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Útdráttur 

Fæðingar hafa verið viðfangsefni mannfræðinga í mörg ár en þó hafa mannfræðingar 

mest rannsakað hvernig fæðingar fara fram á hinum ýmsum stöðum í heiminum. Í lok 

áttunda áratugar var gefin út fyrsta rannsóknin á fæðingarútkomu og upplifun kvenna af 

fæðingum í nokkrum ríkjum Evrópu og borin saman við Bandaríkin. Í Bandaríkjunum er 

hefð fyrir því að fæða með lækni og er allt meðgönguferlið mjög læknisvætt á meðan 

Evrópa hefur farið þá leið að konur fæði að lang mestu leyti undir eftirliti ljósmæðra, þrátt 

fyrir að stofnana- og sjúkdómavæðing fæðinga hafi átt sér stað á þessum stöðum á sama 

tíma. Saga stofnunarvæðingarinnar er löng og er hún viðfangsefni margra feminískra 

fræðimanna nútímans, þar sem færa má rök fyrir því að læknisvæðingin hafi í raun verið 

útilokun kvenlegra þátta í umönnun þungaðra og fæðandi kvenna. Evrópa og Norður 

Ameríka fara ólíkar leiðir í umönnun þungaðra kvenna og getur menning innan 

heilbrigðisstofnana verið skýring á því. Þrátt fyrir að tölfræðin sýni svart á hvítu hvað virki 

best fyrir farsæla útkomu móður og barns halda ríkin fast í sínar skoðanir og fara sínar 

eigin leiðir, sem er mögulega hægt að rekja aftur til hinnar flóknu sögu 

stofnanavæðingarinnar, yfirtöku karla á fæðingarferlinu, kapítalisma og breytinga á 

menningu í kjölfarið. 
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Abstract 

Anthropologists have studied birth all around the world but have mostly focused on the 

event itself in the culture that is being studied. In the late seventies a research was 

published for the first time comparing western countries on the outcomes of birth and 

the experiences of the women that gave birth. The study compared the United States and 

a few Western European countries. In the United States it is common for a woman to 

seek the care of a doctor when she is pregnant and then give birth in a hospital with the 

doctor and other medical staff present. In Europe women are much more likely to be in 

the care of a midwife during pregnancy, birth and for a few weeks after. These methods 

are different even though the medicalization of birth happened at the same time in both 

America and Europe. The history of the medicalization of pregnancy and birth is long and 

complicated and has become a subject of many feminist scholars who claim that the 

process of medicalization of birth was an exclusion of women from the care of pregnant 

and birthing women. Northern America and Europe go their separate ways when it comes 

to care for pregnant women, could culture be one of the reasons for this.? Even though 

statitistics show what methods have the best outcome for a new mother and her baby, 

each nation claim that their way is the best, which can be a reflection on the complex 

history of medicalization, men taking over the birth process, capitalism and the change in 

culture as a result. 
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Formáli  

 

Þessi ritgerð er  lokaverkefni mitt til BA-gráðu í mannfræði við Háskóla Íslands og gildir 

samtals 12 einingar (ECTS). Mig langar að þakka leiðbeinanda mínum, Sveini 

Guðmundssyni fyrir endalausa þolimæði og stuðning við skrif þessarar ritgerðar, sem var 

skrifuð að vori árið 2020 á erfiðum tímum í samfélaginu sem höfðu mikil áhrif á námið og 

mig persónulega. Ég sá ekki fram á að ná að skila verkefninu en með hvatningu hans og 

ómetanlegum stuðningi frá mínum nánustu tókst þetta og er ég ótrúlega þakklát. 

Sérstakar þakkir fá bróðir minn Trausti Einarsson og vinkona mín Eydís Eva fyrir yfirlestur. 

Ég hefði heldur ekki komist í gegnum námið nema með trú á sjálfri mér og seiglu en ég 

hef gott af því að minna mig á það. 
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1 Inngangur 
Allt frá unglingsárum hef ég haft áhuga á því ótrúlega ferli sem líkami kvenna fer í gegnum 

þegar barn er fætt í þennan heim. Ég man eftir því að hafa séð fæðingar í sjónvarpinu sem 

barn og fundist þessi athöfn hræðileg og alls ekki eitthvað sem að væri eftirsóknarvert að 

fara í gegnum. Öskrandi kona, fullt herbergi af starfsfólki að leiðbeina henni og jafnvel 

öskra á hana á móti og mikið blóð. Aftur á móti hafði ég aðeins heyrt jákvæðar sögur frá 

konunum í fjölskyldunni minni um fæðingar barna þeirra. Þær nefndu sársaukann en á 

sama tíma að þetta hafi verið „ekkert mál“. Mér fannst ekki samræmi þarna á milli og 

vakti þetta ósamræmi athygli mína, svo ég fór fljótlega hafa gífurlegan áhuga á fæðingum.  

Eftir að ég átti svo mína eigin dóttur og upplifði fæðingu á Landspítalanum staðfesti 

upplifun mín sögur kvennanna í fjölskyldunni minni og ég fór að velta fyrir mér af hverju 

ég þurfti að vera á spítala þegar fæðingin mín gekk svona hratt og vel fyrir sig. Þó svo að 

ég hafi verið mjög ánægð með þjónustuna sem ég fékk man ég eftir því að hafa fengið 

slæm viðbrögð frá ljósmóðurinni þegar ég afþakkaði sprautu sem á að draga legið hratt 

saman strax eftir fæðingu en hún reyndi að fá mig til þess að samþykkja lyfjagjöfina með 

hræðslusögum. Ég hafði að sjálfsögðu kynnt mér málið mjög vel fyrir fæðingu og talað við 

aðrar ljósmæður um það að sleppa sprautunni, við góðar undirtektir. Annað sem ég setti 

spurningarmerki við var að þó svo að ég væri hraust og barnið líka, þá var fylgst með 

hjartslætti barnsins allan tímann með ákveðnu belti sem var sett utan um mig og mér 

fannt vera fyrir mér í fæðingunni. Eftir á að hyggja þótti mér það algjör óþarfi. Þessar 

uppákomur í minni eigin fæðingu gerðu mig ennþá forvitnari um upplifun kvenna í 

fæðingu og valdamisræmi á milli fæðandi kvenna og heilbrigðisstarfsfólks. 

Hér á Íslandi og flestum stöðum í Evrópu er algengast að konur fæði börn með aðstoð 

ljósmóður, hvort sem það er í heimahúsi, fæðingarheimilum eða á spítölum. Vestan við 

Atlantshafið, hins vegar, eru fæðingar oftast í höndum lækna og hjúkrunarfræðinga og 

eru heimafæðingar þar í miklum minnihluta. Rannsóknir hafa verið gerðar á 

fæðingarútkomum í Evrópu og Ameríku og mun ég kafa dýpra í þær rannsóknir til þess að 
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komast að niðurstöðu um hvernig stofnanavæðing fæðinga hafi áhrif á konur, ungabörn 

og fæðingarferli þeirra og af hverju eðlilegar fæðingar voru færðar inn á stofnanir. 

Í kafla tvö ætla ég að skoða hvernig þróun mannsins sem tegundar hefur haft áhrif á 

fæðingarferli kvenna og mögulegar skýringar á því af hverju við þurfum oftar aðstoð við 

fæðingarferlið. Í kafla þrjú ætla ég að fara í sögu stofnanavæðingar á fæðingum og hvernig 

læknar fóru að taka yfir fæðingarferlið. Ég mun ræða málefni sem er nokkuð umdeilt en 

það eru inngrip í fæðingar sem eiga sér stað á heilbrigðistofnunum og hvernig menning 

innan stofnananna og valdbeiting getur komið af stað hrinu atburða sem jafnvel voru ekki 

nauðsynlegir fyrir eðlilega framgöngu fæðingar og geta í versta falli verið skaðlegir. Í kafla 

fjögur ætla ég að ræða muninn á fæðingum í höndum ljósmæðra annars vegar og lækna 

hins vegar og mögulegar femínískar skýringar á stofnanavæðingu fæðinga sem og 

valdeflingu kvenna þegar kemur að eigin fæðingum. Í síðasta kafla ætla ég svo að ræða 

hvort niðurstöður mínar styðji við veruleika kvenna í Ameríku og Evrópu og hvað 

rannsóknir segja um fæðingarupplifun og útkomu eftir heimsálfum. 
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2 Fæðingar í ljósi líffræðilegrar mannfræði 
Fyrir sex til sjö milljónum ára í þróunarsögu mannsins skildust leiðir simpansa/bonobo og 

manna. Þá komu fram manntegundir af ætt Australopethicus sem höfðu þann eiginleika 

að ganga upprétt og heilinn fór stækkandi miðað við forverana og annarra mannapa. 

