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Útdráttur 

Þessi rannsóknaráætlun er lokaverkefni til B.S. prófs í hjúkrunarfræði við Háskólann á 

Akureyri. Fyrirhugaðri rannsókn er ætlað að rannsaka sálfélagsleg áhrif fósturláta á konur og 

þannig varpa ljósi á þann stuðning sem þær þurfa. Fósturlát eru algeng og geta haft mikil 

áhrif á líðan kvenna. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að margar konur kalla eftir auknum 

stuðningi frá heilbrigðisstarfsmönnum. Mörgum finnst sorg þeirra ekki metin til jafns við 

sorg vegna annars konar missis, því geti þær ekki leitað eftir stuðningi í sínu nánasta 

umhverfi og eiga það til að einangrast vegna reynslu sinnar. Þetta viðfangsefni hefur lítið 

verið rannsakað hér á landi og er það von höfunda að með fyrirhugaðri rannsókn verði hægt 

að meta stuðningsþörf íslenskra kvenna sem ganga í gegnum fósturmissi. Með auknum 

skilningi og þekkingu er hægt að hlúa betur að þessum konum, með það að markmiði að 

stuðla að betri líðan og draga úr neikvæðum áhrifum reynslunnar á líf þeirra.  

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með er: Hver er reynsla kvenna af fósturmissi og 

þörf þeirra fyrir stuðning frá samfélaginu og heilbrigðisstarfsfólki? Í fyrirhugaðri rannsókn 

verður notast við eigindlega rannsóknaraðferð og stuðst við fyrirbærafræði Vancouver-

skólans. Tekin verða tvö hálfstöðluð djúpviðtöl við 12-14 konur sem uppfylla skilyrði 

úrtaksins. Höfundar völdu þetta rannsóknarsnið þar sem þeim þótti það henta vel til að 

nálgast fyrirbærið með opnum hug og þannig fá innsýn inn í reynsluheim kvenna sem misst 

hafa fóstur. 

 
Lykilhugtök: fósturlát, reynsla, stuðningur, samfélag, hjúkrun. 

 

  



 iv 

Abstract 

This research proposal is a final thesis towards a B.S. degree in nursing at the University of 

Akureyri. The main objective is to study the psychosocial effects of miscarriages on women 

and to elucidate the support they need. Miscarriage is common and can have a profound 

effect on women’s well-being. Foreign researches have shown that many women feel the 

need for more support from health-care personnel. Many women feel that their grief is not 

validated equally to grief caused by other kinds of loss. They lack support and tend to get 

isolated on account of their experience. Little research has been published in Iceland 

regarding this subject and the authors hope that this proposed research will add to the 

knowledge and understanding about the support needs of Icelandic women who go through 

miscarriage, thus promoting better care for them, enhancing their well-being and diminishing 

the negative effects of the experience. The following is the research question set forth: How 

do women experience miscarriage and what kind of support do they need from the society 

and health-care personnel? The proposed research is a qualitative study based on the 

Vancouver-school of doing phenomenology. Information will be gathered in two semi-

structured, in-depth interviews with 12-14 women who meet the requirements set for the 

sample of the research. The authors think this research method can provide good insight into 

the experiences of women who suffer a miscarriage. 

 

Key concepts: miscarriage, experience, support, society, nursing. 
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Þakkarorð 

Við viljum byrja á að þakka leiðbeinanda okkar Dr. Sigfríði Ingu Karlsdóttur dósent við 

Háskólann á Akureyri (HA) fyrir uppbyggilega leiðsögn og skjót svör við vinnslu þessa 

verkefnis og sérstakar þakkir viljum við færa henni fyrir þann góða stuðning, jákvæðni og 

hvatningu sem hún veitti okkur. Kristínu Eddu Búadóttur og Sveini Þór Steingrímssyni 

þökkum við fyrir yfirlestur á verkefninu, Rosalind Singh fyrir yfirlestur á abstract og 

starfsmönnum bókasafns HA fyrir gagnleg ráð varðandi heimildavinnu. Þá viljum við færa 

fjölskyldum okkar og mökum sérstakar þakkir fyrir alla þá þolinmæði, stuðning og hvatningu 

sem þau hafa veitt okkur síðustu fjögur árin. Að lokum viljum við þakka hver annarri fyrir 

góða samvinnu og þann dýrmæta vinskap sem hefur myndast á milli okkar í náminu. 
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1. kafli – Inngangur 

Þessi rannsóknaráætlun er lokaverkefni til B.S. gráðu í hjúkrunarfræði við Háskólann á 

Akureyri. Í þessum kafla verður farið yfir bakgrunn viðfangsefnis þessa verkefnis, tilgang 

rannsóknaráætlunarinnar og hvaða gildi niðurstöður fyrirhugaðrar rannsóknar geta haft fyrir 

hjúkrunar- og ljósmóðurfræði. Stuttlega verður sagt frá þeirri rannsóknaraðferð sem valin var 

fyrir verkefnið og rannsóknarspurningin lögð fram. Aðferðum við gagnasöfnun verður lýst og 

að lokum verða nokkur meginhugtök skilgreind. 

1.1 Bakgrunnsupplýsingar 

Samkvæmt þeirri skilgreiningu sem notast er við hér á landi er talað um fósturlát þegar 

fóstur deyr í móðurkviði fyrir 22. viku meðgöngu (Ljósmæðrafélag Íslands, 2018) sem er sá 

tími sem skilur á milli þess hvort barn á möguleika til lífs utan legs (Cashion, 2016). Tíðni 

þekktra fósturláta er um 10-20% og er talið að í heildina geti tíðnin verið allt að 45%, en erfitt 

er að segja til um raunverulegt algengi þar sem fósturlát geta orðið það snemma að konur vita 

ekki af þeim (Moore, Persaud og Torchia, 2013). Orsakir fósturláta geta verið margvíslegar 

og eru oft óþekktar (American Pregnancy Association, 2017). Litningagallar í fóstri eru 

algengasta þekkta orsökin (Cunningham o.fl., 2018), en einnig geta heilsa, heilbrigði og 

lífsstíll konunnar haft áhrif ásamt öðrum utanaðkomandi orsökum (Cunningham o.fl., 2018; 

American Pregnancy Association, 2017). Helstu einkenni fósturláta eru blæðingar frá legi og 

verkir, ásamt því að þungunareinkenni minnka (Mayo Clinic, 2016a). Greining fósturláta fer 

fram með sónarskoðun og blóðprufum (Mayo Clinic 2016b) og í kjölfarið er læknisfræðileg 

meðferð valin með tilliti til meðgöngulengdar, líkamlegs og andlegs ástands konunnar o.fl. 

(Cashion, 2016). 

Þegar þungun á sér stað vakna vonir og draumar um nýtt líf. Það getur því verið 

einstaklingum þungbært þegar fósturlát verður og þessir draumar verða að engu (Anna Lísa 

Björnsdóttir, Bjarney Hrafnberg, Ingileif Malmberg og Þórunn Pálsdóttir, 2012). Fósturlát er 
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viðfangsefni sem lítið er fjallað um í samfélaginu og þykir umræðan víða tabú. Þetta er talið 

valda takmarkaðri þekkingu almennings á fósturlátum og áhrifum þeirra á einstaklinga sem 

upplifa þau. Verður það til þess að pör eiga það til að einangrast eftir fósturlát þar sem þau 

telja sig ekki geta rætt hlutina við annað fólk (Mayor, 2015) og mæta jafnvel skilningsleysi á 

sársaukanum og sorginni sem fylgir því að missa fóstur (Lang o.fl., 2011). Hjúkrun 

fjölskyldna sem ganga í gegnum fósturlát er margþætt og krefst heildrænnar og 

einstaklingsmiðaðrar nálgunar sem felst í því að sinna líkamlegum, andlegum og félagslegum 

þörfum konunnar og veita nánustu aðstandendum hennar stuðning (Félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga, 2011). Þegar vandamálin eru margþætt eins og þegar fósturlát verður er 

þverfagleg samvinna mikilvæg (Barr og Dowding, 2016) en auk hjúkrunarfræðinga, 

ljósmæðra og lækna, koma sálfræðingar, félagsfræðingar og prestar einnig að umönnun 

margra sem ganga í gegnum þessa reynslu. 

Í fræðilegri umfjöllun í kafla tvö er hugtakið fósturlát skilgreint. Farið er yfir tíðni, 

orsakir og áhættuþætti fósturláta og einnig greiningu, meðferðarúrræði og hjúkrun kvenna 

sem missa fóstur og fjölskyldna þeirra. Samfélagsleg viðhorf til fósturláta eru skoðuð og 

hvaða áhrif fósturlát hafa á konur og þeirra nánustu. Í lok kaflans er farið yfir upplifun 

hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra sem annast konur eftir fósturlát og þekkingu þeirra á þeim 

hjúkrunarverkefnum sem umönnun þessara kvenna felur í sér. Þriðji kafli verkefnisins er 

tileinkaður aðferðafræði fyrirhugaðrar rannsóknar. Þar er farið yfir helstu þætti sem varða 

gerð rannsóknarinnar, val á rannsóknaraðferð og kosti hennar og galla. Einnig er farið yfir val 

á þátttakendum, úrvinnslu gagna og siðferðilegar hliðar rannsóknarinnar. Að lokum koma 

umræður um verkefnið og lokaorð. 

1.2 Tilgangur verkefnisins og gildi þess fyrir hjúkrunar- og ljósmóðurfræði 

Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að meta sálfélagsleg áhrif fósturláta á konur og 

þörf þeirra fyrir stuðning. Í ljósi þess hve algeng fósturlát eru og að það fellur oft í hendur 
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hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra að hjúkra konum sem missa fóstur, telja höfundar þörf á að 

varpa ljósi á upplifun íslenskra kvenna af fósturlátum og hvort að þær fái þann stuðning sem 

þær þurfa frá samfélaginu og heilbrigðisstarfsfólki. Það er von höfunda að með bættri 

þekkingu um sálfélagslegar þarfir kvenna sem missa fóstur sé hægt að bæta þjónustu við þær 

og fjölskyldur þeirra og bæta almenna þekkingu á fósturlátum í samfélaginu til að skapa betra 

umhverfi fyrir þær. 

1.3 Aðferðafræði rannsóknar 

Eigindleg rannsóknaraðferð verður notuð við vinnslu fyrirhugaðrar rannsóknar og 

stuðst verður við fyrirbærafræði (e. phenomenology) Vancouver-skólans. Fyrirbærafræði 

snýst um að rannsaka reynslu fólks án þess að gera sér upp fyrir fram hugmynd um hver eða 

hvernig sú reynsla er. Öflun gagna fer fram með opnum hug og reynt verður að koma auga á 

þemu til að lýsa fyrirbærinu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Að því gefnu fannst höfundum 

þessi aðferð henta vel þar sem leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni: Hver er 

reynsla kvenna af fósturmissi og þörf þeirra fyrir stuðning frá samfélaginu og 

heilbrigðisstarfsfólki? 

Val á þátttakendum endurspeglar gæði rannsóknar og úrtakið (e. sample) þarf að velja 

út frá tilgangi og markmiði hennar (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Við 

fyrirhugaða rannsókn verður því tilgangsúrtak (e. purposive sampling) notað. Úrtakið mun 

samanstanda af íslenskum konum á aldrinum 20-45 ára sem misst hafa fóstur á 6.-22. viku 

meðgöngu. Fyrirhugað er að fjöldi þátttakenda verði 12 konur eða þar til mettun (e. 

saturation) næst.  

Öflun gagna mun fara fram með hálfstöðluðum djúpviðtölum (e. semi-structured in-

depth interviewing). Samkvæmt Helgu Jónsdóttur (2013) eru eigindleg viðtöl kjörin til að 

skilja ákveðna reynslu fólks og ná ákveðinni dýpt í samræðunum. Varð sú aðferð því fyrir 
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vali hjá höfundum fyrirhugaðrar rannsóknar. Lagt verður upp með að tekin verði tvö 60 

mínútna viðtöl við hverja konu. Viðtölin munu fara fram 6-24 mánuðum eftir fósturmissinn. 

1.4 Gagnasöfnun í rannsóknaráætluninni 

Við vinnslu rannsóknaráætlunarinnar var að mestu leyti notast við ritrýndar erlendar 

rannsóknir og fræðigreinar. Leit gagna fór að mestu fram á ensku og var aðallega notast við 

gagnasöfnin Cinahl, Scopus, Proquest, Google scholar og Ebscohost. Helstu leitarorðin sem 

notast var við voru miscarriage, councelling, pscychological, mental health, nursing, 

couples, first trimester, grief, spontaneous abortion, pregnancy loss, fetal loss, women‘s 

experience, experience, support og care. Leitað var að íslenskum heimildum á síðu Embættis 

landlæknis, vefsíðu Landspítalans, á fræðsluvef Ljósmæðrafélags Íslands og á Hirslu, 

gagnasafni Landspítalans. Þar voru notuð leitarorðin fósturlát, fósturmissir, upplifun, andleg 

heilsa og hjúkrun, en leit að íslensku efni skilaði ekki miklum árangri. Notast var við skjöl úr 

gæðahandbók innri vefs Landspítalans og fræðsluefni sem vitnað var til þar, ásamt 

fræðibókum um fósturfræði og meðgöngur. 

1.5 Skilgreining hugtaka 

Barnshafandi: Með barni, þunguð (Árni Böðvarsson, 1994).  

Heilbrigðisstarfsmenn/heilbrigðisstarfsfólk: Einstaklingar sem starfa við 

heilbrigðisþjónustu og hafa hlotið leyfi landlæknis til að nota starfsheiti löggiltrar 

heilbrigðisstéttar (lög um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012).  

Meðferð: Rannsókn, aðgerð eða önnur heilbrigðisþjónusta sem læknir eða annar 

heilbrigðisstarfsmaður veitir til að greina, lækna, endurhæfa, hjúkra eða annast sjúkling (lög 

um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012).  

Reynsla: Það sem reynir á, mótlæti (Árni Böðvarsson, 1994).  
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Samfélag: Samvist, samvera; Stærri eða smærri hópur manna sem lifa saman (Árni 

Böðvarsson, 1994). 

Upplifun: Það að lifa, reyna eitthvað, lífsreynsla (Árni Böðvarsson, 1994).  

1.6 Samantekt  

Að missa fóstur er erfið reynsla fyrir einstaklinga (Anna Lísa Björnsdóttir o.fl., 2012). 

Lítið er fjallað um fósturlát í samfélaginu, sem veldur því að fólk upplifir sig einangrað 

(Mayor, 2015) og mætir skilningsleysi vegna sorgarinnar sem það upplifir (Lang o.fl., 2011). 

Tilgangur þessarar rannsóknaráætlunar er að varpa ljósi á þau áhrif sem fósturlát hefur á 

andlega líðan kvenna og þörf þeirra fyrir stuðning. Er það von höfunda að hægt verði að bæta 

þjónustu við þær og einnig þekkingu samfélagsins á þessu viðfangsefni með því að svara 

rannsóknarspurningunni: Hver er reynsla kvenna af fósturmissi og þörf þeirra fyrir stuðning 

frá samfélaginu og heilbrigðisstarfsfólki?  

Fyrirhuguð rannsókn er eigindleg rannsókn þar sem stuðst verður við fyrirbærafræði 

Vancouver-skólans. Notast verður við tilgangsúrtak og verða hálfstöðluð djúpviðtöl 

framkvæmd til að afla gagna. Við vinnslu rannsóknaráætlunarinnar var mestmegnis notast 

við erlendar, ritrýndar heimildir, erlendar fræðibækur, gæðaskjöl Landspítalans o.fl. 
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2. kafli – Fræðileg samantekt 

Í þessum kafla verður hugtakið fósturlát skilgreint og fjallað um tíðni fósturláta, orsakir 

og áhættuþætti. Þar verður komið inn á einkenni, greiningar, meðferðarúrræði og hjúkrun 

kvenna og fjölskyldna þeirra. Rætt verður um samfélag og menningu þar sem farið verður inn 

á samfélagslegar reglur og viðhorf og skilning almennings á fósturláti. Skoðuð verða áhrif 

fósturmissis á líf einstaklinga þar sem komið verður inn á upplifun kvenna, fjallað um áhrif 

líkamlegra einkenna á líðan kvenna og hvernig fósturlát hefur áhrif á næstu meðgöngu. 

Upplifun karla verður einnig skoðuð, helstu bjargráð sem einstaklingar nota til að takast á við 

fósturmissinn ásamt upplifun einstaklinga af heilbrigðiskerfinu í kjölfar fósturláts. Í lokin 

kemur umfjöllun um upplifun hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra af því að hugsa um 

einstaklinga sem ganga í gegnum fósturmissi og hversu vel heilbrigðisstarfsmenn eru í stakk 

búnir til að hlúa að þessum einstaklingum.  

2.1 Fósturlát 

Talað er um fósturlát þegar fóstur deyr á fyrri hluta meðgöngu. Misjafnt er á milli landa 

hvaða viku meðgöngu er miðað við (American Pregnancy Association, 2017; 

Ljósmæðrafélag Íslands, 2018) en hér á landi er miðað við að ef fóstur deyr fyrir lok 22. viku 

sé um fósturlát að ræða (Ljósmæðrafélag Íslands, 2018). Þetta er í samræmi við skilgreiningu 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO), þar sem segir að deyi barn í móðurkviði eftir 

að 22. vikna meðgöngu er náð eða að barnið hafi náð 500 grömmum teljist það til andvana 

fæðingar (vitnað til í Eva Jónasdóttir og Védís Helga Eiríksdóttir, 2018). Þessi skilgreining á 

milli fósturs og barns miðast oft við þann aldur sem barnið hefur möguleika til lífs utan legs 

(Cashion, 2016). 

