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Ágrip 

Bakgrunnur: Stór meirihluti kvenna á Íslandi kjósa að fæða barn sitt á Landspítala þrátt fyrir að fleiri 

kostir standi þeim til boða og sýnt hefur verið fram á öryggi þess að fæða utan spítala fyrir heilbrigða 

konu í eðlilegri meðgöngu. Hérlendis og víða annars staðar eru heimafæðingar eða fæðingar á ljós-
mæðrastýrðum einingum ekki algengar en margt bendir til að almennt viðhorf í samfélaginu sé að 

breytast og umræðan um val á fæðingarstað sé orðin meiri og opnari en áður var.  

Tilgangur: Að kanna hvað hefur áhrif á ákvarðanatöku um val á fæðingarstað, hversu vel upplýstar 

konur eru um þá kosti sem eru í boði og hvaðan upplýsingarnar eru að koma sem konur byggja ákvörðun 
sína á.  

Aðferð: Þetta verkefni er fræðileg samantekt sem byggir á leit í gagnabanka PubMed að rannsóknum 

þar sem fjallað er um val á fæðingarstað og ákvörðunartöku kvenna. Sett voru þau skilyrði að 

rannsóknirnar væru ekki eldri en frá árinu 2005, birtar á ensku ásamt því að vera frá Bretlandi, Ástralíu, 
Nýja- Sjálandi, Skandinavíu, Kanada, Hollandi og Íslandi. Notast var við PRISMA flæðirit til að sýna val 

á niðurstöðugreinum.  

Niðurstöður: Alls voru 13 rannsóknir sem stóðust inntökuskilyrðin. Helstu niðurstöður benda til þess að 
það sem liggur á bak við ákvörðun kvenna um fæðingarstað sé öryggistilfinning, traust gagnvart sjálfri 

sér, ljósmæðrum og heilbrigðiskerfinu, viðhorf til fæðinga og fyrri reynsla, bæði eigin og einhvers 

nákomins. Niðurstöður benda til þess að upplýst val virðist vera einn lykilþáttur í ákvarðanatöku en erfitt 

var að meta hversu vel konur eru upplýstar um valkosti. Upplýsingar virðast koma að mestu frá 

ljósmóður, vinum og ættingjum en einnig af námskeiðum, bókum, fjölmiðlum og samfélagsmiðlum.  

Ályktun: Erfitt var að meta hversu vel konur voru upplýstar um þá valkosti sem þær höfðu og þyrfti því 

mögulega að skoða þennan þátt betur til að átta sig á fræðsluþörf barnshafandi kvenna. Einnig væri vert 

að skoða hvernig hægt sé að stuðla að auknu sjálfsöryggi kvenna gagnvart fæðingu og auka áherslu á 

fæðingu utan spítala.  

 

Lykilorð: Fæðingarstaður, ákvarðanartaka, upplýst val, fræðsla og öryggi 
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Abstract 

Background: The majority of women in Iceland choose to give birth in Landspítali, The National 

University Hospital, even though there are other options and the safety of birthing outside hospitals has 

been proven for a healthy woman in a normal pregnancy. Here and in many other countries, home births 
and births in midwifery led units are quite rare but the sentiment is that the attitude towards it is changing 

and the discussion is becoming more open regarding the choice of birthplace.  

Purpose: To explore what affects the decision making when choosing a birthplace, how well women 

are informed about their options and where they gather the information for their decision making.  

Method: This assignment is a literature review of research articles from the database PubMed which 

discussed the birthplace choice and womens decision making. Admission requirements were that the 

research articles should not be older than from the year 2005, published in English and being from the 

UK, Australia, New-Zealand, Scandinavia, Canada, the Netherlands and Iceland. PRISMA flow chart 
was used to show the systematic search for articles. 

Results: 13 research articles met the inclusion criteria. The main results indicate that what affects 

women‘s decisions when choosing a birthplace is a feeling of security, trust towards herself, midwife 
and the healthcare system, her sentiments towards birthing and prior experiences. Which includes her 

own experiences and the experiences from someone close to them. The results indicate as well that 

informed choice is a key factor for decision making but it was hard to evaluate how well the women were 

informed about different choices. The information seemed to come mostly from midwives, friends and 

family, birth preparation courses, books, news media and social media. 

Conclusion: It was difficult to evaluate how well the women were informed about the different 

birthplaces, so it would be valid to look further into this aspect to better understand the need of education 

for pregnant women. As well as looking into how it is possible to encourage women‘s self esteem 

towards birthing and emphasize more on giving birth outside of the hospital. 

 

Keywords: Birthplace, decision making, informed choice, education and security. 