Upprétt ganga hafði marga kosti í för með sér eins og að losa um hendurnar við göngu, 

að sjá yfir grösugar sléttur í Afríku og verjast rándýrum sem nálguðust úr fjarska. Forverar 

okkar fóru að þróa með sér verkfæri og vopn sem notuð voru til þess að skera kjöt af 

hræum og ná merg úr beinum en svo seinna til þess að veiða sér til matar. Þróun mannsins 

frá aðskilnaði við simpansa fór á þann veg að jákvætt val varð fyrir mun stærri heila sem 

gerir manninn að því sem hann er í dag, með allri sinni verkmenningu, tungumálum, 

flóknari hugsun og menntun. En þessi þróun hafði einnig í för með sér ákveðna erfiðleika. 

Við þróun uppréttrar göngu þrengdist mjaðmagrind manntegunda umtalsvert miðað við 

aðra mannapa og með stækkandi heila stækkaði höfuðkúpan mikið. Þetta varð til þess að 

afkvæmi mannsins þurfa að fæðast fyrr í þroskaferli sínu en afkvæmi annarra mannapa 

og eru því með óþroskuðustu nýburum sem fyrir finnast í dýraríkinu. Það gefur auga leið 

að þrenging mjaðmagrindar og stækkun á höfuðkúpu vegna heilastærðar gerir það að 

verkum að mennskar konur eiga í mun meiri erfiðleikum með að fæða sín afkvæmi heldur 

en nánustu ættingjar í lífríkinu, sem eru með breiða mjaðmagrind og afkvæmin með minni 

heila við fæðingu (Fischman, 1994, bls 1082, 1083; Grabowski, 2013, bls 57, 59, 68-70; 

Jobling, Hollox, ofl., 2014, bls 257, 260, 278).  

Samkvæmt Fischman (1994) er talið að strax á tímum Australopethicus fyrir um 7 

milljón árum síðan séu ummerki um að afkvæmin hafi þurft að snúa á hlið til þess að 

komast í gegnum fæðingarveg móður sinnar en í nútíma manninum þurfa börn að snúast 

í fæðingarvegi og snúa niður í átt að baki móður sinnar til þess að koma sér út úr 

fæðingarveginum. Þetta ferli er ansi strembið og sársaukafullt fyrir fæðandi konu og gæti 

verið ástæðan fyrir því að konur sæki sér aðstoð á tíma fæðingar, annað en mannapar 

sem leita í skjól og fæða í einrúmi (Fischman, 1994, bls 1083). Manneskjan er eina 

tegundin (fyrir utan einstaka hvalategundir) sem hefur þróað með sér nokkuð langt 

tímabil eftir tíðarhvörf sem sérfræðingar telja að sé vegna þeirrar aðstoðar sem ný móðir 

þarf frá móður sinni. Ömmur og hlutverk þeirra er í raun aðeins bundið við nútíma 

manninn og má alveg gera tengingu á milli þeirrar aðstoðar sem ólétt kona og ný móðir 

þarf til þess að koma barni sínu í heiminn og hugsa um það fyrstu árin og þróun þessa 
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fyrrnefnda lífsskeiðs hjá manneskjunni (Jobling, Hollox, ofl., 2014, bls 262). Þróun 

mjaðmagrindarinnar við upprétta göngu og heilastærðar gæti því verið ástæða þess að 

við höfum þróað með okkur þörfina fyrir fæðingaraðstoð sem hefur líklegast verið sinnt 

af öðrum konum með reynslu og svo seinna færst inn á stofnanir. 
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3  Stofnunarvæðing fæðinga 
Í þessum kafla mun vera farið yfir sögu fæðinga og hvernig þær voru sjúkdóma- og 

stofnunarvæddar í gegnum tíðina. Ljósmæður og aðrar konur sem sinntu konum í 

fæðingu urðu undir í baráttunni um yfirráð yfir fæðingum og með tímanum fóru inngrip 

inn í fæðingar að hafa mikil áhrif á útkomu fæðinga og líðan fæðandi kvenna. Möguleiki 

er á því að menningin sem skapaðist í kjölfar stofnanavæðingarinnar (bæði innan stofnana 

og utan) viðhaldi henni í sumum löndum, þar sem að eðlilegast þykir að fæðingar séu 

álitnar athöfn sem þarf að stjórna. 

3.1 Saga stofnunarvæðingarinnar 

Í gegnum aldirnar hafa konur fætt börn með aðstoð annarra kvenna eða án allrar 

aðstoðar. Fæðingar hafa alltaf verið álitnar eðlilegur partur af hringrás lífsins og þar sem 

að einungis líffræðilegar konur geta gengið með börn og fætt þau hafa konur alltaf séð 

um framgang eðlilegra fæðinga frá upphafi okkar tegundar. Þó að fæðingar og meðganga 

hafi að sjálfsögðu verið mismunandi eftir samfélögum þá er það víst að karlar komu ekki 

nálægt ferlinu. Konur höfðu reynsluna og annaðhvort studdu þær hvor aðra í að fæða 

einar eða þá að þær komu saman á tímum fæðinga og aðstoðuðu fæðandi konu, hvort 

sem er með nærveru sinni einungis eða með reynslu sinni af fæðingarferlinu.  

Í sumum samfélögum þróaðist starf ljósmæðra. Ein kona hafði mesta reynsluna og 

jafnvel bestu nærveruna og gat komið móður og barni í gegnum fæðingar með sem 

bestum árangri og þess vegna voru þessar konur kallaðar til þegar fæðing í samfélaginu 

fór af stað. Það sem skiptir máli hér er að þessar fæðandi konur höfðu vald yfir eigin 

fæðingu. Þær gátu annaðhvort fætt einar eða með öðrum styðjandi konum og gert það 

sem þeim fannst gott og réttast fyrir þær á þessum mikilvæga og sársaukafulla tíma í lífi 

þeirra. Konurnar gátu gengið um, setið á hækjum sér, öskrað eða beðið um aðstoð við að 

sefa sársaukann, allt á þeirra eigin forsendum. Það finnast heimildir um að notaðir hafa 

verið ákveðnir „fæðingarstólar“ sem hafi verið gerðir úr ýmsum efnivið eins og grjóti eða 

tré, sem sáu til þess að konan var í sem bestri stellingu upp á það að fæðingin myndi ganga 

hratt og vel fyrir sig. Þarna er greinilegt að undir handleiðsu annarra kvenna sem hafa 

reynslu af fæðingu og vita hvað virkar í þeim efnum voru aðferðir notaðar sem gerðu 

fæðingarnar einfaldari fyrir konuna sem var að fæða þ.e. með því að opna 

mjaðmagrindina og gera barninu kleift að ferðast niður fæðingarveginn á sem 
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auðveldastan hátt. Það er þó ekki þar með sagt að í einhverjum samfélögum í heiminum 

hafi ekki verið strangar reglur fyrir fæðandi konur sem voru hamlandi, því 

menningarheimar manna eru eins mismunandi og þeir eru margir (Brodsky, 2006, bls 10-

11; Johanson, Newburn og MacFarlane, 2002, bls 892; Shaw, 2013, bls 525). 

Í gegnum aldirnar hafa konur verið heilarar og nutu mikillar virðingar í mörgum 

samfélögum. Á mörgum stöðum í Evrópu hafa fundist grafreitir kvenna sem voru grafnar 

með upplýsingum um heilandi eiginleika plantna sem bendir til þess að þessar konur hafi 

verið heilarar en einnig hafa fundist ummerki um það í textum. Konur, sem hafa verið 

safnarar frá upphafi tímans, hafa lært af reynslunni þegar kemur að heilandi eiginleikum 

plantna og erft þessar upplýsingar niður kynslóðirnar. Á miðöldum voru konur enn 

heilarar og einnig ljósmæður en það finnast textar um það að konur sáu um fæðingar og 

að það hafi verið gleðilegur viðburður þar sem fæðandi kona hafi verið dekruð líkamlega 

og andlega. Karlar fengu ekki að taka þátt í fæðingum nema fæðingin gengi erfiðlega eða 

um mikla hættu fyrir móður og barn væri að ræða og var þá kallað á menn sem gátu skorið 

upp eða notað einhverskonar aðgerðir til þess að koma barni frá móður í allra verstu 

tilfellunum. Á tímum fyrstu læknisfræðilegra heimilda eru heimildir um það að karlar hafi 

kennt hvernig ætti að venda barni í móðurkviði ef það væri staðsett illa fyrir fæðingu en 

einnig lögðu þeir áherslu á framgang eðlilegra fæðinga í höndum kvenna. Þegar leið á 

miðaldirnar (15. til 17. öld) fóru viðhorfin að breytast gagnvart konum og með tilkomu 

nornaveiða í Evrópu fór fólk að elta uppi konur sem töldust til heilara og ljósmæðra og 

myrða þær. Menn fóru að sækja menntun og læknastéttin tók að myndast, þó upplýsingar 

og tækni væri takmörkuð við það að prófa sig áfram. Það voru þessir menn sem að fengu 

síðan aðgang að fæðingunum sem gengu illa og færa má rök fyrir því að þarna hafi 

upphafið af viðhorfsbreytingu til fæðinga einnig hafist og karlar fóru að taka yfir. Þær 

fæðingar sem enduðu með inngripi þessara karla enduðu yfirleitt ekki vel fyrir móður eða 

barn (Brodsky, 2006, bls 11-12). 

