úr brotthvarfi starfsfólks (Holland o.fl., 2018). 

Alvarleg atvik, áhrif og afleiðingar 

Þegar kemur að meðgöngu og fæðingu barns er um að ræða eðlilegt ferli og 

sjaldan sem gert er ráð fyrir því að eitthvað geti út af brugðið. Samantekt 

rannsókna sýnir að komi til alvarlegra atvika í fæðingu er tilhneiging til þess 

að gera ráð fyrir að um einhvers konar mistök í eftirliti eða umönnun hafi 

verið að ræða (Coughlan o.fl., 2017). Áhættuþættir slæmrar útkomu fæðingar 

geta bæði tengst skjólstæðingnum sjálfum, heilsu hans eða aðstæðum. Einnig 

getur verið um að ræða þætti sem tengjast starfsmanninum sjálfum eða 

fæðingarstaðnum. Oft er þá um að ræða skort á samskiptum eða stjórnun, 

lélega teymisvinnu, utanaðkomandi truflun eða of mikið álag á vinnustað 

(Coughlan o.fl., 2017). 

Verði mistök snerta þau fyrst og síðast skjólstæðinginn sjálfan en 

áhrifin verða eins og dómínóáhrif þar sem starfsmaðurinn verður annað 

fórnarlamb og umhverfið eða stofnunin það þriðja. Ljósmóðirin er oft sá 

einstaklingur sem segir ekki frá líðan sinni, getur fengið þá tilfinningu að 

vera ábyrg fyrir útkomu fæðingar, jafnvel þótt um óvænt atvik sé að ræða, 

líður eins og hún hafi brugðist skjólstæðingnum og fer oftar en ekki að efast 

um hæfni sína og þekkingu (Hoffman, 2018; Coughlan o.fl., 2017; Schrøder 

o.fl., 2016).  

Afleiðingar alvarlegra atvika geta haft gríðarleg og margþætt áhrif á 

þann starfsmann sem kemur að slíku atviki og er oft um neikvæð áhrif að 

ræða (Sigfríður Inga Karlsdóttir o.fl., 2018; Spiby o.fl., 2018; Coughlan o.fl., 
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2017; Sheen o.fl., 2016). Tilfinningalegt álag, hræðsla, sektarkennd, skömm, 

þunglyndi og líkamleg einkenni ýmis konar geta komið fram í kjölfar 

alvarlegs atviks (Sigfríður Inga Karlsdóttir o.fl., 2018; Coughlan o.fl., 2017). 

Einnig geta komið fram vandamál tengd svefni, einstaklingurinn upplifir 

sífelld minningabrot frá atvikinu (Sigfríður Inga Karlsdóttir o.fl., 2018), kvíði 

getur orðið yfirþyrmandi og starfsánægja mælist minni (Hoffman, 2018; 

Spiby o.fl., 2018). Starfsmaðurinn sem að atvikinu kemur getur einnig þróað 

með sér áfallastreituröskun og í alvarlegustu tilvikunum getur komið til 

sjálfsskaða eða sjálfsvígs (Spiby o.fl., 2017; Coughlan o.fl., 2017). 

Einstaklingar sem hafa áður lent í alvarlegu atviki, hvort sem er í starfi eða 

persónulegu lífi, eru jafnvel enn líklegri til að þróa með sér 

áfallastreituröskun upplifi þeir alvarlegt atvik í starfi (Leinweber o.fl., 2017). 

Umfjöllun, lögsókn, niðurstöður krufningar og annað sem getur komið í 

kjölfar slíkra aðstæðna getur aukið höggið á starfsmanninn gríðarlega en 

afleiðingar alvarlegs atviks á starfsmann eru þó mismiklar eftir útkomu 

atviksins og í hversu miklu mæli starfsmaðurinn upplifir sig ábyrgan 

(Coughlan o.fl., 2017). Vinnustaðurinn sem slíkur getur að auki verið 

áhættuþáttur en áhrif á starfsfólk hafa tilhneigingu til að vera meiri ef um er 

að ræða ungt, hraust fólk og fleiri en eitt líf en sú lýsing passar fullkomlega 

við fæðingardeildar (Coughlan o.fl., 2017). 

Áhrif alvarlegra atvika geta einnig náð til annarra en þeirra aðila sem 

eru beinir þátttakendur í atvikinu sjálfu eins og þeirra sem koma til aðstoðar 

en þeir geta einnig þróað með sér bæði andleg og líkamleg einkenni í kjölfar 

aðkomu sinnar og jafnvel einnig áfallastreituröskun (Spiby o.fl., 2018; Sheen 

o.fl., 2016). Ljósmæðranemar verða einnig útsettir fyrir áhrifum alvarlegra 

atvika. Í megindlegri rannsókn Spiby o.fl. (2018), þar sem spurningalisti var 

lagður fyrir ljósmæðranema, kom fram að þeim fannst þeir ekki undirbúnir 

undir áhrif slíkra atburða og upplifðu sig ekki ráða við aðstæður, ábyrgð né 

tilfinningar sem fylgdu í kjölfarið. Í rannsókninni kom einnig fram að 

ljósmæðranemarnir töldu sig fá takmarkaðan skilning á áhrifum atburða á sig 

og takmarkaðan stuðning eða úrræði til að vinna úr slíku.  

Árið 2017 var ljósmæðrum á fyrir fram völdum stofnunum í Ástralíu 

boðið að taka þátt í rafrænni rannsókn er varðaði áhættuþætti aukinnar streitu 

á vinnustað í kjölfar áfalls í starfi. Svarendur voru 601 eða 27,7% þýðisins en 

rannsakendur fjalla um að lágt svarhlutfall geti tengst eðli rannsóknarinnar. 

En líðan, áhrif og útkoma þeirra sem verða fyrir alvarlegu atviki í starfi getur 

orðið til þess að einstaklingarnir eiga erfitt með að fara til baka til atviksins 

auk þess sem hluti þýðisins hættir að starfa við fæðingar eða yfirgefur stéttina 
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jafnvel alveg. Rannsóknin tók til nokkurra þátta eða tilfinninga sem taldir eru 

til áhættuþátta í kjölfar alvarlegra atvika. Þessir þættir voru, 1) hræðsla, 2) 

hryllingur, 3) hjálparleysi, 4) reiði, 5) sektarkennd, 6) ábyrgð og 7) 

vanmáttur. Í ljós kom að algengt var að ljósmæður upplifðu einhvern þessara 

þátta í kjölfar alvarlegs atviks í starfi. Meira en helmingur ljósmæðranna 

(51% n=305) upplifði hræðslu, 75% (n=451) upplifðu tilfinningu hryllings og 

82% ljósmæðranna (n=488) upplifðu sektarkennd vegna þess atviks sem varð 

(Leinweber o.fl., 2017). Áhrif áhættuþáttanna á ljósmæður voru mismikil 

eftir því um hvaða tilfinningar var að ræða. Þær ljósmæður sem upplifðu 

tilfinningu hryllings í kjölfar atviksins voru fjórum sinnum líklegri en aðrar 

ljósmæður til að sýna einkenni áfallastreituröskunar og ljósmæður sem 

upplifðu sektarkennd í kjölfar atviksins voru þrisvar sinnum líklegri til að 

sýna slík einkenni. Ljósmæður sem sjálfar höfðu upplifað áfall við sínar eigin 

fæðingar voru í aukinni hættu á að þróa með sér einkenni 

áfallastreituröskunar (Leinweber o.fl., 2017). Í rannsókninni kom einnig í ljós 

að stór hluti ljósmæðranna (46%) hafði hugsað um að yfirgefa starfið sitt eða 

að hætta að starfa við fæðingar í náinni framtíð og var sterk fylgni á milli 

þess og þeirra ljósmæðra sem sýndu einkenni áfallastreituröskunar 

(Leinweber o.fl., 2017). Javid o.fl., (2018) gerðu eigindlega rannsókn þar 

sem þeir tóku viðtal við ljósmæður sem höfðu upplifað rof á fósturæð hjá 

konu í þeirra umsjón. Í viðtölunum kom í ljós að þrátt fyrir að um eðlilegar 

meðgöngur og hraustar konur hafi verið að ræða og fæðing hafi gengið 

eðlilega fyrir sig fram að því að æð rofnaði, veltu ljósmæðurnar fyrir sér 

hvort þær hefðu gert eitthvað vitlaust, hvort þær hefðu misst af einhverju, 

hvort þær hefðu getað gert betur og að þær væru ábyrgar fyrir atvikinu (Javid 

o.fl., 2018). Rannsakendur greindu þemu hvað varðaði líðan ljósmæðranna 

og fundu út að upplifun ljósmæðranna af atvikunum var best lýst með 

orðunum hræðileg og eyðileggjandi lífsreynsla. Þær upplifðu mikla hræðslu, 

áfallið vegna óvænts atviks var mikið og ljósmæðurnar samhljóma um að 

atvikið hefði tekið mikið á þær og áhrif þess verið langvarandi (Javid o.fl., 

2018). 

Rannsóknir í Ástralíu, Svíþjóð, Bretlandi og Bandaríkjunum hafa allar 

sýnt fram á að ljósmæður sem upplifa alvarleg atvik í starfi hverfa frekar frá 

störfum hvort sem er tímabundið eða til frambúðar heldur en ljósmæður sem 

ekki upplifa alvarlegt atvik í starfi (Javid o.fl., 2018; Pezaro, Clyne, Turner, 

Fulton og Cerada, 2016). Megindleg rannsókn þar sem breskar ljósmæður 

voru beðnar að svara spurningalista sýndi fram á að yfir 95% allra ljósmæðra 

hafði orðið aðili að eða vitni að alvarlegu atviki við störf sín (Favrod o.fl., 
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2018). Rannsókn Spiby o.fl. (2018) gaf til kynna að að minnsta kosti ein 

ljósmóðir af hverjum tuttugu hefur upplifað einkenni áfallastreituröskunar í 

kjölfar alvarlegs atviks. Vísbendingar eru um að ljósmæður fái ekki 

fullnægjandi stuðning eða séu ekki ánægðar með veittan stuðning og telji 

hann annað hvort ófullnægjandi eða óhentugan. Æskilegur stuðningur við 

ljósmæður þarf að vera sérhæfður og taka mið af sérstöðu starfs þeirra en 

náin tengsl ljósmæðra við konur sem þær sinna gerir þær oft á tíðum mjög 

berskjaldaðar gagnvart alvarlegri útkomu móður og barns (Javid o.fl., 2018). 

Áhrif alvarlegra atvika á ljósmæður hafa lítið verið skoðuð hérlendis 

en Sigfríður Inga Karlsdóttir o.fl., (2018) gerðu eigindlega rannsókn þar sem 

tekin voru djúpviðtöl við 15 ljósmæður sem störfuðu á fjórum mismunandi 

stofnunum en áttu allar þá reynslu sameiginlega að hafa lent í alvarlegu atviki 

í starfi. Tilgangur rannsóknar var að kanna hvort og þá hvaða áhrif alvarleg 

atvik í starfi hefðu á líðan og störf ljósmæðranna og hvaða þættir gætu bætt 

líðan þeirra eftir slíka upplifun. Niðurstöður rannsóknarinnar voru 

sambærilegar þeim sem áður hefur verið greint frá að því leyti að áhrif 

alvarlegra atvika á ljósmæður geta verið veruleg og til langs tíma og haft 

áhrif bæði í vinnu og í einkalífi en einnig kom fram að með því að vinna með 

atvikið hefði það, þegar upp var staðið, jafnvel styrkt þær í starfi. 

Kulnun í starfi 

Kulnun er ástand þar sem einstaklingurinn fer í algjört þrot. Bæði andleg og 

líkamleg einkenni geta komið fram, einstaklingurinn fjarlægist sjálfan sig og 

upplifir skerta hæfni til að takast á við dagleg störf hvort sem um ræðir í 

vinnu eða einkalífi (Tyssen, 2018). Ýmsar ástæður hafa verið nefndar sem 

orsakavaldar kulnunar en streita, álag og krefjandi vinnuumhverfi hafa verið 

þar efst á blaði (Tyssen, 2018; Hoffman, 2018; Fiabane o.fl., 2013). 