 

 

  



6 

Þakkir 

Við viljum þakka leiðbeinanda okkar Hildi Kristjánsdóttur ljósmóður fyrir góða leiðsögn, samvinnu og 

stuðning við gerð verkefnis. Við viljum þakka Birni Víkingi og Tómasi Eldjárn fyrir yfirlestur og aðstoð við 

frágang. Einnig viljum við þakka fjölskyldum okkar fyrir ómentanlegan stuðning, hvatningu og aðstoð í 
gegnum námið. Að lokum viljum við þakka hvorri annarri fyrir sérlega gott samstarf, þolinmæði og 

útsjónarsemi við gerð verkefnis á þessum skrítnu tímum samfélagsins.  
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1 Inngangur  

Allar barnshafandi konur standa frammi fyrir þeirri ákvörðun að þurfa að velja stað til að fæða börn sín 

og er þetta því mikilvægt málefni. Það er ýmislegt sem stendur konum til boða, sér í lagi ef þær eru 

heilbrigðar og meðgangan er eðlileg. Hérlendis stendur valið milli þess að fæða á sjúkrahúsi, á 

ljósmæðrastýrðri einingu eða í heimahúsi. Fæðing er náttúrulegur atburður og liggur í eðli kvenna og 

konur ættu því að geta fætt barn sitt þar sem þeim líður best og þær upplifa sig örugga (Berglind 

Hálfdánsdóttir, 2011). Samanburður fæðingarstaða hefur verið mikið rannsakaður í gegnum tíðina og 

hafa tíðarandi og viðhorf til fæðinga gert það að verkum að fæðingar hafa í auknu mæli færst inn á 

sjúkrahúsin fremur en í heimahúsi síðustu áratugi. Þess má geta að í kringum 70 prósent allra fæðinga 
á Íslandi eiga sér stað á Landspítala (Alexander Smárason, 2011; Berglind Hálfdánsdóttir, 2011). Hvers 

vegna konur leita fremur á Landspítala heldur en í heimafæðingar og á ljósmæðrastýrðar einingar á 

minni sjúkrahúsum er vert að skoða. Það hefur sýnt sig að það sé aukin áhætta á inngripum í fæðingu 

hjá hraustri konu í eðlilegri meðgöngu sem velur að fæða á hátæknisjúkrahúsi í stað ljósmæðrasýrðri 

einingu eða heima (Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2010). Öryggi kvenna í fæðingu er þeim mjög mikilvægt 

en aðgengi kvenna að fæðingarstöðum er ólíkt eftir búsetu, þar sem mæður á landsbyggðinni hafa ekki 

sömu valkosti og þær sem búa á höfuðborgarsvæðinu. Kjósi þær að fæða í heimabyggð er lengra að 

sækja bráðaþjónustu ef þess þarf meðan á fæðingunni stendur og fá þær því mögulega ekki upplýsingar 
um alla fæðingarstaði sem standa til boða. Líkur eru þá á því að þær leiti frekar þangað sem flestir fara 

(Elva Björg Einarsdóttir, 2007). Því er áhugavert að kanna hvaða þættir hafa áhrif á ákvörðun um 

fæðingarstað og hvort tekin sé upplýst ákvörðun sem konan er sátt við.  

Samfélagið hefur sterk áhrif á okkur sem einstaklinga og mótar okkar skoðanir og ákvarðanir. 
Þannig getur nærumhverfi barnshafandi kvenna haft mikil áhrif á val þeirra um fæðingarstað. Við lifum 

á tímum þar sem upplýsingaflæði er mikið, jafnvel yfirþyrmandi og getur það reynst erfitt að vega og 

meta allar þær upplýsingar að verðleikum út frá því hvaðan þær koma. Ljósmæður sem sinna mæðra-

vernd eru í mikilvægri stöðu þegar kemur að því að fræða konur um þá valmöguleika sem eru fyrir hendi 

og aðstoða þær við að finna það sem hentar hverri og einni best út frá hennar innsæi og tilfinningu 

(Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2010).  

1.1 Ástæða efnisvals  
Höfundar völdu viðfangsefni ritgerðarinnar vegna mikils áhuga á barneignaferli kvenna og þeim þáttum 

sem hafa áhrif á ákvörðun þeirra um val á fæðingarstað. Persónuleg reynsla höfunda af barneignar-

ferlinu er ólík en hún ýtir undir trú okkar að kona eigi rétt á því að fá tækifæri til að taka upplýsta ákvörðun 
um val á fæðingarstað. Í því felst að konan sé upplýst um alla þá valkosti sem hún hefur og þekkir kosti 

þeirra og galla.  