It should be pointed out that natural childbirth, the very inappropriate name for 
forms of  delivery in which women undergo extensive training so they can cooperate 
consciously with the delivery of the child, is a male invention, meant to counteract 
practices of complete anesthesia, which were also male inventions.   

      (Margaret Mead í Bergeron, 2007, bls 479) 
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Með tímanum urðu miklar framfarir í læknavísindum og karlar fóru að auka þáttöku sína 

í því merkilega ferli sem fæðing er. Á 17. og 18. öld fór fólk að flykkjast til borga en 

iðnaðarbyltingin gerði það að verkum að fólk sótti vinnur í verksmiðjur. Í þessum borgum 

var mikill óþrifnaður og fólk, þar á meðal óléttar konur, vann mikið og fékk jafnvel ekki 

rétta næringu. Þessar aðstæður urðu til þess að fleiri konur áttu í erfiðleikum við fæðingu 

sem í kjölfarið leiddi af sér fleiri inngrip karla. Á þessum tíma voru tól eins og tangir 

þróaðar af körlum sem þeir svo notuðu til þess að koma börnum í heiminn en þessar 

nýjungar voru ekki samþykktar af ljósmæðrum. Þarna fór að myndast mikill rígur á milli 

stéttanna og ljósmæður ásökuðu karlana um að trufla hið eðlilega ferli sem fæðing er. En 

karlarnir höfðu völdin og þar sem fátækar konur vildu frekar fæða á sjúkrastofnunum en 

á skítugum beddum eða jafnvel utandyra notuðu læknar tækifærið og kenndu nemendum 

sínum að nota tangir og annan búnað til þess að hafa áhrif á framgang fæðinga (Brodsky, 

2006, bls 12). 

Dæmi um skaðleg áhrif þessara inngripa í eðlilegum fæðingum komu skýrt fram á 18. 

öld þegar sjúkrastofnanir í Evrópu voru að lenda í því að mæður væru að deyja eftir 

eðlilegar fæðingar og í langan tíma var ekki vitað hver ástæðan væri. Í ljós kom að vitund 

um hreinlæti var ekki næg og læknarnir og nemendur þeirra þvoðu ekki á sér hendurnar 

áður en kona var aðstoðuð við fæðingu. Dæmi eru um það að þessir menn hafi verið í 

kennslu í líkhúsi stofnananna, að meðhöndla lík, áður en farið var til kvennana. Mörg 

þúsund konur dóu á þessum árum en læknar áttu mjög erfitt með að játa það að þessi 

veikindi og dauðsföll hjá nýbökuðum mæðrum væru af þeirra völdum. Það var síðan ekki 

fyrr en á 19. öld að læknar fóru að þvo sér um hendurnar áður en þeir aðstoðuðu sjúklinga 

og fæðandi konur og viðurkenndu mistök lækna fortíðarinnar (Brodsky, 2006, bls 12; 

Loudon, 2013, bls 461).  

Á 19. öld þegar læknisfræðin naut sífellt meiri virðingar á Vesturlöndum og miklar 

framfarir áttu sér stað í stéttinni fóru læknar að taka yfir venjulegar fæðingar í miklu mæli 

á þeim forsendum að ljósmæður væru ómenntaðar, fæðingar væru hættulegar konum og 

þeim væri best borgið í höndum menntaðra karla. Þetta tókst vel og konur fóru að sjá 

kostina við það að leyfa læknum að nota það sem að þeir höfðu á sínum snærum til þess 

að deyfa sársauka og hraða framgangi fæðinga. Færa má rök fyrir því að það sem byrjaði 

sem valkostur fyrir efnameiri konur hafi orðið að ákveðnu femínísku máli á 20. öldinni, að 
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þurfa ekki að finna fyrir sársauka ef hægt væri að komast hjá því. Það var þó ekki aðeins 

deyfing og svæfing sem voru notaðar af læknunum heldur einnig skurðir á leghálsi sem 

átti að hraða útvíkkun og aðrar eins óþarfar og hættulegar aðgerðir á þessum viðkvæmu 

líkamshlutum. Í Evrópu fóru ljósmæður hins vegar að láta í sér heyra og vildu fá að vera 

viðurkennd stétt sem þær svo fengu ásamt menntun, en aðra sögu er að segja um 

Bandaríkin. Þar tókust læknar og ljósmæður á en læknar unnu þann bardaga og 

ljósmæður fóru að fá á sig slæma ímind í Ameríku og voru taldar fáfróðar og hættulegar 

sem er einnig bein skírskotun í ýmind kvenna á tímum 17 til 19 aldar og valdamismun milli 

kynja (Foley, 2005, bls 190-192). Það voru þó konur í umsjá læknanna sem að dóu frekar 

og í lok 19. aldar dóu ein af hverjum sex konum sem fæddu barn á spítala í New York af 

völdum sýkinga í legi. Á landsvísu í Bandaríkjunum dóu um 80 fæðandi konur og 

nýbakaðar mæður af 10.000, eða um 75% fleir en í vestur Evrópu á sama tíma. Læknarnir 

kenndu ljósmæðrunum um þessar tölur sem hafði áhrif á ýmind þeirra í Bandaríkjunum, 

en vitað er að ástæða fyrir dauðdaga 60% þessa kvenna voru inngrip læknanna og vöntun 

á hreinlæti þeirra. Um sjöunda áratug síðustu aldar fóru konur að taka völdin aðeins til 

baka en þó hafa læknar enn stóru hlutverki að gegna í fæðingum bandarískra kvenna á 

meðan ljósmæður ráða ríkjum í Evrópu. Þar skiljast leiðir Ameríku og Evrópu þegar kemur 

að ummönnun þungaðra kvenna, fæðandi kvenna og ungbarna (Brodsky, 2006, bls 13-15; 

Johanson, Newburn og MacFarlane, 2002, bls 892). 

3.2 Menning heilbrigðisstofnana 

Eins og kom fram hér að ofan var saga stofnunarvæðingarinnar í raun saga inngripa í 

fæðingaferlið af hendi karla. Á síðustu öld var þróunin í Bandaríkjunum þannig að læknar 

sannfærðu konur um að spítalinn væri öruggasti kosturinn fyrir þær til þess að fæða og 

þær ættu að velja lækna fram yfir ljósmæður. Í kjölfarið var fæðingarferlið sjúkdómavætt 

með ýmsum reglugerðum. Þetta varð til þess að næstum allar fæðingar fóru fram á 

sjúkrahúsum í höndum lækna eða um 97-99% fæðinga. Færa má rök fyrir því að þessi 

þróun hafi fært völdin yfir fæðingarferlinu frá konunum sjálfum yfir á heilbrigðisstarfsfólk, 

en þess má geta að ekkert sambærilegt hefur verið gert gagnvart heilsu og réttindum 

karla. Þetta hefur í kjölfarið áhrif á trú kvenna á eigin getu þegar kemur að fæðingunni og 

hefur haft þær afleiðingar að konur biðji um mænurótardeyfingar og keisaraskurði til þess 

að forðast það að upplifa fæðinguna á náttúrulegan hátt (Cahill, 2001, 334-335). Mjög 
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afgerandi dæmi um þetta er Brasilía í Suður-Ameríku. Þar er fæðingaraðstoð nær einungis 

í höndum lækna og í kringum 55% allra fæðinga þar í landi eru fæðingar með keisaraskurði 

og þær fæðingar sem eru í gegnum leggöng eru oft á tíðum gangsettar með lyfjum, sem 

hafa svo í för með sér aukna áhættu á fleiri inngripum eins og mænurótardeyfingu og 

keisaraskurði vegna líðan barnsins (Béhague, Victora og Barros, 2002, bls 1-2). Þess má 

geta að WHO eða Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin mælir með að keisaraskurðum sé beitt 

í þeim tilfellum sem nauðsynlegt þykir sem er í kringum 15% allra fæðinga, fyrir sem 

farsælasta útkomu fyrir samfélög. Að sjálfssögðu er mikilvægur partur af fæðingarútkomu 

í samfélögum aðgengi að heilbrigðisþjónustu og nauðsynlegum inngripum hjá þeim 

konum sem þess þurfa en hér erum við að ræða um það sem telst til eðlilegra fæðinga 

(WHO, 2015, bls 3). 