Álag og áhrif þess á heilbrigðisstarfsfólk hefur verið vaxandi vandamál 

undanfarin ár (Hoffman, 2018; Fiabane o.fl., 2013) og er sérlega vel þekkt á 

meðal þeirra sem starfa innan heilbrigðisstofnana (Fiabane o.fl., 2013). 

Kulnun er í dag orðið þekkt fyrirbæri og þörfin fyrir stefnumótun á andlegum 

stuðningi fyrir starfsfólk orðin ljós. Kulnun er skilgreind sem líkamleg og 

tilfinningaleg örmögnun, fólk fjarlægist starf sitt og afköst verða lítil eða 

engin. Slík einkenni hjá heilbrigðisstarfsfólki hafa oft verið tengd við 

viðvarandi vinnuálag, ónóga stjórn aðstæðna, óljósa skiptingu verkefna, 

ófullnægjandi mönnun og árekstur milli starfs og fjölskyldulífs, skorts á 
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stuðningi í starfi og lítillar starfsánægju (Hammig, 2018; Fiabane o.fl., 2013). 

Skaði vegna kulnunar verður því ekki aðeins hjá þeim einstaklingi sem fyrir 

kulnun verður heldur geta áhrif ástandsins skaðað skjólstæðinga, vinnufélaga 

og jafnvel fjölskyldu (Hoffman, 2018). Það ætti að vera efst á forgangslista 

þeirra sem hafa með stjórn heilbrigðisstofnana að gera, að skapa og viðhalda 

heilbrigðu starfsumhverfi. Sérstök athygli ætti að vera á því að draga úr álagi 

og líkum á kulnun í starfi en áhrif þessara tveggja þátta geta verið gríðarleg, 

bæði fyrir einstaklinginn og stofnunina (Hoffman, 2018) og ekki síður 

skjólstæðinginn sjálfan en samantekt fyrri rannsókna sýnir að þar sem kulnun 

hefur mælst hærri hefur öryggi skjólstæðinga mælst lægra (Fiabane o.fl., 

2013).  

Stuðningur í kjölfar alvarlegra atvika 

Rannsóknir hafa sýnt að langvarandi áhrif alvarlegra atvika á ljósmæður er 

algengt fyrirbæri í meðgöngu- og fæðingarþjónustu og skoða þarf vel hvernig 

staðið er að stuðningi við stéttina (Hoffman, 2018). Hvernig ljósmóðir tekst á 

við afleiðingar alvarlegs atviks getur verið á nokkra vegu og getur verið um 

að ræða bæði jákvæðar og neikvæðar leiðir. Hægt er að nota atvikið til 

lærdóms, til að auka þekkingu og skilning eða læra af mistökum, hafa stjórn á 

aðstæðum upp að vissu marki og takast á við sjálft vandamálið. 

Tilfinningamiðuð leið einblínir fremur á tilfinningar tengdar atvikinu, 

hvernig takast skal á við ábyrgðina og þjáninguna sem atvikið olli. Þriðja 

leiðin er svo leið skammar og sektarkenndar sem endurspeglar oft þau mistök 

sem starfsmaðurinn telur sig hafa gert. Að yfirgefa vinnustaðinn í kjölfar 

alvarlegs atviks getur því verið bæði niðurbrot eða lausn fyrir þann 

starfsmann sem í hlut á, allt eftir því á hvaða forsendum sú ákvörðun er tekin 

(Coughlan o.fl., 2017). 

Ákjósanlegt vinnuumhverfi þegar upp kemur alvarlegt atvik er 

umhverfi þar sem er stöðugleiki og stuðningsríkt andrúmsloft en það getur 

dregið úr vanlíðan og alvarlegum afleiðingum fyrir starfsmanninn á meðan 

skortur á stuðningi eykur líkur á alvarlegum afleiðingum áfalls (Coughlan 

o.fl., 2017). Neikvæð upplifun og tilfinningar í kjölfar alvarlegs atviks getur 

einnig aukið líkurnar á áfallastreituröskun (Leinweber o.fl., 2017) og 

rannsókn Hoffmans (2018) sýndi að það sem kom í veg fyrir að starfsfólk 

leitaði sér aðstoðar eftir alvarleg atvik í starfi voru hræðsla um trúnað og 
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fordóma við að leita sér slíkrar aðstoðar ásamt hræðslu við áfellisdóma 

samstarfsfólks. 

Þeir þættir sem huga þarf að til stuðnings starfsmanni í kjölfar 

alvarlegs atviks er að hann finni til trausts og virðingar, upplifi skilning, 

samkennd og stuðningsríkt umhverfi. Gegnsæi í úrvinnslu atviksins er 

mikilvægt (Hoffman, 2018), að starfsmaðurinn fái tækifæri til að deila 

reynslu sinni og upplifun (Whalberg, Högberg og Emmelin, 2019; Hoffman, 

2018; Margrét Blöndal, 2007) og að taka þátt í að bæta viðbrögð eða 

vinnulag til varnar því að slíkt gerist aftur (Hoffman, 2018). 

Að fyrirbyggja alvarlegar afleiðingar á ljósmæður í kjölfar áfalla í 

starfi væri þó kannski besta leiðin og þá vinnu er hægt að hefja strax hjá 

ljósmæðranemum með kennslu um áföll ásamt andlegum og líkamlegum 

viðbrögðum við áfalli. Á þann hátt væri hægt að auka þekkingu á einkennum 

áfallaviðbragða strax á forstigi ásamt því að kynna möguleg úrræði og 

verkfæri sem nýst geta komi slíkar aðstæður upp. Slík kennsla gæti einnig 

leitt til meðvitaðra samfélags þar sem áhrif og afleiðingar áfalla í starfi væri 

viðurkenndara fyrirbæri og meiri stuðningur veittur þegar alvarleg atvik 

koma upp (Spiby o.fl., 2018). Að fyrirbyggja afleiðingar alvarlegra atvika á 

heilbrigðisstarfsfólk eða veita tíma til úrvinnslu getur bætt andlega heilsu, 

dregið úr veikindadögum og eflt gæði þjónustunnar (Favrod o.fl., 2018). 

Að breyta um starfsvettvang 

Við heimildaleit varðandi ljósmæður sem breyta um starfsvettvang kom í ljós 

að þar er ekki um auðugan garð að gresja. Fjölmargar rannsóknir hafa fjallað 

um að afleiðingar mikils og langvarandi álags, áfalla í starfi, ófullnægjandi 

stuðnings og fárra úrræða, lítillar stjórnar á starfi og erfiðleika við að 

samræma vinnu og einkalíf verði til þess að ljósmæður hugsi til þess að 

breyta um starfsvettvang (Hammig, 2018; Spiby o.fl., 2018; Leinweber o.fl., 

2017; Whalberg o.fl., 2016). Spurningalista- og viðtalsrannsókn Hammig 

(2018) meðal starfsfólks (n=1840) sex sjúkrahúsa og endurhæfingardeilda í 

Sviss sýndi fram á tengsl bæði líkamlegs og andlegs vinnuálags og kulnunar 

og tilhneigingar til að yfirgefa starf sitt eða breyta um starfsvettvang. 

Rannsóknin sýndi einnig fram á áhrif þátta eins og umbunar í formi þess að 

aukið eða mikið vinnuframlag væri viðurkennt. Skortur á slíku hafði 

forspárgildi um tilhneigingu einstaklings til að yfirgefa starf sitt en erfiðleikar 

við að samtvinna starf og einkalíf var hins vegar fyrirboði kulnunar. Í 



34 

rannsókn Wahlberg o.fl. (2016) á áhrifum alvarlegra atvika á bæði 

fæðingarlækna og ljósmæður kom fram að 71-84% höfðu upplifað alvarlegt 

atvik á fæðingardeild. Af þeim sem tóku þátt voru alls 15% með einhver 

einkenni áfallastreituröskunar, á meðan 7% fæðingarlækna og 5% ljósmæðra 

uppfylltu öll greiningarskilmerki sjúkdómsins. Fjölmargar rannsóknir hafa 

sýnt að ljósmæður sem upplifa alvarleg atvik í starfi eru almennt líklegri til 

að færa sig til í starfi, taka sér frí frá störfum eða breyta alveg um 

starfsvettvang í kjölfar slíks atburðar (Spiby o.fl., 2018; Leinweber o.fl., 

2017; Whalberg o.fl., 2016).  

Ljóst er að ljósmæður eru og verða alltaf útsettar fyrir því að alvarleg 

atvik geti orðið á þeirra vinnustað, á þeirra vakt, hjá þeirra skjólstæðingi. 

Þörfin fyrir að skoða hvað getur bætt útkomu ljósmæðra eftir slíka reynslu er 

löngu orðin ljós. Það er einnig ljóst að það má ekki aðeins horfa til 

utanaðkomandi þátta heldur hafa persónueiginleikar ljósmæðra áhrif á 

úrvinnslu og útkomu þeirra upplifi þær alvarleg atvik í starfi. Sjálfsþekking, 

sjálfsstjórn, hvati, samkennd og félagshæfni eru dæmi um verndandi þætti en 

ljósmæður sem búa í ríkum mæli yfir þessum þáttum auk þess að búa að 

góðum félagslegum stuðningi eru ólíklegri til að upplifa áfallastreitu í kjölfar 

alvarlegra atvika (Nightingale o.fl., 2018). Samkennd og erfiðleikar við að 

aðskilja sig frá aðstæðum skjólstæðinga getur verið áhættuþáttur og þarna 

þurfa ljósmæður að feta fína línu þar sem samkennd er samt sem áður 

nauðsynlegur þáttur við umönnun kvenna í barneignarferli (Nightingale o.fl., 

2018). Að skilja frekar hvað það er sem kemur í veg fyrir áfallastreitu og að 

skoða hvaða þættir geta unnið gegn alvarlegum afleiðingum áfalla á 

ljósmæður ásamt því að stuðla að eflingu þeirra getur komið í veg fyrir 

brotthvarf úr starfi (Whalberg o.fl., 2019; Nightingale o.fl., 2018).  

Samantekt 

Streita og álag, kulnun og krefjandi störf eru staðreyndir þegar horft er til 

ljósmæðra. Þar er líka að finna mikla starfsánægju, krafta og þor. Það er hins 

vegar staðreynd að langvarandi álag er engum hollt og allra síst þegar við 

bætast alvarleg atvik sem ekki næst að vinna úr og styðja starfsmann í 

gegnum á fullnægjandi hátt. Mögulegar afleiðingar þess eru brotnir 

einstaklingar sem jafnvel búa við vanlíðan og skerðingu á lífsgæðum til 

lengri eða skemmri tíma. Það er mikilvægt að skoða hvað hægt er að gera til 
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að styðja betur við þennan hóp, draga úr alvarlegum afleiðingum og sporna 

við brotthvarfi ljósmæðra í kjölfar alvarlegra atvika í starfi.  
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Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. Rök færð 

fyrir vali á rannsóknarsniði, úrtaksvali verður lýst og því hvernig 

gagnasöfnun fór fram. Einnig verður fjallað um hvernig úrvinnslu gagna var 

háttað.  

Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsniðið sem notast var við er eigindlegt og stuðst var við aðferð 

Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. Sú aðferð er talin heppileg þegar ætlunin 

er að auka skilning á mannlegum fyrirbærum, meðal annars til að bæta 

mannlega þjónustu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Markmið þessarar 

rannsóknar var að fá innsýn í upplifun ljósmæðra sem hætta að vinna við 

fæðingar í kjölfar alvarlegra atvika í starfi. 