Gjarnan er talað um snemmbúið og síðbúið fósturlát. Snemmbúið fósturlát á sér stað á 

fyrstu 12 vikum meðgöngu og verða um 80% allra fósturláta á þeim tíma (Cunningham o.fl., 

2018; Moore o.fl., 2013). Algengt er að fósturlát verði á fyrstu þremur vikum meðgöngu. 
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Ákveðin óvissa er til staðar um raunverulegt algengi fósturláta þar sem þetta gerist áður en 

konur vita að þær séu þungaðar og er ekki óalgengt að þær haldi að blæðingum hafi seinkað 

og átti sig ekki á því að um fósturlát hafi verið að ræða. Talið er að heildartíðni fósturláta geti 

því verið allt að 45% en þegar horft er til þekktra þungana er tíðni fósturláta um 10-20% 

(Moore o.fl., 2013). Þegar kona hefur misst fóstur tvisvar sinnum eða oftar er talað um 

endurtekin fósturlát (Cunningham o.fl., 2018). 

2.1.1 Orsakir og áhættuþættir. Orsakir fósturláta geta verið margvíslegar og oft er 

ástæða þeirra óþekkt (American Pregnancy Association, 2017). Fósturlát geta ýmist orðið 

vegna galla hjá fóstrinu, vandamála í æxlunarfærum konunnar eða vegna utanaðkomandi 

ástæðna (Cunningham o.fl., 2018).  

Ein algengasta orsök fósturláta á fyrstu 12 vikum meðgöngu er einhvers konar 

litningagalli hjá fóstrinu sem veldur því að fóstrið þroskast ekki eðlilega og er ekki 

lífvænlegt. Talið er að litningagallar séu orsökin í um eða yfir 50% þekktra tilfella 

(Cunningham o.fl., 2018; Moore o.fl., 2013). Um 95% litningagalla koma til vegna galla í 

eggfrumu kvenna (vitnað til í Cunningham o.fl., 2018) og aukast líkurnar á litningagöllum 

með hækkandi aldri. Einnig er möguleiki að sköpunargallar geti orðið við myndun fósturs 

sem valda aukinni hættu á fósturláti (Moore o.fl., 2013). 

Heilsa og heilbrigði kvenna er annar þáttur sem getur haft áhrif á frjósemi og afdrif 

fósturs. Lífsstíll þeirra er mikilvægur og geta þættir eins og offita, áfengisneysla (fylgiskjal 

1), eiturlyfjanotkun, reykingar og of mikil koffínneysla aukið líkur á fósturláti. Einnig eru 

dæmi um að umhverfisþættir eins og geislun og umgengni við eiturefni geti valdið fósturláti 

(American Pregnancy Association, 2017). Meðfæddir líffærafræðilegir gallar í æxlunarfærum 

kvenna geta valdið fósturlátum. Þetta geta t.d. verið ýmis konar sköpulagsgallar eins og 

skilveggur í legi (e. uterine septum) o.fl. (fylgiskjal 1). Vöðvahnútar (e. leiomyoma) eða 

góðkynja æxli í sléttum vöðvafrumum legsins geta einnig valdið fósturlátum, einkum ef þeir 
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eru til staðar nálægt staðsetningu fylgjunnar. Þess konar vandamál geta valdið endurteknum 

fósturlátum, yfirleitt síðbúnum. Aðrar orsakir geta t.d. verið fylgjulos, veikur legháls o.fl. 

(Cunningham o.fl., 2018).  

Sjúkdómar kvenna geta aukið hættu á fósturláti og má þar nefna skjaldkirtilssjúkdóma, 

fjölblöðrueggjastokkaheilkenni (fylgiskjal 1), sjálfsofnæmissjúkdóma eins og rauða úlfa o.fl. 

(Cunningham o.fl., 2018). Sykursýki sem er illa stjórnað á fyrstu fósturstigum getur einnig 

valdið fósturláti (Moore o.fl., 2013). Huga þarf að öryggi þegar kemur að ýmsum lyfjum á 

meðgöngu. Mörg lyf geta ferðast til barnsins í gegnum fylgjuna og geta sum þeirra valdið 

fósturskaða. Krabbameinslyf eru til dæmis þekkt fyrir að valda fósturláti (Moore o.fl., 2013) 

og eru konur sem hafa farið í lyfjameðferð við krabbameini fyrr á lífsleiðinni einnig í aukinni 

hættu (Haggar, Pereira, Preen, Holman og Einarsdottir, 2014). 

Ýmsar rannsóknir eru gerðar á meðgöngu til að kanna ástand og heilbrigði fósturs. Þar 

á meðal er ómskoðun góð rannsókn þar sem hægt er að fylgjast með vexti barnsins mjög 

snemma og er skaðlaus (Moore o.fl., 2013). Aðrar ífarandi rannsóknir sem stundum eru 

gerðar til að skoða fóstur með tilliti til litningagalla eru legvatnsástunga og fylgjusýnataka. 

Konum sem eru 35 ára og eldri hefur verið boðið upp á þessar rannsóknir í mörg ár, ásamt 

konum sem áður hafa fætt börn með litningagalla eða eru einhverra hluta vegna taldar í 

aukinni hættu á að ala barn með litningagalla. Þessar rannsóknir eru ekki að fullu hættulausar 

en talið er að um 1% líkur séu á fósturláti hjá konum sem fara í þessar rannsóknir (Kristín 

Rut Haraldsdóttir, Helga Gottfreðsdóttir og Reynir Tómas Geirsson, 2014).  

Legástungum hefur fækkað síðustu ár með tilkomu hnakkaþykktarmælingar sem er 

samþætt líkindamat til að meta líkur á litningagöllum hjá fóstrum. Þetta er hættulaust mat þar 

sem ómskoðun, blóðsýni frá konunni og upplýsingar um aldur og heilsu hennar eru notuð til 

að meta líkur á þrístæðum 21, 18 og 13. Niðurstöður matsins er hægt að nota til að meta hvort 

þörf sé á að konan fari í legástungu (Kristín Rut Haraldsdóttir o.fl., 2014).  
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2.1.2 Einkenni og greining. Algengustu einkenni sem kona finnur fyrir við fósturlát 

eru blæðing og verkir, ásamt því að þungunareinkenni eins og brjóstaspenna og ógleði 

minnka eða hverfa. Þó getur konan verið alveg einkennalaus (fylgiskjal 1). 

Ef blæðing verður á fyrstu 12 vikum meðgöngunnar eða ef klínískur grunur er um 

fósturlát fer greining fram með sónarskoðun um leggöng. Ef vafi leikur á um hvort fósturlát 

hafi átt sér stað er sónarskoðunin endurtekin eftir 10-14 daga og þá er oftast hægt að staðfesta 

greininguna. Þegar um fósturlát er að ræða þarf sérfræðingur í kvenlækningum að staðfesta 

greininguna (fylgiskjal 1). Legháls sem er farinn að opnast og afbrigðileg gildi á 

þungunarhormóninu HCG í blóði geta einnig gefið vísbendingu um að ekki sé allt með felldu 

(Mayo Clinic, 2016b). 

Við greiningu er tegund fósturlátsins ákvörðuð en skipta má fósturláti í fimm gerðir. 

Hótandi fósturlát (e. threatened miscarriage) er þegar fósturlát gæti átt sér stað en þungunin 

gæti einnig orðið lífvænleg. Leghálsinn er ennþá lokaður en konunni gæti verið farið að 

blæða ásamt því að finna fyrir mildum verkjum í kvið og mjóbaki (Cunningham o.fl., 2018; 

Cashion, 2016). Við óhjákvæmilegt fósturlát (e. inevitable miscarriage) er leghálsinn opinn, 

konunni farið að blæða og hún farin að finna fyrir miðlungs til sterkum verkjum. Þá er 

innihald legsins enn til staðar en belgurinn gjarnan rofinn. Við ófullkomið fósturlát (e. 

incomplete miscarriage) er að vænta sömu einkenna og við óhjákvæmilegt fósturlát (Cashion, 

2016) en þá er losun fósturvefs og fylgju hafin þó að einhver hluti sé enn til staðar í leginu 

eða leghálsinum (Mayo Clinic, 2016b). Átt er við dulið fósturlát (e. missed miscarriage) 

þegar fóstrið er látið, jafnvel svo vikum skiptir, en leghálsinn er enn lokaður og allt innihald 

legsins til staðar (Cashion, 2016). Fósturlát sem þessi greinast oft við reglubundna ómskoðun 

eða við ómskoðun sem er gerð vegna þess að legið stækkar ekki eða jafnvel dregst saman 

(Cunningham o.fl., 2018). Þegar fullkomið fósturlát (e. complete miscarriage) er greint við 

skoðun hefur legið þegar tæmt sig að fullu (Mayo Clinic, 2016b). Konan hefur þá oftast sögu 
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um mikla verki og ríkulegar blæðingar ásamt því að hafa orðið vör við losun fósturvefs 

(Cunningham o.fl., 2018).  

Rannsókn á sónarskoðunum 200 kvenna með vandamál í snemmþungun leiddi í ljós að 

stærsti hluti þeirra eða 27% voru greindar með ófullkomið fósturlát, 24,5% kvennanna 

reyndust í eðlilegri meðgöngu, 18,5% með fullkomið fósturlát og 15% með dulið fósturlát. 

Einnig voru 5% með hótandi fósturlát og önnur 5% með tóman sekk (e. empty gestational 

sac), á meðan 2,5% voru mólar meðgöngur (e. molar pregnancy). Að lokum reyndist 1,5% 

kvennanna vera með óhjákvæmilegt fósturlát og í 1% tilvika var um utanlegsfóstur (e. 

ectopic pregnancy) að ræða (Burai, Gameraddin og Yahya, 2017). 

2.1.3 Meðferðarúrræði. Val á meðferð eftir fósturlát byggist á meðgöngulengd, 

líkamlegu og andlegu ástandi konunnar og fyrri reynslu hennar (Cashion, 2016) ásamt því að 

taka ætti óskir konunnar um val á meðferð með í reikninginn (Schreiber o.fl., 2016). Þegar 

fósturlát verður á fyrstu 12 vikum meðgöngunnar er fyrsta val biðmeðferð (e. expectant 

management). Markmið meðferðarinnar er að líkaminn losi sig við fóstrið á náttúrulegan hátt 

um fæðingarveg án læknisfræðilegra inngripa. Konan þarf ekki innlögn á sjúkrahús og getur 

oftast sinnt skóla eða vinnu á meðan. Um það bil 50% kvenna þurfa ekki frekari meðferð. Ef 

konunni hinsvegar blæðir ríkulega, er í aukinni blæðingarhættu, með lág blóðgildi, teikn um 

sýkingu í legi, hefur óstöðugan geðsjúkdóm eða slæma fyrri reynslu, sterka ósk um að vilja 

aðra meðferð eða ef félagslegar frábendingar eru til staðar skal velja annað meðferðarúrræði 

(fylgiskjal 1). 

Í ástralskri rannsókn sem gerð var meðal 1102 kvenna sem misst höfðu fóstur voru 318 

þeirra eða 29% sem fengu biðmeðferð, þar sem beðið var eftir að legið tæmdi sig sjálft án 

inngripa. Af þeim voru 105 konur greindar með ófullkomið fósturlát og að tveimur vikum 

loknum var leg 81% þeirra orðið tómt og meðferð því lokið án frekari inngripa. Alls voru 213 



 11 

konur með dulið fósturlát eða tóman sekk. Biðmeðferð bar tilskilinn árangur í 51% tilfella 

(Black o.fl., 2017). 

Hægt er að beita lyfjameðferð (e. medical management) þegar fósturlát hefur verið 

staðfest og biðmeðferð hefur ekki skilað tilsettum árangri eða ef konan hefur sterkar óskir um 

lyfjameðferð. Frábendingar eru þær sömu og við biðmeðferð en að auki má konan ekki hafa 

ofnæmi fyrir lyfinu sem notast er við (fylgiskjal 1). Prostaglandín lyf eins og Misoprostol er 

gefið og nær þá legið yfirleitt að hreinsa sig á innan við viku (Cashion, 2016). Konan getur í 

langflestum tilvikum klárað meðferðina heima hjá sér og sinnt skóla eða vinnu að 

meðferðardeginum fráskildum. Endurkoma er ráðlögð að 10-14 dögum liðnum til að aðgæta 

að legið sé orðið tómt (fylgiskjal 1).  

Ef bið- og lyfjameðferð nægja ekki til að tæma legholið að fullu, konan er með 

einhverjar frábendingar frá þeim meðferðum eða með sterkar skoðanir um að vilja 

skurðmeðferð (e. surgical management) er legið tæmt í skurðaðgerð (fylgiskjal 1). Konan er 

svæfð eða slævð og innihald legsins sogað út (Cunningham o.fl., 2018). Konan getur farið 

heim samdægurs þegar hún hefur jafnað sig af svæfingunni, ef lífsmörk eru orðin stöðug og 

blæðing er innan marka (Cashion, 2016). 

Þegar fósturlát verður eftir 12-22. vikna meðgöngu fær konan lyfið Mifepristone sem 

hún tekur hjá ljósmóður og kemur síðan til innlagnar á spítala 36-48 klst. síðar. Þá fær hún 

lyfið Misoprostol (fylgiskjal 2) til að framkalla fæðingu (Cunningham o.fl., 2018). Styrkleiki 

og tíðni gjafa eru ákveðin eftir meðgöngulengd, eðli fósturláts og hvort konan sé með 

keisaraör í legi (fylgiskjal 2). Konan fæðir svo fóstrið um fæðingarveg. Í ákveðnum tilfellum 

gæti þurft að grípa til skurðmeðferðar (Cunningham o.fl., 2018). 

2.1.4 Hjúkrun kvenna og fjölskyldna þeirra. Óháð þeirri læknisfræðilegu meðferð 

sem konan fær er ánægja með meðferðina oft tengd styðjandi og umhyggjusömum 

heilbrigðisstarfsmönnum, nægri fræðslu og gæðum meðferðarinnar (Schreiber o.fl., 2016). 



 12 

Samkvæmt skilgreiningu WHO er heilbrigði ástand fullkominnar líkamlegrar, andlegrar og 

félagslegrar vellíðanar en ekki aðeins fjarvera sjúkdóma og heilsubrests (World Health 

Organization, e.d.). Í hjúkrunarmeðferð er áhersla lögð á að veita heildræna og 

einstaklingsmiðaða þjónustu þar sem horft er á einstaklinginn í heild sinni. Þannig er áhersla 

lögð á að sinna líkamlegum, andlegum og félagslegum þörfum einstaklings eftir bestu getu til 

að hægt sé, í samvinnu við hann sjálfan, að bæta líðan hans (Félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga, 2011). 

Hjúkrunarfræðingar koma oft að fyrstu umönnun kvenna þegar fósturlát verður og 

þurfa því að huga að öllum þeirra þörfum. Í því felst eftirlit með líkamlegu ástandi þeirra með 

því að fylgjast með lífsmörkum, meta verki, ásamt magni og eðli blæðinga, passa upp á 

vökvajafnvægi, taka blóðprufur o.fl. (Cashion, 2016). Annar þáttur í umönnun kvenna eftir 

fósturlát er að viðurkenna þessa einstöku reynslu sem konan og fjölskylda hennar eru að 

ganga í gegnum og að veita þeim stuðning. Mikilvægt er að muna að meðgöngulengd við 

fósturlát segir ekki til um hversu sterkar tilfinningar fólk upplifir (Cronin, 2013).  

Góð fræðsla er mikilvægur þáttur í umönnun þessara skjólstæðinga til að hjálpa þeim 

að takast á við missinn. Þekking er lykilatriði í að auka bjargráð einstaklinga svo að þeir séu 

betur í stakk búnir til að takast á við reynsluna og þannig sé hægt að draga úr neikvæðum 

áhrifum hennar (Robinson, 2014). Í vinnulýsingum og verklagsreglum Landspítalans sem 

notast er við þegar fósturlát verður (fylgiskjal 1; fylgiskjal 2) eru skýrir verkferlar til staðar 

varðandi upplýsingagjöf og fræðslu til skjólstæðinga. Það er í höndum hjúkrunarfræðinga og 

ljósmæðra að færa konunum fræðslubæklinga um fósturlát, fræða þær um það sem búast má 

við í ferlinu, upplýsa þær um þau úrræði sem í boði eru og koma þeim í samband við frekari 

stuðningsaðila ef þörf þykir (fylgiskjal 2).  

Auk þess að veita umhyggju og stuðning er það einnig hlutverk hjúkrunarfræðinga að 

koma konum og fjölskyldum þeirra áfram í frekari úrræði eins og sorgarúrvinnslu o.fl. til að 
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aðstoða þau í gegnum missinn (Cronin, 2013). Þverfagleg teymi eru sett saman til þess að 

veita heildræna þjónustu þar sem hver einstaklingur teymisins leggur fram sína sérþekkingu. 

Þverfagleg teymisvinna er vinna tveggja eða fleiri fagstétta sem vinna að sama markmiði. 