1.2 Tilgangur og markmið 
Tilgangur og markmið þessarar fræðilegu samantektar er að svara rannsóknarspurningum um hvað 
hefur áhrif á ákvörðun kvenna um val á fæðingarstað, hversu vel þær eru upplýstar um þá valmöguleika 

sem þær hafa og hvaðan þær fá upplýsingarnar sem þær byggja ákvörðun sína á.  
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1.3 Mikilvægi fyrir hjúkrun 

Heilbrigðisstarfsfólk er í lykilstöðu þegar kemur að því að veita fræðslu um val á fæðingarstað sem 

byggð er á gagnreyndri þekkingu. Verkefnið getur veitt ljósmæðrum og hjúkrunarfræðingum innsýn inn 

í það hvað liggur að baki ákvarðanatöku kvenna og hvernig hægt sé að styðja þær betur við upplýst val 
á fæðingarstað.  

 

1.4 Skilgreiningar hugtaka 

1.4.1 Doula           
Doula er stuðningsaðili sem styður við óskir verðandi foreldra fyrir, í og eftir fæðingu. Hún tekur aldrei 

að sér klíniskt hlutverk í fæðingu, er oftast ekki heilbrigðismenntuð og er á vegum verðandi foreldra sem 

sjálf greiða fyrir hennar þjónustu (Hodnett, Gates, Hofmeyr og Sakala, 2012; Klaus og Kennell, 1997).  

1.4.2 Heildræn umönnun 
Í heildrænni umönnun er einstaklingi sinnt út frá heildrænni sýn þar sem hugað er að andlegum, 
líkamlegum og félagslegum þáttum í samvinnu þeirra sem hljóta þjónustuna og þeirra sem hana veita 

(Herdís Jónasdóttir, 2005).  

1.4.3 Hugmyndafræði ljósmæðra 
Byggir á síbreytilegri þekkingu, reynslu, menntun og viðhorfi ljósmæðra í starfi. Ljósmæður sinna konum 

á frjósemisskeiði, út frá þeirri sannfæringu að barneignarferlið sé lífeðlislegt ferli sem tekur tillit til 
félagslegra og tilfinningalegra þátta. Þær bera ábyrgð á og styðja lífeðlislegt ferli og bregðast fljótt við ef 

upp koma vandamál í samstarfi sem byggir á gagnkvæmu trausti og virðingu með þarfir og heilbrigði 

konunnar í forgangi (Hildur Kristjánsdóttir, Margrét Hallgrímsson, Ólöf Ásta Ólafsdóttir og Valgerður Lísa 

Sigurðardóttir, 2000) 

1.4.4 Eðlileg fæðing 
Eðlileg fæðing er skilgreind sem fæðing þar sem kona sem er fullgengin fer í sjálfkrafa sótt, fæðir barn 

í hvirfilstöðu um fæðingarveg án nokkurra læknisfræðilegra inngripa (International Confederation of 

Midwifes, 2014).  

1.4.5 Upplýst val 
Upplýst val er ákvörðunarferli einstaklings þar sem honum eru gefnir valkostir sem hann leggur mat á 

og velur þann sem hann telur reynast sér best af þeim valkostum sem standa til boða (Vilhjálmur 

Árnason, 2004). 
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1.4.6 Samfelld þjónusta  
Felst í því að þjónusta við skjólstæðing sé veitt af eins fámennum hópi og hægt er, þar sem allir aðilar 

sem koma nálægt málefnum skjólstæðings veita samfellda þjónustu. Samskipti og upplýsingar milli fag-

aðila sem koma að málum skjólstæðings ættu að vera skilvirk og árangursrík með hag skjólstæðings í 

fyrirrúmi (Hildur Kristjánsdóttir, Helga Gottfreðsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Jóhann Ág. Sigurðsson, 
2014; Salisbury, Sampson, Ridd og Montgomery, 2009). 
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2 Fræðilegur kafli  

2.1 Hvað er í boði á íslandi?  
Árið 2007 gaf Embætti landlæknis út leiðbeiningar varðandi skiptingu fæðingarstaða á landinu eftir 

þjónustustigum frá A til D. Skiptingin felur í sér sérhæfingu á þjónustu á hverjum fæðingarstað þar sem 

þjónustustig A er í dag einungis á Landspítalanum. Þjónustuflokkur B er þar sem aðgengi er að kvenna-
deild og barnalæknum en ekki sérhæfðri nýburaþjónustu sem er eingöngu til staðar á Landspítala. 

Þjónustuflokkur C teygir sig lengra út á landsbyggðina þar sem þeir fæðingarstaðir hafa aðgengi að 

skurðstofu. Þjónustuflokkur C skiptist svo í C1 og C2 eftir því hvort hægt sé að manna skurðstofu allan 

sólarhringinn. D1 og D2 fæðingarstaðir eru svo minni fæðingardeildir sem bjóða upp á fæðingarþjónustu 

með ljósmóður eða heimafæðingu með aðstoð ljósmóður. Björkin fæðingarheimili sinnir konum á 

vinnustöð sinni í Síðumúla, í heimafæðingum á höfuðborgarsvæðinu og stöku sinnum á landsbyggðinni 

og er því í rauninni bæði D1 og D2 fæðingarstaður (Björkin, ed; Embætti landlæknis, 2007). Sjá töflu 1 
fyrir frekari útlistun á þjónustustigum og starfsaðstæðum (Embætti landlæknis, 2007).  