Val þátttakenda 

Við val þátttakenda var upphaflega notast við tilgangsúrtak (e. purposive 

sampling) ljósmæðra sem hætt hafa störfum í kjölfar alvarlegs atviks í starfi á 

fæðingardeildum. Við slíkt úrtak eru þeir einstaklingar valdir til þátttöku sem 

taldir eru búa yfir persónulegri þekkingu á því efni sem rannsóknin fjallar um 

(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Óskað var eftir þátttöku 

ljósmæðra með tölvupósti sem sendur var á allar ljósmæður sem eru í 

Ljósmæðrafélagi Íslands (fylgiskjal nr. 1) og auglýsing birt á spjallsíðu 

ljósmæðra á fésbókinni (fylgiskjal nr 1). Þær ljósmæður sem áhuga höfðu á 

að taka þátt í rannsókninni sendu tölvupóst á rannsakanda sem annaðist 

gagnaöflun. Á þennan hátt fengust fjórar ljósmæður til þátttöku. Þar sem ljóst 

var að fleiri þátttakendur þyrfti til svo að heildarmynd af fyrirbærinu fengist 

var skipt yfir í snjóboltaúrtak (e.snowball sample) sem virkar á þann hátt að 

þeir sem þegar hefur verið talað við benda á aðra og þeir benda á enn aðra og 

svo framvegis (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Á þann 

hátt fengust þrjár ljósmæður til viðbótar í rannsóknina en aðeins ein 

ljósmóðir sem talað var við hafnaði þátttöku. 
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Önnur skilyrði fyrir þátttöku voru að geta tjáð sig á íslensku og að sex 

mánuðir að lágmarki væru liðnir frá atviki. Samkvæmt Vancouver-skólanum 

er mikilvægt að þátttakendur séu ekki staddir í miðri reynslu heldur geti litið 

tilbaka og miðlað af reynslu sinni þegar ákveðið jafnvægi hefur náðst og 

ígrundun farið fram. En á þann hátt er líklegast að margbreytileiki 

mannlegrar reynslu nái að koma fram (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Fjöldi 

þátttakenda var ekki ákveðinn fyrir fram heldur valdir þeir aðilar sem þóttu 

best henta markmiði rannsóknarinnar líkt og við á um tilgangsúrtök (Katrín 

Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Fyrirbærafræði 

Edmund Husserl (1859-1938) var þýskur heimspekingur og af flestum talinn 

upphafsmaður fyrirbærafræðinnar sem sérstakrar fræðigreinar en hann var 

einnig af sumum kallaður faðir hennar (Tuohy, Cooney, Dowling, Murphy og 

Sixmith, 2013; Björn Þorsteinsson, 2009). Husserl var undir áhrifum frá 

Giambattista Vico, Franz Brentano og William Dilthey þegar hann mótaði 

hugmyndina um fræðigreinina sem rannsakar mannlega reynslu og hegðun 

(Wertz, 2005). Rannsóknir hans og stefna höfðu áhrif á aðrar fræðigreinar 

eins og mannvísindi og félagsvísindi (Wertz, 2005) og varð fyrirbærafræðin 

ein af höfuðstefnum heimspekinnar á 20. öld (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Fyrirbærafræðin leitast við að horfa á einstaklinginn í heild sinni og draga 

fram það hversdagslega, það sem við oft tökum sem sjálfsögðum hlut (Miles, 

Chapman, Francis og Taylor, 2013). Fyrirbæri er skilgreint sem það sem 

hluturinn virðist vera og hvernig hann birtist en með fyrirbærafræðinni vildi 

Husserl leggja meiri áherslu á hvernig hluturinn raunverulega er og skoða 

þann grunn sem vísindin byggja á. Hann vildi skoða sjálfa reynsluna út frá 

fyrstu persónu og varð brautryðjandi í því að vinna með fyrirbærafræðina út 

frá mannlegri reynslu, til að mynda með því að skoða hvernig vitundin 

upplifir ólík fyrirbæri (Tuohy o.fl., 2013; Zahavi, 2008). Husserl vann að því 

að móta hugmyndina um fyrirbærafræði allt frá því um aldamótin 1900 og 

þar til hann lést árið 1938. Hann kynnti fyrir heiminum hugtökin um frestun 

og afturfærslu sem eru grunnaðgerðir fyrirbærafræðinnar. Með frestun er átt 

við að tímabundið eru lögð til hliðar þau viðhorf og þær hugmyndir og 

forsendur sem við alla jafna gefum okkur um hlutina út frá fyrri reynslu en 

með afturfærslu opnast okkur ný sýn á fyrirbærið, það birtist okkur eins og 
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það raunverulega er og við höfum möguleika á að uppgötva eitthvað nýtt við 

það (Björn Þorsteinsson, 2009; Zahavi, 2008).  

Með vinnu sinni og lýsandi fyrirbærafræði eignaðist Husserl bæði 

fylgjendur og gagnrýnendur. Einn þekktasti lærisveinn Husserl var Martin 

Heidegger (1859-1938). Heidegger hélt hollustu við helstu grunngildi 

fyrirbærafræðinnar en lagði meiri áherslu á túlkandi fyrirbærafræði þar sem 

hann vildi ekki bara lýsa reynslunni heldur vildi hann einnig skoða hver 

tilgangur hennar væri og hvað reynslan þýddi (Dowling og Cooney, 2012). 

Eitt helsta verk Heiddeger er „Being and Time“. Einn fremsti 

fyrirbærafræðingur síðustu aldar og arftaki Heidegger var Paul Ricoeur 

(1913-2005). Skóli Paul Ricoeur byggði á kenningum Heidegger en lagði auk 

þess mikla áherslu á samtalið eða þýðingu orðanna og fléttar hann þannig 

saman túlkun í túlkandi fyrirbærafræði og fyrirbærafræðilega lýsingu 

(Pellauer, 2016).  

Ekki er hægt að yfirfæra niðurstöður fyrirbærafræðilegra rannsókna á 

stærra þýði heldur eiga þær aðeins við viðkomandi rannsókn en 

rannsóknaraðferðin getur þó gefið hugmyndir um ákveðið fyrirbæri við 

svipaðar aðstæður og þar með aukið innsýn og skilning (Burns og Grove, 

1997). 

Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði 

Fyrirbærafræði Vancouver-skólans byggir á því að hver einstaklingur er 

einstakur og fyrri reynsla hans ásamt túlkun hans á fyrri reynslu einnig. Gert 

er ráð fyrir að sýn einstaklinga á ný atvik sé einstök og byggð á þeim grunni 

sem einstaklingurinn býr þegar að og þeim aðstæðum sem hann er í á hverri 

stundu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þetta rannsóknarform er talið 

heppilegt þegar reynt er að skilja umhverfi og upplifun fólks, tilfinningar 

þeirra og hvaða áhrif reynsla þeirra hafði (Sigurlín Davíðsdóttir, 2013). 

Aðferðin leitast þannig við að ná heildarmynd af tilteknu fyrirbæri og 

tengslum innan ákveðins kerfis eða menningar ásamt því að lögð er áhersla á 

persónulega reynslu og að öðlast skilning á því sem skoðað er (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Aðferðin byggir á að til að skilja eitthvert mannlegt 

fyrirbæri þurfa að eiga sér stað samræður milli rannsakanda og þátttakenda 

með tiltekna reynslu og smám saman myndar rannsakandi heildstæða mynd 

af fyrirbærinu í huga sér og notar til þess textagreiningu þeirra samtala sem 

átt hafa sér stað (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  
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Rannsóknarferli Vancouver-skólans er í tólf þrepum og innan hvers 

þeirra fer rannsakandi í gegnum sjö vitræna meginþætti sem vinnuferli 

aðferðarinnar byggir á.  

Þessir þættir eru: að vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, 

að túlka, að raða saman og að sannreyna (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

 

                          

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Vitrænt vinnuferli Vancouver-skólans (Sigríður Halldórsdóttir, 2013 bls. 285) 

Þrep rannsóknarferlisins 

Úrvinnsla viðtalanna var samkvæmt rannsóknarferli Vancouver-skólans þar 

sem ígrundun er notuð í hverju skrefi rannsóknarferlisins og er það 

einkennandi fyrir Vancouver-skólann ásamt því að vera einn af styrkleikum 

hans. Viðtölin eru greind í þemu og undirþemu út frá þeim atriðum sem 

rannsakanda þótti fanga kjarnann í frásögn viðmælenda. Það er þó alltaf 

hætta á að fyrirframgerðar hugmyndir komi í veg fyrir að við sjáum ekki það 

sem við búumst ekki við, en annar kostur þessarar rannsóknaraðferðar er að 

rannsakandi sannreynir greiningarlíkön með því að hver þátttakandi staðfestir 

sína sögu og er þetta einn af helstu styrkleikum Vancouver-skólans ásamt því 

að auka réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. Aðferðinni er lýst þannig 

samkvæmt Sigríði Halldórsdóttur (2013). 
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Þrep 1. Úrtaksval: Í upphafi var notast við tilgangsúrtak og óskað eftir 

þátttöku ljósmæðra með því að senda tölvupóst á póstlista Ljósmæðrafélags 

Íslands (fylgiskjal nr. 1) ásamt því að auglýst var eftir þátttakendum á 

spjallsíðu ljósmæðra á fésbókinni (fylgiskjal nr. 1). Alls fengust fjórir 

þátttakendur á þennan hátt. Þar sem ljóst var að fleiri þátttakendur þyrfti til 

svo að heildarmynd af fyrirbærinu fengist var skipt yfir í snjóboltaúrtak og 

fengust þá alls sjö þátttakendur. Skilyrði fyrir þátttöku var að geta tjáð sig á 

íslenskri tungu og að hafa hætt að starfa við fæðingar í kjölfar alvarlegs 

atviks í fæðingu og að lágmarki sex mánuðir væru liðnir frá atvikinu. Ekki 

reyndist nauðsynlegt að fá leyfi Vísindasiðanefndar fyrir rannsókninni en var 

hún tilkynnt til persónuverndar.  

Þrep 2. Að vera kyrr: Undirbúningur fólst í því að rannsakandi dró fram sína 

eigin reynslu og hugmyndir um fyrirbærið sem hugsanlega gátu haft áhrif á 

skilning og upplifun rannsakanda af svörum og líðan þátttakenda og reyndi 

að leggja slíkar hugsanir til hliðar. Á þessu þrepi reyndist vel að skrá niður 

allar þær fyrir fram gefnu hugmyndir sem rannsakandi hafði en það hjálpaði 

til við að auka meðvitund um hvaða þættir það voru sem rannsakandi hafði 

hvað sterkastar skoðanir á.  

Þrep 3. Þátttaka í samræðum/gagnasöfnun: Tekin voru eitt til tvö djúpviðtöl 

við hvern þátttakanda og alls urðu viðtölin 12. Öll viðtölin voru hljóðrituð 

með vitund þátttakenda. Viðtölin fóru fram á stað að vali þátttakenda og flest 

á þeirra eigin heimili en lögð var áhersla á að tryggja næði og notalegt 

andrúmsloft. Rannsakandi hvatti þátttakendur til að segja sögu sína opið og 

einlægt. Við upphaf allra viðtalanna fengu þátttakendur afhent kynningarbréf 

um rannsóknina (fylgiskjal nr. 2) auk þess sem rannsakandi ræddi um tilgang 

og markmið rannsóknarinnar og rétt þátttakanda til að hætta þátttöku í 

rannsóknarferlinu. Tímalengd viðtalanna var 40-60 mínútur. Viðtölin voru 

opnuð með spurningunni: „Getur þú sagt mér hvaða atvik varð til þess að þú 

hættir að vinna við fæðingar“ og stuðst var í framhaldinu við fyrirframgerðan 

viðtalsramma (fylgiskjal nr. 3) auk þess sem svörum þátttakenda var fylgt 

eftir. Í þessu þrepi hófst gagnagreining þar sem þátttakandi og rannsakandi 

reyndu í samvinnu að skilja það fyrirbæri sem rannsakað var. 

Þrep 4. Gagnagreining: Áframhaldandi gagnagreining. Öll viðtöl sem voru 

hljóðrituð voru rituð orðrétt upp og sérstök áhersla lögð á orð, þagnir, hik, 

hlátur ásamt blæbrigði raddarinnar. Hér gafst rannsakandanum tækifæri til að 

velta fyrir sér merkingu setninganna og hvernig framsetning þeirra gaf til 

kynna upplifun og ástand þátttakenda rannsóknarinnar og reyndi þannig að 

komast nær kjarnanum í reynslu ljósmæðranna. Á þessu þrepi er einmitt talið 
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mikilvægt að rannsakandi lesi yfir eða hlusti nokkrum sinnum á viðtalið til að 

sökkva sér betur ofan í rannsóknargögnin í þeim tilgangi að öðlast enn betri 

skilning á því fyrirbæri sem viðmælandinn hefur upplifað. 