Hefur það sýnt sig að þverfagleg teymisvinna skilar góðum árangri þegar vinna þarf að 

tilfellum þar sem vandamálin eru margþætt (Barr og Dowding, 2016). Sálrænn og félagslegur 

stuðningur er í boði fyrir þær konur og fjölskyldur þeirra sem telja sig þurfa á aðstoð að halda 

í sorgarferlinu (fylgiskjal 2). Við síðbúin fósturlát er öllum konum sem leita á Landspítalann 

og mökum þeirra boðið viðtal við prest eða djákna (fylgiskjal 2). Prestar sinna sálgæslu og 

styðja fólk í gegnum áfallið. Þeir geta veitt ráðgjöf og miðlað upplýsingum um þá 

stuðningsþjónustu sem í boði er, haldið kveðjustund fyrir fóstrið og margt fleira, allt eftir því 

hvers fólk óskar (Anna Lísa Björnsdóttir o.fl., 2012). Félagsráðgjafar eru einnig til staðar og 

veita sálfélagslegan stuðning til fjölskyldna. Við síðbúið fósturlát er einstaklingum boðið 

viðtal hjá ráðgjafa til að aðstoða þá með félagsleg réttindi eins og upplýsingar um 

fæðingarorlof o.fl. (fylgiskjal 2). Við snemmbúið fósturlát eru þarfir kvenna fyrir andlegan 

stuðning metnar hverju sinni og einstaklingsbundnar þarfir þeirra metnar (fylgiskjal 1).  

2.2 Samfélag og menning  

Félagslegur stuðningur gegnir mikilvægu hlutverki í reynslu kvenna af fósturláti þar 

sem þær sitja oft með ósvaraðar spurningar varðandi tilfinningalegan og líkamlegan bata og 

löngun til þess að verða barnshafandi aftur. Konur hafa rætt um mikilvægi þess að fá að tala 

um tilfinningar sínar og öðlast skilning frá öðrum í sorgarferlinu. Samkvæmt þeim mótar það 

reynslu þeirra af fósturmissinum og sálfræðilegum áhrifum hans seinna á lífsleiðinni 

(American Pregnancy Association, 2017; Rowlands og Lee, 2010).  

Umræðuefnið þykir erfitt og nátengt öðrum umræðuefnum eins og sorg og dauða og 

þögninni sem því fylgir (Bute, Brann og Hernandez, 2017). Sorgin sem fylgir fósturláti er 

óviðurkennd og fellur ekki undir hefðbundna sorg í samfélaginu. Það veldur því að 
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fjölskylda, vinnufélagar og kunningjar búast almennt við minni sorgarviðbrögðum hjá þeim 

sem missa fóstur og eru þar af leiðandi líklegri til að veita minni stuðning við þann sem syrgir 

(Carolan og Wright, 2017). 

2.2.1 Samfélagslegar reglur. Samfélagslegar reglur hafa myndast varðandi umræðuna 

sem tengist fósturláti og hefur áhrif á skynjun para um hvort eða hvernig þau eigi að ræða 

eigin reynslu af fósturmissi (Bute og Brann, 2015; Bute o.fl., 2017). Samfélagslegar reglur 

eru ekki eitthvað sem skrifað hefur verið niður og farið er eftir, heldur tala þær í gegnum 

viðhorf og gjörðir innan menningar með ýmsum aðgerðum eða aðgerðarleysi (Lang o.fl., 

2011). Reglurnar kveða á um hvernig einstaklingar eigi að fara með persónuleg málefni eins 

og fósturlát og hvort þau megi ræða eða ekki. Þannig gegnir samfélagið hlutverki í að setja 

skilyrði og mörk sem mótar umræðuefnið og hefur áhrif á það hvort einstaklingar ræði 

persónulega reynslu sína (Bellhouse, Temple-Smith og Bilardi, 2018). Séu pör óviss um 

hvort þau fái stuðning eru þau ólíklegri til að deila persónulegri reynslu sinni af fósturláti 

(Bute og Brann, 2015). Í megindlegri rannsókn sem 1600 einstaklingar í Bandaríkjunum tóku 

þátt í, kom fram að 81% þeirra valdi að halda reynslu sinni af fósturmissi leyndum fyrir 

einum fjölskyldumeðlimi en ekki öðrum. Einnig kom fram að 77% þeirra sem gengu í 

gegnum fósturmissi völdu að segja einhverjum sem þau þekktu frá fósturmissinum (Cowan, 

2014). 

Þessum óskrifuðu reglum hefur verið skipt í að minnsta kosti þrennt, þar sem fram 

kemur að ekki ætti að ræða fósturlát opinberlega, að karlar ættu ekki að ræða fósturlát og að 

konur hefðu meira svigrúm til að syrgja fósturmissinn opinberlega heldur en karlar. Að 

lokum var talað um að pör eigi ekki að deila fréttum af þungun of fljótt ef meðgangan skyldi 

enda í fósturláti (Bute o.fl., 2017).  

Ef fósturmissir á sér stað áður en konan fer að sýna líkamleg einkenni þess að hún sé 

barnshafandi getur reynst sérstaklega erfitt fyrir pör að deila fréttunum. Algengt er að það 
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myndist óvissa um hverjum skal segja, hversu mikið á að segja og undir hvaða 

kringumstæðum (Lang o.fl., 2011). Einkalíf er aðalástæða þess að einstaklingar velja að 

halda fósturlátum leyndum (Cowan, 2014) en fósturlát eru sjaldan rædd opinberlega og þykja 

tabú umræðuefni sem valdið hefur vanþekkingu varðandi útbreiðslu og orsakir þeirra (Mayor, 

2015). Niðurstöður megindlegrar rannsóknar Bardos, Hercz, Friedenthal, Missmer og 

Williams (2015) sem gerð var í Bandaríkjunum styðja þetta, en þar voru spurningalistar 

lagðir fyrir 1084 einstaklinga. Þar kom fram að 55% þátttakenda töldu fósturlát vera óalgeng 

og var sá misskilningur algengari meðal karla. Yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda eða 74% 

var sammála um að erfðafræðileg frávik fóstursins gætu valdið fósturláti. Þá trúðu 76% 

þátttakenda einnig að streituvaldandi atburðir gætu orsakað fósturlát og 74% þeirra töldu að 

langvarandi streita gæti verið orsök. Atriði eins og að lyfta þungum hlutum, fyrri saga um 

kynsjúkdóm eða notkun lykkjunnar, notkun getnaðarvarnapilla og rifrildi voru einnig nefnd 

sem hugsanlegar orsakir fósturláta (Bardos o.fl., 2015). Telja sumir að þessi vanþekking sé til 

komin vegna þess hversu lítið er talað um fósturlát í samfélögum (Rowlands og Lee, 2010).  

2.2.2 Skilningur almennings. Fósturmissir leiðir gjarnan til misskilnings á 

tilfinningalegum og líkamlegum áhrifum sem hann hefur (Watson, Jewell og Smith, 2018). 

Vegna þess hversu algeng fósturlát eru en málefnið sjaldan rætt, upplifa mörg pör og konur 

sig einmana og einangruð eftir að hafa misst fóstur (Mayor, 2015). Einstaklingar hafa 

upplifað skort á skilningi frá fjölskyldu og samfélaginu gagnvart fósturmissinum og að þau 

geri sér ekki grein fyrir hversu mikil og sársaukafull sorgin er (Lang o.fl., 2011). Mörgum 

reynist erfitt að mæta aftur til vinnu eftir missi af ótta við viðbrögð samstarfsfólks eða eigin 

viðbrögð. Ýmist getur athygli samstarfsfólks beinst að einstaklingnum sem missti eða það 

gæti forðast að tala við hann og þá gætu einhverjir viljað deila eigin reynslu (Anna Lísa 

Björnsdóttir o.fl., 2012). 
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Gerð var eigindleg rannsókn sem fjallaði um reynslu kvenna af sorginni sem þær 

upplifðu við fósturmissi. Tekin voru óstöðluð þriggja klukkustunda djúpviðtöl við þrjár konur 

þar sem kom fram að þær földu reynslu sína og tilfinningar vegna ótta um höfnun frá öðrum. 

Þöggunin hófst þegar þær voru ekki lengur barnshafandi og gátu ekki lengur skilgreint sig 

sem verðandi mæður. Sú tilfinning að þær gætu ekki opinberað sorg sína fyrir öðrum olli 

þeim einmanaleika. Einstaklingar sem vissu af fósturlátinu forðuðust þær og létu sem ekkert 

hefði gerst, sérstaklega einstaklingar sem höfðu ekki persónulega reynslu af fósturláti (St. 

John, Cooke og Goopy, 2006). 

Bellhouse og félagar (2018) framkvæmdu eigindlega rannsókn sem tók mið af reynslu 

15 kvenna í Ástralíu af félagslegum stuðningi tengdum fósturláti, í því skyni að vekja vitund í 

samfélaginu um þarfir kvenna á tilfinningalegum stuðningi eftir fósturlát. Niðurstöður hennar 

voru greindar niður í fimm aðalþemu sem voru (1) reynsla af margbreytilegum stuðningi 

maka, (2) reynsla af jákvæðum stuðningi samfélags, (3) reynsla af neikvæðum stuðningi 

samfélags, (4) einangrun og skortur á samskiptum og (5) hverju konur höfðu þörf á frá 

samfélaginu. Í niðurstöðum kom fram að sú venja að segja ekki frá meðgöngu fyrr en eftir 

fyrsta þriðjung meðgöngunnar hafði einangrandi áhrif á konur og upplifðu þær minni 

stuðning þegar fólk vissi ekki af meðgöngunni fyrir fósturlátið. Þær töldu því mikilvægt að 

segja vinum og fjölskyldu frá meðgöngunni á fyrsta þriðjungi til að draga úr fordómum og 

leynd í kringum fósturlát. Flestum konum fannst þær mæta skilningsleysi og fengu margar 

óviðeigandi og jafnvel særandi athugasemdir varðandi fósturlátið eða um meðgöngur 

almennt, frá fólki sem vildi vel en vissi ekki hvað það átti að segja. Nokkrar konur lýstu því 

hvernig þær fengu ekki aðeins særandi athugasemdir heldur var einnig sagt að þær bæru 

ábyrgð á fósturmissinum þar sem ákvarðanir þeirra gætu hafa valdið eða stuðlað að 

fósturlátinu. 
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Rannsóknir hafa sýnt fram á skort á samfélagslegri viðurkenningu varðandi líðan karla 

og greint frá því að þeim hafi fundist eins og þeir gleymdust og að snúið væri við þeim baki í 

samanburði við konurnar (Due, Chiarolli og Riggs, 2017). Í eigindlegri rannsókn Obst og 

Due (2019) sem gerð var meðal átta karla var markmiðið að gefa innsýn í reynslu þeirra af 

fósturláti. Niðurstöður voru greindar í þrjú meginþemu. Þau voru (1) eðli sorgar fyrir karla, 

(2) reynsla af stuðningi og (3) stuðningsaðilar og framtíðarstuðningur. Þar lýstu þeir hvernig 

skortur á skilningi frá öðrum varðandi sorg þeirra olli því að þeir áttu erfiðara með að ræða 

fósturmissinn opinskátt og reyndu að bæla niður tilfinningar sínar. Þeir fengu oft spurningar 

um hvernig konan hefði það og fannst þeim allur stuðningurinn beinast að henni, sem gerði 

sálfræðilegan bata erfiðari. 

Í fyrirbærafræðilegri rannsókn sem byggð var á hálfstöðluðum djúpviðtölum við 10 

konur og sex karla kom fram að ekki væri næg umfjöllun um fósturlát hjá almenningi. Það 

væri ekki fyrr en einstaklingar hefðu persónulega reynslu af fósturláti sem þeir yrðu 

meðvitaðir um að ættingjar og vinir hefðu einnig gengið í gegnum sömu reynslu. Þá kom 

fram að aukin umfjöllun og vitundarvakning um fósturlát þyrfti að eiga sér stað í samfélaginu 

og ætti hún að hefjast í heilbrigðisfræðslu í skólum (Meaney, Corcoran, Spillane og 

O’Donoghue, 2017). Nokkrar mikilvægar breytingar þurfa að eiga sér stað í samfélaginu til 

að bæta stuðning við konur sem misst hafa fóstur (Bellhouse o.fl., 2018). Mikilvægt er að 

konur reyni að opna á umræðuna gagnvart fjölskyldu, vinum og heilbrigðisstarfsmönnum 

meðan á þessum tíma stendur (American Pregnancy Association, 2017) en aukin þekking 

einstaklinga á fósturláti getur hjálpað til við að draga úr fordómum og skömm (Mayor, 2015). 

2.3 Áhrif fósturmissis á líf einstaklinga 

Fósturmissir hefur mikil tilfinningaleg áhrif í för með sér (Cunningham o.fl., 2018). 

Það fylgja því vonir og draumar þegar þungun á sér stað. Verðandi foreldrar sjá fyrir sér nýtt 

líf og leyfa sér að horfa fram á veginn. Þegar fóstur síðan deyr í móðurkviði slokknar á 
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vonum, væntingum og draumum einstaklinga sem sitja eftir með sorg og söknuð einhvers 

sem ekki varð (Anna Lísa Björnsdóttir o.fl., 2012). Upplifun einstaklinga af fósturláti nær 

yfir tímabilið fyrir fósturlátið, á meðan á því stendur og tímabilið eftir það, en takmarkast 

ekki eingöngu við augnablikið þegar fósturlátið sjálft á sér stað (Wagner, Vaughn og Tuazon, 

2018). Rannsóknir hafa sýnt fram á að fósturmissir getur haft margvísleg áhrif á konuna 

sjálfa (Robinson, 2014) og ekki síður á maka hennar og nánustu fjölskyldu (Anna Lísa 

Björnsdóttir o.fl., 2012). Áfallið verður flestum mikið í upphafi og togast þar hugsanir eins 

og að þetta geti ekki verið satt á við erfiðan raunveruleikann. Engir tveir einstaklingar 

bregðast við með sama hætti og syrgja missinn eins. Á meðan sumir bregðast við með 

sterkum tilfinningum eru aðrir sem sýna ekki eins sterk viðbrögð og er hvort tveggja eðlilegt 

(Anna Lísa Björnsdóttir o.fl., 2012). Fósturlát er streituvaldandi reynsla fyrir bæði kynin, sem 

getur leitt til langvarandi streituviðbragða eins og sorgar, sektarkenndar og vonleysis 

(Volgsten, Jansson, Svanberg, Darj og Stavreus-Evers, 2018).  

Hvort einstaklingar eigi barn fyrir fósturmissinn eða ekki skiptir máli varðandi 

upplifunina, en einstaklingar sem eiga börn fyrir eru líklegri til að trúa því að þau geti orðið 

barnshafandi aftur og eignast barn á meðan þeir sem ekki eiga barn fyrir reynsluna af 

fósturláti hafa frekar áhyggjur af heilsu sinni og frjósemi (Meaney o.fl., 2017). Þó að ekki sé 

hægt að losa einstaklinga undan þeirri sorg sem þeir finna fyrir er mikilvægt að einstaklingar 

átti sig á því að þeir standa ekki einir í gegnum ferlið, þar sem margir vilja og geta veitt 

aðstoð meðan á þessum erfiða tíma stendur (Anna Lísa Björnsdóttir o.fl., 2012).  

Dæmdu ekki skýið, er skyggði á sól, 

í skugga síns lögmáls það birtuna fól. 

Er feykir því aftur hinn frelsandi blær, 

þú fyrst getur metið, hvað sólin er skær.  

E. J. 
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2.3.1 Áhrif fósturmissis á líðan kvenna. Í eigindlegri rannsókn Lou o.fl. (2017) sem 

ætlað var að skoða hversdagslega reynslu og væntingar þungaðra kvenna kom fram að þó svo 

að konur velji gjarnan að halda meðgöngunni leyndri fyrstu 12 vikurnar af öryggisástæðum 

verður meðgangan strax á fyrstu vikum raunveruleg í lífi barnshafandi kvenna sem upplifa 

ánægju og tilhlökkun og fara strax að bera ábyrgð á meðgöngunni (Lou o.fl., 2017). 

Framkvæmd var eigindleg rannsókn í Hollandi þar sem tekin voru viðtöl við 24 konur. 

Tilgangur hennar var að rannsaka hvernig konur upplifðu fósturmissi, getnað og biðina á 

fyrstu vikum meðgöngu og hvaða aðferðir þær notuðu til að takast á við þennan tíma. 

Aðalþema niðurstaðanna var að finna jafnvægi á milli þess að missa stjórnina og að ná henni 

aftur. Greint var frá því að þó að konurnar væru meðvitaðar um að fósturlát væri möguleiki 

varð sú hugsun að það gæti hent þær mjög fjarlæg. Fósturmissirinn var óvænt og mikið áfall 

fyrir konurnar, sem kom af stað allskonar tilfinningum vegna missis barns og framtíðar sem 

þær hefðu annars átt með barninu. Þær upplifðu stjórnleysi gagnvart mikilvægu markmiði í 

lífi sínu sem var að eignast barn (Ockhuijsen, van den Hoogen, Boivin, Macklon og de Boer, 

2014). Missirinn er raunverulegur og sorgin mikil en reynslan hefur áhrif á og mótar 

einstaklinga um alla ævi (Carolan og Wright, 2017; Watson o.fl., 2018). Fyrirbærafræðileg 

rannsókn var gerð með það að markmiði að rannsaka hvernig konur uppgötvuðu að þær voru 

að missa fóstur og hvernig þær ákváðu næsta skref. Viðtöl voru tekin við 23 konur sem 

upplifað höfðu fósturmissi fyrir 14. viku meðgöngu. Greint var frá því hvernig konur höfðu 

þörf fyrir fullvissu um að þær væru raunverulega að missa fóstur en til þess notuðu þær eigin 

tilfinningu og innsæi, horfðu í líkamleg einkenni, fengu staðfestingu með ómskoðun, 

upplýsingar frá öðrum o.fl. (Limbo, Glasser og Sundaram, 2014). 