Miklar breytingar hafa orðið í fæðingarþjónustu á Íslandi undanfarna áratugi og hafa fæðingarstöðum 

fækkað verulega. Árið 1972 voru þeir 25 talsins en komnir niður í einungis sjö árið 2020 (Alexander 

Smárason, 2011). Samhliða þessu hafa fæðingar færst að miklu leyti inn á Landspítala og fæddust um 
74% allra barna á landinu á Landspítalanum árið 2017. Einnig hefur dregið verulega úr fæðingum síðast 

liðin ár og var meðal frjósemi kvenna árið 2019 komin í 1,7 barn á hverja konu (Eva Jónasdóttir og Védís 

Helga Eiríksdóttir, 2019; Hagstofa Íslands, 2020). Þjónusta fyrir hraustar konur í eðlilegri meðgöngu er 

í boði í hverjum þjónustuflokk fyrir sig og væri áhugavert að skoða hvað það er sem dregur konur frekar 

inn á Landspítala en á aðrar stofnanir í öðrum þjónustuflokkum. 

Á Kvennasviði Landspítala var tilraunaverkefninu MFS (meðganga, fæðing, sængurlega) hleypt af 

stokknum árið 1994. Áhersla var lögð á samfellu í þjónustu við konur í eðlilegri meðgöngu án fylgikvilla 

í gegnum alla meðgöngu, fæðingu og sængurlegu. Starfsemin hófst árið 1994 en var lögð niður árið 

2006. Ljósmæður starfandi innan MFS- einingarinnar lögðu grunn að samfellu í þjónustu sem reynt er 

eftir fremsta magni að styðjast við í dag. Við lokun MFS einingarinnar færðist mæðraeftirlit MFS að 

mestu á heilsugæslurnar. Hreiðrið var stofnað á Landspítala sem átti að sinna fæðingum í anda MFS 

sem ljósmæðrastýrð eining og sinna eingöngu hraustum konum í eðlilegri meðgöngu og fæðingu. Eftir 
lokun MFS sinntu einungis sjálfstætt starfandi ljósmæður heimaþjónustu eftir sængurlegu (Arndís 

Mogensen og Hafdís Ólafsdóttir, 2007). Hreiðrið var starfrækt frá árinu 2000 til ársins 2014 þegar það 

var sameinað fæðingar-, meðgöngu- og sængurlegudeild Landspítala með það að leiðarljósi að jafna 

þjónustustig kvenna í fæðingu og auka þjónustu við fjölskyldur með börn á vökudeild (Anna Sigríður 

Vernharðsdóttir og Helga Sigurðardóttir, 2014). Sú starfsemi er enn þann dag í dag starfrækt á 

Landspítala. Fæðingarstofa Bjarkarinnar hefur verið starfandi frá því í maí 2017 en Björkin hefur þó sinnt 

heimafæðingum frá árinu 2009 (Björkin, ed). Árið 2007 voru heimafæðingar um 1,2% af heildarfjölda 
fæðinga á Íslandi (Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander Smárason og Gestur I. 

Pálsson, 2008). Tíu árum síðar, árið 2017, hafði hlutfallið einungis náð 2%, sem telst vera aukning í 

heimafæðingum þó svo að hún sé ekki mikil (Eva Jónasdóttir og Védís Helga Eiríksdóttir, 2019).    
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Tafla 1. Þjónustustig og starfsaðstæður 

Þjónustustig og starfsaðstæður 

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

fæðingar- og kvensjúkdómalæknar starfa. Aðgangur að skurðstofu þar sem svæfingalæknir 

er á sólarhringsvakt. Sérhæfð þjónusta nýburalækna og hjúkrunarfræðinga fyrir nýbura frá 
og með 22. vikna meðgöngu allan sólarhringinn  

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

fæðingar- og kvensjúkdómalæknar starfa. Aðgangur að skurðstofu þar sem svæfingalæknir 

er á sólarhringsvakt. Þjónusta barnalækna og hjúkrunarfræðinga fyrir nýbura eftir 34 vikna 

meðgöngu allan sólarhringinn  

 

C 1. Millistærð á fæðingardeild þar sem auk ljósmæðra starfa fæðingar- og kvensjúkdóma læknir 

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

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

Bráðaaðgangur að skurðstofu með svæfingalækni allan sólarhringinn.  

 

Aðgangur að fæðingarstað með þjónustustig A – B. 