Þrep 5. Þemagreining: Eftir að hafa lesið og hlustað á viðtalið nokkrum 

sinnum var merkt við allt sem þótti skipta máli, hvort sem var um aðeins eitt 

orð að ræða, heilu setningarnar eða málsgreinarnar og reynt var að finna 

rauðan þráð í frásögn þátttakendanna. Búin voru til orðgreiningarlíkön fyrir 

hvern viðmælanda og að lokum dregin fram aðalatriði sem rýnt var 

sérstaklega í og þeim gefin heiti í samræmi við merkingu þeirra. Þarna voru 

komin þemu hvers viðtals fyrir sig. 

Þrep 6. Greiningarlíkan: Þemu hvers þátttakanda voru tekin saman og raðað 

upp í greiningarlíkan. Rannsakandi reyndi á þessu stigi að átta sig á því á 

hvaða hátt reynsla af fyrirbærinu hefur haft áhrif á þátttakandann, hvaða 

hugtök einkenna hvern þátttakanda og hvernig þau tengjast hvort öðru. Þessi 

hluti byggir á rökhugsun, að melta og koma skipulagi á hugsanir sínar, 

innsæi, að öðlast skilning á atburðum, og hugsæi, að beina athyglinni inn á 

við að eigin huga. Þetta þrep er einkennandi fyrir og er talinn einn af 

styrkleikum Vancouver-skólans. 

Þrep 7. Heildarmynd: Sú hætta er ávallt til staðar í rannsóknum sem þessari 

að þær hugmyndir sem rannsakandi hefur um rannsóknarefni hafi áhrif á sýn 

rannsakanda. Á þessu þrepi var reynt að koma í veg fyrir slíkt með því að 

sannreyna hvert greiningarlíkan með viðkomandi einstaklingi á þann hátt að 

hver þátttakandi staðfesti sína sögu en fimm af sjö þátttakendum þáðu að fara 

yfir líkön sín. Þessi háttur er einn af helstu styrkleikum Vancouver-skólans 

og eykur réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar.  

Þrep 8. Niðurstöður rannsóknarinnar: Þegar greiningarlíkön voru staðfest af 

þátttakendum rannsóknarinnar reyndi rannsakandi að smíða 

heildargreiningarlíkan fyrir hópinn. Í þessu hugmyndaferli var mikilvægt að 

leggja áherslu á óhlutbundna hugsanaferla og koma auga á sameiginleg þemu 

sem einkenndu reynslu allra þátttakendanna. Yfirþema rannsóknarinnar var: 

þetta lifir með manni, alltaf. Meginþemu voru sjö það er: stuðningur eða 

stuðningsleysi; ekki nógu sterk til að standa með sjálfri mér; að missa hluta 

af sjálfum sér eða verða maður sjálfur á ný; tækifæri til að læra; fyrri reynsla 

spilar inn í upplifunina; endalaust álag fer illa með mann og áfallið og 

áhrifin. En á þessu þrepi þarf lýsing og túlkun rannsakandans að vera að öllu 

leyti byggð á rannsóknargögnunum og mikilvægt er að rannsakandi sé 

gagnrýnin á eigin túlkun og hafi viðleitni til að umbreyta því sem er framandi 
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þannig að sá sem ekki hefur reynsluna geti betur skilið hvernig reynsla þetta 

er.  

Þrep 9. Samanburður niðurstaðna og rannsóknargagna: Rituðu samræðurnar 

voru bornar saman við heildargreiningarlíkanið og skoðað var hvort ekki var 

um samræmi að ræða. Niðurstaðan var sú að þó svo að saga hverrar 

ljósmóður hafi verið einstök og ekkert tilfelli eins þá mátti finna ríka og 

sameiginlega fleti í frásögnum þeirra sem samræmdust greiningarlíkaninu.  

Þrep 10. Heiti: Hér var komið að rannsakanda að ígrunda niðurstöður 

rannsóknarinnar, finna og draga fram kjarna fyrirbærisins og var 

rannsókninni í kjölfarið gefið nafnið: „þetta lifir með manni, alltaf“ sem vísar 

til upplifunar ljósmæðra af því að hætta störfum í kjölfar alvarlegs atviks í 

starfi.  

Þrep 11. Að sannreyna niðurstöður: Heildargreiningarlíkanið var að lokum 

borið undir þrjár ljósmæður til staðfestingar á því að rannsakanda hafi tekist 

að fanga kjarnann í reynslu þeirra og upplifun. Reynt var að velja þá aðila 

sem virtust hafa góða yfirsýn yfir fyrirbærið og höfðu öðlast ákveðna 

fjarlægð frá því atviki sem fjallað var um. En þar sem reynsla þátttakenda 

getur verið nokkuð fjölbreytt er mikilvægt að velja þá sem hafa breiða 

reynslu af fyrirbærinu og hafa öðlast djúpan skilning á því. Engar 

athugasemdir komu í kjölfar þessa og var því líkanið samþykkt af þeirra 

hálfu. 

Þrep 12. Að skrifa upp niðurstöður: Að lokum voru niðurstöður settar fram í 

texta og vitnað var til þátttakenda sem segja frá fyrirbærinu og á þann hátt 

reynt að gæta þess að raddir allra þátttakenda kæmu fram. Unnið var eftir 

þemunum og fundnar viðeigandi tilvitnanir frá ljósmæðrunum. 
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Réttmæti og áreiðanleiki 

Undirbúningur rannsóknarinnar fólst í því að rannsakandi dró fram sína eigin 

reynslu og hugmyndir um viðfangsefnið sem hugsanlega gætu haft áhrif á 

skilning og upplifun rannsakanda af svörum og líðan þátttakenda. 

Rannsakandi lagði einnig áherslu á virka hlustun sem er eitt lykilatriði 

árangursríkra viðtala og felst í hæfni til að hlusta, lesa í tilfinningar 

viðmælanda, sýna samhygð og óhlutdrægni ásamt því að endurvarpa til 

viðmælanda með eigin orðum hvaða skilning rannsakandi leggur í orð 

viðmælanda síns. Hlýja og nærgætni er einnig afar mikilvægur þáttur í virkri 

hlustun ásamt opinni og afslappaðri líkamsbeitingu (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Samkvæmt Vancouver-skólanum þarf rannsakandi að vera opinn og næmur á 

það sem hann er að reyna að skilja í meiri dýpt ásamt því að vera tilbúinn að 

víkka sjóndeildarhring sinn með því að vera opinn fyrir sjóndeildarhring 

annarra. Hver þátttakandi er dýrmætur og hefur mikilvægum upplýsingum að 

miðla. Litið er á þátttakendur með virðingu, hlýju og hógværð (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Í vinnuferli Vancouver-skólans er litið á hvern 

þátttakanda sem meðrannsakanda og með honum er byggð upp ákveðin 

heildarmynd á því hvernig reynslan er frá sjónarhóli þessa einstaklings. 

Heildarmyndir allra þátttakanda eru svo bornar saman koll af kolli þar til 

rannsakandi telur sig hafa fengið fullmótaða mynd af því fyrirbæri sem 

rannsakað er (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Með þessum undirbúningi og 

vinnuferli reyndi rannsakandi að gæta að því að fyrirframgerðar hugmyndir, 

álit og skoðanir hefðu ekki áhrif við vinnslu rannsóknarinnar. 

Viðtalsrammi sem samanstóð af sjö opnum spurningum var lagður 

fram (fylgiskjal nr. 3) en hann byggir á rannsóknarspurningum 

rannsóknarinnar en samkvæmt Helgu Jónsdóttir (2013) er mikilvægt að 

þátttakendur geti tjáð sig frjálst innan þess ramma sem tilgangur rannsóknar 

og rannsóknarspurning setja.  

Í rannsóknarferli Vancouver-skólans eru nokkur þrep, 7, 9 og 11, sem 

sérstaklega eru hugsuð til að auka á réttmæti rannsóknarinnar (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Skilningur á reynslu þátttakenda er staðfestur með því 

að bera greiningu rannsakanda undir þá, rannsakandi ber niðurstöður aftur 

saman við gögnin og að lokum fæst staðfesting frá hluta þátttakenda á 

heildargreiningu rannsakanda. Þetta vinnulag er talið helsti styrkur aðferðar 

Vancouver-skólans (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 
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Siðferðileg álitamál 

Þar sem ljósmæður teljast fámenn stétt á Íslandi og úrtakið lítið er alltaf sá 

möguleiki fyrir hendi að hægt sé að tengja einstaklinga við svör þeirra. Gera 

má ráð fyrir að það geti verið þátttakendum erfið reynsla að rifja upp og ræða 

upplifun sína af alvarlegum atvikum og afleiðingum þeirra. Einnig má benda 

á að niðurstöður rannsóknarinnar munu að öllum líkindum ekki gagnast 

þátttakendum sjálfum heldur fremur þeim ljósmæðrum sem á eftir koma. 

Ávinningur þátttakendanna af því að vera með í rannsókninni er því fyrst og 

fremst tækifæri til að tjá sig um upplifun sína og reynslu af því að vera 

þolandi alvarlegs atviks og afleiðingum þess. Þátttakendum var tryggt og 

kynnt við upphaf viðtals möguleika á viðtali við fagaðila hefði viðtalið eða 

upprifjun á erfiðu atviki slæm áhrif á líðan þeirra. 

Gætt var að nafnleynd þátttakenda og aðeins rannsakandi vissi hverjir 

þeir voru. Ekki er gefið upp, hver aldur ljósmæðranna er, starfsaldur þeirra né 

hvar þær störfuðu þegar atvikið varð sem leiddi til þess að þær hættu störfum, 

en alls var um þrjá fæðingarstaði að ræða 

Öll gögn frá viðtölum, bæði hljóðskrá og skrifuð viðtöl, voru vistuð á 

aðgangsstýrðri tölvu og í þjónustunni OneDrive. Þeim var eytt strax að 

lokinni úrvinnslu þeirra. Skyldur rannsakanda gagnvart þátttakendum snýr 

fyrst og fremst að trúnaðar- og þagnarskyldu auk virðingar fyrir sögu, 

upplifun og reynslu þátttakenda. Hlutleysi er lykilatriði ásamt því sem 

rannsakandi mun leggja sig fram við að skilja sýn þátttakanda eins og best er 

á kosið og vinna úr gögnum á faglegan og vandaðan hátt. Samkvæmt Sigurði 

Kristinssyni (2013) er mikilvægt að hafa til hliðsjónar grundvallarreglur 

vísindarannsókna sem snúa að virðingu, skaðleysi, velgjörðum og réttlæti 

gagnvart þátttakendum og var það rannsakanda efst í huga.  
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Niðurstöður 

Í þessari rannsókn var markmiðið að fá innsýn í upplifun ljósmæðra af því að 

hætta að starfa við fæðingar í kjölfar alvarlegra atvika í starfi ásamt því að 

skoða hver upplifun ljósmæðranna var af stuðningi í kjölfar alvarlegs atviks í 

starfi. Þátttakendur í rannsókninni voru sjö ljósmæður sem hætt hafa að starfa 

við fæðingar, flutt sig til í starfi eða yfirgefið stéttina með öllu. Allar 

uppfylltu þær greiningarskilmerki fyrir þátttöku sem var að tala íslenska 

tungu og að meira en sex mánuðir voru liðnir frá því að atvikið átti sér stað. 

Afleiðingar atvikanna á skjólstæðinga voru mismikil en allar 

ljósmæðurnar lýstu atvikum þar sem um raunverulega hættu var að ræða fyrir 

móður og/eða barn. Útkoma atvikanna var breytileg eða allt frá því að enginn 

skaði varð og allt til þess að atvik leiddi til dauða barns. 

Greind voru þemu út frá frásögnum ljósmæðranna og varð yfirþema 

rannsóknarinnar nefnt; þetta lifir með manni, alltaf, sem vísar til þess að 

atvikið, afleiðingar þess og ákvarðanir ljósmæðra í kjölfar þess höfðu, á einn 

eða annan hátt, áhrif á bæði líf þeirra og líðan til langframa. Meginþemu voru 

sjö það er: stuðningur eða stuðningsleysi; ekki nógu sterk til að standa með 

sjálfri mér; að missa hluta af sjálfum sér eða verða maður sjálfur á ný; 

tækifæri til að læra; fyrri reynsla spilar inn í upplifunina; endalaust álag fer 

illa með mann og áfallið og áhrifin. 
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Mynd 2. Heildargreiningarlíkan 
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Stuðningur eða stuðningsleysi 

Fyrsta meginþemað lýsir upplifun ljósmæðranna af þeim stuðningi sem þeim 

var veittur í kjölfar alvarlegs atviks og þeirrar ákvörðunar að hætta að starfa 

við fæðingar eða því stuðningsleysi sem þær upplifðu. Greind voru þrjú 

undirþemu, jafningjastuðningurinn er bestur, afskiptaleysið var algjört og 

upplifun af framkomu annarra ljósmæðra. 