Ekki er hægt að spá fyrir um tilfinningaleg viðbrögð kvenna við fósturláti í upphafi 

meðgöngu (Flink-Bochacki o.fl., 2018) en í rannsókn Ockhuijsen o.fl. (2014) kom einnig 

fram hvernig tilfinningar eins og reiði, depurð, vonbrigði, kvíði og að upplifa sig 
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misheppnaða taki yfir. Niðurstöður greindu einnig frá því að konur notuðu mismunandi 

aðferðir til að takast á við tilfinningar sínar í kjölfar fósturmissis eins og að endurmeta 

aðstæður, leita sér upplýsinga á netinu tengdum heilsu og sumar sóttu í félagslegan stuðning. 

Þær leituðu að svörum við því hver orsök fósturlátsins var í bókum, á Internetinu og hjá 

vinum og reyndu sumar jafnvel að finna læknisfræðilegar skýringar. Ef enga læknisfræðilega 

skýringu var að finna veitti það konunum létti, en í staðinn höfðu þær tilhneigingu til að leita 

eigin útskýringa á fósturlátinu með sjálfsásökunum eins og að það stafaði af lífsstíl þeirra, 

streitu, vinnu eða öðru sem þeim hefði mistekist. 

Flink-Bochacki o.fl. (2018) komu inn á það í rannsókn sinni hvernig sorgin hefði áhrif 

á líf sumra kvenna mörgum mánuðum seinna og var sorgin oft í bland við sjálfsefa, skömm 

og reiði í garð heilbrigðisstarfsmanna fyrir að hafa ekki getað komið í veg fyrir fósturmissinn 

eða að hafa ekki uppgötvað hann fyrr (Flink-Bochacki o.fl., 2018). Þó svo að upplifanir 

kvenna af fósturmissi séu ólíkar eru sumir eiginleikar eins varðandi reynsluna. Til að mynda 

umræðan um vonir og drauma sem tengjast framtíðinni og áhyggjur af frjósemi, erfiðleikar 

með stjórn á aðstæðum og að lokum áfallið og afleiðingar sem fósturlátið veldur (Watson 

o.fl., 2018).  

Upplifun kvenna af stuðningi eftir fósturmissi var skoðuð í eigindlegri rannsókn sem 

gerð var í Ástralíu. Þar töluðu konurnar um það hvernig fósturmissirinn hafði önnur áhrif á 

þær en maka þeirra þar sem þeir urðu oft meiri stuðningsaðili við þær í sorginni. Flestar 

konur upplifðu þó jákvæðan stuðning frá maka sínum og fannst hann vera þeirra helsti 

stuðningsaðili í gegnum reynsluna. Konurnar töluðu um að karlarnir ræddu ekki opinskátt um 

fósturmissinn og upplifðu jafnvel missinn og sorgina ekki jafn mikla og þær. Konurnar 

töluðu mikið um að tilfinningar þeirra skyggðu á upplifun makans sem varð til þess að fólk 

varð ekki eins meðvitað um áhrifin sem fósturmissirinn hafði á þá (Bellhouse o.fl., 2018).  
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2.3.1.1  Áhrif líkamlegra einkenna á andlega heilsu. Þegar sorgin herjar á geta 

líkamleg einkenni komið fram eins og andþyngsli, aukinn hjartsláttur, þörf fyrir að taka 

djúpan andardrátt, handleggirnir verða þungir, óþægindi geta komið í kviðarhol og breyting á 

matarlyst. Einnig geta komið fram svefnerfiðleikar, draumar sem reyna á og martraðir (Anna 

Lísa Björnsdóttir o.fl., 2012). Það getur tekið frá nokkrum vikum og upp í mánuð eða meira 

fyrir líkamann að jafna sig eftir fósturlát og fer það allt eftir því hversu langt á leið 

meðgangan var komin (American Pregnancy Association, 2015). 

Oft virðast sálfræðileg áhrif fósturláta hjá konum vera í forgangi og talin mikilvægari 

en líkamlegu áhrifin. Konur hafa komið inn á það hvernig upplifun þeirra af verkjum og 

sýnilegum einkennum eins og blæðingum frá leggöngum ásamt blóðkekkjum hafi einnig 

mikil áhrif á þær. Andleg og líkamleg einkenni skapa þannig togstreitu varðandi skynjun 

þeirra á meðgönguna og barnið sem þær héldu að þær myndu eignast (Robinson, 2014). 

Í eigindlegri rannsókn sem framkvæmd var í London voru tekin viðtöl við 13 konur 

sem höfðu misst fóstur fyrir 14. viku. Niðurstöðurnar voru greindar í þrjú aðalþemu, (1) 

uppnám, (2) aðlögun og (3) viljastyrkur. Fram kom að konunum fannst þær ekki undirbúnar 

fyrir líkamlegu einkennin sem fylgdu fósturlátinu því þau voru ekki eins og þær höfðu 

ímyndað sér, sem leiddi til kvíða varðandi það sem var að gerast í líkama þeirra og gerði það 

að verkum að þær áttu erfiðara með að takast á við fósturmissinn (Maker og Ogden, 2003). 

 Skortur á upplýsingagjöf til kvenna sem upplifa fósturlát snemma á meðgöngu hefur 

áhrif á hæfni þeirra til að takast á við líkamlega þætti fósturlátsins. Hver og ein reynsla er 

einstök og hafa sumar konur aldrei upplifað jafn miklar blæðingar og sársauka. Hinsvegar eru 

heilbrigðisstarfsmenn mögulega vanir því að sjá hvaða afleiðingar fósturlát hafa í för með sér 

og telja líkamlegu þættina ekki óvenjulega, sem getur leitt til kæruleysis og ófullnægjandi 

umönnunar þessara kvenna (Robinson, 2014). 
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2.3.1.2  Meðganga eftir missi. Flestum er eðlilegt að vilja eignast börn og stofna 

fjölskyldu. Eftir persónulega reynslu af fósturmissi eiga þó sumir erfitt með að umgangast 

barnshafandi konur og lítil börn fyrst um sinn þar sem það kann að ýta undir vanlíðan og sorg 

(Anna Lísa Björnsdóttir o.fl., 2012). Rannsóknir hafa sýnt að þótt konur séu misfljótt tilbúnar 

til að taka ákvörðun um frekari barneignir eftir fósturlát séu þær almennt jákvæðar fyrir 

umræðunni um að verða þungaðar á ný og reyna þær flestar að eignast barn aftur (Flink-

Bochacki o.fl., 2018; Anna Lísa Björnsdóttir o.fl., 2012). Meðganga eftir fósturlát getur 

hinsvegar reynst konum erfið þar sem reynslan hefur áhrif á viðhorf þeirra á seinni 

meðgöngum (Watson o.fl., 2018). Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar benda til að algengt 

sé að konur sem lendi ítrekað í fósturmissi eigi erfiðara með að takast á við missinn og halda 

í bjartsýnina varðandi framtíðina og seinni þunganir (Carolan og Wright, 2017).  

Mörgum konum sem gengið hafa í gegnum fósturmissi reynist biðin eftir því að verða 

barnshafandi aftur erfið (Ockhuijsen, Boivin, van den Hoogen og Macklon, 2013) sem og 

biðin á fyrri hluta meðgöngu eftir að þær að urðu barnshafandi (Ockhuijsen o.fl., 2014). 

Tilhugsunin um barn og að allt muni enda vel getur leitt til tilfinninga eins og gleði, 

hræðslu og kvíða. Einnig getur sá tími meðgöngunnar sem konan missti síðast reynst henni 

erfiður (Anna Lísa Björnsdóttir o.fl., 2012; Meaney o.fl., 2017). Skoðuð var upplifun kvenna 

af fósturláti, getnaði og biðinni snemma á meðgöngu í erlendri rannsókn. Þar sögðu konur frá 

því hvernig þær upplifðu greinilegan mun á tilfinningum á fyrstu meðgöngu og seinni 

meðgöngu. Á meðgöngunni eftir fósturlát upplifðu þær blendnar tilfinningar. Í byrjun 

meðgöngu komu fram jákvæðar tilfinningar eins og draumórakenndar hugsanir og vellíðan en 

fljótlega urðu þessar tilfinningar blandaðar neikvæðum tilfinningum eins og vansæld og 

streitu. Eftir því sem fjöldi fósturláta jókst dró úr jákvæðum tilfinningum gagnvart 

meðgöngunni og neikvæðar tilfinningar byrjuðu að taka yfir sem gerði það að verkum að 

þeim leið illa á meðgöngunni og gátu ekki notið hennar (Ockhuijsen o.fl., 2014).  



 23 

Watson og fleiri gerðu rannsókn árið 2018 þar sem komið var inn á það hvernig fyrri 

reynsla af fósturmissi hafði áhrif á tengslamyndun á seinni meðgöngu. Konur sem höfðu 

misst fóstur áður en þær eignuðust barn, eða þær sem höfðu ítrekað lent í fósturmissi, lýstu 

erfiðleikum með að tengjast fóstrinu á næstu meðgöngu og erfiðleikum með að njóta hennar 

án ótta og aukins kvíða (Watson o.fl., 2018). Í erlendri rannsókn sögðu þátttakendur frá því 

hvernig þeir tókust á við kvíðann á meðgöngu eftir missi með því að setja sér ákveðin 

markmið, sem dæmi fannst þeim hjálpa sér að einblína á hverja viku fyrir sig (Meaney o.fl., 

2017). 

Í íslenskri rannsókn sem Sigfríður Inga Karlsdóttir, Arna Rut Gunnarsdóttir, Eva Dögg 

Ólafsdóttir, Linda Björk Snorradóttir og Ragnheiður Birna Guðnadóttir (2008) framkvæmdu, 

voru viðtöl tekin við níu barnshafandi konur um áhyggjur og kvíða á meðgöngu. 

Niðurstöðurnar voru greindar niður í eitt aðalþema og fjögur meginþemu. Aðalþemað var 

reynsla og fjögur meginþemun voru (1) fósturlát, (2) fósturgallar, (3) fæðing og (4) daglegt 

líf. Greint var frá því að eitt aðal áhyggjuefni kvennanna á meðgöngu var að missa fóstur. 

Áhyggjurnar tengdust fyrri reynslu þeirra af fósturmissi eða reynslu annarra, en þær áhyggjur 

virtust fara minnkandi eftir því sem leið á meðgönguna. 

Megindleg rannsókn var gerð af Bicking Kinsey, Baptiste-Roberts, Zhu og Kjerullff 

(2014) þar sem 2798 konur tóku þátt og þeim skipt upp í tvo hópa. Hóparnir innihéldu 449 

konur sem höfðu misst fóstur og 2349 konur sem höfðu ekki misst fóstur. Rannsóknin var 

byggð á viðtölum við konurnar einum mánuði, sex mánuðum og aftur 12 mánuðum eftir 

fæðingu fyrsta barns þeirra. Tilgangur hennar var að kanna áhrif fyrri fósturláta á 

tengslamyndun milli móður og ungabarns, samanborið við konur sem ekki höfðu misst 

fóstur. Niðurstöður leiddu í ljós að enginn munur var á tengslamyndun móður við ungabarn 

eftir því hvort hún átti fyrri sögu um fósturlát eða ekki. Þó kom í ljós að þær konur sem höfðu 
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misst fóstur fundu frekar fyrir einkennum fæðingarþunglyndis heldur en konur sem ekki 

höfðu misst fóstur. 

2.3.2 Áhrif fósturmissis á líðan karla. Skilningur á því að makinn hafi líka tengst 

fóstrinu hefur aukist á síðustu árum (Anna Lísa Björnsdóttir o.fl., 2012) en föðurhlutverkið er 

mikilvægur hluti af lífi og persónuleika karla og taka margir þeirra ábyrgð sinni mjög 

alvarlega (Wagner o.fl., 2018). Í fyrirbærafræðilegri rannsókn sem Wagner o.fl. (2018) 

framkvæmdu, voru tekin viðtöl við 11 karla til að kanna reynslu þeirra af fósturláti. Þar komu 

fram sex aðalþemu sem snéru að (1) væntingum til föðurhlutverksins, (2) hugmyndum um 

meðgöngu og persónu, (3) áhrifum sem fósturmissirinn hafði, (4) fyrstu viðbrögðum við 

atburðinum, (5) viðhorfi til stuðnings annarra og (6) heildarupplifun af þöggun. Greint var frá 

því hvernig viðhorf karla til föðurhlutverksins hafði þróast frá unga aldri og haft áhrif á að 

móta hugmynd þeirra um föðurhlutverkið, sem var talið mikilvægt, miðpunktur sjálfsmyndar 

þeirra og ólíkt annarri lífsreynslu (Wagner o.fl., 2018). Þegar fósturmissir á sér stað syrgir 

karlinn því einnig og þarf að fá tækifæri til að syrgja barnið sem ekki varð og læra að lifa 

með því (Anna Lísa Björnsdóttir o.fl., 2012). Greina má mun á sorgarviðbrögðum kvenna og 

karla, þó að missirinn sé jafn mikill fyrir báða aðila og sorgin sé sameiginleg (Carolan og 

Wright, 2017). Karlar upplifa ekki líkamleg einkenni fósturlátsins eins og konurnar en 

upplifunin hefur tilfinningaleg áhrif á þá og fara þeir í gegnum sorgarferlið eins og þær 

(Meaney o.fl., 2017).  

Gerð var eigindleg rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við átta ástralska karla sem 

höfðu upplifað fósturmissi. Niðurstöður sýndu að sumir mynduðu sterk tengsl við fóstrið og 

upplifðu mikla sorg við missinn á meðan aðrir mynduðu minni tengsl (Obst og Due, 2019). 

Hvernig þeir upplifa meðgönguna og tengsl þeirra við fóstrið hefur áhrif á reynslu þeirra af 

fósturlátinu. Þeir sem líta á fóstrið sem einstakling virðast ganga í gegnum erfiðara sorgarferli 

en þeir sem ekki horfa á það sem einstakling (Wagner o.fl., 2018).  
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Algengt er að karlar telji sitt aðalhlutverk vera að styðja við konuna í gegnum 

fósturmissinn sem gerir þeim erfiðara fyrir að finna jafnvægi á milli þess að vera 

stuðningsaðili fyrir hana, bera ábyrgð og að fá svigrúm til að syrgja (Wagner o.fl., 2018; 

Meaney o.fl., 2017). Þetta styðja niðurstöður fræðilegrar samantektar Due o.fl. (2017) um 

reynslu karla af fósturláti þar sem fram kom að þeir reyndu að vera sterkir fyrir konurnar 

vegna samfélagslegra væntinga um að karlar ættu að vera umönnunaraðilar kvenna, veita 

þeim styrk og fela tilfinningar sínar gagnvart fósturlátinu. Þetta leiddi til þess að karlarnir 

fundu fyrir aukinni streitu og varnarleysi. Niðurstöður rannsóknar Obst og Due (2019) komu 

inn á að algengt væri að karlar gerðu lítið úr eigin sorgarupplifun í tengslum við það sem 

konurnar voru að upplifa þar sem það voru þær sem upplifðu líkamlegu einkennin af 

meðgöngunni og missinum. 

Í rannsókn Wagner og félaga (2018) var komið inn á það hvernig væntingar um 

föðurhlutverkið höfðu áhrif á það hvernig karlar upplifðu fósturlátið. Þörfin fyrir að vernda 

og hlúa að fjölskyldunni gat leitt til sektarkenndar og eftirsjár. Með því að viðurkenna og fá 

aðstoð og stuðning gátu þeir betur tekist á við reynslu sína af fósturlátinu. Stuðningur frá 

öðrum gegndi mikilvægu hlutverki í sorgarferlinu og höfðu margir lýst því hvernig 

einstaklingar sem höfðu sömu reynslu og þeir skildu þá betur, sem gerði þeim kleift að syrgja 

og deila með þeim því sem þeir voru að ganga í gegnum. 

2.3.3 Bjargráð. Orsök og eðli fósturmissis gerir það að verkum að það reynist 

einstaklingum áskorun að takast á við hann og gerir þeim erfitt fyrir að sætta sig við fréttirnar 

(Carolan og Wright, 2017; Hamama-Raz, Hemmendinger og Buchbinder, 2010). Að takast á 

við fósturmissi er reynsla sem pör deila en stuðningur þeirra við hvort annað hjálpar þeim að 

takast á við sorgina (Hamama-Raz o.fl., 2010).  

Oft reynist dýrmætt fyrir einstaklinga sem missa fóstur á meðgöngu að eiga minningar 

um það sem ekki varð seinna meir en þær geta verið margs konar (Anna Lísa Björnsdóttir 
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o.fl., 2012; Svava Þóra Þórðardóttir, 2003). Aðferðir eins og að skrifa dagbók, ljóð eða lög 

hafa verið notaðar í því samhengi en einnig getur reynst hjálplegt að kveikja á kerti, halda 

jarðarför, notast við duftreitargarð, búa til minnisvarða eða halda minningarathöfn til að 

minnast fóstursins. Minningakassar hafa stundum verið notaðir, en þeir eru ætlaðir til að 

geyma hluti sem minna á fóstrið eins og sónarmyndir o.fl. (Meaney o.fl., 2017; Anna Lísa 

Björnsdóttir o.fl., 2012; Svava Þóra Þórðardóttir, 2003). Einstaka dagsetningar verða 

mikilvægar eins og dagurinn sem fósturmissirinn varð, dagurinn sem barnið hefði átt að 

fæðast eða dagurinn sem fóstrið fæddist (Anna Lísa Björnsdóttir o.fl., 2012). Sumir hafa 

myndað einhverja árlega siði í kringum daginn sem fósturmissirinn átti sér stað (Meaney 

o.fl., 2017). 