Konur af öllum stéttum og bakgrunnum fæða börn. Margar þessara kvenna eru 

ómenntaðar, af öðrum menningarheimi en landið sem þær búa í og með ólíkar skoðanir 

á vestrænum lækningaaðferðum. Sú menning sem er innan Vestrænna 

heilbrigðisstofnana er oft á tíðum ansi framandi fyrir fæðandi konur. Þegar kemur að 

fæðingu er oft eins og heilbrigðiskerfið sé búið að sjúkdómsvæða þunguðu konuna og við 

taka allskonar skoðanir, skipanir um að liggja í rúmi og inn á fæðingarstofuna mæta ýmsir 

heilbrigðisstarfmenn sem tala í raun annað tungumál, þ.e. læknisfræðilegt tungumál. Við 

þessar aðstæður er hægt að íminda sér að erfitt sé að hafa traust á eigin getu og vitneskju 

um eigin líkama. Þetta er partur af stofnunarvæðingu fæðinga og kemur inn á menningu 

stofnananna. Að sjálfsögðu er mikilvægt að leyfa heilbrigðisstarfsfólki að taka yfir mál er 

varða veikindi einstaklinga og leggja sjúklingar oft líf sitt í hendur heilbrigðisstarfsmanna 

án þess að hugsa tvisvar út í það. En eru þungun og fæðing veikindi? Samkvæmt 

femínískum hreyfingum, Alþjóðaheilbrigðismálastofnun og ljósmæðrum en hún það ekki 

fyrr en annað kemur í ljós og ætti því að vera óþarfi að konur upplifi sig í framandi 

aðstæðum þar sem þær hafa engin völd, né rödd (Conrad, 1992, bls 211). 

3.3 Valdbeiting gagnvart þunguðum konum 

Samkvæmt ýmsum fræðimönnum er augljóst að í gegnum söguna tóku læknar yfir 

fæðingarferlið og tóku í raun völdin úr höndum kvenna. Tölfræðin sýnir það svart á hvítu 

að flestar fæðingar, eða allt upp í 100% fæðinga, eiga sér stað innan veggja spítala. Það 

er hins vegar oft sem að ljósmæður vinna innan spítalanna sem að gerir fæðinguna sjálfa 
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náttúrulegri en þó á stað þar sem auðvelt er að sækja aðstoð ef hennar er þörf. Hins vegar 

eru það oft á tíðum læknar sem að sjá um fæðingar kvenna innan spítalans. Þetta á 

sérstaklega við um Bandaríkin þar sem að kvensjúkdómalæknar sjá um meðgöngu og 

fæðingu kvenna. Með því að setja fæðingarferlið alfarið í hendur lækna eins og gerst hefur 

í sögunni hefur það haft það í för með sér að konur eru oftar skilgreindar með það sem 

kallað er áhættumeðganga og fæðing og að talsvert fleiri inngrip inn í fæðingarferlið eiga 

sér stað ásamt kröfum til kvennanna um stellingar sem þær eiga að fæða í, hvað þær 

mega og mega ekki borða o.s.frv.. Það að segja við fæðandi konu að ákveðið inngrip muni 

hjálpa henni og barninu er að sjálfsögðu eitthvað sem konur sem vita ekki betur leyfa, en 

það sem margir vita ekki er að eitt inngrip leiðir af sér fleiri og sýnt hefur verið fram á 

fylgni á milli þess að beita inngripum og hækkaðri tíðni keisaraskurða. Það er að segja að 

því oftar sem inngripum inn í fæðingarferlið er beitt, því meiri líkur á að fæðingin endi í 

keisaraskurði (Crossley, 2007, bls 544-545; Shaw, 2013, bls 527). 

Einhverjir fræðimenn hafa einnig staðhæft það að konur sem fæða undir eftirliti 

læknis missi sjálfstraustið á eigin getu og valdi yfir eigin líkama og eru líklegri til þess að 

leyfa inngrip í fæðinguna, þó svo að hún sé ekki nauðsynleg. Þessi valdbeiting er þó ekki 

alltaf vísvitandi heldur er hún að öllum líkindum flókið menningarlegt fyrirbæri sem á sér 

langa sögu. Eins og komið hefur verið inn á er saga stofnunarvæðingarinnar og 

valdbeitingarinnar löng en hún hefur ekki alltaf verið gegn vilja kvenna. Margar konur 

sóttu í það að læknisvæða fæðingar sínar sem ákveðið femínískt mótsvar við náttúrunni. 

Það að konur gátu sleppt því að finna til var eitthvað sem margar sáu sem skref fram á við 

í baráttu kvenna fyrir jafnrétti. Í gegnum tíðina hefur hinsvegar komið í ljós að fæðandi 

konum vegnar betur án inngripa í flestum tilfellum og hefur nýjasta femíníska hreyfingin 

verið í formi valdeflingar kvenna til þess að trúa á eigin getu og náttúruna til þess að fæða 

börnin sín, án inngripa sem voru fundin upp að mestu leyti af körlum (Crossley, 2007, bls 

545-546). Parry (2008) nefnir það að stofnana- og læknisvæðingin er orðin það mikil að 

konur eru að einhverju leyti álitnar hýslar fyrir fóstur sem þarf að stýra í rétta átt og að ef 

kona sækir ekki læknisþjónustu, ákveður að fæða heima eða borðar eitthvað sem ekki er 

ráðlagt mætir hún oft fordómum heilbrigðisstarfsfólks, sem í sjálfu sér er valdbeiting 

(Parry, 2008, bls 787). 
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Í grein Crossley segir hún frá eigin reynslu af fæðingu og fæðingarundirbúningi þar 

sem að má sjá skýrt að hún hafi reynt að taka völdin í sínar eigin hendur með því að vera 

með skýrar kröfur og væntingar til sinnar fæðingar en þrátt fyrir það að þá endaði hún 

með því að leyfa inngrip sem leiddi af sér töluvert af öðrum inngripum, sem svo endaði í 

bráðakeisara. Rannsóknir virðast styðja þessa sögu þar sem þetta er ekki einsdæmi heldur 

hefur verið sýnt fram á það að völdin eru oft á tíðum tekin af konum til þess að hraða 

fæðingu og í kjölfarið er keisaratíðni hærri (Crossley, 2007, bls 548). 

3.4 Áhrif inngripa á fæðingar 

Eins og greint var frá hér að ofan hafa annsóknir hafa sýnt fram á að ef gripið er inn í 

fæðingarferlið séu miklar líkur á því að það inngrip leiði af sér annað. Mjög algengt er að 

konur séu settar af stað í fæðingu eða fæðingunni hraðað með lyfjagjöf í æð með lyfi sem 

kallast Pitocin. Þetta lyf hefur áhrif á legið og lætur það herpast harkalega saman og líkir 

þannig eftir hríðum. Það sem gerist hins vegar er að Pitocin hríðar eru lengri og harðari 

en náttúrulegar hríðar sem fáar konur ná að standa af sér án verkjalyfja. Konurnar fá litlar 

sem engar pásur á milli hríða og hver hríð er mun sterkari en hún myndi annars vera. Oft 

enda konur sem fá Pitocin í æð á að fá mænurótardeyfingu sem er sett upp af 

svæfingarlækni og hefur þau áhrif að konan verður algjörlega dofin í neðri helmingi 

líkamans og finnur því ekki fyrir hríðarverkjunum. Það sem gerist hins vegar með 

uppsetningu mænurótardeyfingar er að hríðarnar hætta að vera jafn sterkar og oft á 

tíðum ákveður læknirinn að hækka skammtinn af Pitocin í æð sem í kjölfarið hefur þau 

áhrif á konan fær enn sterkari og lengri hríðar en áður, sem svo aftur þarfnast meiri 

mænurótardeyfingar (Shaw, 2013, bls 527; Kiesewetter og Lehner, 2012, bls 37-38).  