 

C 2. Millistærð af fæðingardeild þar sem auk ljósmæðra starfa fæðingar- og kvensjúkdóma- 

læknir og/eða skurðlæknir sem hefur þjálfun í bráðafæðingarhjálp, áhaldafæðingum og 

keisaraskurði. Ekki aðgangur að skurðstofu og svæfingalækni allan sólarhringinn. 

 

Aðgangur að fæðingarstað með þjónustustigi A – B. 

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

 

Aðgangur að fæðingarstað með þjónustustigi A – C. 

 

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

A – C. 
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2.2 Upplýst val 

Upplýst val er ákvörðunarferli einstaklings þar sem honum eru gefnir valkostir sem hann metur og velur 

eftir því sem hann telur reynast sér best af þeim valkostum sem standa til boða (Vilhjálmur Árnason, 

2004). Heilbrigðisstarfsfólk er í lykilhlutverki þegar kemur að gagnreyndri þekkingu og er það þeirra 
hlutverk að koma þeirri þekkingu áfram til skjólstæðinga sinna, sem svo um þá valkosti sem eru í boði 

þegar kemur að fæðingum. Er það gert til að stuðla að sem bestri meðferð við hvern skjólstæðing (Hildur 

Kristjánsdóttir o.fl., 2010; Woolf o.fl., 2005). Upplýst val byggir á þekkingu og skilningi einstaklingsins á 

viðfangsefninu og hefur fyrri reynsla og eigin væntingar áhrif á valið (O'Brien, Butler og Casey, 2017).  

Þegar kona hefur tækifæri til að velja fæðingarstað þarf ljósmóðirin í mæðravernd og konan að byggja 

upp sameiginlegt traust og virðingu í þeirra meðferðarsambandi. Ljósmóðir þarf að reyna að finna út 

hverjar væntingar konunnar eru til fæðingarinnar og upplýsa hana um þá valkosti sem eru í boði. Forðast 

ætti að draga ályktanir um óskir skjólstæðinga heldur vinna í sameiningu með konunni að því að finna 

út hverjar hennar skoðanir og óskir eru. Ljósmóðir þarf að mæta konunni með opnu viðhorfi án þess að 

dæma (Johnson og Macdonald, 2017). En þannig getur hún stuðlað að upplýstu vali kvenna um val á 

fæðingarstað og þá þjónustu sem hún kýs að þiggja á meðgöngunni (Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2000; 

MacDonald, 2018) Val á fæðingarstað er yfirleitt ekki ákveðið í einum tíma hjá ljósmóður. Það er því 
mikilvægt að gefa konu og maka tækifæri til þess að lesa sig til og afla upplýsinga eftir að hafa fengið 

fræðslu hjá ljósmóður í mæðravernd. Samtalið ætti ekki vera einhliða fræðsla þar sem ljósmóðir telur 

upp kosti og galla, heldur gagnvirkt samtal (Ahmed, Bryant og Cole, 2013). Val kvenna byggist oft á 

þörfum annarra og eru þeirra ákvarðanir oft fljótar að breytast með þörfum og skoðunum annarra í 

kringum þær. Hægt er að skipta upplýstu vali í tvennt, þar sem hluti byggir á fræðslu, upplýsingum og 

gagnreyndri þekkingu sem kemur frá ljósmóður og heilbrigðisstarfsmönnum og hluti byggir á gildum og 

skoðunum kvenna sem þær þekkja, frá fyrri reynslu, frá samfélaginu og reynslu sinna nánustu. Þegar 
kona hefur ekki sterka skoðun né þekkingu á viðfangsefninu er líklegt að hún fylgi fjöldanum. Þess vegna 

er mikilvægt að kynna alla möguleika sem í boði eru og hvetja til þess að konur leiti sér upplýsinga og 

myndi sér sína eigin skoðun til þess að upplifun af fæðingu verði í samræmi við væntingar konunnar 

eins og hægt er (O'Brien o.fl., 2017). 

 

2.3 Myndun meðferðarsambands 

Í stefnu íslenskra ljósmæðra kemur fram að allar barnshafandi konur eigi rétt á bestu barneignarþjónustu 

sem hægt er að veita hverju sinni (Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2000). Mæðravernd fer að langmestu leyti 
fram á heilsugæslustöðvum með það að leiðarljósi að efla heilbrigði móður og barns, veita ráðgjöf og 

stuðning og greina frávik og áhættuþætti meðgöngunnar. Það eru ljósmæður sem annast mæðra-

verndina, í samráði við lækna ef þess þykir þörf (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, e.d.). Þegar upp 

er staðið eru það verðandi foreldrar sem taka ákvarðanir varðandi barneignarferlið og til að aðstoða þau 

við að bera ábyrgð á eigin heilsu og ákvörðunum er mikilvægt að ljósmóðir sem sinnir mæðravernd veiti 

fræðslu um þá þjónustu og meðferðir sem í boði eru (Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2000). Fræðslan þarf þó 

að byggja á gagnreyndri þekkingu og góðum upplýsingum (Johnson og Macdonald, 2017). Til þess að 
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mynda gott samband milli ljósmóður og barnshafandi konu er eitt af lykilatriðum að gefa sér nægan tíma 