Hvernig einstaklingar takast á við missinn er einstaklingsbundið og ólíkt milli kynja 

(Hamama-Raz o.fl., 2010). Algengt er að konur reyni að endurmeta aðstæðurnar á jákvæðan 

hátt og noti seiglu til að takast á við fósturlát og tilfinningar sínar í kjölfarið (Ockhuijsen o.fl., 

2014). Í rannsókn Ockhuijsen og félaga (2014) reyndu konur að nýta sér reynsluna til góða 

og að taka það jákvæða úr henni eins og að horfa á það hversu góðan mann þær áttu, að allir 

væru heilbrigðir í fjölskyldunni og að þær gætu verið þakklátar fyrir það sem þær höfðu. 

Í eigindlegri rannsókn eftir Carolan og Wright (2017) voru tekin viðtöl við 10 konur á 

aldrinum 35 ára og eldri sem höfðu upplifað fósturlát. Tilgangurinn var að rannsaka áhrifin 

sem fósturlát hafði á þær og fá innsýn í upplifun þeirra af fósturláti. Niðurstöðurnar voru 

greindar niður í tvö aðalþemu sem voru (1) reynslan af því að syrgja það sem einu sinni var 

og (2) reynslan af því að leita að merkingu. Sagt var frá því hvernig konur sóttu í félagslegan 

stuðning, en sumar kvennanna sóttu mánaðarlega í stuðningshóp á sjúkrahúsinu eða voru í 

einstaklingsmeðferð hjá meðferðaraðila sem var sérhæfður í fósturlátum og 

sorgarviðbrögðum. Þá nýttust spjallþræðir á Internetinu um sorg og missi sumum til að takast 

á við sorgina. 
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Konur sem hafa sögu um fósturmissi eru líklegri til að notast við einhverja 

stuðningsmeðferð til að draga úr kvíða og þunglyndi heldur en konur sem ekki hafa sögu um 

fósturmissi eins og fram kom í megindlegri rannsókn Huberty, Matthews, Leiferman og Lee 

(2018) þar sem spurningalistar voru lagðir fyrir 890 konur. Tilgangurinn var að skoða hvort 

konur nýttu sér einhverjar sérstakar stuðningsmeðferðir á meðgöngu eftir reynslu af 

fósturmissi til að takast á við andlega streitu á meðgöngunni á borð við kvíða, þunglyndi og 

sorg. Niðurstöður hennar greindu frá því að 40% kvenna nýttu sér einhvers konar meðferðir í 

þeim tilgangi en 22,3% notuðu bænir og 15% stunduðu jóga. Þá voru 14,5% sem fóru í nudd, 

13% notuðu hnykklækningar og 11,4% stunduðu hugleiðslu. Aðrar meðferðir sem voru 

nefndar í þeim tilgangi voru nálastungur, samtal við sálfræðing eða smáskammtalækningar 

(e. homeopathy) (Ockhuijsen o.fl., 2014). 

Gerð var eigindleg rannsókn þar sem notaðir voru tveir rannsóknarhópar. Þeir 

samanstóðu af níu konum sem höfðu misst eitt eða fleiri fóstur. Niðurstöður hennar sýndu 

hvernig konurnar reyndu að forðast aðstæður, leituðu í félagslegan stuðning og notuðu 

einhvers konar truflun til að takast á við biðina. Sumar pössuðu sig á að lesa ekki of mikið á 

Internetinu eða forðuðust að hugsa of mikið um fóstrið. Aðrar sóttu í félagslegan stuðning 

með því að segja frá þunguninni snemma til að sjá til þess að þær fengju stuðning ef ske 

kynni að þær misstu fóstur aftur. Þær sem höfðu misst fóstur endurtekið reyndu að stjórna 

tilfinningum sínum varðandi framtíðina eins og þær mögulega gátu til að undirbúa sig fyrir 

það versta og forðuðust það að hugsa um og láta sig dreyma um barnið (Ockhuijsen o.fl., 

2013).  

Erlendar rannsóknir hafa bent á það hvernig bæði kynin leitast við að dreifa huganum 

eftir reynslu af fósturmissi (Meaney o.fl., 2017; Ockhuijsen, o.fl., 2014; Due o.fl., 2017). 

Meaney o.fl. (2017) gerðu eigindlega rannsókn byggða á fyrirbærafræði þar sem einblínt var 

á upplifun beggja kynja af fósturláti. Tekin voru viðtöl við 16 einstaklinga, 10 konur og sex 
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karla. Greint var frá sex aðalþemum sem voru (1) viðurkenning á fósturmissi sem gildri sorg, 

(2) misskilningur fósturláts, (3) sjúkrahúsumhverfið og meðferð við fósturmissi, (4) 

stuðningur og bjargráð, (5) frjósemissaga og (6) tenging við seinni meðgöngur. 

Þátttakendurnir ræddu hvernig það hjálpaði þeim að takast á við missinn að halda sér 

uppteknum en það átti sérstaklega við um þá sem áttu börn fyrir. Þar voru þátttakendur 

hikandi við að leita sér aðstoðar frá fagaðila en meirihlutinn leitaði eftir stuðningi frá maka, 

fjölskyldu, vinum eða stuðningshópum meðan á þessum erfiða tíma stóð.  

Í öðrum erlendum rannsóknum kom fram hvernig konurnar fóru að vinna, fóru í frí, 

stunduðu íþróttir eða önnur félagsstörf til að dreifa huganum á meðan karlarnir héldu sér 

uppteknum með því að nota vinnuna sem tímabundna truflun og forðuðust þannig tilfinningar 

sínar (Ockhuijsen, o.fl., 2014; Due o.fl., 2017). Mikilvægt er að einstaklingar gefi sér tíma til 

að vinna úr missinum og komi hugsunum sínum í orð við fagfólk eða ástvini og muni að 

sorgarúrvinnsla tekur tíma (Svava Þóra Þórðardóttir, 2003). 

2.4 Upplifun einstaklinga af heilbrigðiskerfinu  

Í erlendum rannsóknum þar sem upplifun einstaklinga af fósturláti hefur verið 

rannsökuð, hafa þátttakendur rætt um mikilvægi þess að hver og ein reynsla sé viðurkennd, 

bæði af heilbrigðisstarfsmönnum og í samfélaginu. Mikilvægt sé að allir fái alhliða þjónustu 

frá heilbrigðisstarfsmönnum þegar kemur að læknisfræðilegri meðferð og fræðslu óháð 

meðgöngulengd (Watson o.fl., 2018; Meaney o.fl., 2017). Rannsókn Schreiber o.fl. (2016) 

skoðaði þætti sem skiluðu mestri ánægju varðandi meðferð við fósturláti. Niðurstöður hennar 

sýndu að ánægjan fólst ekki í meðferðarvali heldur þeim stuðningi sem meðferðaraðilar 

veittu ásamt því að veita skjóta meðferð (Schreiber o.fl., 2016). Framkoma 

heilbrigðisstarfsmanna er talin hafa mikil áhrif á reynslu kvenna og getur gert hana 

auðveldari. Samhygð og tilfinninganæmni frá starfsfólki skiptir máli í því samhengi þar sem 
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konum er leyft að tjá sorg sína, þeim veittur stuðningur og líkamlegum og tilfinningalegum 

þörfum þeirra mætt (MacWilliams, Hughes, Aston, Field og Moffatt, 2016). 

Algengt er að konur leiti á bráðamóttöku þegar þær grunar að ekki sé allt með felldu og 

þá reynist þeim erfitt að sitja á biðstofunni í kringum aðrar barnshafandi konur með allskyns 

vandamál af ótta við að valda öðrum barnshafandi konum áhyggjum vegna fósturmissisins 

(Meaney ofl., 2017; Edwards, Birks, Chapman og Yates, 2018). Edwards o.fl. (2018) gerðu 

eigindlega rannsókn þar sem notast var við grundaða kenningu. Tekin voru hálfstöðluð 

djúpviðtöl við þrjár konur sem misst höfðu fóstur, tvo maka þeirra og sex hjúkrunarfræðinga 

sem sinntu konum við þessar aðstæður. Niðurstöður komu inn á það hvað biðtíminn reyndist 

erfiður fyrir bæði konurnar og maka þeirra, þar sem konurnar biðu með verki og voru kvíðnar 

á meðan biðinni stóð en karlarnir urðu reiðir í garð heilbrigðisstarfsmanna fyrir að vandamál 

þeirra væri ekki talið brátt. Þá fannst körlunum heilbrigðisstarfsmenn ópersónulegir í 

samskiptum og einblíndu eingöngu á konurnar. Bæði konurnar og makar þeirra upplifðu sem 

hjúkrunarfræðingar skildu ekki eða viðurkenndu ekki hversu mikil áhrif fósturlátið hafði á 

þau með því að koma með óviðeigandi athugasemdir eða vissu ekki hvernig ætti að bregðast 

við (Edwards o.fl., 2018). 

Rætt var um í erlendri rannsókn Wagner og félaga (2018) hversu algengt væri að karlar 

einblíndu á gæði heilbrigðisstarfsmanna í reynslu sinni af fósturláti, þar sem samhygð og 

hugulsemi eða skortur á hvoru tveggja voru nefnd sem lykilatriði. Þar tók einn karlmaður 

dæmi um skort á samhygð þegar konunni hans var tilkynnt um fósturlátið með óformlegum 

hætti að ekki sæist hjartsláttur í miðjum sónarnum. 

Mikilvægt er að árangursríkar samræður eigi sér stað milli sjúklinga og 

heilbrigðisstarfsmanna þegar kemur að því að veita slæmar fréttir, en tímasetning í 

samræðum skiptir einnig máli varðandi upplifun einstaklinga af góðri umönnun í kjölfar 

fósturláts (Mulvihill og Walsh, 2014). Noti heilbrigðisstarfsmenn læknisfræðileg hugtök sem 
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erfitt er fyrir konurnar að skilja, óæskilegar athugasemdir og sýni samhygðarleysi getur það 

leitt til ófullnægjandi umönnunar, en einnig geta langur biðtími og almennur skortur á 

upplýsingum haft áhrif (Robinson, 2014). 

Skoðuð var reynsla átta kvenna af því að leita á bráðamóttöku vegna fósturmissis þar 

sem sex þeirra töluðu um að ekki hafi verið komið til móts við líkamlegar og tilfinningalegar 

þarfir þeirra. Konurnar upplifðu sig ekki tilbúnar til að útskrifast heim og taka þar á 

tilfinningalegum þáttum fósturlátsins ef ske kynni að þær myndu missa fóstrið heima 

(MacWilliams o.fl., 2016). 

Írsk eigindleg rannsókn lagði áherslu á vandamál við sjúkraskráningu, þá sérstaklega 

meðal einstaklinga sem ekki voru innlagðir. Greint var frá þremur aðalþemum sem voru (1) 

mikilvægi samskipta, (2) sjúkrahúsumhverfið og (3) hvernig óviðurkennd sorg kemur fram. 

Þar var komið inn á það hvað reyndist erfitt fyrir einstaklinga að þurfa ítrekað að endurtaka 

söguna um hvað hefði gerst við marga heilbrigðisstarfsmenn þar sem þeim hefði láðst að 

kynna sér sögu þeirra vel og vera meðvitaðir um ástand þeirra. Í þeirri sömu rannsókn var 

komið inn á að allir einstaklingarnir fengu læknisfræðilega eftirfylgni frá sjúkrahúsinu í 

kjölfar fósturmissisins en aðeins einn fékk eftirfylgni varðandi andlegan stuðning. Allir 

einstaklingarnir voru sammála um mikilvægi þess að vera fylgt eftir af heilbrigðisstarfsmanni 

eftir fósturlát en fannst vanta betri stuðning við andlega líðan (Mulvihill og Walsh, 2014). 

Cullen, Coughlan, Casey, Power og Brosnan (2017) tóku viðtöl við 14 syrgjandi 

einstaklinga, níu konur og fimm karla um reynslu þeirra af umönnun á sjúkrahúsi við 

fósturlát á öðrum þriðjungi meðgöngu þar sem þær þurftu að ganga í gegnum ferlið að fæða 

barnið. Niðurstöður hennar greindu frá því hvernig meirihluti þátttakenda upplifði skilning og 

samhygð meðal hjúkrunarfræðinga, lækna og annarra heilbrigðisstarfsmanna sem það var 

þakklátt fyrir og taldi mikilvægt í reynslu sinni og ræddu allir þátttakendur mikilvægi þess að 
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þeim væri sýnd tilfinninganæmi af hálfu heilbrigðisstarfsmanna. Ef hún var ekki sýnd hafði 

það neikvæð áhrif á reynslu þeirra af umönnuninni á sjúkrahúsinu. 

Þjónustan sem einstaklingar fá á meðgöngu eftir missi skiptir máli eins og fram kom í 

rannsókn Meaney og félaga (2017). Þar lýstu þátttakendur ánægju með þá þjónustu sem var í 

boði í upphafi meðgöngu eftir missi þegar þeir sóttu snemmskoðun. Upplifðu þeir að 

starfsfólkið væri fróðleiksfúst og annt um velferð kvennanna, sýndi þeim næmni og skilning 

og var þeim boðið að koma fyrr í snemmsónar og oftar. Einstaklingar sem voru í höndum 

sérfræðiteymis vegna fósturmissis, nefndu hvernig ljósmæður veittu þeim andlegan stuðning, 

hvernig þær stóðu við bakið á konunum í gegnum ferlið og létu sér raunverulega annt um 

velferð þeirra og heilsu. 

2.5 Upplifun hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra 

Hjúkrunarmeðferð eftir fósturlát felur í sér náin samskipti við einstaklinga sem eru að 

ganga í gegnum mikla tilfinningalega erfiðleika. Þessi samskipti geta kallað fram flóknar 

tilfinningar hjá heilbrigðisstarfsmanninum sem sinnir umönnuninni (Gandino, Bernaudo, Di 

Fini, Vanni og Veglia, 2019). Umönnun þessa sjúklingahóps er fjölþætt og oft verða mörkin 

milli faglegrar og persónulegrar umönnunar óskýr sem getur reynst erfitt fyrir þann sem þeim 

sinnir (Nash, Barry og Bradshaw, 2018). Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður hafa greint frá 

upplifun neikvæðra tilfinninga. Þessir heilbrigðisstarfsmenn upplifa tilfinningar eins og reiði 

og sorg, að finnast þeir vera úrvinda, ofurliði bornir og óhæfir og hafa rætt um að vilja forðast 

að sinna fólki við þessar aðstæður (Hutti o.fl., 2016). 

Írsk eigindleg rannsókn þar sem tekin voru hálfstöðluð viðtöl við átta ljósmæður leiddi 

í ljós hvað þessum ljósmæðrum fannst erfiðast við umönnun þeirra sem ganga í gegnum 

fósturmissi, bæði kvenna og maka þeirra. Sumar ljósmæður í rannsókninni töluðu um að 

finnast erfitt að vita hvað þær ættu að segja við konurnar og þá sérstaklega ef um endurtekin 

fósturlát væri að ræða. Flestar töluðu um hversu erfitt væri að sinna konum sem væru að 
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upplifa fósturlát á sama tíma og t.d. konum í eðlilegri fæðingu. Það tæki virkilega á að ganga 

úr stofu þar sem nýbakaðir foreldrar væru í sæluvímu, inn í stofu þar sem vonin um að 

eignast barn væri að bresta. Ljósmæðrunum fannst einnig erfitt að þurfa að bjóða konum sem 

væru að missa fóstur að vera í návígi við fæðandi konur og konur í eðlilegri meðgöngu (Nash 

o.fl., 2018). 

Bjargráð sem hjúkrunarfræðingar og ljósmæður hafa greint frá, til að vinna úr þessari 

erfiðu reynslu, er að ræða við fjölskyldu, vini og samstarfsfólk (Hutti o.fl., 2016; Nash o.fl., 

2018). Í eigindlegri rannsókn Hutti o.fl. (2016) ræddu 24 hjúkrunarfræðingar í sex til átta 

manna fókushópum reynslu sína af því að vinna með fjölskyldum sem voru að missa fóstur. 

Þar kom fram að trúin gagnaðist sumum þeirra og flestum fannst hjálpa að veita konunum og 

fjölskyldum þeirra eins góða þjónustu og þeir mögulega voru færir um hverju sinni. Þegar 

þess þurfti, ópersónugerðu hjúkrunarfræðingarnir aðstæðurnar, gáfu sjúklingunum róandi lyf 

eða notuðu jafnvel áfengi til að láta sér líða betur (Hutti o.fl., 2016). 

Upplifun hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra af því að hugsa um konur sem missa fóstur 

og fjölskyldur þeirra er ekki aðeins neikvæð. Náið og sterkt meðferðarsamband ásamt því að 

geta veitt samfellda, persónumiðaða og heildræna fjölskylduhjúkrun eru þættir sem geta veitt 

ánægju í starfi. Að sinna einstaklingum í erfiðum aðstæðum af umhyggju og nærgætni, veita 

þeim bestu mögulegu hjúkrun hverju sinni og auðvelda þeim hlutina á einhvern hátt, er talið 

geta haft jákvæð áhrif á meðferðaraðilann (Fenwick, Jennings, Downie, Butt og Okanaga, 

2007). Þátttakendurnir í rannsókn Hutti o.fl. (2016) sögðu það hvatningu þegar konur sem 

misst höfðu fóstur kæmu aftur og eignuðust lifandi börn, að fjölskyldur sem þau hefðu 

myndað náin sambönd við gleymdust ekki og það væri yndislegt að fá að upplifa gleði með 

þeim í stað mikillar sorgar. 
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2.6 Þekking og fræðsla hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra 

Heilbrigðisstarfsmenn hafa lýst því að þó að farið sé yfir líkamlega þætti fósturláts í 

námi þeirra sé kennslu í tilfinningalegum stuðningi til þessara kvenna ábótavant og það sé í 

gegnum reynslu sem þeir öðlast þá færni (Jensen, Temple-Smith og Bilardi, 2018). 