Þegar kona er mikið deyfð með mænurótardeyfingu finnur hún ekki fyrir rembings 

tilfinningu og nær ekki að rembast á réttan hátt og þarf því að fá leiðbeiningar. Einnig er 

hún föst á bakinu vegna doðans og er því ekki í bestu líkamlegru stöðu til þess að opna 

mjaðmagrindina. Oft leiðir þetta til notkunar á sogklukku eða fæðingartanga sem eru tól 

notuð til að draga barnið út og getur verið mjög erfið lífsreynsla fyrir móður og hefur ekki 

góð áhrif á barn. Allt þetta myndar ákveðna keðjuverkun sem oft endar í keisara vegna 

þreytu barnsins í móðurkviði vegna hörðu hríðanna og/eða tólanotkunar eða vegna 

þreytu móðurinnar sjálfrar (Kiesewetter og Lehner, 2012, bls 37-38; Parry, 2002, bls 319).  
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Í eðlilegum meðgöngum sem sýna ekki merki um að neitt ætti að vera að því að kona 

fæðir náttúrulega er nokkuð ljóst að þessi hrina inngripa hefur ansi mikil áhrif á konu sem 

og barn. Þetta er eitthvað sem hefði verið hægt að komast hjá ef ekki hefði verið reynt að 

hraða framgangi fæðingarinnar. Í samfélagi þar sem stofnana- og læknisvæðing fæðinga 

er normið þykir þessi atburðarás nokkuð eðlileg og konur sækjast í auknu mæli eftir því 

að vera undir handleiðslu lækna í sinni fæðingu, ef ske kynni að það þyrfti að bjarga þeim 

og börnum þeirra, sem er eðlilegt þegar fæðingarsögur annarra kvenna fara á þann veg 

sem lýst er hér fyrir ofan (Bergeron, 2007, bls 480-482, 485-486; Shaw, 2013, bls 527; 

Kiesewetter og Lehner, 2012, bls 37-38).  
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4 Femínismi fæðinga 
Eftir að stofnana- og sjúkdómavæðing fæðinga var búin að vera partur af vestrænum 

samfélögum í tugi ef ekki hundruði ára fóru femínistar að efast um ágæti þess. Fræðimenn 

og konur fóru að sjá stofnanavæðinguna sem karlavæðingu og konur fóru í auknu mæli 

að sækjast eftir aðstoð ljósmæðra sem nokkurs konar andsvar við karlavæðingunni. Í 

þessum kafla fer ég yfir ummönnun ljósmæðra og lækna á þunguðum konum og muninn 

þar á ásamt upprisu femínismans á sviði fæðinga. 

4.1 Upprisa kvenna gegn stofnanavæðingu 

Á Vesturlöndum fæða konur almennt á sjúkrastofnunum og þykir það eðlilegast í nútíma 

samfélagi. En með tilkomu upprisu kvenna gegn reglugerðum og læknisvæðingar líkama 

þeirra (áberandi í Ameríku) eru æ fleiri konur sem ákveða að fæða börnin sín með 

ljósmóður, fjarri sjúkrahúsum og menningu þeirra. Í Evrópu þykir það hins vegar eðlilegt 

að fæða með ljósmóður en þó inni á sjúkrastofnunum þar sem auðvelt er að nálgast lækna 

og tól. Upprisan hefur litið þannig út í Evrópu að konur ákveða að upplýsa sig sjálfar um 

líkama sinn og búa til fæðingaráætlun, fyrir fæðingar sem á að eiga sér stað í heimahúsi 

eða á fæðingarheimili með ljósmóður. Konur hafa í auknum mæli verið að taka völdin yfir 

líkama sínum í sínar eigin hendur og með sögu stofnunarvæðingar fæðinga í huga má 

segja að konur séu að taka völdin yfir líkama sínum af hinum karllæga heimi stofnanna, 

þar sem fæðingar eru sjúkdómavæddar og fara fram á þann hátt sem læknirinn ákveður, 

oft með hans eigin hagsmuni og tíma í huga (Parry, 2008, bls 786; Shaw, 2013, bls 523).  

Konur eiga rétt á því að taka upplýsta ákvörðun um sína eigin fæðingu og inngrip inn 

í hana en rannsóknir hafa sýnt fram á það að konur fá ekki að vita aukaverkanir og 

áhættuþætti þeirra inngripa sem notast er við og þykir það eðlilegt bæði hjá konunum og 

heilbrigðisstarfsfólki. Það sem að skiptir máli hér er að rannsóknir á borð við rannsóknir 

Christiaens og Bracke (2007) hafa sýnt fram á það að konur sem taka upplýsta ákvörðun 

um inngrip í sína fæðingu eru líklegri til þess að upplifa jákvæðar tilfinningar gagnvart 

fæðingarferli sínu og þær eru einnig ekki jafn hræddar og þær sem fá ekki að taka upplýsta 

ákvörðun. Þetta sýnir að það að taka völdin af konum, hvort sem það er gert með 

óupplýstu samþykki, skipunum eða inngripum án þeirra vitundar eða samþykkis hefur 

slæm áhrif á fæðingarupplifun. Því má gera ráð fyrir því að ef þessar konur væru undir 

handleiðslu ljósmóður sem ýtti undir sjálfstraust þeirra og vitneskju um fæðinguna, væri 
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útkoman mögulega önnur (Bergeron, 2007, bls 486; Christiaens og Bracke, 2007, bls 2-3; 

Goldberg, 2009, bls 35). Eins og fram hefur komið hafa konur í gegnum aldirnar, fyrir tíma 

læknisvæðingar, ávallt fætt með stuðningi annarra kvenna og hefur fæðing undir eftirliti 

ljósmóður ávallt verið bundin við reynsluheim kvenna og snýst um að valdefla konuna í 

eigin fæðingu (Shaw, 2013, bls 523-525). 

Parry (2008), sem er prófessor við Waterloo háskóla og fræðimaður á sviði femínsíkra 

kenninga, segir frá í grein sinni að vísbendingar séu um það að konur í Norður-Ameríku 

séu farnar að sjá að eitthvað sé ekki að virka þegar kemur að umönnun þungaðra kvenna. 

Þær eru farnar að sækjast eftir því í auknu mæli að fæða með ljósmóður og taka völdin í 

sínar eigin hendur. Parry telur þetta eiga rætur sínar að rekja til femínsima og að konur 

sætti sig ekki lengur við það að karlar ákveði hvað þær geri við sinn eigin líkama. Konur 

virðast vera að upplýsa sjálfar sig í meira mæli og taka upplýstar ákvarðanir er varða 

fæðingu barna sinna. Sést hefur í skjölum lækna sem sinna þunguðum konum, að þær 

konur sem neita ákveðnum inngripum eða skoðunum séu kallaðar „erfiðar“ og er það 

bein skírskotun í þá hugmynd heilbrigðisstarfsfólks og menningu innan stofnana að konur 

hafi ekki vit á meðgöngum eða fæðingarferlinu og eigi að leyfa fagfólki að ráða. Samt sem 

áður eykst þessi þátttaka kvenna í eigin meðgöngu og fæðingu og sést það einnig í 

tölfræðinni er snýr að vali á fæðingarstað og einnig hversu margar konur velja að fæða 

með ljósmóður í dag miðað við fyrri áratugi (Parry, 2008, bls 786-788, 790). 

4.2 Valdefling hinnar fæðandi konu 

Aðeins konur fá að upplifa þá lífsreynslu að fæða barn og eru það aðeins konur sem 

upplifa það að lifa með því flókna æxlunarkerfi sem þær hafa. Tíðablæðingar, meðganga, 

fæðing og brjóstagjöf er algjörlega bundin við reynsluheim kvenna og er því mikilvægt að 

konur hafi eitthvað um það að segja hvernig þær vilja upplifa þessa atburði. Femínisminn 

hefur tekið þetta að sér og gagnrýnt hið kerfisbundna karllæga samfélag sem hefur ýtt 

konum til hliðar þegar kemur að þekkingu og þekkingarsköpun er snýr að hinum ýmsu 

málefnum, en þó sérstaklega málefnum sem varða konur sjálfar og gert málefnin pólitísk. 

Þegar kemur að meðgöngu og fæðingu kvenna nær saga yfirtöku karla á því ferli svo langt 

að margir kippa sér ekki upp við það hvernig fæðingar fara fram í dag og hefur stofnana- 

og sjúkdómsvæðingin orðið normið. Femínistar vilja hins vegar gagnrýna þessa sögu, gera 

hið kvenlega aftur eftirsóknarvert í umönnun kvenna og valdefla þungaðar og fæðandi 
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konur með því að afsjúkdómavæða ástand þeirra (Parry, 2008, bls 790-791). Í rannsókn 

Parry (2008) fékk hún konur í Kanada til að segja frá upplifun sinni af meðgöngu og 

fæðingu og komu þessi sjónarmið skýrt í ljós eins og greint er frá hér að ofan. Konurnar 

voru ósáttar með neikvæðni lækna í sinn garð og var ein konan sem rætt var við að ganga 

með sitt annað barn og sagði frá reynslu sinni af meðgöngu og fæðingu fyrsta barnsins: 

 I found them [doctors and nurses] very condescending. They didn’t explain things 
to me, and I think when you’re in labour, you’re kind of in a trance. It’s like nothing 
you’ve ever experienced before, and you’re receptive to suggestion and I think it 
should be a positive suggestion. The problem with hospitals is, often, the comments 
or whatever are often negative. I wanted an approach that was positive towards 
birth, so I went with midwifery. 