Fyrsta undirþemað, jafningjastuðningurinn er bestur, lýsir því hvernig 

stuðningur samstarfsfólks og vinkvenna sem starfa í sama fagi hafa mikil og 

góð áhrif á líðan ljósmæðra. Þeim fannst samstarfsfélagar skilja sig, vita hver 

líðanin var og virða ákvörðun sína.  

Það er þessi stuðningur samstarfsaðila, hann  

er sá besti því þetta eru þeir einu sem skilja  

hvað þú ert að tala um, það eru hinar  

ljósmæðurnar. 

Það var ljósmæðrunum líka mikilvægt að fá viðurkenningu á vanlíðan 

sinni en það væri fyrsta skrefið í að einhver aðstoð væri í boði. 

Ég man þegar presturinn sagði að „þú  

hefur orðið fyrir dálítið miklu áfalli líka“ 

... og það er það eina sem ég fékk nokkurn  

tímann, viðurkenningu á því að ég hefði  

orðið fyrir einhverju áfalli. 

Stuðningsleysið kom fram á ýmsa vegu en oftast var því lýst á þann 

hátt að hlutirnir voru ekki ræddir. Það voru mismundandi ástæður sem lágu 

að baki, nefnt var að það væri eins og aðrar ljósmæður forðuðust að ræða 

hlutina, það gafst ekki tími til þess eða að litið var svo á að þetta væri 

eitthvað sem ekki þyrfti að ræða. Ein ljósmóðirin lýsti þessu á þennan hátt: 

Ég sakna þess bara rosalega að hafa  

aldrei fengið að ræða það, bæði þessa  

ákvörðun að hætta og það sem gerist, að  

hafa aldrei fengið að tala um þetta... þetta  

hefur einhvern veginn bara verið mitt. 

Önnur ljósmóðir sagði frá á þennan hátt: 

En það var enginn sem hafði samband,  
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enginn sem hringdi, enginn sem kom...  

það hafði enginn samband. 

Þriðja undirþemað lýsir svo upplifun ljósmæðra af viðbrögðum 

ljósmæðra sem í kring um þær voru. Sem betur fer var þetta ekki upplifun 

allra þátttakenda en þó voru fjórar ljósmæður af sjö sem lýstu samskonar 

upplifun. 

Ég upplifi að ljósmæður dæmdu mig  

strax ... ég verð aldrei hreinsuð af því. 

Fleiri en ein ljósmóðir lýsti því hvernig móttökur á samkomum 

ljósmæðra hefðu breyst, þær upplifðu sig ekki lengur í hópnum og hvernig 

þeim fannst að nærvera þeirra væri jafnvel farin að hafa óþægileg áhrif á 

aðrar ljósmæður. Þessu var meðal annars lýst á þennan hátt: 

Það var enginn sem hringdi í mig, það  

var enginn sem talaði við mig og mér  

finnst einhvern veginn þegar ég hef farið á  

ljósmæðrasamkomur að mér sé ekki einu  

sinni heilsað, mér finnst eins og ég sé  

einhvern veginn svona óþægileg ljósmóðir.  

Ég er ekki hluti af þessu samfélagi, kannski  

er það bara mín vanlíðan, að ég upplifi  

að mér sé ekki heilsað, mér líður illa í  

þessum hóp, ég veit ekki hvar mörkin liggja.  

Það er svo oft sem mann langar að segja  

eitthvað en maður má ekki gefa færi á sér. 

Önnur ljósmóðir lýsti þessu á þennan hátt: 

Mér fannst alltaf eins og þær forðuðust mig,  

það var ekkert talað um þetta. Ég svo sem  

leitaði ekkert eftir því, ég bara gat  

það ekki, mér leið bara svo illa...  

ég skil svo sem að hinar ljósmæðurnar  

hafi ekkert viljað blandast inn í þetta,  

þetta var nógu ógeðslegt fyrir mig. 
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Ekki nógu sterk til að standa með sjálfri mér 

Í þessu þema voru greind tvö undirþemu, upplifun og líðan. Ljósmæður lýstu 

áhrifum atviksins á líðan sína, hvaða áhrif stuðningsleysið hafði og hvaða 

tilfinningar þær upplifðu við þá ákvörðun að hætta að starfa við fæðingar eða 

við fagið. Vanlíðanin í kjölfar alvarlegs atviks í starfi hafði slík áhrif að það 

var eins og þær misstu jafnvægið og ættu erfitt með að fóta sig á ný og gera 

öðrum ljóst hversu alvarleg áhrif aðstæðurnar hefðu á þær. Ein ljósmóðir lýsti 

þessu svona: 

Það var eins og ég hefði verið slegin...  

ég reyndi af og til að ræða þetta, koma  

því að að mér liði illa yfir þessu. 

Þær lýstu einnig hvernig vanlíðan þeirra hafði áhrif á hæfni þeirra og 

getu til að sækja sér úrræði sjálfar eða leita eftir þeim en flestar töldu þær sig 

ekki í ástandi til að sækja sér hjálpina sjálfar eða áttuðu sig ekki á hvernig 

þær ættu að bera sig eftir henni. Þessu var meðal annars lýst á þennan hátt: 

Það er alltaf þetta bara „þú lætur bara vita“  

.... „þú lætur bara vita“ ... og það er  

örugglega það sem þú átt að gera en þú  

getur bara ekki látið vita þegar þú ert í  

þessum aðstæðum. Það er bara algjört  

skilningsleysi gagnvart því hvernig fólki  

líður að ætlast til þess að það biðji um  

það sjálft. 

Afleiðingar vanlíðunarinnar voru líka miklar og langvarandi. Þær 

höfðu mikil áhrif á daglegt líf ljósmæðranna og nokkrar þeirra lýstu 

greinilegum merkjum áfallastreituröskunar en alls fjórar þeirra fengu 

greininguna áfallastreituröskun og tvær til viðbótar sýndu einkenni hennar. 

Ég gerði ekki neitt... mér var litið í spegil  

í lyftunni og ég fékk algjört sjokk, hárið  

ógreitt og ég ómáluð, ég fer aldrei út  

ómáluð og svo var mesta sjokkið þegar  

ég fatta það að ég hafði ekki farið í sturtu  

síðan ég var þarna síðast, það var  

mesta sjokkið. Ég lendi í því að fá  
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áfallastreituröskun og verð bara óvinnufær,  

ég hef bara einu sinni farið inn á þennan  

spítala síðan, ég svitnaði og ég skalf,  

ég veit þetta er eitthvað sem ég þarf að vinna í. 

Ein ljósmæðranna nefndi líka mikilvægi þess að huga að þeim sem 

voru með þeim í atvikinu, það væri mögulegt að aðrir aðilar að atvikinu 

upplifðu einnig vonda líðan í kjölfar þess en líðan hennar sjálfrar takmarkaði 

getu hennar til að hugsa um aðra. 

Ég reyndi að fylgja henni eftir og hugsa  

um hana, athuga hvernig hún hefði það  

og hvernig gengi hjá henni, eða ég gerði  

það þarna fyrst á eftir svo hef ég bara ekki  

orkuna í það. 

Að missa hluta af sjálfum sér eða verða maður sjálfur 

á ný 

Í þessu þema kom fram hver upplifun ljósmæðra var af því að hætta störfum 

við fæðingar í kjölfar alvarlegs atviks í starfi og greind voru undirþemun 

söknuður og sátt. Sú ákvörðun að hætta var ekki alltaf tekin eingöngu vegna 

upplifunar á alvarlegu atviki heldur var atvikið hjá sumum ljósmæðrum 

einfaldlega dropinn sem fyllti mælinn. Þær upplifðu allar ákveðinn söknuð 

vegna starfsins og margar nefndu upplifun sorgar við að vera ekki lengur 

hluti af heildinni og að erfitt væri að fara úr starfi ósáttur eða óvænt og 

óundirbúið.  

Ég sé ennþá rosalega eftir þessum vinum, 

þessum samstarfsmönnum sem maður átti  

svo mikið með. 

Ákvörðunin var í flestum tilfellum ekki einföld og að fara úr þessu 

starfi var mikil breyting á framtíðarsýn. 

Þetta var rosalega flókin ákvörðun... þetta 

er bara vinnan sem ég ætlaði að vinna alltaf. 
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Að vera ljósmóðir skilgreinir dálítið hver þú ert, flestir fara í þetta starf 

af hugsjón og einlægum áhuga og þrátt fyrir breytingu á starfsvettvangi þá er 

það ekki tekið af neinum eins og þessi ljósmóðir lýsir svo vel: 

Ég er ljósmóðir í hjarta mínu. 

Sumar fundu þó hvað ákvörðunin gerði mikið fyrir þær, líðan varð 

betri, jafnvægi komst á fjölskyldulíf og þær fundu sátt við ákvörðun sína. Ein 

ljósmóðirin lýsti þessu á þennan hátt: 

Guð minn góður hvað ég finn mikinn  

mun á eigin líðan, fjölskyldan 

mín segir ... ég meina maðurinn segir bara  

„ég er að fá þig aftur“, ég var bara ekki  

þátttakandi í fjölskyldunni að stórum hluta.  

Ég var bara alltaf að jafna mig eftir  

næturvaktir eða komin í fýlu af því ég  

var að fara á næturvaktir eða þreytt eftir vaktir...  

Þetta var rosalega góð ákvörðun fyrir mig. 

Tækifæri til að læra 

Að geta dregið lærdóm af því sem lífið færir manni er eitt af því 

mikilvægasta sem við gerum, á þann hátt þroskumst við og verðum sterkari 

manneskjur. Ekki allar ljósmæðurnar voru komnar á það stig að geta séð 

þessa lífsreynslu sem tækifæri til lærdóms heldur voru enn að kljást við 

afleiðingar atviksins, upplifun sína og ákvörðun. Ein ljósmóðirin lýsti því 

hvernig hún reyndi að hvetja sjálfa sig til að nýta þetta tækifæri fremur til 

vaxtar en niðurbrots: 

Ég sagði bara endurtekið, líttu á þetta  

sem námstækifæri, líttu á þetta sem  

námstækifæri, ég var að reyna að  

peppa mig upp. 

Að fá þann stuðning sem hver og einn þarf getur verið nauðsynlegur 

þáttur svo hægt sé að nota atvik sem þetta sem tækifæri til að vaxa og dafna í 

starfi. Sé hann til staðar eru auknar líkur á að útkoman verði góð og eftir 

standi sterkari starfsmaður. Þessi ljósmóðir lýsti þessu svona: 
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Ég vona bara að þær sem lenda í svona 

löguðu hverfi ekki frá starfinu sem maður  

elskar og fólk fái bara þann stuðning sem  

það þarf og maður verði bara þroskaðri  

manneskja á eftir, það er það sem mér finnst  

þetta hafa gert mér... Mér finnst ég reyna að  

nota alla hluti, sama hversu slæmir sem þeir  

eru til að læra af þeim og vaxa... Mér finnst  

ég hafa lært alveg ótrúlega mikið af þessu. 

Fyrri reynsla spilar inn í upplifunina 

Fyrri reynsla, ástand og aðstæður ljósmæðra utan vinnu hafa óhjákvæmilega 

áhrif á einstaklinginn sjálfan bæði í lífi og í starfi. Alvarleg atvik, viðbrögð 

og útkoma ljósmæðra við slíku getur verið breytileg eftir því hversu sterk 

staða þeirra er hverju sinni en ljósmæður lýstu því hvernig andleg og 

líkamleg líðan þeirra, álagsþættir eins og veikindi, vandamál í sambandi 

ásamt fleiru hefði áhrif á hversu vel þær væru búnar undir áföll í starfi. Ein 

ljósmóðir lýsti þessu á þennan hátt: 

Ég veit ekki hvort ég á að kalla þetta burnout 

í kjölfarið á þessu atviki, burnout að því  

leyti að starfið varð mér ofviða, aðallega  

andlega en kannski var þetta ekki beint það  

sem maður kallar burnout út af of miklu  

vinnuálagi heldur meira bara út af andlegu  

álagi sem var afleiðing þessa áfalls auk  

annarra þátta. Ég meina það voru ýmis atvik í  

mínu lífi líka sem voru rosalega erfið og  

rosaleg áföll í mínu lífi og svo bara gerist þetta 

 atvik og þetta í raun og veru bara bugaði mig. 