Ljósmæður hafa greint frá því að finnast þær ekki fá næga þjálfun og kennslu í að sinna 

konum sem missa fóstur snemma á meðgöngu og að aukin þjálfun hefði hjálpað þeim að 

takast á við það erfiða verkefni þegar þær voru nýútskrifaðar (Nash o.fl., 2018). 

Haldið var námskeið fyrir ljósmæðranema þar sem farið var yfir ýmsa þætti til að auka 

færni þeirra í að styðja konur í sorgarferli eftir fósturmissi. Að námskeiðinu loknu var 

upplifun nemanna rædd í rýnihópum. Þar voru 12 nemendur sem tóku þátt og sögðu að 

leiðbeinendur í klínísku námi í ljósmóðurfræði stæðu í vegi fyrir að þeir tækju þátt í erfiðum 

aðstæðum eins og að hugsa um konur sem væru að upplifa fósturlát, til að vernda 

nemendurna og konurnar sem voru að missa fóstur (Doherty o.fl., 2018). 

Í megindlegri kanadískri rannsókn voru 174 heilbrigðisstarfsmenn sem tóku þátt. Þar 

voru 63 hjúkrunarfræðingar, 38 ljósmæður, 60 læknar og fjórir óskilgreindir 

heilbrigðisstarfsmenn spurðir hvort þeir hefðu þekkingu og færni til að sinna fjölskyldum 

sem voru að ganga í gegnum fósturlát. Heilt yfir töldu 42% þátttakenda sig vera tilbúna til 

þess en 14% töldu sig ekki tilbúna. Hjúkrunarfræðingar voru sú stétt sem taldi sig síst í stakk 

búna til að sinna þessum fjölskyldum en 6% þeirra töldu sig hafa þekkingu og færni til þess 

en 32% ekki. Skortur á þekkingu heilbrigðisstarfsmanna um fósturlát er talin hindrun í 

umönnun kvenna sem missa fóstur (Engel og Rempel, 2016). 

Heilbrigðisstarfsmenn sem telja sig örugga í þekkingu og færni sem snýr að umönnun 

við fósturmissi eru líklegastir til að veita stuðning og fræðslu til kvenna sem eru að missa 

fóstur og fjölskyldna þeirra (Engel og Rempel, 2016). Dorothy o.fl. (2018) leituðu leiða í 

rannsókn sinni til að auka öryggi ljósmæðranema við umönnun kvenna sem eru að missa 
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fóstur. Nemarnir í rannsókninni fóru á námskeið sem innihélt fyrirlestra, myndband og 

hermikennslu. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að ljósmæðranemarnir töldu sig allir 

hafa haft gagn af námskeiðinu en það sem jók öryggi þeirra mest í að veita umönnun var 

hermikennsla. 

2.7 Samantekt  

Tíðni fósturláta er nokkuð á reiki, en talið er að 10-20% þekktra þungana endi með 

fósturláti og að heildartíðnin sé allt að 45%. Ástæðurnar geta verið margvíslegar en oft er 

ekki ljóst hvað olli fósturlátinu (American Pregnancy Association, 2017; Moore o.fl., 2013). 

Við val á meðferð þarf að líta til meðgöngulengdar, líkamlegs og andlegs ástands konunnar 

ásamt fyrri reynslu (Cashion, 2016) en einnig er mikilvægt að virða óskir hennar (Schreiber 

o.fl., 2016). Huga þarf að því að horfa heildrænt á konuna og sinna líkamlegum, andlegum og 

félagslegum þörfum hennar (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2011). Þar getur styðjandi og 

umhyggjusöm umönnun haft jákvæð áhrif á líðan kvenna (Schreiber o.fl., 2016). Góð fræðsla 

er einnig mikilvægur þáttur í umönnun þessara skjólstæðinga til að hjálpa þeim að takast á 

við missinn og draga úr neikvæðum áhrifum reynslunnar (Robinson, 2014). 

Algengt er að misskilningur verði varðandi tilfinningaleg og líkamleg áhrif sem 

fósturlát hefur á einstaklinga (Watson o.fl., 2018) en nokkur vanþekking er til staðar í 

samfélaginu varðandi fósturlát. Málefnið þykir tabú og er því sjaldan rætt opinberlega. 

Einstaklingar upplifa sig oft einmana og einangraða eftir reynsluna og finnst þeir mæta skorti 

á skilningi varðandi fósturmissinn og sorgina (Mayor, 2015; Lang o.fl., 2011).  

Rannsóknir hafa bent á margvísleg áhrif sem fósturmissir hefur í för með sér bæði á 

konuna sjálfa (Robinson, 2014), maka hennar og nánustu fjölskyldu (Anna Lísa Björnsdóttir 

o.fl., 2012). Konur og makar þeirra upplifa mikla tilfinningalega erfiðleika við það að ganga í 

gegnum fósturmissi sem leiðir til þess að hjúkrunarmeðferðin felur í sér náin samskipti. 

Samskiptin eru þess eðlis að þau geta kallað fram flóknar tilfinningar hjá 
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heilbrigðisstarfsmönnum (Gandino o.fl., 2019) en þeir hafa lýst því að kennsla í 

tilfinningalegum stuðningi virðist falla í skuggann af líkamlegum þörfum konunnar og að 

færni þeirra sé að mestu komin frá starfsreynslu (Jensen o.fl., 2018). Ljósmæður hafa greint 

frá því að kennslu og þjálfun í að sinna konum sem lenda í fósturmissi snemma á meðgöngu 

sé ábótavant og að aukin þjálfun hefði gert þær betur í stakk búnar til að takast á við það 

erfiða verkefni sem fósturmissir er (Nash o.fl., 2018). 
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3. kafli – Aðferðafræði 

Í þessum kafla munu höfundar greina frá þeirri aðferðafræði sem notuð verður við 

framkvæmd fyrirhugaðrar rannsóknar. Rannsóknaraðferðin verður kynnt og færð rök fyrir því 

hvers vegna hún varð fyrir valinu, ásamt kostum og göllum hennar. Greint verður frá 

skilyrðum fyrir vali þátttakenda, hvernig gagna verður aflað og úrvinnslu þeirra. Í lokin 

verður siðferði rannsóknarinnar skoðuð og gerð stutt samantekt á efninu. Markmið 

fyrirhugaðrar rannsóknar er að svara rannsóknarspurningunni: Hver er reynsla kvenna af 

fósturmissi og þörf þeirra fyrir stuðning frá samfélaginu og heilbrigðisstarfsfólki?  

3.1 Rannsóknaraðferð  

Við gerð fyrirhugaðrar rannsóknar verður notast við eigindlega rannsóknaraðferð. 

Rannsóknin snýr að því að kanna reynslu kvenna af fósturmissi og því hentar eigindleg 

rannsóknaraðferð vel til þess að svara ofangreindri rannsóknarspurningu. 

Í eigindlegum rannsóknum er leitast við að skilja og gefa innsýn í tiltekin mannleg 

fyrirbæri. Þar er lögð áhersla á persónulega nálgun og það sem er að gerast á þeirri stundu. 

Ekki er leitast við að spá fyrir um eitthvað fyrirbæri heldur að skilja það (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a). Margir rannsakendur sem notast hafa við eigindlega aðferðafræði hafa 

greint frá því að best sé að framkvæma rannsóknirnar í eigin umhverfi þátttakenda til að 

reynsla þeirra sé ekki slitin úr samhengi við raunveruleikann og að rannsóknin gefi rétta 

mynd. Rannsóknin nær eingöngu yfir lítið brot raunveruleikans og því er talið að ekki sé 

hægt að yfirfæra það yfir á heildina (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

3.1.1 Fyrirbærafræði. Fyrirbærafræði er rannsóknaraðferð innan eigindlegra 

rannsóknaraðferða (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Aðferðin er bæði heimspeki og 

rannsóknaraðferð og byggist á að rannsakandinn leggi sig fram við að skilja þátttakendur með 

því að fá reynslu þeirra lánaða og reyna að sjá lífið með þeirra augum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013b). Hún snýst um að rannsaka reynslu fólks með opnum hug og draga 
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ekki fyrir fram ályktun um innihaldið (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Til að hægt sé að 

öðlast skilning á þeirri reynslu sem einstaklingar ganga í gegnum þurfa náin samskipti að 

eiga sér stað milli rannsakenda og einstaklinga sem hafa reynsluna að baki (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013b). Notast verður við fyrirbærafræði Vancouver-skólans en hann er 

fyrirbærafræðilegur skóli þar sem leitast er við að auka skilning á mannlegum fyrirbærum. 

Tilgangur hans er að bæta mannlega þjónustu, eins og t.d. heilbrigðisþjónustu og er litið svo á 

að hver einstaklingur sjái tilveruna með eigin augum þar sem fyrri reynsla mótar skoðanir 

hans og túlkun á henni. Rannsakandinn þarf að vera móttækilegur fyrir því sem hann er að 

skoða og reyna að skilja til að fá meiri dýpt. Mikilvægt er að horfa á einstaklinginn af 

hógværð, virðingu og hlýju og líta svo á að hann búi yfir mikilvægum upplýsingum sem hann 

miðlar til annarra (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b).  

Fyrirhuguð rannsókn er þess eðlis að nánar samræður og gagnkvæmt traust þarf að 

myndast til þess að rannsakendur fái dýpt í svör við rannsóknarspurningunni. Til þess að ná 

því fram þurfa djúpviðtöl að eiga sér stað. Því telja höfundar þessa rannsóknaraðferð henta 

vel fyrir viðfangsefni rannsóknarinnar þar sem tilgangur hennar er að skoða reynslu kvenna 

af fósturmissi, þeirri viðkvæmu reynslu sem hún er og hver þörfin sé á stuðningi við þær. 

3.2 Val á þátttakendum og skilyrði fyrir vali á úrtaki 

Þátttakendur rannsóknarinnar verða valdir eftir leiðum Vancouver-skólans, en val á 

úrtakinu gegnir lykilhlutverki í að tryggja gæði hennar. Notast verður við tilgangsúrtak þar 

sem þátttakendur eru valdir út frá markmiði rannsóknarinnar (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Samkvæmt fyrirbærafræði og Vancouver-skólanum er mikilvægt að 

velja í úrtakið einstaklinga sem hafa persónulega reynslu af fyrirbærinu sem rannsakað 

verður og hafi getu og áhuga á að miðla reynslu sinni og þekkingu til rannsakenda (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013b). 
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Fyrirhugaður fjöldi þátttakenda er 12 konur en mögulega þarf að bæta fleirum við til að 

mettun náist. Í fyrirbærafræðilegum rannsóknum er mikilvægt að hámarksfjöldi þátttakenda 

sé ekki ákvarðaður fyrir fram, heldur stjórnist af því hvenær rannsakandinn telji sig hafa náð 

vel utan um fyrirbærið. Alla jafna er miðað við 5-15 þátttakendur (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013b). Úrtakið mun samanstanda af konum sem misst hafa fóstur á 6.-22. viku. Sett verða 

skilyrði að þátttakendur séu íslenskir ríkisborgarar á aldursbilinu 20-45 ára. Þátttakendur 

mega ekki vera að glíma við alvarlega andlega vanlíðan eða vera með óstöðugan 

geðsjúkdóm. Rætt hefur verið um að andlegir kvillar geti haft heftandi áhrif á tjáningu, 

einbeitingu og minni einstaklinga (Helga Jónsdóttir, 2013). Ekki verða sett skilyrði um hvort 

konurnar séu frum- eða fjölbyrjur. Mikilvægt er að einstaklingarnir séu ekki í miðri upplifun 

og hafi haft tíma til að ígrunda atburðinn svo þeir geti miðlað heildarreynslu sinni (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013b). Því munu viðtölin eiga sér stað 6-24 mánuðum eftir fósturmissinn. 

3.3 Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna 

Í fyrirhugaðri rannsókn verður gögnum safnað með hálfstöðluðum djúpviðtölum. 

Tilgangurinn er að lýsa reynslu einstaklinga af því að missa fóstur og áhrifunum sem það 

hefur. Lítið er vitað um viðfangsefnið hérlendis og því henta hálfstöðluð djúpviðtöl vel í 

fyrirhugaða rannsókn. Greint hefur verið frá því að kostir eigindlegra rannsókna séu hvað 

viðtölin geta verið ólík frá einum einstaklingi til annars og geta gefið mismunandi sjónarhorn 

á efnið. Samskipti í eigindlegum viðtölum geta orðið mun persónulegri en þegar notast er við 

megindleg viðtöl. Á milli rannsakenda og viðmælanda myndast ákveðin tengsl þar sem þeir 

þurfa að bera gagnkvæma virðingu fyrir hvor öðrum og samræðunum (Helga Jónsdóttir, 

2013). Innan eigindlegrar rannsóknar getur fyrirbærafræðileg nálgun veitt verðmætar 

upplýsingar sem erfitt er fyrir rannsakendur að fá með öðrum hætti (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013b). Alla jafna geta viðtalsmatstæki gefið mjög ítarlegar upplýsingar. Niðurstöður eru þó 

háðar viðtalstækni rannsakanda og þykir það ókostur að túlkunin byggist alveg á þeim 
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ályktunum sem hann dregur af viðtalinu (Guðrún Pálmadóttir, 2013). Dýpt ígrundunar getur 

verið mismunandi. Það ræðst af eðli rannsóknarspurningar og hversu miserfitt einstaklingar 

eiga með að kafa djúpt í reynslu sína og greina frá atburðum úr lífi sínu sem getur einnig 

verið ókostur. Bæði getur lífsreynslan verið of sársaukafull fyrir einstaklinga til að ígrunda 

hana og einnig getur fólk verið óvant slíkum samræðum (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Í fyrirhugaðri rannsókn verður 12 þrepum Vancouver-skólans í fyrirbærafræði fylgt 

eftir í rannsóknarferlinu. Þar fer gagnasöfnun fram með samræðum (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013b). Miðað verður við að taka tvö viðtöl við hvern viðmælanda og mun áætlaður 

viðtalstími vera 60 mínútur fyrir hvort viðtal. Gagnasöfnun mun fara fram á sex mánaða 

tímabili. Fyrirhugað er að úrtakið muni innihalda 12 konur eða þar til mettun næst. Viðtölin 

verða tekin í næði og á stað þar sem þátttakendur upplifa sig örugga. Viðtölin verða 

hljóðrituð og síðan rituð orðrétt upp. Þegar vélritun er lokið mun greining á niðurstöðum 

rannsóknarinnar hefjast, þar sem greind verða aðalþemu og meginþemu þar til heildarmyndin 

kemur í ljós. 

3.4 Siðferðileg álitamál 

Rannsóknin þarf að uppfylla siðferðilegar kröfur ekki síður en aðferðafræðilegar og 

hafa þarf í huga fjórar höfuðreglur í siðfræði heilbrigðisgreina sem eru kenndar við skaðleysi, 

sjálfræði, velgjörðir og réttlæti. Samkvæmt lögum þarf að sækja um leyfi hjá siðanefnd og 

hljóta sérstakt samþykki. Hlutverk siðanefndar er að sjá til þess að rannsóknin samræmist 

góðum siðum og verndi réttmæta hagsmuni þeirra sem taka þátt í vísindarannsóknum 

(Sigurður Kristinsson, 2013). Reynst getur erfitt og flókið að meta réttmæti eigindlegra 

rannsókna og hafa margir rannsakendur litið framhjá þeim þætti í rannsóknarferlinu. Árið 

1985 settu Lincoln og Guba fram fjögur eigindleg viðmið um réttmæti og áreiðanleika í 

rannsóknum. Þau eru trúverðugleiki, yfirfærslugildi, traustleiki og staðfestanleiki (Sigríður 
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Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Stuðst verður við þessi viðmið við úrvinnslu 

rannsóknarinnar. 

Í fyrirhugaðri rannsókn munu þátttakendur fá kynningarbréf þar sem tilgangur 

rannsóknarinnar verður kynntur, hverjir koma að rannsókninni og hvað felst í þátttökunni. 

Þátttakendum verður gerð grein fyrir að fyllsta trúnaðar verður heitið og þurfa þeir að gefa 

upplýst og óþvingað samþykki fyrir þátttöku. Þátttakendur skrifa undir samþykkisyfirlýsingu, 

leyfi verður sótt til vísindasiðanefndar og rannsóknin tilkynnt til persónuverndar. 

Þátttakendum verður gert ljóst að þeir geti dregið þátttöku sína til baka hvenær sem er í 

rannsóknarferlinu og neitað að svara spurningum kjósi þeir svo. 

3.5 Samantekt 

Við framkvæmd fyrirhugaðrar rannsóknar verður eigindlegri aðferðafræði beitt og 

stuðst við fyrirbærafræði Vancouver-skólans til þess að svara rannsóknarspurningunni: Hver 

er reynsla kvenna af fósturmissi og þörf þeirra fyrir stuðning frá samfélaginu og 

heilbrigðisstarfsfólki? Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar verður að fá innsýn í reynsluheim 

kvenna sem gengið hafa í gegnum fósturmissi ásamt því að skoða þann stuðning sem þær fá 

frá samfélaginu og heilbrigðisstarfsmönnum.  
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4. kafli – Umræður 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað í stuttu máli um þá fræðilegu umfjöllun sem tekin var 

fyrir í kafla tvö. Tekin verða saman helstu atriðin og munu höfundar túlka hvernig þau hafa 

notagildi fyrir hjúkrunar- og ljósmóðurfræði. Í lok kaflans verður sett fram stutt samantekt 

um efnið.  