              (Parry, 2008, 795) 

Fleiri konur sögðu frá skoðunum sínum á menningu innan heilbrigðisstofnana og kom í 

ljós óbeit á ofnotkun lyfja, að vera á tíma lækna en ekki sínum eigin og að finnast þær vera 

utangarðs á þessum merkilega og mikilvæga tíma í lífi þeirra. Margar hverjar sögðu einnig 

frá þeim skoðunum og athugasemdum sem þær fengu frá fólki í samfélaginu þegar þær 

sögðu frá því að þær ætluðu að fá ljósmóður til þess að vera viðstadda fæðinguna. Margir 

lýstu yfir óhug og jafnvel dæmdu konurnar fyrir að vera fáfróðar og ein konan minntist á 

það að hún upplifði það að aðrir sáu hana sem einhvernskonar uppreisnarsinna, hippa, 

sem hefur óhefðbundnar skoðanir sem passa ekki við nútíma samfélag. Þær fóru þó allar 

þessa leið að fæða með ljósmóður og eru því partur af þeim konum sem tóku völdin í sínar 

hendur í Norður-Ameríku og voru þannig, meðvitað eða ómeðvitað, í femínískri baráttu 

fyrir afsjúkdómavæðingu meðgöngu og fæðingar (Parry, 2008, bls 794-795).  

Í Englandi kom nokkuð skýrt fram að konurnar vildu ekki vera undir höndum karlkyns 

ummönnunaraðila. Þær vildu fá að upplifa hið kvenlega og sögðu að ljósmæður skilji betur 

og það verði meira flæði í samskiptunum því þær eru báðar konur. Þar sáust ekki sömu 

fordómar gagnvart ljósmæðrum og sáust í norður Ameríku gagnvart ljósmæðrum, enda 

mun algengara að þær taki á móti börnum í Englandi, en konurnar í báðum heimsálfum 

virtust vera með svipaðar skoðanir á fæðingarferlinu og með svipaðar væntingar til sinnar 

fæðingarupplifunar (Fraser, 1999, bls 103). 

Munurinn á að vera í ummönnun ljósmæðra annars vegar og lækna hins vegar er að 

ljósmóðirinn sér um konuna og barnið í einhvern ákveðinn tíma eftir fæðingu, annað en 
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læknar. Þegar kona er útskrifuð af sjúkrahúsi eftir fæðingu er hún búin að þiggja alla þá 

þjónustu sem er í boði. Það er mun meira eftirlit og aðstoð eftir fæðinguna og séð til þess 

að allt sé eins og það á að vera. Ljósmæður aðstoða með fyrstu skrefin í brjóstagjöf og 

hafa rannsóknir sýnt fram á það að konur sem eru undir eftirliti ljósmóður séu líklegri til 

þess að ná árangri í brjóstagjafa ferlinu, sem oft er strembið og sársaukafullt í byrjun. Auk 

þess að fá þjónustu eftir fæðingu er þjónustan allt öðruvísi en gengur og gerist hjá læknum 

(Parry, 2008, bls 797). Ljósmæður vinna undir allt annarri hugmyndafræði sem í fyrsta lagi 

felur í sér þá sýn að fæðing er eðlilegt og náttúrulegt ferli sem kemur náttúrulega til 

kvenna. Þær trúa því að best sé að vinna með konum og þeirra óskum og að ákveðin 

samvinna eigi sér stað (Ljósmæðrafélag Íslands, 1998, bls 2-4). 

Ljósmæður trúa því að best sé að fræða konur um meðgöngu, fæðingu og brjóstagjöf 

og gefa sér tíma til þess að svara spurningum og aðlaga sig að konunni sem þær munu 

sinna næstu vikurnar (Ljósmæðrafélag Íslands, 1998, bls 4-5). Allt þetta ferli er sett upp 

til þess að valdefla þungaðar konur og styrkja stöðu þeirra þegar kemur að fæðingunni og 

er það gert með því sem taldir eru kvenlegir eiginleikar, þ.e. samvinna, skilningur, 

hugulsemi, tillitssemi og að trúa á náttúruna. Ekki má þó gleyma því að ljósmæður eru 

hámenntaðar og eru fullfærar í flestan sjó þegar kemur að inngripum í fæðinguna og að 

taka ákvarðanir um að koma konu í læknishendur ef nauðsyn þykir. Þetta kemur fram í 

rannsóknum sem hafa verið gerðar þvert á landamæri, eða bæði í rannsókn Parry og 

Fraser, sem gerði rannsókn á þunguðum konum í Englandi þar sem að algengara er að 

konur fæði með ljósmóður sér til stuðnings (Fraser, 1999, bls 101-102; Parry, 2008, bls 

798-799) . 

Konurnar í rannsókn Parry (2008) og Fraser (1999) upplifðu það sterkt að með því að 

velja ljósmóður hafi þær verið fullar sjálfstrausts í kjölfar samskipta við þær, þær hafi verið 

rólegar og fundist þær vera með stjórnina yfir sínum eigin líkama. Þær vildu ekki að 

meðganga og fæðing þeirra yrði sjúkdómavædd en voru samt sem áður vissar um það að 

inngrip lækna væru nauðsynleg í einhverjum fæðingum, og gerðu ekki lítið út því. Þær 

voru ánægðar og fullar sjálfstrausts og upplifðu sig spenntar fyrir fæðingunni og 

móðurhlutverkinu og þökkuðu ljósmæðrunum um það (Fraser, 1999 bls 100; Parry, 2008, 

bls 801-802).  
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5 Fæðingarútkoma og fæðingarupplifun kvenna 
Árið 1975 kom út bók titluð Birth in four cultures: a crosscultural investigation of childbirth 

in Yucatan, Holland, Sweden, and the United States og var hún skrifuð af 

mannfræðingnum Brigitte Jordan. Þessi mannfræðirannsókn var ein sú fyrsta sinnar 

tegundar og kom málefnum þungaðra kvenna og fæðingum á kortið sem mannfræðilegt 

málefni sem vert var að rannsaka og gagnrýna. Hún tók málefni sem áður hafði aðeins 

verið rannsakað út frá læknisfræðilegri afstöðu, þá sérstaklega í Norður-Ameríku, og sem 

var álitið í hennar samfélagi sem algjörlega læknisfræðilegur atburður og bar saman við 

önnur samfélög. Það sem kom í ljós var að í Evrópu er hugsað um fæðingar og meðgöngu 

á gjörólíkan hátt miðað við það sem tíðkaðist í Norður-Ameríku. Hún fékk Margaret Mead 

verðlaunin í kjölfar útgáfu bókar sinnar (Gaskin 1998).  

Jordan gagnrýnir Bandaríkin í bók sinni fyrir að vera of sjálfhverf þegar kemur að 

fæðingum og að mikilvægt sé að kynna sér hvað virkar í öðrum vestrænum ríkjum í stað 

þess að ríghalda í gamla staðla sem mögulega virka ekki jafn vel. Hún segir jafnframt að 

hvert land fyrir sig virtist vera fast fyrir í sínum aðferðum og öllum fannst þau vera gera 

hið rétta þegar kom að umönnun þungaðra kvenna. Einn helsti munurinn á upplifun 

kvenna í Bandaríkjunum miðað við hin ríkin sem voru rannsökuð var að þær virtust 

bregðast mun verr við sársauka. Ein skýring á þessu gæti verið að þær séu ekki að búast 

við því að upplifa jafn mikinn sársauka og raun ber vitni vegna umfangs 

læknisvæðingarinnar þar í landi og krafa kvennanna um stofnanavædda fæðingu (Gaskin, 

1998; Jordan, 1975). 