(Boyle, Thomas og Brooks, 2016). Annað sem virðist einnig mikilvægt er samfella í þjónustu en það ýtir 

undir jákvæða reynslu sem byggir á heildrænni umönnun. Þetta ýtir undir traust gagnvart ljósmóður og 

ákvarðana um fæðingarstað (Attarha, Keshavarz, Bakhtiari og Jamilian, 2016). Það er jákvætt ef maki 

getur tekið þátt í þeirri þjónustu sem konan fær til að vera vakandi yfir þeim líkamlegu og tilfinningalegu 

breytingum sem eiga sér stað hjá konunni og vera þannig í stakk búin að styðja hana í gegnum þetta 

tímabil (Gaskin, 2002).  

Rannsóknir sýna að fæðingar eru almennt öruggar og eru því ljósmæðrastýrðar einingar eða 

heimafæðingar góður kostur fyrir konu og barn ef konan er hraust og um eðlilega meðgöngu er að ræða 

(Johnson og Macdonald, 2017). Aftur á móti virðist það vera upplifun margra kvenna að þeim sé ekki 

gefið raunverulegt val og oft gert ráð fyrir að kona fæði á sjúkrahúsi þrátt fyrir að vera ekki í neinum 
áhættuhópi á meðgöngu (Coxon, Chisholm, Malouf, Rowe og Hollowell, 2017). Hlutverk ljósmóður er 

að ýta undir sjálfræði og sjálfstyrkingu barnshafandi kvenna og er því mikilvægt að hún mæti konunni 

þar sem hún er stödd sem einstaklingur. Ljósmóðir þarf því að mæta konunni og maka hennar með 

góðvilja, virðingu og hluttekningu. Ef það myndast traust í sambandi milli ljósmóður og barnshafandi 

konu þá eru auknar líkur á því að mark sé tekið á ráðleggingum ljósmóður (Davis, 2012). Undirbúningur 

fyrir komandi fæðingu er mikilvægur og þarf ljósmóðir að fá innsýn inn í andlega líðan og viðhorf 

konunnar og maka hennar til að hjálpa þeim að komast í gegnum hugsanlegar hindanir í þeirra 

viðhorfum gagnvart fæðingu barnsins (Gaskin, 2002). 

 

2.4 Áhrifavaldar ákvarðanatöku 
Nútímasamfélagið býður upp á aragrúa af upplýsingum í gegnum samfélagsmiðla (Wright, Matthai og 

Meyer, 2019). Samfélagsmiðlar eru hluti af lífi fólks og hafa þeir mikil áhrif á ákvörðunartökur og skoðanir 

hvers og eins. Þegar efni á samfélagsmiðlum nær persónulega til einstaklings eru meiri líkur á að hann 

lesi það og deili því áfram (Puskaric, von Helversen og Rieskamp, 2018). Ýmislegt bendir til að einhliða 

athugasemdir við greinar sem tengjast heilsufari á samfélagsmiðlum geti haft áhrif á skoðanir og 

ákvörðunartöku (Witteman, Fagerlin, Exe, Trottier og Zikmund-Fisher, 2016). Persónulegar frásagnir 

hafa meiri áhrif en staðreyndir og hafa neikvæðar frásagnir oftar en ekki hærri rödd á samfélagsmiðlum 

en þær jákvæðu. Þó svo að persónulegar frásagnir vísi til fyrri reynslu einstaklingins, hafa þær áhrif á 
tilfinningar þeirra sem lesa frásögnina. Hættan er sú að skoðun verði mynduð út frá einni slæmri frásögn 

á samfélagsmiðlum og byggir hún á fyrri reynslu annars einstaklings, fremur en á gagnreyndum 

upplýsingum og fræðslu. Samfélagsmiðlar geta þó verið jákvæður vettvangur þar sem einstaklingar geta 

lært hver af öðrum út frá reynslusögum og geta tekið sjálfstæða ákvörðun varðandi ákveðin málefni í 

framhaldinu (Witteman o.fl., 2016).  