4.1 Umræður um fræðilega samantekt 

Í fræðilegri samantekt höfunda kom fram að heildartíðni fósturláta gæti verið allt að 

45% en tíðni þekktra fósturláta um 10-20% (Moore o.fl., 2013). Í rannsókn Bardos o.fl. 

(2015) kom fram að 55% þátttakenda taldi fósturlát vera óalgeng. Fósturlát þykir tabú 

umræðuefni sem sjaldan er rætt opinberlega og veldur það vanþekkingu varðandi tíðni þeirra 

og orsakir (Mayor, 2015). Það vakti athygli höfunda hvað tíðnin er raunverulega há og telja 

höfundar að vanþekkingin orsakist af því hversu lítil umræða er um fósturmissi í samfélaginu 

og umræðuefnið viðkvæmt.  

Myndast hafa samfélagslegar reglur varðandi umræðuna í kringum fósturlát en þær 

hafa áhrif á það hvort eða hvernig pör ræða eigin reynslu af fósturmissi (Bute og Brann, 

2015; Bute o.fl., 2017). Konur hafa greint frá því að þetta hafi haft einangrandi áhrif á þær og 

upplifðu þær minni stuðning í þeim tilfellum sem fólk vissi ekki af meðgöngunni fyrir 

fósturlátið (Bellhouse o.fl., 2018). Höfundar velta því fyrir sér hvort þessum hlutum sé háttað 

eins hérlendis og ef svo er, hvort að hjúkrunarfræðingar og ljósmæður gætu breytt þessu með 

aukinni vitundarvakningu í formi fræðslu og þannig lagt sitt af mörkum í að eyða þeim 

samfélagslegu reglum sem hafa myndast varðandi umræðuefnið. Telja höfundar þörf á að 

einstaklingum finnist þeir geta rætt málefnið á eigin forsendum en ekki að líðan þeirra og 

skoðanir þurfi að vera undir áhrifum samfélagsins.  

Að mati höfunda er mikilvægt að umræðan um fósturlát og þá sorg sem konur ganga í 

gegnum þegar þær missa fóstur sé opin. Sé almenningur upplýstur um þá reynslu sem 
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konurnar ganga í gegnum þegar þær upplifa fósturlát telja höfundar að upplifunin verði 

hugsanlega ekki eins einangrandi fyrir þær og að þær fái mögulega betri skilning og stuðning 

frá samfélaginu. Sýnt hefur verið fram á að sorgarferlið sem einstaklingar ganga í gegnum 

við fósturlát fellur ekki undir hefðbundna sorg í samfélaginu. Talað hefur verið um að sorgin 

sé oft óviðurkennd og að fólk búist almennt við minni sorgarviðbrögðum í kjölfar fósturláts 

en annars konar ástvinamissis og því fái einstaklingar gjarnan minni stuðning en ella (Carolan 

og Wright, 2017). Meðgöngulengd við fósturlát segir ekki endilega til um hversu sterk 

sorgarviðbrögð einstaklingar upplifa (Cronin, 2013) en mismunandi er hvernig einstaklingar 

bregðast við og þykir það eðlilegt (Anna Lísa Björnsdóttir o.fl., 2012).  

Í hjúkrun er lögð áhersla á að veita heildræna og einstaklingsmiðaða þjónustu þar sem 

leitast er við að sinna andlegum, líkamlegum og félagslegum þörfum einstaklinga (Félag 

íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2011). Erlend rannsókn greindi frá því að ánægja með meðferð 

við fósturlát fólst í þeim stuðningi sem heilbrigðisstarfsmenn veittu en ekki í vali á meðferð 

(Schreiber o.fl., 2016). Góð fræðsla er mikilvægur þáttur í umönnun kvenna sem misst hafa 

fóstur og getur hún dregið úr neikvæðum áhrifum reynslunnar og hjálpað þeim að takast á við 

missinn (Robinson, 2014). Í leiðbeiningum á innri vef Landspítalans er meiri áhersla lögð á 

andlegan stuðning við síðbúið fósturlát heldur en snemmbúið fósturlát (fylgiskjal 1; fylgiskjal 

2). Það er álit höfunda að stuðningur og fræðsla til kvenna sem missa fóstur snemma á 

meðgöngu sé mikilvæg. Fræðsluþarfir einstaklinga eru mismunandi og telja höfundar því að 

mikilvægt sé að hjúkrunarfræðingar og ljósmæður veiti einstaklingsmiðaða fræðslu óháð 

meðgöngulengd.  

Gott forvarnarstarf í formi góðrar eftirfylgni eftir fósturlát getur að mati höfunda dregið 

úr líkum á andlegum kvillum. Einnig telja höfundar að góður stuðningur við þessar konur á 

seinni meðgöngum gæti dregið úr líkum á kvíða, meðgöngu- og fæðingarþunglyndi og að 

þær geti mögulega notið meðgöngunnar þrátt fyrir fyrri reynslu. Einstaklingar hafa talað um 
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mikilvægi þess að fá eftirfylgni heilbrigðisstarfsmanna eftir fósturmissi og að þeim hafi 

fundist vanta betri stuðning við andlega líðan en þeir fengu (Mulvihill og Walsh, 2014). 

Sorgin getur haft áhrif á líf sumra kvenna mörgum mánuðum eftir fósturmissinn (Flink-

Bochacki o.fl., 2018) og getur haft áhrif á meðgöngur sem á eftir koma. Þetta getur valdið því 

að konur upplifi frekar neikvæðar og óttablendnar tilfinningar (Ockhuijsen o.fl., 2014) sem 

getur haft áhrif á tengslamyndun verðandi móður við fóstur á meðgöngu (Watson o.fl., 2018).  

Það er mat höfunda að þar sem hjúkrun kvenna eftir fósturlát er viðkvæmt ferli krefjist 

það þekkingar og reynslu hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra í að veita sem bestan stuðning. 

Mikilvægt er að þær upplifi sig öruggar í gegnum ferlið og finnist stuðningurinn í gegnum 

fósturlátið og eftirfylgnin vera nægileg. 

Erlend rannsókn sýndi fram á hversu fjölþætt hjúkrun kvenna sem ganga í gegnum 

fósturlát er og að mörkin verði oft óljós milli persónulegrar og faglegrar umönnunar, sem 

getur reynst heilbrigðisstarfsmönnum erfitt (Nash o.fl., 2018). Hjúkrunarfræðingar og 

ljósmæður hafa greint frá neikvæðum tilfinningum sem þær upplifa í tengslum við hjúkrunina 

(Hutti o.fl., 2016). Ljósmæður hafa talað um að þörf sé á frekari þjálfun og kennslu í að sinna 

konum sem missa fóstur (Nash o.fl., 2018) og að þær missi af námstækifærum í klínísku 

námi þar sem leiðbeinendur þeirra haldi þeim utan við þessi tilfelli til að hlífa þeim og 

konunum (Doherty o.fl., 2018). Í kanadískri rannsókn kom fram að hjúkrunarfræðingar voru 

sú stétt sem taldi sig síst tilbúna til þess að sinna fjölskyldum eftir fósturlát (Engel og 

Rempel, 2016). Höfundum fannst nokkuð sláandi hversu fáir hjúkrunarfræðingar töldu sig 

hafa næga þekkingu og færni til að styðja við konur í fósturláti. Það er mat höfunda að 

mikilvægt sé að hjúkrunar- og ljósmæðranemar fái að fullnýta sín námstækifæri sem bjóðast í 

tengslum við hjúkrunina. Mikilvægt er að fram fari góð formleg kennsla í viðbrögðum við 

sorgarferli til að undirbúa heilbrigðisstarfsmenn betur undir hvernig skal bregðast við í 

þannig aðstæðum til að styðja sem best við einstaklinga sem ganga í gegnum sorgarferli 
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vegna fósturmissis. Tilfinning höfunda eftir vinnslu verkefnisins er sú að algengt sé að konur 

upplifi sig ekki fá nægilega góðan sálrænan stuðning í gegnum sorgarferlið sem fylgi 

fósturlátinu. Telja höfundar orsökina felast í þörf á frekari þjálfun og færni hjúkrunarfræðinga 

og ljósmæðra í að veita sálrænan stuðning og þörf á betri fræðslu og vitundarvakningu í 

samfélaginu varðandi þau áhrif sem fósturlát hefur á konur. Velta höfundar fyrir sér hvort 

þessir hlutir séu eins hérlendis.  

4.2 Gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrunar- og ljósmóðurfræði 

Við gagnasöfnun fyrir þessa rannsóknaráætlun kom það höfundum á óvart hversu lítið 

var til af íslenskum rannsóknum tengdum fósturláti og þeirri reynslu sem konur verða fyrir. 

Höfundar fengu nokkuð skýra mynd af líðan þessara kvenna erlendis, bæði hvað varðar 

sorgarferlið og þann stuðning sem þær fá frá samfélaginu og heilbrigðiskerfinu. Í ljósi þess 

hversu algeng fósturlát eru kemur það gjarnan í hlut hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra að 

hjúkra konum sem ganga í gegnum reynsluna. Það er mat höfunda að þörf sé á að rannsaka 

sálfélagsleg áhrif fósturláta á konur hérlendis og þörf þeirra fyrir stuðning frá samfélaginu og 

heilbrigðisstarfsmönnum. Það er von höfunda að niðurstöður fyrirhugaðrar rannsóknar muni 

varpa ljósi á hverjar sálfélagslegar þarfir kvenna sem missa fóstur hérlendis eru og þannig sé 

hægt að stuðla að góðri þjónustu við þær og fjölskyldur þeirra og að almenn þekking á 

fósturlátum í samfélaginu sé góð. Þannig væri hægt að skapa gott umhverfi fyrir þær 

fjölskyldur sem þurfa að ganga í gegnum fósturmissi. 

4.3 Samantekt 

Eins og fram hefur komið eru fósturlát nokkuð algeng og hafa mikil sálfélagsleg áhrif á 

konur sem ganga í gegnum þá reynslu. Konur hafa greint frá því að sorgin sem þær upplifa sé 

ekki síðri en við annars konar missi og að upplifun þeirra af stuðningi og skilningi bæði frá 

samfélaginu og heilbrigðiskerfinu sé ekki nægileg. Heilbrigðisstarfsmenn þurfa að búa yfir 
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þekkingu og færni til að veita þeim þá sálrænu aðstoð og stuðning sem þær þurfa á að halda 

og skapa þeim umhverfi sem þeim líður öruggum í. Einnig telja höfundar brýnt að fræða 

samfélagið betur um tíðni fósturláta og þá raunverulegu sorg sem konurnar ganga í gegnum 

þannig að þær geti rætt vanlíðan sína opinskátt og að sorgin sé viðurkennd í samfélaginu. 
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5. kafli – Lokaorð 

Umfjöllunin hér að framan varpar ljósi á hversu djúpstæð áhrif það getur haft á líf 

kvenna að missa fóstur og hversu flókin sú reynsla getur verið. Samfélagið og nærumhverfi 

þessara kvenna hefur þó gjarnan skapað þær aðstæður að umræðuefnið þyki einkamál sem 

ekki má ræða. Það hefur leitt til þess að konurnar einangra sig með reynsluna og finnast þær 

ekki njóta nægilegs stuðnings frá samfélaginu og heilbrigðiskerfinu. Í umfjölluninni kom 

fram að konum fannst betra að ræða fósturmissinn við einhvern í kringum sig til þess að fá 

betri stuðning, það hafi hjálpað þeim við að vinna úr reynslunni og minnkað líkur á að þær 

þróuðu með sér kvíða eða aðra andlega kvilla. Til að auka þekkingu og skilning á reynslu 

kvenna af fósturmissi og þeim stuðningi sem þær fá frá fagaðilum og samfélaginu í gegnum 

reynsluna, er það mat höfunda að gagnlegt væri að gera fleiri íslenskar rannsóknir um 

viðfangsefnið til að varpa ljósi á það hver upplifun þessara kvenna er hérlendis. 

Við vinnslu lokaverkefnisins hafa höfundar öðlast betri þekkingu og skilning á reynslu 

kvenna af því að missa fóstur og mikilvægi þess að samfélagið og heilbrigðisstarfsmenn 

viðurkenni reynslu þeirra og veiti þeim þann stuðning sem þær þurfa til að vinna úr 

reynslunni. Það er von höfunda að geta miðlað þeirri þekkingu sem þeir hafa öðlast til 

samfélagsins, heilbrigðisstarfsmanna og annarra sem málefnið varðar og þannig viðurkenna 

reynslu þessara kvenna og opna á umræðuefnið um fósturmissi. 
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L7.OL.OZ Fosturl5t (O-Lzvikur me6gongu) - medferflarferli
wTilgangur og umfang
A6 llsa greiningarf-erli, me6fer6 og eftirfylgd sj0klinga sem eru med grun um eda stadfest f6sturl6t 6 fyrstu 12 vikum medgongu'

*Abyrgd og eftirfylgni
yfirleknir og deildarstj6ri bera dbyrg6 a pvi ad uppllisa starfsmenn og innlei6a verklag 6samt pvi a6 bregoast vi6 ef i lj6s kemur ad pvi hefur

ekki veri6 fylgi. Starfsmenn bera 6byrg6 ir pvi ad fara eftir verklagi'

wskilgreining, ahettuFettir og einkenni
Skilgreining:
Sjuklingur er med pungun, stadsetta i legi, sem hettir a6 pr6ast 6fram af 6pekktum orsokum. Med timanum byrjar a6 ble6a og likami

sjriklings leitast eftir a6 hreinsa pungunina rir leginu. F6siurldt er algengt, 1 af hverjum 5 stadfestum pungunum. Maling 6 cRL f6sturs pegar

greining f6sturlats fer fram akvaroar pungunarviku sem meoferdin mioast vid.

ICD-10 k66ar:
. O02.0 Blighted ovum and nonhydatidiform mole: Sekkur i legi >25 mm en ekki s6st fosturp6ll

. 002.1 Missed abortion: Fungun i legi med CRL> 7mm par sem ekki s6st hjartsl6tiur. Engin blae6ing s6st.

. O03.4 lncomplete spontaneous abortion without complication: Fosturl6t par sem blading s6st en leghol hefur ekki temst' pykkt

slimh0dar >15mm.
. 003.9 Complete or unspecified spontaneous abortion without complication: Fosturl6t par sem blading s6st og leghol hefur taemst, pykkt

slimh(dar <15 mm.
AhattuPattir:

. Aldur yfir 30 6r

. Afengisneysla 6 medgcingu

. BMI >25 e6a <18

. Koffinneysla 6 medgongu

. Liffarafra6ileg fr6vik (vcidvahnltur, septum i legi)

. Undirliggjandi sjrikd6mar sjriklings (PCOS, hypothyros, litningagallar)

. Leghfrlsbilun

. Reykingar'-j 
Litningagallar hj6 fostri

Einkenni
Sj0klingar geta veri6 alveg einkennalausir og f6sturl6t greinst i s6narskodun vi6 hnakkapykktarmeelingu eda i m@dravernd. Ef einkenni er til

stadar eru eftirfarandi einkenni algengust:
. Bla6ing. . Kvidverkir um nedanverdan kvi6 sem koma i kvi6um
. Fungunareinkenni svo sem 6gledi og brj6staspenna hverfa e6a minnka

vFramkvamdq" nq/-*
Medferd f6sturl*ts- fle6irit.pdfGreining f6stud6ts- fledirit.pdf
M6ttaka og greining
SkoOun
Fylgt er verklagi um vandamil i snemmp-Ulgun.

Greining
Fylgt er fla6iriti um greiningu f6sturldts (sje medfylgjandi pdf skjal).
Leeknir:

o Tekur sogu og framkveemir skodun.

https://gh.landspitali.is/gaeda/gnhskurda.nsfi0/C4D13C0ACCA0C889002582200042236C?OpenDocument 1t4
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. Metur porf 6 studningi i sorgarferli'
. Tekur afsto6u iil hvort sj0klingur s6 i hemodynamiskt stodugu 6standi. Til siudnings er hegt a6 stydjast vi6 NEWS stigun' 56 stigun 2

stig eda harra getur veri6 um ad re6a byrjandi bledingarsjokk'
Ef um er a6 rada:

w HemodYnamiskt stddugt 6stand
1. Gerir a6gerdarbei6ni i Orbit og setur 6 br66alistann

2. Fer up-plysllsktiflcgt samhylki-fyltredger0
3. Haft er samband vi6 pr6gramstj6ra/vaktstj6ra skurdsiofu (simi 543-3608 t824-5293) og skur6teymi til aO finna

skur6lakni. Svafingalaknir er l6tinn vita.
1.

wHemodfnamiskt 6stii6ugt Sstand
1. Sj0klingur settur i Trendelenburg sto6u
2. Fer me6 sj0kling beint d skurdstofu

1.

Hj0krunarfre6ingur:
. Afhendir sj[klingafradslu um f6sturlSt
. B6kar sj0kling I endurkomu 6 gongudeild.
o Gefur uppllisingar um hvert sj0klingur getur leitad ef eitthvad kemur upp 6.
. Gefur upplfsingar um studning i sorgarferli'
r Metur kliniskt iistand sj0klings i samvinnu vi6 lekni samkvemt NEWS stigun.

Ef um er a6 re6a:
3, Hemodynamiskt stil6ugt 6stand
$ Hemodynamiskt 6stiidugt astand

Val meoferdar og eftirfylgd
Fylgja flediriti um me6fer6 fosturl5ts (sj6 medfylgjandi pdf skjal)
Leknir:

o Tekur Skvcir6un um me6fer6 og skr6ir i gongudeildarn6tu
Me6fe16armoguleikar:

v1. Bi6me6ferd
. Skilgreining:

. Er fyrsia vals me6fer6 fyrir sjuklinga sem ekki eru med fr5bendingu fyrir medfer6.