5.1 Útkoma fæðinga í Evrópu og Norður-Ameríku borin saman 

Ef skoðað er tölfræði úr rannsóknum sem gerðar voru á árunum 2000-2017 kemur 

Ameríka ekki vel út þegar ungbarnadauði er annars vegar. Bandaríkin koma sérstaklega 

illa út miðað við önnur OECD ríki og er númer 33 af 36 löndum með 5,9 dauðsföll ungbarna 

af  hverjum 1000 lifandi fæðingum, en vert er að taka fram að Ísland skorar hæst með 0,7 

dauðsföll ungbarna af hverjum 1000 lifandi fæðingum. Brasilía skorar einnig mjög lágt 

með 12,8 dauðsföll af 1000 fæddum börnum. Áhugavert er að sjá að í efstu sætunum eru 

aðallega Evrópuríki en í þeim neðstu eru ríki í Norður- og Suður-Ameríku, fyrir utan 

Tyrkland sem er með 10 dauðsföll ungabarna af hverjum 1000 fæddum börnum (The 

world bank, 2018; United health foundation, 2018). Það sem að tölfræðin sýnir einng 
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skýrt er að mæðradauði er hærri í Norður- og Suður-Ameríku en í Evrópu en það sem er 

athugavert er það að á meðan mæðradauði í Vestur-Evrópu hefur farið niður á síðustu 20 

árum hefur mæðradauði aukist í norður Ameríku (Unicef, 2017). En einhver hlýtur 

skýringin að vera þar sem að verið er að bera saman auðug vestræn ríki sem ættu að vera 

í svipuðum málum þegar kemur að lífslíkum ungbarna og nýbakaðra mæðra. 

5.2 Skilin á milli stofnanavæddra og náttúrulegra fæðinga 

Tölurna sýna fram á það að þau lönd sem hafa ekki greiðan aðgang að læknisþjónustu séu 

í mikilli áhættu fyrir mæðradauða og má nefna að á sumum svæðum í Afríku og í Suður-

Asíu er mæðradauði um 86% af öllum mæðradauða í heiminum, en þar eru konur oft 

langt frá læknisþjónustu og ef eitthvað kemur uppá er lítið hægt að gera (Ronsmans og 

Graham, 2006, bls 1190-1191; Unicef, 2017). Ríkin í Norður-Ameríku og Brasilía eru hins 

vegar mjög læknisvædd lönd og fæðingar fæðingar þar að mestu leyti fram inni á 

sjúkrastofnunum og jafnvel að mestu leyti undir umsjá fæðingarlækna og skurðlækna en 

samt sem áður er fæðingaútkoma ekki jafn góð og í öðrum vestrænum ríkjum (Béhague, 

Victora og Barros, 2002, bls 2; Unicef, 2017).  

Í rannsókn Janssen og fleiri (2002) sem framkvæmd var í Kanada kom í ljós að 21,7% 

af konum sem að ákváðu að fæða heima með ljósmóður enduðu á spítala og kláruðu 

fæðingu þar. Samt sem áður var mun sjaldnar gripið inn í fæðingu þeirra en þeirra kvenna 

sem ákváðu að fæða á spítala með lækni. 6,4% af þeim konum sem ákváðu að fæða með 

ljósmóður enduðu í keisara á móti 18,2% þeirra sem ákváðu að fæða með lækni. Einnig 

er sláandi munur á tíðni inngripa í fæðinguna á milli þessara hópa. Konur sem ákváðu 

heimafæðingu, hvort sem hún endaði á spítala eða ekki, fæddu börnin sín mun sjaldnar 

með deyfingu. Þá er átt við mænurótardeyfingu, lyfjagjöf í töfluformi eða stungu og 

svæfingu (Janssen, o.fl., 2002, bls 317-318).  

Mestur var munurinn á mænurótardeyfingunni en 34,7% kvenna sem fæddu með 

lækni fengu hana á móti 7,7% kvenna sem ákváðu að fæða heima með ljósmóður. 

Áhugavert er þó að konur sem ákváðu að fæða með ljósmóður á spítala fengu 

mænurótardeyfingu næstum jafn oft og þær sem fæddu með lækni. 4,3% kvenna sem að 

fæddu með heimafæðingaljósmóður fengu lyfjagjöf í æð til þess að hraða hríðum eða 

koma hríðum af stað á meðan 22,3% kvenna sem fæddu á spítala með lækni fengu lyfið 

og 14% þeirra sem fæddu með ljósmóður á spítala. Þessar tölur styðja við rannsóknir sem 
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hafa verið gerðar á inngripum í fæðingarferlið og lokaútkomu fæðingarinnar því að þær 

konur sem fæddu með lækni voru mun líklegri til þess að enda í keisara eða um 18,2% 

kvennanna í lækna hópnum á meðan 6,4% kvennanna sem vildu fæða heima með 

ljósmóður enduðu í keisara. Konurnar sem fæddu á spítala með ljósmóður voru einnig 

líklegri til þess að enda í keisaraskurði, en 11,9% þeirra kvenna enduðu í keisara. Þetta 

virðist allt koma heim og saman við þær rannsóknir sem ég hef vitnað í hér í köflum fyrir 

ofan (Janssen, o.fl., 2002, bls 317, 319). Taflan hér fyrir neðan sýnir muninn svart á hvítu: 

 

 

Mynd 1. Tíðni inngripa (Janssen, o.fl., 2002, bls 319).  

 

Munurinn á útkomu móður var einnig töluverður á milli hópa og var mestur þegar kom 

að sýkingum eftir og/eða í fæðingu (0,7% í heimafæðinga hópnum á móti 3% í lækna 



27 

hópnum) og einnig var munur á útkomu spangar milli hópa (55% kvenna í heimafæðinga 

hópnum voru með heila spöng eftir fæðingu á móti 48% í læknahópnum) (Janssen, o.fl., 

2002, bls 320). 

Ef litið er til Brasilíu og rannsóknar sem var gerð þar af Béhague o.fl. (2002) kemur 

ýmislegt fleira í ljós sem getur beint ljósi að því hvers vegna konur velji læknisvædda 

fæðingu. Í Brasilíu fara 99-100% fæðinga fram á sjúkrastofnunum og er landið með met í 

því að framkvæma keisaraskurðaðgerðir en allt að 55% brasilískra kvenna fæða börnin sín 

með keisaraskurði. Þar er engin hefð fyrir notkun ljósmæðra og fer eftirlit með þunguðum 

konum og fæðingar nær eingöngu fram undir eftirliti læknis. Þó þessar tölur séu töluvert 

hærri en í Norður-Ameríku virðast ríkin samt sem áður eiga það sameiginlegt að hafa 

læknisvæðinguna rótgróna í menningunni (Béhague, o.fl., 2002, bls 2). Mæðra- og 

ungbarnadauði þar í landi er hár rétt eins og rannsóknir um fylgni inngripa og dauðsfalla 

segja til um, en af hverju eru konur þá að sækjast eftir keisaraskurðum? (Unicef, 2017; 

The world bank, 2018). 

5.3 Rótgróinn menningarmunur 

Skýringin á þessum tölum virðist liggja í eðli stofnananna og mögulega í menningu 

heilbrigðisstarfsfólksins sem sinnir konunum. Einnig kom fram mikilvægur þáttur í 

rannsókn Béhague o.fl. (2002) en þar kom í ljós að fordómar og stéttaskipting innan 

samfélagsins í Brasilíu hafði marktæk áhrif á upplifun kvenna af fæðingum sínum og 

endanlegri útkomu fæðinganna. Það kom í ljós að ríkar og menntaðar konur sóttust eftir 

keisara fæðingum vegna þess að þær töldu það vera bestu og öruggustu leiðina til þess 

að eignast börn og að keisaraskurður þýddi að þær væru að fá besta mögulega þjónustu. 

Þessi staðhæfing þeirra, þó hún fari þvert á móti tölfræðinni, virðist þó eiga við einhverjar 

stoðir að styðjast. Konurnar sem tóku þátt í rannsókninni héldu því fram að þær vildu ekki 

takast á við fæðingu í gegnum leggöng í umsjá lækna því læknar væri líklegir til þess að 

dæma þær ef þær gerðu ekki eins og þeir sögðu eða ef þær gáfu frá sér mikil hljóð, og í 

kjölfarið fengu þær lélegri þjónustu og jafnvel ekki nauðsynleg inngrip. Það virðist vera 

mjög mikið valdamisræmi á milli fæðandi kvenna og lækna þar í landi þar sem að 

læknarnir ráða ríkjum og geta gert fæðingar að því sem hentar þeim og þeirra tíma og 

virðist menning bæði utan og innan heilbrigðisstofnana spila þar stór hlutverk (Béhague, 

o.fl., 2002, bls 2- 4). 
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Þó svo að ríkin í Norður-Ameríku fari ekki nákvæmlega sömu leið virðast læknar þar hafa 

mikil völd hvað varðar umsjá þungaðra og fæðandi kvenna. Ljósmæður þar fá ekki að 

starfa innan sjúkrahúsanna sem leiðandi heilbrigðisstarfmenn í fæðingum, en einnig eru 

læknar á móti því að ljósmæður starfi utan sjúkrahúsanna og sinni heimafæðingum, þrátt 

fyrir rannsóknir sem gerðar hafa verið í þeirra samfélagi og Evrópu sem sýna fram á öryggi 

og góða útkomu fæðinga í höndum ljósmæðra (Johnson og Daviss, 2005, bls 1).  