Fleiri ljósmæður höfðu svipaða sögu að segja hvernig ástand og 

reynsla hafði áhrif á líf þeirra og ákvarðanatöku en útkoman var þó misjöfn 

eins og þær voru margar. Þessi ljósmóðir sagði sögu sína svona: 

Það er náttúrulega upphafið að þessu  

öllu, ég var komin í svona burnout ástand,  
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ég var bara í mjög slæmu ástandi andlega og  

líkamlega, ég var hætt að geta sofið eftir  

næturvaktir ... Það þýddi ekki að ég væri alltaf  

að brjóta mig niður. Ég var að reyna að  

vinna í sjálfri mér og þegar þetta gerist og  

ég hérna bara ... ég bara ok, ætla ég að  

velja heilsuna mína eða vinnuna mína og  

einhvern veginn þarna kom það ... nú veit ég  

hvað ég ætla að velja, ég ætla að velja mig. 

Endalaust álag fer illa með mann 

Allar ljósmæðurnar ræddu mikið um álag á vinnustað og áhrif þess. Að vera 

ljósmóðir er krefjandi starf og fæstir geta sinnt starfi sínu af hálfum hug. Þú 

þarft að vera tilbúin að gefa mikið af þér og leggja þig fram um að mæta fólki 

þar sem það er statt. Ljósmæðrum sem rætt var við í þessari rannsókn var 

tíðrætt um mikla vaktabyrði, ófullnægjandi mönnun, að samskipti við 

skjólstæðinga og samstarfsfólk gætu einnig verið krefjandi og starfsaðstæður 

erfiðar og stundum undir öryggismörkum. Ein ljósmóðir nefndi einnig að auk 

þessa mikla álags væri gerð krafa um að starfsmenn væru tilbúnir til að taka 

aukavaktir, sækja námskeið og jafnvel vinna sérverkefni fyrir deildir. Af 

þessu leiddu tvö undirþemu, vinnustaðurinn og einstaklingurinn. Ein 

ljósmóðirin lýsti upplifun sinni af því að reyna að sinna verkefnum sínum 

svona: 

Maður er að krafla í að reyna að bjarga 

því sem hægt er að bjarga og reyna að  

tryggja að vel væri hugsað um þessa  

foreldra og reyna að skýra allt út fyrir þeim  

eins vel og hægt var. 

Fleiri ljósmæður lýstu aðstæðum þar sem mönnun var ófullnægjandi 

og starfsaðstæður óviðunandi en möguleikar þeirra á að hafa áhrif á þessa 

þætti voru litlir sem engir. Ein komst svona að orði: 

Það voru náttúrulega ekki góðar aðstæður  

í þessari fæðingu... ég held ég hafi ekki haft  

neitt val, mér var hálfpartinn stillt  
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upp í þessar aðstæður... mönnunin var alveg óviðunandi. 

Það sem ljósmæður gera í þessari stöðu er þó alltaf það að halda áfram 

því það er enginn sem leysir verk þeirra eða hleypur í skarð þeirra eins og 

þessi ljósmóðir lýsir svo vel: 

Þú verður bara að halda áfram... og  

alltaf brosið uppi, alveg sama hvað þú  

varst að gera... maður gerir þetta bara,  

þú átt engan annan séns, það er fólk sem  

þarf á þér að halda...  

maður setur bara alltaf upp grímuna og  

heldur áfram. 

Allar ljósmæðurnar töluðu um hvaða áhrif álagið hefði á þær og þar 

gat verið um bæði andleg og líkamleg áhrif að ræða. Nokkrar þeirra lýstu 

þessu svona: 

Ég var bara svona búin á því. 

Ég sef ekkert, ég er bara ógeðslega dofin. 

Þetta var bara my reaction, ég bara hrundi. 

Ég var oft mjög þreytt og leið. 

Það er bara svo rosalega mikið álag sem fylgir  

þessari vinnu. 

Áfallið og áhrifin 

Allar ljósmæðurnar voru sammála um að þessi lífsreynsla myndi búa með 

þeim til framtíðar á einn eða annann hátt. Undir sjöunda og síðasta þemanu 

voru greind þrjú undirþemu, viðbrögð samfélagsins, áhrif áfallsins og lífið 

heldur áfram. Nokkrir þátttakendur nefndu áhyggjur sínar af viðbrögðum 

bæði samstarfsfólks hvort sem um var að ræða lækna eða ljósmæður, 

möguleikann á, og raunverulega fjölmiðlaumfjöllun og þá upplifun að standa 

einar í áfallinu.  

Ég var einhvern veginn ein í þessu áfalli.  

Þetta er slys sem verður... slys í þessu fagi  

verða bara svo alvarleg...það leggur enginn  

af stað með að meiða aðra manneskju í þessu  

starfi, þetta verður bara svo alvarlegt ef  
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eitthvað gerist. 

Hluti ljósmæðra gat litið jákvæðum augum á reynslu sína og fannst 

þegar upp var staðið að um væri að ræða gagnlega og góða reynslu sem hefði 

gert þær að sterkari einstaklingi. En góður stuðningur virtist skipta þar öllu 

máli eins og sjá má á orðum þessarar ljósmóður: 

Maður er bara duglegur að byggja sér  

varnarmúra, sem hefur kannski gert það  

að ég er þessi sterka manneskja sem ég er  

í dag, ég er ekkert betri en hver annar en ég  

hef safnað rosalega sterku fólki í kring um  

mig sem ég get leitað til þegar eitthvað  

kemur upp á. 

Áhrifin á flestar ljósmæðurnar voru þó gífurleg og voru fjórar af sjö 

greindar með áfallastreituröskun og tvær til viðbótar sýndu einkenni þess og í 

öllum tilvikum hafði ástandið veruleg áhrif á líf ljósmæðranna utan 

vinnunnar eins og þessi ljósmóðir kemur inn á: 

Ég fékk áfallastreituröskun, var endalaust  

að endurupplifa atburðinn... svitnaði ef ég  

hugsaði um þetta, grét af minnsta tilefni,  

þetta er bara hræðilegt tilfinning... Áfallið  

kemur á svo löngum tíma, það varð alltaf  

meira eftir því sem tíminn leið. 

Ekki allar ljósmæðurnar höfðu náð að vinna sig úr áfallinu né náð 

fótfestu í lífinu á ný en fleiri höfðu lagt ferlið að baki og haldið áfram með líf 

sitt og á nýjum stað. Atvikið og ferlið allt stóð þeim þó enn mjög nærri og 

hafði sett sitt mark á sálarlíf þeirra. Ein ljósmóðir lýsti þessu á þennan hátt: 

Fyrir mig er engin leið til baka, þótt  

það sé ekki sem ljósmóðir, en bara að fá  

að lifa, fá að halda áfram með líf mitt...  

Það er bara svo erfitt að það er ekki hægt  

að ýta málinu út af borðinu, að maður  

sé búin með þennan pakka... þetta lifir með  

manni, alltaf. 

  



58 

  



59 

Umfjöllun um niðurstöður 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru að ljósmæðurnar upplifðu sig einar í 

áfallinu, stuðningurinn var takmarkaður eða ekki til staðar en 

jafningjastuðningur þó bestur. Áhrif áfallsins voru veruleg og hamlandi og 

komu fram í bæði líkamlegum og andlegum veikindum og jafnvel til lengri 

tíma. Þær upplifðu höfnun og skilningsleysi og að ekki væri horft til þeirra 

sem einstaklinga sem ættu sér sína sögu og sína reynslu. Sumar gátu horft til 

þessa ferlis, að upplifa alvarlegt atvik í fæðingum og að færa sig til í starfi í 

kjölfarið, sem tækifæri til þroska og að finna sig sjálfar á ný á meðan öðrum 

fannst þær missa hluta af sjálfri sér. Rauði þráðurinn í frásögnum 

ljósmæðranna var að atvikið og afleiðingar þess lifir áfram innra með þeim. 

Í viðtölunum kom skýrt fram hvað stuðningurinn var góður væri hann 

til staðar en að sama skapi hvað það sat fast eftir á sálinni, sorgin, vonbrigðin 

og áfallið við að geta ekki treyst á faglegt samferðafólk sitt. Fyrsta þema 

rannsóknarinnar, stuðningur eða stuðningsleysi, sýnir þetta vel og rannsóknir 

sem fjallað hefur verið um einnig. Í rannsókn Coughlan o.fl. (2017) er 

sérstaklega fjallað um hvað góður stuðningur getur haft mikil og góð áhrif á 

meðan skortur á stuðningi getur aukið áfallið og afleiðingar þess. 

Mikilvægast væri þó ef hægt væri að fyrirbyggja slæmar afleiðingar 

alvarlegra atvika á ljósmæður, búa til meðvitaðra samfélag og grípa fyrr inn í 

aðstæðurnar (Favrod o.fl., 2018; Spiby o.fl., 2018) auk þess sem skilningur, 

samkennd og gegnsæi í úrvinnslu atviks skiptir miklu máli (Hoffman, 2018). 

Sumar ljósmæðurnar upplifðu að hafa ekki fengið upplýsingar um að til að 

mynda atvik væri til skoðunar, fundir að fara fram og að unnið væri í 

breytingu. Slíkt olli vantrausti og óöryggi sem jók efasemdir þeirra í eigin 

garð. En niðurstöðurnar sýndu einnig að þar sem stuðning skorti var útkoma 

ljósmæðranna verri. 

Ljósmæður búa við mikla sérstöðu í starfi sem eru mikil og náin tengsl 

þeirra við þær konur sem þær sinna og það gerir þær öllu jöfnu berskjaldaðri 

gagnvart alvarlegri útkomu móður og barns (Javid o.fl., 2018). Niðurstöður 

þessarar rannsóknar sýna að ljósmæðurnar höfðu flestar upplifað erfiðar 

tilfinningar í tengslum við starf sitt eins og sorg, reiði og höfnun ásamt 

óöryggi, sjálfsásökunum og efasemdir um sig sjálfar og eigin getu ásamt því 

að finnast þær vera vanmetnar eða að ekki væri hlustað á þær. Út frá þessu 

kom þemað, ekki nógu sterk til að standa með sjálfri mér. Nokkrar 

ljósmæðurnar lýstu því hvernig líðan þeirra varð verri eftir því sem tíminn 



60 

leið og þær fundu fyrir vandamálum tengdum svefni, streitu, áhyggjum og 

almennri vanlíðan. Þetta er í fullu samræmi við fræðilega umfjöllun þar sem 

fjallað er um að ljósmæður ræða ekki alltaf upplifun sína og tilfinningar, þær 

upplifi sig ábyrgar fyrir útkomu fæðinga, upplifi hræðslu, skömm og 

þunglyndi og telji sig hafa brugðist skjólstæðingum sínum (Sigfríður Inga 

Karlsdóttir o.fl., 2018; Hoffman, 2018; Coughlan o.fl., 2017, Schrøder o.fl., 

2016). Í verstu tilvikunum þróast vanlíðan ljósmæðranna út í 

áfallastreituröskun sem er eitt alvarlegasta form afleiðinga áfalla og í 

tilfellum þessara ljósmæðra í kjölfar alvarlegra atvika í fæðingu. Þær lýstu 

því að ekkert ferli hafi farið í gang þeim til stuðnings, jafningjastuðningurinn 

hafi alls ekki alltaf verið til staðar og hefði þeim verið boðið upp á stuðning í 

einhverju formi áttu þær að sækja hann sjálfar teldu þær sig þurfa. Slík 

skilaboð reyndust þeim almennt erfið þar sem þau staðfestu ekki að líðan 

þeirra væri eðlileg og að viðbragða væri þörf ásamt því að vegna vanlíðunar 

sinnar áttu þær erfitt með að hafa frumkvæði að því að sækja aðstoðina. Það 

kom þó ekki fram í rannsókninni að ljósmæðurnar hræddust fordóma við að 

sækja sér aðstoð eins og rannsókn Hoffman (2018) hafði áður lýst því sem 

einni ástæðu fyrir því að starfsfólk forðaðist að leita sér aðstoðar. 