Barnshafandi konur nýta sér samfélagsmiðla til upplýsingaöflunar í sama mæli og aðrir sem hafa 

áhyggjur af heilsufari sínu. Ljósmæður verða því að vera vakandi fyrir því hvaðan upplýsingarnar eru að 

koma sem hafa áhrif á ákvarðanir konunnar þar sem þær gætu orðið hindrun í meðferðasambandi 

ljósmóður og konu í mæðravernd (Witteman o.fl., 2016). Erfitt er að áætla áhrif samfélagsmiðla á 

ákvörðunartöku þar sem flókið er meta útfrá hvaða þáttum kona byggir ákvörðun sína á. Konur í 
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mæðravernd ættu að ræða við ljósmæður um það sem þær sjá á samfélagsmiðlum og fá ráðleggingar 

(Wright o.fl., 2019). Margar ljósmæður benda á vef heilsugæslunnar og vefinn http://www.ljósmóðir.is/ 

ef spurningar vakna á meðgöngunni. Þar má finna mikið magn ítarefnis sem skrifað er af heilbrigðis-

starfsmönnum. Til eru mörg snjallforrit tengd meðgöngu og er mikið um markaðsetningu á vefmiðlum 

sem er tengd meðgöngunni og barneignum. Konur vilja vera upplýstar um breytingar á líkamanum á 

meðgöngunni og leita því gjarnan í snjallforrit og vefsíður fyrir fljótlegar upplýsingar. Ljósan er snjallforrit 

sem ljósmæður mæla með í mæðraverndinni sem hlaða má niður í síma en þar er hægt að nálgast 
upplýsingar um meðgönguna og fylgjast með framgangi hennar, finna fróðleiksmola um fóstrið og 

meðgönguna. Forritið er staðfært að íslenskum aðstæðum og eru íslensku og dönsku ljósmæðrafélögin 

í samstarfi varðandi snjallforritið. 

Smærri hópar á stærri miðlum eins og Facebook eru mjög algengir þar sem einstaklingar í svipuðum 
aðstæðum koma saman. Bumbuhópar hjá konum á meðgöngu eru mjög algengir hér á landi. Þar deila 

konur sín á milli vangaveltum, spurningum og skoðunum varðandi meðgönguna. Getur slíkt umhverfi 

breyst í meting og rifrildi þar sem einstaklingar reyna að þröngva sínum eigin skoðunum upp á aðra 

hópmeðlimi án þess að einhver fræði séu á bakvið þá skoðun (Witteman o.fl., 2016). Konur sækja í 

þessa hópa á meðgöngu til þess að fá stuðning og auknar upplýsingar sem þær fá ef til vill ekki í mæðra-

vernd, þær deila reynslusögum og geta umræður í slíkum hópum haft mikil áhrif á ákvörðunartöku 

kvenna á meðgöngunni. Hópurinn getur dregið úr einmannaleika og einangrun kvenna sem hafa ekki 

mikið stuðningsnet í kringum sig (Lagan, Sinclair og Kernohan, 2011). 

Hlaðvörp hafa einnig verið að koma sterk inn á samfélagsmiðlamarkaðinn og eru til mörg hlaðvörp 

þar sem konur ræða meðgöngu, sængurlegu og fæðingu á persónulegum nótum. Bæði eru mæður að 

deila eigin reynslusögum og upplifunum ásamt fagfólki að útdeila þekkingu sinni á faglegan hátt og ná 

þannig til stærri hóps. Vinsæl hlaðvörp á Íslandi tengd meðgöngu eru til dæmis Legvarpið, 
Fæðingarkastið og Kviknar og hafa þau hlotið mikið lof hlustenda. Legvarpið er haldið úti af tveimur 

ljósmæðranemum sem fá til sín ljósmæður og annað heilbrigðisstarfsfólk til að ræða um meðgöngu, 

fæðingu og sængurlegu ásamt almennri kvennheilsu. Í Fæðingarkastinu og Kviknar er verið að ræða 

við konur úr mismunandi áttum og fá þær til að segja frá sínum fæðingarsögum.  

 

Í ljósi þeirrar þekkingar og reynslu sem við höfum aflað okkur vöknuðu ýmsar spurningar og ákváðum 

við í kjölfarið að gera fræðilega samantekt til að svara rannsóknarspurningu okkar: Hvað liggur að baki 
ákvörðun barnshafandi kvenna um val á fæðingarstað, ásamt því að svara spurningunum hversu vel 

upplýstar þær eru og hvaðan upplýsingarnar eru að koma. 
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3 Aðferðafræði 

Verkefnið er kerfisbundin fræðileg samantekt (e. systematic review) þar sem notaðar eru rannsóknar-

greinar til að svara neðangreindum rannsóknarspurningum um ákvörðun kvenna á fæðingarstað.  