. Sjuklingur er heima og geiur [flestum tilfellum sinnt vinnu og sk6la eins og venjulega

. Sjriklingur fer munnlegar og skriflegar upplfsingar um n6ttrirulegan feril f6sturl6ts og b6kud er endurkoma eftir 10-14 daga.

. Markmi6 me6fer6ar er ad gefa likamanum lakifari 6 a6 kl6ra f6sturl6ti6 6n laknisfredilegra inngripa.

. Um 50% sj0klinga mun ekki purfa frekari me6fer6.

. Bi6medferd hefur pann kost a6 auka oryggi greiningar f6sturl6tsins ef porf er d frekari me6ferd lframhaldinu.
r Sjiklingur hefur 6 bidtimabilinu fengi6 tima til a6 vinna rir 6fallinu sem greining f6sturl6ts getur veri6 og er betur i stakk brlin

til a6 gefa uppl!,st sampykki um frekari medferd.
Abendingar:

. Fungun fram a6 viku 12+0 (s6narsko6un vi6 greiningu f6sturlSts ra6ur me6gdngulengd)

. Engar frabendingar eru til sta6ar
Frdbendingar:

o Rlkuleg bla6ing vi6 greiningu f6sturl6rts
r SVking f legi
. Aukin ble6ingatilhneiging (storkusjrlkd6mar, vo6vahn0tar i legi)
r Blodgildi undir 100
. Tungumdlarirdugleikar
r Bir utan hdfu6borgarsve6is
. Erfi6 fyrri reynsla af f6sturl6ti e6a sjrlklingur hefur sterka osk um adra medfer6armoguleika
o Ostabill gedsj0kd6mur (kvi6i/pungtyndi)
o Fungun eftir viku 12+0
a

w2. Lyfjamedfer6
Skilgreining:

r Er medferOarurredi sem nota6 er til ad tema leghol pegar f6stuilet hefur veri6 stadfest.
. Gefi6 er misoprostol 800 microgrdm i leggong og ra6leggingar um verkjaly{amedfer6.
. B6ku6 er endurkoma 10-'14 dogum seinna til a6 meta drangur me6ferdar.
. Sj0klingur er oftast heima en I voldum tilfellum fer me6fer6 fram 5 kvenlekningadeild 21A.
. Melt er me6 a6 sjuklingur s6 fr6 vinnu/skola sj6lfan medfer6ardaginn en getur annars sinnt daglegum athofnum.
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r Me6fer6in telst hafa bori6 drangur ef innihald i legi er <15 mm iAP 10-14 dogum eftir me6fer6'

Abending:
. pungun fram a6 viku '12+0 (sonarsko6un vi6 greiningu fosturlirts re6ur me6gongulengd)

. sjilklingurhefurveri6igreiningarferli f6sturl6tsl10-l4dagaogleghol hefurekki temst.Bidtiminnfgreiningarferlinuhefur

nYSt sem bidmeoferd.
e Skriflega sta6fest samb€rilegt greiningarferli f6sturl6ts, fr6 odrum stofnunum eda leeknum, er loki6'

. Sterk 6sk fra sj0klingi um lyfjame6ferd Ista6 bi6me6fer6ar'

F16bendingar:
o Rikuleg bla6ing vi6 greiningu fosturl6ts
. ofnami fyrir lyfi
. SVking i legi
. Aukin bladingatilhneiging (storkusjtikdomar, vo6vahn[tar i legi)

' B1669ildi undir 100
. Tungumdlao16ugleikar
. Byr utan hofu6borgarsvadis (pa er hegt a6 framkvaema me6fer6 inniligqjandi)
. Erfi6 fyrri reynsla af f6sturl6ti e6a sj0klingur hefur sterka 6sk um adra medfer6armoguleika

. Ostabill ge6sjtkd6mur (kvi6i/punglyndi)
*3. otskaf 0r legi (EVAC)

Abending:

. Fungun fram a6 viku 12+0 (sonarsko6un vi6 greiningu fosturl6ts reedur me6g6ngulengd)

. Bi6me6fer6 og lyfjamedferd hafa ekki bori6 6rangur

""" ":''=i;;;;;- 
., : - :---;

Fylgt er medfer6arferli um 0tskaf [tr legi

. Gefur uppl)rsingar um kosti og galla medferdarm6guleika sem og mogulega fylgikvilla

. Setur inn fyrirmeli um lyfjame6fero i Therapy eftir pOrfum

. Fyllir i g6tlista ef framkvema 6 0tskaf 0r legi (EVAC).

. Setur inn fyrirmeli i Heilsug6tt eftir porfum

. Tekur 6kvor6un um porf 6 bl66rannsokn (blo6hag, bl66flokkun, bas) og setur inn bei6ni i Heilsugatt

Hjtikrunarfra6ingur:
. Afhendir sj[klingafradslu sem tilheyrir me6ferdinni (f6sturlat ir fursta plidjungi me6gongg, Fosturl6t- lt'iame6ferd, Utskaf ur legi,

undirbtningsfredsla)
. 86kar endurkomutima eftir porfum
. Gefur uppliisingar um hvert sjrlklingur getur leita6 ef eitthva6 kemur upp 5
. Fyllir i g6tlista ltskaf t]r legi- EVAC eftir porfum

Sjriklingar i Rhesus neikva6um bl6dflokk
. Allir Rh- neikvae6ir sjtklingar sem fara i ftskaf 0r legi (EVAC) f6 Anti-D sprautu 6 a6ger6ardaginn
o Rh- neikve6ir sjtklingar sem fe bi6medfer6 e6a lyfjame6fer6 purfa ekki Anti-D sprautu.

Sorgarvi6briig6
. Hafa ber i huga a6 sorgarvidbrog6 vi6 fosturl6t eru einstaklingsbundin og fyrir vissa sjOklinga getur verid p6rf 6 stu6ningi fagadila vi6

0rvinnslu 6fallsins.
. i peim tilfellum er send r?rdgjafabeidni til f6lagsr66gjafa LSH.

Utskrift rir eftirliti
. Fegar sonarsko6un sfnir <15 mm AP I legi telst fosturldti6 vera loki6 og sj0klingur [tskrifast 0r eftirliti
. Sjrlklingur sem fara i 0tskaf ur legi (EVAC) ttskrifast 0r eftirliti adger6ardaginn. Fylgt er verklagi um rltskaf 0r legi_(EVAC) og afhent

0tskriftarfra6sla eftir 0tskaf 0r legl.

"aHeimildir
1. Feodor Nilsson S, Andersen PK, Strandberg-Larsen K, Nybo Andersen AM. Risk factors for miscarriage from a prevention perspective:

a nationvide follow-up study. BJOG. 2O14; 121 (11): 1375-84.
2. RCOG. Ectopic pregnancy and miscarriage: Diagnosis and initial management in early pregnancy of ectopic pregnancy and

miscarriage; London; 20 12. I
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S(alnumer: Kvenna-022
0tg.dags.: LO/L7/20L7
UtgAfa'.4.0
Ab.ma6ur: Hilda Fri6finnsdottir Hulda Hjartardottir

15.01 F6studet/Fostureyding L2-22 vikur -
vinnu lysing

xoTilgangur og 6byrg6
Ljosmodir og deildarlaknir/s6rfredingur 6 medgongu- og sengurlegudeild 224 sem

sinna konunni bera dbyrgd 5r eftirfarandi p6ttum.

"* Framkvamd
w Medfe16

''tj''#:rffiiffi os rj6smodur, medferd 0tsk1ir6 os sd stuoninsur sem I bodi er.

Baklingar afhentir: Baklingur- lnnskrift-Framkalla6 f6sturlSt 12-22 vikur og
bekling fr6 StyrKlarl€laginu Lif - Fegar gledin breylsilselg-sem stadsettur er 6
medgongu- og sangurlegudeild 22A.
Umsokn modur/ foreldra parf a6 liggja fyrir, dagsett og undirritud.
Ef vi6 5, parf leyfi nefndar ad liggja fyrir.
Fyrsti lyfjaskammtur er gefinn skv. fyrimalum leknis Fosturl5t/fostureyljng 12 -
22 vikur Lyfid er tekid inn i vi6urvist ljosmodur. Konan fer sldan heim og kemur i

innlogn 36-48 klst. sfdar.
Mifegyn er and-progesteron efni. Helstu aukaverkanir eru ogle6i (sem e.t.v. er
pegar til sta6ar). itreka vi6 konuna ad h0n hafi samband vi6 deildina ef hrjn far
verki eda ef bledir. Ef legvatn er fari6 er meti6 hvort porf er 6 mifegyn gjof.

. Innlcign 36-48 klst sidar, ad morgni.
Ljosmodir malir lifsmork, pantarldregur blod fyrir blodrannsoknir samkvemt
fyrirmelum leknis
Kannar blodflokk modur. Ef konan er f Rh-neg blodflokki er gefid
immunoglobulin til ad varna motefnamyndun innan 72 klst. fra fosturl6ti/adgerd.
Undantekning er ef konan hefur fengid immunoglobulin si6ustu 3 m6nudi.
I n nskrift lakn is, sju kraskr6, ra n nsoknarbeidn ir og lyfjafyrirmeli skr66.
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Sjd verklagsreglu Fosturlet fostureydng 12-22 vikur-

Slini fyrir litningarannsokn er teki6 af lekni 6 deild 22A og sent dfram til

litningarannsoknar Ssamt bei6ni. Ljosmo6ir latur vita 5 litningaranns6kn ef

fostur er sent utan dagvinnu tima e6a um helgi'
o Ef medgongulengd er yfir 22vikur pd er krufningarbeidni fyllt [t ad fengnu

sampykki modur.
. Lwagjof sj6 verklagsreglu FosturlSt fostureydng 12-22 vlkur.
o Ef fosturl6t ver6ur ekki d fyrsta solarhring eftir ad Misoprostol gjof hefst er bedi6

iu.p.b. 12 klst. Sama medferd hefst a6 nlju nesta dag. Helstu aukaverkanir eru

ogledi, hofu6verkur, nidurgangur og hitahekkun allt ad 38".

*ryUmcinnun
. Verkjalyf eru gefin eftir porfum (t.d. parkodin, parkodln forte, ibffen, eda

ketogan) og e.t.v. ogledistillandi lyf (t.d.primperan og phenergan).

Adaleggur er settur. Konan er hof6 fastandi eftir ad verkir byrja med vokvagjof i
ed (mat lj6smodur) par sem blast m6 vid ad gera purfi legtemingu f svefingu
ef f6sturl6t er ofullkomid (fylgjan skilar s6r ekki). Fylgst er n6id med bladingu og

lifsmorkum.Blatt getur kroftuglega og Ieinstaka tiffellum parf konan a blodgjof
ad halda.
Alla jafna er onnur ljosm6dur til adstodar vi6 fadingu fosturs.

',*"Andlegur og f6lagslegur stu6nigur
Gftlistinn

Fylltur er ut g6tlisti fyrir allar konur sem missa fostur eda fara I framkallad fosturl6t.
G6tlistinn minnir 5 pann studning sem hagt er ad bjoda konunni og annad sem skiptir
mali f me6ferdinni.
Fosturl6t /fosturey6ng fra 12-22 vikna medgongu - Gatlisti
Fostureyding af felagslegum 6stadum - G6tlisti
Prestur
Konu/pari er bodid vi6tal vi6 prest e6a djdrkna, vi6 fyrsta hentugleika.
Presturinn hefur gjarnan kvedjustund e6a banastund med konunni og
adstandendum. Presturinn er jafnframt milligonguma6ur vi6 vefjarannsokn vardandi
fragang f6sturs. Algengast er ad fostrid fari i brennslu s6r e6a med odrum fostrum og
dufti6 sett i duftker sem er grafid i s6rstokum fosturgrafreit I Fossvogskirkjugardi.
E.t.v. er fostrid sett i s6r ker i grof hjii nakomnum attingja. F5 er hegt ad setja fostrid
i fosturstokk (sem er eins og Iitil kista) sem er sett i grof hja n6komnum (pa6 a
s6rstaklega vi6 pegar medgongulengdin er 20 vikur e6a lengri).
Salfra6ingur
Forf fyrir salfradiadstod er metin I endurkomutfma hj6 lakni 6-8 vikum eftir

https://gh.landspitali.is/gaeda/gnhskurda.nsf/0/E 1809A633E 82254700257E7600368217?Open Document# 2t6
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Konu/pari er bodi6 vi6talvi6 felagsrbdgjata til a6 upplysa og adstoda vegna

f6lagslegra r6ttinda.

wFosturl6ti6

Ad ollu jofnu skal kalla til ljosmodur til a6sto6ar vi6 fe6ingu fosturs.
Teikn um yfirvofandi fosturlSt geta veri6 verkir, bla6ing og legvatnsleki'

Fylgjast parf me6 lffsmorkum konu.

Fad kemur fyrir a6 fostrid skilar s6r pegar kona fer 6 salerni og pvi er melt med ad

hafa bekken I salernisskdl.
Hafa parf i huga ef verkir hetta skyndilega ad stundum liggur f6strid I leggongunum

og pa parf ad bi6ja konuna ad prlista ni6ur e6a rembast l6tt eda ad ljosmodir preifar

eftir fostri.

Abort bakki inniheldur edatong, skeri og grant stykki sem hagt er a6 vefja utan

um fostrid.
Fostrid er malt og vegi6 og tekin eru fotspor Sdur en bui6 er um pad'

Gott er ad halda til haga hlutum sem minna dr medgonguna, t.d. fotspor og handarfar
ef pad er hegt. Stimplad 6 minningarkort og afhent foreldrum, 5samt fa6ingardegi
f6sturs, Dyngd og lengd.
Vi6 tokum ollu jofnu ekki myndir en konan/a6standandi mega taka myndir ad vild.

Hafa ber i huga mismunandi menningarlegan bakgrunn og trf, en prestarnir eru
milligongumenn um ad hafa samband vi6 pad truf6lag sem konan oskar eftir.

-+o Eftir fosturl6ti6
Fylgjast med bladingu frii legi.
Fylgjast med llfsmorkum.
Ef fylgja skilar s6r ekki eftir hiilfa til eina klukkustund, parf ad gera ftskaf i svefingu.
Fostur og fylgja eru send i vefja- og litningarannsokn, nema anna6 s6 6kvedi0.
Ba6i fostur og fylgja eru lo96 ifotu me6 grlsjum bleyttum Isaltvatni.
A fotuna skal skrifad hvort brenna eigi fostrid og hvort FatL eigi a6 brennast s6r eda
med odrum fostrum.
Fatan skal merkt Meinafradi (sja par til gerdan limmi6a) og nafni konunnar.
Mikilvegt er ad sendill sem sakir f6stur fari med pad strax i kali.

Ef um er ad reda fostureydingu sem ger6 er vegna felagslegra Sstadna er fostrid
sett i litla fotu merkta nafni mo6ur og kennitolu, sent 6 vefjaranns6knardeild og merkt
serstaklega ENGIN RANNSOKN - brennisUduftreitur.
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*Utskrift og eftirfylgni
Utskrift er oftast a6 kvoldi sama dag og konan kemur inn i medferd eda nasta dag.

Ef konan hefur purft ad fara I legtemingu ii skurdstofu purfa a6 lida a.m.k. tver
klukkustundir par til konan utskrifast'
Fyrir utskrift parf konan a6 geta matast og temt pvagblodru 6n adstodar'

R6dleggingar um medferd brjosta:
Ollum er r56lagt ad vera i pettum brjostahaldara e6a iprottatopp fyrstu dagana a eftir.

Etv. bjoda T. Dostinex isamr56i vid lekni.

Afhenda Upp_lyElngar til kvenna eftir fosturmissi Far koma fram almennar r6dleggingar

og hvad ber ad gera ef einhver vandam5l koma upp.

Benda dr upplfsingar um studningshopa i baklingi Lifs styrktarf6lags: "Fegar gledin

breytist I sorg" .

Endurkoma
Ekki parf ad ganga fr5 endurkomutima vi6 0tskrift heldur s6r laknaritari um ad hringja

I konuna 2-4 vikum eftir missi og gefur henni tima hja hlutadeigandi lekni pegar

vanta mdr a6 nidurstodur rannsokna liggja fyrir. Oft 6 ti6um ekki fyrr en eftir I - 10

vikur.

Ottu lofnu er ekki um endurkomu ad rada vi6 f6lagsleg abort.

Afhent vottor6, ef bad 6_yi6..

Ef konan er gengin 18-22 vikur 5 h0n r6tt 6 2 mdnala orlofi vegna sidkomins
fosturl6ts sem jafna md til fedingar. Ef fostur fadist eftir 22 vikur er um fedingu ad
rada og orlofsr6tturinn er 3 mdnudir. Ef kona fedir eftir 22 vikur par sem barn fadist
me6 lifsmarki fer h0n fullt fadingarorlof.

Eftit 22 vikur medgongu er um ad rada fadingu og pvi parf i peim tilvikum ad 0tb0a
fedingartilkynningu og fadingarnfmer, tra parf krufningabeidni i stad
vefjarannsoknarbeidni. Her er mikilvegt a6 reikna r6tt medgongulengdina og
mikilvagt er a6 felagsrdrgjafi s6 konunni innan handar med hennar r6ttindam6l.

Ljosmodir hringir i konuna u.p.b. 2 vikum eftir ftskrift og skrSir simtal iafgreiOslukerfi
Sogu, undir eftirfylgni.
$j6 Fosturl6/fostureyding fra 12-22 vikna medgongu - gatlisti
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