Þemað, að missa hluta af sjálfum sér eða verða maður sjálfur á ný, á 

við um upplifun ljósmæðranna í kjölfar þess að hætta að starfa við fæðingar 

vegna alvarlegs atviks í fæðingu. Þetta átti við hvort sem þær fluttu sig til í 

starfi eða yfirgáfu stéttina með öllu. Allar ljósmæðurnar voru sammála um að 

ákvörðunin að kveðja starfið, sem sumar höfðu dreymt um allt frá barnæsku, 

hafi verið erfið ákvörðun. Með því að kveðja starfið var draumurinn kvaddur, 

framtíðarsýnin breytt og þær sögðu skilið við góða félaga sem þær allar 

söknuðu mikið. Upplifunin reyndist flestum erfið og var skrefið oft tekið í 

kjölfar veikinda sem fram komu eftir það atvik sem þær upplifðu í starfinu 

sínu. Margar þurftu góðan tíma til að finna sér stað á nýjan leik og vinna úr 

því áfalli sem þær urðu fyrir og afleiðingum þess. Aðrar fundu til léttis og að 

ákvörðunin væri þeim ákveðin lausn þótt söknuður og sorgin yfir að kveðja 

draumastarfið væri enn til staðar. Þetta kallast á við þær fjölmörgu rannsóknir 

sem hafa sýnt að ljósmæður sem upplifa alvarleg atvik í starfi eru líklegri en 

aðrar ljósmæður til að færa sig til í starfi, taka sér frí frá störfum eða breyta 

alveg um starfsvettvang í kjölfar slíks atviks (Spiby o.fl., 2018; Leinweber 

o.fl., 2017; Whalberg o.fl., 2016).  

Eins og áður hefur komið fram greindust fjórar ljósmæður af sjö með 

áfallastreitu í kjölfar þess að upplifa alvarlegt atvik í starfi og aðrar tvær 

upplifðu einkenni hennar án þess að fá greininguna. Rannsóknir hafa sýnt 
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fram á mikilvægi þess að skoða hvaða þættir vinna gegn áfallastreitu og 

alvarlegum afleiðingum áfalla á ljósmæður og hvaða þættir geta stuðlað að 

eflingu þeirra en slíkt getur unnið gegn brotthvarfi úr starfi (Whalberg o.fl., 

2019; Nightingale o.fl., 2018). Við virðumst komin heldur stutt á leið með 

þessa vinnu hérlendis en engin ljósmæðranna gat lýst ákveðnu ferli sem fór af 

stað þeim til stuðnings. 

Að fara í gegnum þá upplifun að vera aðili að alvarlegu atviki í starfi 

þarf ekki alltaf að vera neikvæð upplifun en útkoma atviks og hvað ljósmóðir 

upplifir sjálfa sig mikið ábyrga vegur þar þungt. Þemað tækifæri til að læra 

varð hér til en að nota atvikið til lærdóms og uppbyggingar væri besta 

útkoman og sú sem alltaf ætti að stefna að. Rannsóknir hafa sýnt að njóti 

starfsmaður, í kjölfar alvarlegs atviks, trausts og virðingar, upplifi samkennd 

og stuðning, fái tækifæri til að deila reynslu sinni og upplifun og fái tækifæri 

til að taka þátt í að bæta vinnubrögð eða vinnulag til varnar því að sama atvik 

endurtaki sig hefur það fyrirbyggjandi áhrif gegn alvarlegum afleiðingum 

áfallsins (Whalberg o.fl., 2019; Hoffman, 2018; Margrét Blöndal, 2007). Í 

viðtölum við ljósmæðurnar kom fram að þær sem gátu séð aðild sína að 

alvarlegu atviki sem námstækifæri töldu sig sterkari einstaklinga og hæfari 

ljósmæður fyrir vikið. Það var hins vegar sterk fylgni á milli þeirra sem gátu 

litið á aðild sína á þennan hátt og þess að hafa fengið góðan stuðning á 

meðan og á eftir að ferlinu stóð og einmitt frá samstarfsfélögum, vinum og 

jafningjum eins og komið hefur fram að sé sá stuðningur sem reynist allra 

best. Það kom einnig fram hversu gott og mikilvægt samtalið væri, að fá að 

ræða um atvikið, lýsa sinni hlið og fá um leið aðra sýn sem einnig væri 

styrkur. Að lokum kom það fram í viðtölum að það væri merki um þroska og 

lærdóm að læra að sleppa reiðinni og fyrirgefa hvort sem það var sjálfum sér, 

samstarfsfólki eða atvikinu sjálfu og aðstæðum. 

Fyrri saga ljósmæðranna kom sterkt fram í samræðum við þær og skóp 

þemað fyrri saga spilar inn í upplifunina. Allar áttu þær sína sögu, reynslu og 

líf utan vinnu sem ekki var alltaf auðvelt að skilja eftir áður en stigið var inn 

á vinnustaðinn. Erfiðleikar og áföll eru ekki einskorðuð við vinnustaðinn 

heldur getur slíkt komið upp í daglegu lífi líka. Ljósmæður lýstu því hvernig 

andleg og líkamleg heilsa og álag og streita utan vinnu hafði áhrif á hæfni 

þeirra og getu til að takast á við þær áskoranir sem biðu þeirra í vinnunni. 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að heilbrigðisstarfsfólk, og þar á meðal 

ljósmæður, verða reglulega útsett fyrir streituvaldandi atvikum eða aðstæðum 

í starfi sem getur aftur haft áhrif á bæði andlega og líkamlega heilsu 
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(Hammig, 2018; Sheen o.fl., 2016; Fiabane o.fl., 2013; Björg Sigurðardóttir 

og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2014).  

Næstsíðasta þemað, endalaust álag fer illa með mann, sneri bæði að 

áhrifum álags á einstaklinginn og upplifun ljósmæðranna af álagi á vinnustað 

sínum en allar ljósmæðurnar lýstu því vel hvernig þær upplifðu að álag á 

kerfinu væri orðið allt of mikið og kröfurnar á starfsfólk sömuleiðis. Í öllum 

viðtölum kom fram að mönnun væri oftar en ekki ófullnægjandi og upplifðu 

þær jafnvel að farið væri undir öryggismörk hvað það varðaði. Þær nefndu 

mikla vaktabyrði og þreytu sem jafnan skapaði ójafnvægi í þeirra eigin lífi 

ásamt því sem það hafði áhrif á starfshæfni þeirra. Rannsóknir styðja það en 

mikið vinnuálag hefur veruleg áhrif á líðan starfsmanna og afleiðingarnar eru 

merki um langvarandi þreytu og jafnvel örmögnun ásamt því að tímaþröng í 

starfi, krefjandi verkefni og starfstengd streita getur haft áhrif á viðbrögð og 

úrvinnslu ljósmæðra þegar alvarleg atvik koma upp (Holland o.fl., 2018; 

Leinweber o.fl., 2017). Nokkrar ljósmæðranna ræddu einnig hversu krefjandi 

starf ljósmæðra er, að eyða heilu vinnudögunum við rúm skjólstæðings og 

allan þann tíma ertu að gefa af þér og allan þann tíma þarftu að halda andliti. 

Þótt svo þú hlaupir í önnur og erfiðari verk þá fá tilfinningar ljósmæðra ekki 

að koma fram inn á stofum skjólstæðinga og eru því birgðar inni og oft gefst 

ekki tími eða tækifæri til úrvinnslu eða viðrunar. Rannsóknir hafa sýnt að 

slíkt getur haft mikil áhrif á starfsfólk, jafnvel neikvæð áhrif á persónulegt líf 

auk þess sem það veldur aukinni tilhneigingu til kulnunar í starfi (Holland 

o.fl., 2018). 

Nokkrar ljósmæðranna lýstu því hvernig samstarfsfólk hvarf eða virtist 

ekki vilja blanda sér inn í aðstæðurnar, þær upplifðu fordóma og í sumum 

tilvikum áfellisdóma samstarfsfólks. Hræðsla við, eða opinber umræða var 

einnig erfið og ljósmæður sem þetta átti við upplifðu sig einar í áfallinu. 

Þessar niðurstöður kallast á við umfjöllun Coughlan o.fl. (2017) þar sem rætt 

er um að umfjöllun, lögsókn, niðurstöður úr rannsóknum og annað ferli sem 

oft fer í gang við þessar aðstæður geta aukið höggið á starfsmanninn 

gríðarlega. 

Eins og áður hefur komið fram getur fullnægjandi stuðningur við 

starfsmann í kjölfar alvarlegs atviks í fæðingu dregið úr þjáningu og líkum á 

alvarlegum afleiðingum á starfsmanninn á meðan skortur á slíku getur aukið 

áfallið og afleiðingar þess (Coughlan o.fl., 2017). Þær ljósmæður sem rætt 

var við í þessari rannsókn voru allar sammála um að stuðningurinn sem þær 

fengu var annað hvort ekki til staðar eða ófullnægjandi. Þær töldu sig ekki 

hafa fengið viðurkenningu eða skilning á líðan sinni og upplifðu í einhverjum 



63 

tilfellum að hafa verið dæmdar að ósekju. Þær upplifðu mikla vanlíðan og 

vonleysi og aftur fannst þeim þær standa einar í áfallinu. Einhverjar höfðu 

þegar upplifað einkenni kulnunar áður en til alvarlegs atviks kom í starfi. 

Aðrar fundu einkenni kulnunar í kjölfar alvarlegs atviks en streita, álag og 

krefjandi vinnuumhverfi hafa verið sterkir áhættuþættir kulnunar í starfi og 

allir þekktir innan fæðingardeilda (Tyssen, 2018; Hoffman, 2018; Fiabane 

o.fl., 2013). Í rannsókninni kom fram að stærsti hluti ljósmæðranna eða fimm 

af þeim sjö sem rætt var við höfðu einhvern tímann fyrir atvikið hugsað til 

þess að hætta að starfa við fæðingar og tengdu þá hugsun sína oftast við að 

vera ósáttar við mikið álag, erfiðar vinnuaðstæður og þreytu. Aðeins ein 

ljósmæðranna var komin af stað með það ferli að skipta um vinnustað þegar 

hún verður fyrir alvarlegu atviki í starfi. Áhugavert var að í rannsókn 

Leinweber o.fl. (2017) kom fram að sterk fylgni væri á milli þess að hafa 

áður hugsað til þess að breyta um starfsvettvang og að þróa með sér 

áfallastreituröskun í kjölfar upplifunar alvarlegs atviks í starfi. En eins og 

áður hefur komið fram fengu fjórar ljósmæður af sjö greininguna 

áfallastreituröskun og tvær til viðbótar sýndu einkenni röskunarinnar sem 

fellur vel inn í fyrri rannsóknir. Allar ljósmæðurnar lýstu áhrifum atviksins, 

afleiðingum þess og áhrifum sem miklum og langvarandi.  

Fjölmargar rannsóknir hafa fjallað um áhrif og afleiðingar mikils álags, 

áfalla í starfi, ófullnægjandi stuðnings, lítillar stjórnar á vinnuumhverfi og 

erfiðleika við að samræma vinnu og einkalíf en þessi þættir eru þeir sem 

oftast eru nefndir sem ástæður þess að ljósmæður hugsi til þess að færa sig til 

í starfi (Hammig, 2018; Spiby o.fl., 2018; Leinweber o.fl., 2017; Whalberg 

o.fl., 2016). Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja þetta einnig en 

ljósmæðrum var tíðrætt um mikið álag, lítinn stuðning og áhrif mikillar 

vaktabyrði á andlega og líkamlega líðan og fjölskyldulíf. Tilfinning 

rannsakanda er sú að það alvarlega atvik sem ljósmæður urðu fyrir og 

úrvinnsla þess hafi aðeins verið dropinn sem fyllti mælinn og hafi orðið til 

þess að ljósmæður annað hvort völdu eða voru ekki hæfar vegna afleiðinga 

atviksins og úrvinnslu þess að snúa tilbaka. Niðurstöður annarra rannsókna 

skila sambærilegum niðurstöðum en að skoða hvaða þættir eru verndandi 

gegn áfallastreitu og alvarlegum afleiðingum áfalla á ljósmæður ásamt því að 

vinna markvisst að eflingu ljósmæðra getur unnið gegn brotthvarfi þeirra úr 

starfi (Whalberg o.fl., 2019; Nightingale o.fl., 2018). Slík vinna er ekki bara 

til að viðhalda góðri mönnun innan fagsins heldur einnig með líf og sálarheill 

ljósmæðra í huga en samræmi var í frásögnum allra ljósmæðranna sama hvort 
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áfallið og atvikið varð til þroska og styrkingar eða olli niðurbroti og sorg þá 

mun þessi lífsreynsla lifa með þeim, alltaf. 