Þær konur sem að fara inn í fæðingu vitandi það að sársaukinn mun taka yfir og 

fæðingin muni taka yfir líkamann á meðan henni stendur eru líklegri til þess að vera sáttar 

við það og vilja ekki læknisvæða ferlið. Þetta er algengt í evrópskum samfélögum þar sem 

að ljósmæður sjá um flestar fæðingar. Læknisvæðingin er í raun ákveðið tól til þess að 

gera fæðingu að því sem að við viljum að hún sé. Það er eins og manneskjan (í sumum 

menningarheimum) reyni eftir fremsta megni að fjarlægja sig náttúrunni og gera fæðingar 

fyrirsjánlegri svo þær passi inn í fullbókað líf einstaklingsins sem fæðir en einnig 

heilbrigðisstarfsfólksins. Ljósmæður og samfélög sem hafa farið þá leið að leyfa fæðingum 

að ganga sína náttúrulegu leið hafa mun náttúrluegra viðmót þegar kemur að fæðingum. 

Ljósmæður sjá fæðinguna sem part af okkar lífeðlisfræði og margar konur sjá það sem 

femínískt baráttumál að fá að vera eins og náttúran ætlaði þegar kemur að meðgöngu og 

fæðingu (Davis-Floyd, 1994, bls 1137-8). 

Í Vestur-evrópskum ríkjum virðist menningin vera öðruvísi en í Ameríku en í Hollandi 

er ein hæsta tíðni heimafæðinga í vestrænum ríkjum og nær allar fara fram með 

ljósmóður. Konur þar líta á fæðingar sem algjörlega náttúrulegt ferli sem þarf ekki að grípa 

inní nema fyrir algjöra nauðsyn. Í Svíþjóð er fæðing einnig í höndum ljósmæðra og líta 

konur almennt á fæðingu sem mikið persónulegt afrek (Hanna, 2004). Þrátt fyrir að konur 

hafi þurft að fara í keisara með fyrra barn þá eru nokkur evrópsk ríki sem að hjálpa konum 

að fæða næsta barn eðlilega og má þar nefna Svíþjóð, Finnland og Holland sem dæmi, en 

í mörgum löndum eru konur sendar í annan keisara ef þær hafa þurft keisara í fyrri 

fæðingum. Þetta er ákveðin skírskotun í þær menningarlegu hugmyndir um að 

læknisvæða ekki það sem þarf ekki að læknisvæða og eru ljósmæður stór þáttur í því að 

aðstoða konur að undirbúa sig fyrir náttúrulega fæðingu, þrátt fyrir fyrri reynslu 

(Kiesewetter og Lehner, 2012, bls 40; Nilsson, o.fl., 2017, bls 328).  
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6 Umræður og lokaorð 
Maðurinn hefur farið í gegnum töluverðar breytingar á líffræðilegum þáttum sem hafa 

áhrif á fæðingarferlið. Jákvætt val hefur verið fyrir stærri heila í gegnum þróunina okkar 

síðustu 6-8 milljónir ára og með uppréttri göngu þrengdist mjaðmagrindin. Stærri heili 

þarf stærra kúpuhvolf og gefur það því auga leið að samhliða þrengri mjaðmagrind er 

útkoman erfiðari og lengri fæðingar fyrir konur okkar tegundar. Í gegnum sögu okkar 

höfum við þróað með okkur flókna menningu sem gerir okkur kleift að miðla upplýsingum 

og hjálpa hvort öðru á annan hátt en aðrir mannapar gera og má segja að fæðingaraðstoð 

sé einn af þessum upprunalegu menningarlegu þáttum sem við þróuðum með okkur. 

Konur hafa ávallt hjálpað hvor annarri í gegnum meðgöngu og fæðingu svo langt sem 

sagan nær aftur en fyrir um 300 árum síðan fóru karlar, með tilkomu aukinnar vitneskju í 

læknisfræði, að taka yfir fæðingarferlið og með tímanum útiloka ljósmæður frá 

fæðingum. Í Evrópu tóku ljósmæður aftur til sín ákveðin völd á 20. öldinni en þó í formi 

nokkuð stofnanavæddrar útgáfu af ljósmæðra störfum, þar sem að flestar fæðingar fara 

fram á sjúkrastofnunum í Evrópu þó svo að töluvert margar fari fram heima eða á 

fæðingarheimili. Í Norður-Ameríku virðist annað hafa verið upp á teningnum. Þar réði (og 

ræður enn) ríkjum læknisvæðingin og allt upp í 100% meðgangna og fæðinga fara fram á 

sjúkrahúsum og eru í umsjá fæðingarlækna og skurðlækna.  

Rannsóknir sýna fram á það að konur sem fæða með lækni missa frekar sjálfstraustið, 

leyfa fleiri inngrip og séu ekki jafn upplýstar um fæðingarferlið og konur sem fæða með 

ljósmóður. Þessar konur enda frekar með því að fæða með keisaraskurði. Einnig eru 

auknar líkur á að brjóstagjöf gangi verr hjá konum sem fæða með lækni, sýkingarhætta er 

meiri ásamt því að þær eru líklegri til þess að líða verr með fæðingarreynslu sína. 

Munurinn á fæðingum í Norður-Ameríku og Vestur-Evrópu er mikill en í Evrópu, þar 

sem að konur fæða lang oftast með ljósmóður, eru mun minni líkur á ungbarnadauða, 

mæðradauða og keisaraskurðum og meiri líkur á að konur upplifi fæðinguna sína sem 

jákvæða þrátt fyrir sársauka. Í Norður-Ameríku hefur ákveðinn hópur kvenna verið að 

koma fram á sjónarsviðið, en þessi hópur hefur ákveðið að taka völdin yfir sinni fæðingu 

í sínar hendur og ákveðið að fæða með ljósmóður. Rannsóknir sem gerðar hafa verið í 

bæði Kanada og Bandaríkjunum sýna fram á að fæðingar séu jafn öruggar, ef ekki 

öruggari, í tilfellum eðlilegra, áhættulausra meðgangna og þær sem fara fram á 
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sjúkrahúsum. Það kemur heim og saman við þær rannsóknir sem gerðar hafa verið í 

Evrópu. 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið í Brasíliu, þar sem að keisaratíðni er allt upp í 60%, 

sýnir að menningarlegir þættir bæði utan og innan heilbrigðisstofnana séu ástæðan fyrir 

mikilli notkun lyfja og inngripa í fæðingar. Stéttaskipting og menntun virðast eiga sinn þátt 

í umönnun kvenna þar í landi og er því áhugavert að velta því fyrir sér hvaða 

menningarlegu þættir eru að verki í Norður-Ameríku og Evrópu sem gerir það að verkum 

að farið sé svo ólíkar leiðir í umönnun þungaðra og fæðandi kvenna. Sjúkrastofnanir í 

Norður-Ameríku eru að mestu leiti einkarekin fyrirtæki sem eru hagnaðarmiðuð og velti 

ég því fyrir mér hvort að það henti ekki stofnuninni að konur taki sinn tíma í að fæða, en 

fæðingar geta tekið mjög langan tíma. Í Vestur-Evrópu eru sjúkrastofnanir oft ríkisreknar 

og konur fá að taka sinn tíma. 

Þó svo að ritgerðin fjalli um karlavæðingu fæðinga og hvernig áhrif karla í gegnum 

aldirnar hafi haft þau áhrif að fæðingar færðust inn á stofnanir er þar með ekki sagt að 

allir læknar séu karlar í dag. Að sjálfsögðu eru konur fæðingar- og kvensjúkdómalæknar 

bæði í Evrópu og Suður-og Norður-Ameríku. Það virðist þó vera sem að sú rótgróna 

menning innan heilbrigðisstétta í Norður-Ameríku og Brasilíu geri það að verkum að 

viðhorf kvenna í Evrópu og femínista í Norður-Ameríku gagnvart fæðingum fái ekki að 

þrífast þar, þrátt fyrir að konur séu í læknastéttinni. Erfitt er að greina nákvæmar ástæður 

fyrir því afhverju lönd fari sínar eigin leiðir þrátt fyrir að tölfræði og vísindalegar 

rannsóknir sýni fram á annað gagnlegra. Menning, hvar svo sem hún er, er flókið fyrirbæri. 

Menning og saga stofnunarvæðingar fæðinga er því partur af því hvers vegna gripið 

er óþarflega inn í fæðingarferli. Í dag er það orðið feminískt mál að leyfa fæðandi konum 

að vera upplýstar og við völdin í sínum fæðingum og þá helst með stuðningi konu, 

ljósmóður sem styrkir hana og styður og endurskapar þannig þann reynsluheim kvenna 

sem var ríkjandi frá upphafi sögunnar.    
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