Frekari rannsóknir 

Ljóst er að rannsaka þarf enn frekar áföll sem ljósmæður verða fyrir í starfi 

sínu. Meðal annars hvernig hægt væri að draga úr álagi og streitu og hvernig 

hægt væri að byggja upp og styrkja ljósmæður í starfi. Það er mikilvægt að 

efla vitund ljósmæðra um það mikilvæga hlutverk sem þær gegna í að gæta 

að lífs- og sálarheill samstarfsfólk síns.  

Ljósmæður hafa ákveðna sérstöðu vegna þeirrar miklu nándar við 

skjólstæðinga sem þær hafa vanalega í starfi sínu og þessi sama sérstaða gerir 

þennan hóp sérstaklega viðkvæman fyrir. Að skoða hvernig stuðla má að 

vinsamlegra vinnuumhverfi og draga úr álagi og hættu á kulnun og 

áfallastreitu ætti að vera forgangsverkefni þeirra sem hafa með stjórn 

fæðingardeilda að gera. 

Samantekt 

Rannsókn sem þessi bætir fyrst og fremst við þann þekkingargrunn sem til 

staðar er. Þótt hægt sé að samsama ljósmæður hérlendis við ljósmæður 

erlendis á margan hátt er alltaf mikilvægt að skoða það umhverfi sem er 

okkur næst og hvaða úrbóta er þörf. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda 

til að alvarleg atvik í starfi hafi mikil áhrif á ljósmæður og afleiðingar þess 

geti verið langvarandi. Rannsóknin bendir einnig til þess að ljósmæðrum 

finnist stuðningur í kjölfar alvarlegs atviks í starfi ófullnægjandi.  
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Ályktanir og lokaorð 

Áhrif alvarlegra atvika á ljósmæður geta verið mikil og rist djúpt. Á þessu 

tímabili þurfa ljósmæður skilning, hlýju og stuðning. Það sem skiptir líka 

máli er að horft sé til hverrar ljósmóður sem einstaklings með sínar eigin 

þarfir, reynslu og viðhorf og að þau úrræði sem til eru mæti henni á þeim stað 

sem hún er, það er alveg ljóst að sama úrræðið í sama magni dugar ekki fyrir 

allar. Ljósmæður sem tóku þátt í þessari rannsókn höfðu allar sína sögu að 

segja. Hver og ein saga var ólík þeirri næstu en það sem þær áttu 

sameiginlegt var hvað stuðningurinn, væri hann til staðar, hafði skipt sköpum 

í úrvinnslu áfallsins og útkomu ljósmóðurinnar en að sama skapi kom það 

einnig fram hvað stuðningsleysið, sem því miður var upplifun meirihluta 

viðmælanda minna, risti djúpt og lifir enn í brjóstum þeirra. Tilfinningin að 

standa ein, hrædd og óviss, upplifa að vera ekki heilsað eða finna að 

samstarfsfélagar þínir fari að forðast þig var mikið áfall fyrir þær flestar. 

Að taka þá ákvörðun að hætta að starfa við fæðingar, jafnvel hætta að 

starfa sem ljósmóðir með öllu var stór og flókin ákvörðun fyrir þær allar 

Margar þeirra þurftu að kljást við afleiðingar í langan tíma og sumar eru enn í 

þeirri vinnu í dag. Það er erfitt að hugsa til þess að með einhverju eins 

einföldu og virkum stuðningi, betra utanumhaldi og meiri virðingu fyrir 

einstaklingnum hefði verið hægt að koma í veg fyrir eða draga úr stórum 

hluta þeirrar þjáningar og sorgar sem þessar hugrökku konur hafa tekist á við.  

Að yfirgefa starf sitt í kjölfar alvarlegs atviks í starfi hefur gríðarleg áhrif á 

líf og líðan ljósmæðra. Skapa þarf styðjandi og hvetjandi umhverfi fyrir 

ljósmæður sem upplifa áföll í starfi og gefa rými til úrvinnslu og bata. Jafnvel 

mætti grípa boltann enn fyrr á lofti og kenna markvisst hver einkenni áfallastreitu 

eru, kenna hversu mikilvægur stuðningurinn er við áföll og að horfa þurfi til 

hverrar ljósmóður fyrir sig. Huga þarf að starfsumhverfi ljósmæðra en mikið álag, 

ófullnægjandi mönnun og óraunhæfar kröfur til starfsfólks eykur líkur á 

starfstengdum kvillum, veldur óöryggi í starfi og eykur líkur á að ljósmæður 

yfirgefi starf sitt.  
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Viðauki A 

Þátttakendur óskast í rannsókn 

Kæru ljósmæður  

Sem stendur legg ég stund á framhaldsnám í heilbrigðisvísindum við 

Háskólann á Akureyri. Lokaverkefni mitt fjallar um upplifun ljósmæðra 

af því að hætta störfum við fæðingar í kjölfar alvarlegra atvika í starfi. 

Ábyrgðamaður rannsóknarinnar er Dr. Sigfríður Inga Karlsdóttir, 

ljósmóðir/dósent við Háskólann á Akureyri. 

Hafir þú hætt að starfa við fæðingar í kjölfar alvarlegs atviks sem þú 

upplifðir í tengslum við starf á fæðingardeild óska ég eftir þátttöku 

þinni. Hún felst í því að fá að taka við þig eitt til tvö viðtöl um upplifun 

þína. Staður og stund viðtals verður valið að þínum hentugleika. 

Reiknað er með að viðtalið muni taka um 30-60 mínútur og mun það 

vera hljóðritað og svo afritað orðrétt upp. Algerri nafnleynd er heitið og 

hvergi munu koma fram nafn þitt né neitt sem hægt er að rekja til þín 

á einhvern hátt og fyllsta öryggis verður gætt við varðveislu gagnanna.  

Viljir þú gefa kost á þér til þátttöku eða óskir eftir frekari 

upplýsingum hvet ég þig til að hafa samband við undirritaða. 

 

Virðingarfyllst 

Jóhanna Ólafsdóttir, ljósmóðir og meistaranemi í 

heilbrigðisvísindum við HA 

Tölvupóstfang: ha180608@unak.is  

Sími: 896 0181 

mailto:ha180608@unak.is
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Viðauki B  

 

Kynningarbréf 

Upplifun ljósmæðra af því að hætta störfum við 

fæðingar í kjölfar alvarlegra atvika í starfi 
 

Kæra ljósmóðir 

Ég undirrituð Jóhanna Ólafsdóttir, legg stund á framhaldsnám í 

heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri (HA). Lokaverkefni mitt fjallar 

um upplifun ljósmæðra af því að hætta störfum við fæðingar í kjölfar 

alvarlegra atvika í starfi. Í rannsókninni er notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð, þar sem tekin verða viðtöl við ljósmæður og síðan unnið úr 

þeim. Tilgangur rannsóknar er að öðlast innsýn í upplifun ljósmæðra af því að 

hætta störfum við fæðingar í kjölfar alvarlegra atvika í starfi. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er dr. Sigfríður Inga Karlsdóttir, ljósmóðir 

og dósent við Heilbrigðisvísindasvið HA. Ef þú hefur hætt að starfa við 

fæðingar í kjölfar alvarlegra atvika sem þú upplifðir í tengslum við starf á 

fæðingardeild óska ég eftir þátttöku þinni. Hún felst í því að fá að taka við þig 

eitt til tvö viðtöl um upplifun þína. Viðtölin fara þannig fram að þú velur stað 

og stund, þar sem við getum rætt saman í næði. Reiknað er með því að viðtalið 

taki um 40-60 mínútur og mun viðtalið vera hljóðritað og afritað síðan orðrétt 

upp. Í afritun mun ég breyta nöfnum og staðháttum, ef þau koma fram, þannig 

að ekki verði hægt að bera kennsl á þig eða rekja niðurstöður rannsóknarinnar 

til þín. Þátttakendum er heitið fyllsta trúnaði og öryggis verður gætt við 

varðveislu gagnanna. Einungis undirritaðar munu hafa aðgang að þeim 

persónuupplýsingum um þig sem verða skráðar, það er: nafni, aldri, starfsaldri, 

tími frá því að atvikið átti sér stað og þar til þátttakandi hætti að vinan við 

fæðingar, netfangi og símanúmeri. Áætlað er að ræða við a.m.k. sex ljósmæður 
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eftir því hvað margir þátttakendur fást og taka eitt til tvö viðtöl við hverja 

þeirra. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar varðveitir persónugreinanlegar 

upplýsingar þar til þeim verður eytt. 

 

Við viljum benda á að þátttakendur geta leitað til Elínar Díönnu 

Gunnarsdóttur, sálfræðings í gegnum tölvupóst: edg@unak.is eða í síma 

4608670 og fengið einn tíma þeim að kostnaðarlausu, ef viðtalið vekur upp hjá 

þeim erfiðar tilfinningar sem þær vilja ræða við fagaðila. 

 

Einnig viljum við leggja áherslu á að þátttakendum er frjálst að hætta 

þátttöku í rannsókninni hvenær sem er, án fyrirvara og án þess að greina frá 

ástæðu og án afleiðinga fyrir þá. Eins er þátttakendum heimilt að neita að svara 

einstökum spurningum sem upp kunna að koma. Ef þátttakendur hafa 

spurningar um rétt sinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn eða vilja 

hætta þátttöku í rannsókninni geta þeir snúið sér til ábyrgðarmanns 

rannsóknarinnar með því að senda póst í inga@unak.is. 

Virðingarfyllst 

 

__________________________________________________________ 

Jóhanna Ólafsdóttir, ljósmóðir/meistaranemi í heilbrigðisvísindum við HA  

Tölvupóstfang: ha180608@unak.is  

      

 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar 

 

__________________________________________________ 

Dr. Sigfríður Inga Karlsdóttir, ljósmóðir/dósent við Háskólann á Akureyri 

Tölvupóstfang: inga@unak.is 

  

mailto:edg@unak.is
mailto:inga@unak.is
mailto:ha180608@unak.is
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Viðauki C  

 

 

Upplifun ljósmæðra af því að hætta störfum  

í kjölfar alvarlegra atvika í starfi 

 
Viðtalsrammi: 

• Getur þú sagt mér hvaða atvik varð til þess að þú ákvaðst að 

hætta að vinna við fæðingar?  

• Hafðir þú leitt hugann að því að hætta áður en til þess kom og 

getur þú sagt mér hvað vakti þær hugsanir? 

• Getur þú lýst því hvernig þér leið hvort tveggja áður og eftir að 

þú tókst ákvörðun um að hætta að vinna við fæðingar? 

• Getur þú sagt mér hvernig þér líður með það í dag að hafa hætt 

störfum við fæðingar í kjölfar alvarlegs atviks? 

• Getur þú lýst fyrir mér hvort þú hafir fengið stuðning frá 

samstarfsfólki í kjölfar þess að þú ákvaðst að hætta störfum við 

fæðingar og hvaða áhrif það hafði á líðan þína ? 

• Getur þú lýst fyrir mér hvort þú upplifðir stuðningsleysi frá 

samstarfsfólki í kjölfar þess að þú ákvaðst að hætta störfum við 

fæðingar og hvaða áhrif það hafði á líðan þína ?  

• Er eitthvað sem rifjast upp fyrir þér í lokin sem þér finnst hafa 

haft áhrif á þig og þú vilt deila með mér ?  

 

 
 