3.1 Markmið og tilgangur 

Markmiðið var að bera saman niðurstöður rannsókna sem framkvæmdar voru síðast liðin fimmtán ár 

eða frá 2005 til 2020 og í kjölfarið að svara rannsóknarspurningunum. Notað var til hliðsjónar PRISMA 

flæðirit til að tryggja gæði rannsókna sem stuðst var við, við gerð niðurstöðukafla ritgerðarinnar. Notast 

var við PICOT við mótun rannsóknarspurninga og val á leitarorðum en það er gagnleg leið til að 

byggja upp og mynda sterka rannsóknarspurningu tengda klínískri rannsóknarvinnu (Riva, Malik, 

Burnie, Endicott og Busse, 2012) 
 

Tafla 2 PICOT 

PICOT tafla 
P Konur 

I Upplýsingagjöf 

C Á ekki við 

O Val á fæðingarstað 

T Á ekki við 

 

3.1.1 Rannsóknarspurningar 
1. Hvað liggur á bak við ákvörðun barnshafandi kvenna um val á fæðingarstað?  

a. Hversu vel eru þær upplýstar um þá valmöguleika sem þær hafa?  

b. Hvaðan koma upplýsingarnar sem þær byggja ákvörðun á?  

3.2 Inntöku- og útilokunarskilyrði 

Stuðst var við gagnabankann PubMed og var leit framkvæmd þann 19. febrúar 2020. Skoðaðar voru 

greinar frá tímabilinu janúar 2005 til febrúar 2020. Inntöku- og útilokunarskilyrði má sjá í töflu 3. Skilyrði 

var að rannsóknargreinar væru á ensku. Útilokaðar voru rannsóknir frá löndum sem eru mjög frábrugðin 

heilbrigðiskerfinu á Íslandi, með tilliti til aðgengis að ljósmæðrum og skipulagi þjónustu við barnshafandi 

konur.  
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Tafla 3. Inntöku- og útilokunarskilyrði 

Inntökuskilyrði   Útilokunarskilyrði 

• Rannsóknir frá janúar 2005 til febrúar 

2020 

• Rannsóknir sem fjalla um val á 

fæðingarstað 

• Rannsóknir sem fjalla um áhrif 

samfélags á ákvörðun um fæðingarstað 

• Rannsóknir frá Íslandi, Skandinavíu 
(Danmörk, Svíðþjóð, Noregur og 

Finnland), Hollandi, Bretlandi, Kanada, 

Ástralíu og Nýja Sjálandi 

• Rannsóknir á ensku 

• Eigindlegar eða megindlegar rannsóknir 

• Rannsóknir eldri en frá janúar 2005 

• Rannsóknir frá löndum sem eru mjög 
frábrugðin Íslandi, m.t.t. menntunar og 

aðgengi að ljósmæðrum og skipulagi 

heilbrigðisþjónustunnar 

• Rannsóknir á öðru tungumáli en ensku 

• Fræðilegar samantektir 

 

3.3 Efnisleit og leitarorð 

Leitað var í gagnragrunni PubMed og notuð voru Medical SubHeadings (MeSH). Leitarorðin sem stuðst 
var við í leitinni voru: Decision making, birth setting, social environment, peer influence. Sjá tölfu 4. Fyrir 

frekari útlistun og skiptingu rannsókna eftir leitarorðum. 

 

Tafla 4. Leitarorð 

Leit Leitarorð Fjöldi Titlar Ágrip Rannsóknir 

1. ("Decision Making"[Mesh] AND 

"Birth Setting"[Mesh]) 

281 80 29 9 

2. (("Social Environment"[Mesh] OR 

"Peer Influence"[Mesh]) AND "Birth 

Setting"[Mesh]) 

92 41 14 4 

= Samtals 373 121 43 13 

 

Tvítekningar heimilda voru samtals: 24 

 

 

3.4 Gagnasöfnun og úrvinnsla 

Samtals voru 373 greinar sem komu til greina eftir leit í gagnabanka PubMed. Utanaðkomandi greinar 

úr öðrum gagnasöfnum voru engar. Eftir að búið var að taka tvítekningar út voru titlar skimaðir með tilliti 
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til inntöku- og útilokunarskilyrða, en af þeim voru 121 greinar skimaðar út frá útdrætti. Eftir skimun og 

lestur úrdrátts voru 78 greinar útilokaðar og 43 greinar lesnar í fullri lengd sem uppfylltu þáttökuskilyrði. 

30 greinar voru útilokaðar eftir lestur greina í heild með inntöku- og útilokunarskilyrðum höfunda. Þrettán 

greinar uppfylltu skilyrði höfunda og voru notaðar við gerð niðurstöðukafla ritgerðarinnar. Niðurstöður 

leitar má sjá á PRISMA flæðiriti (mynd 1). Tafla yfir heimildaleit sýnir yfirlit yfir greinar sem notaðar voru 

við gerð niðurstöðukafla en hana má finna neðst í fylgiskjölum (sjá fylgiskjal 1). 

 

Mynd 1. PRISMA flæðirit 
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4 Niðurstöður 

4.1 Niðurstöður samantektar 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsókna sem skoðaðar voru og leggja grunnin að þessari 

fræðilegu samantekt. Niðurstöðum var skipt upp í kafla til að hafa skýra flokkun á niðurstöðum og 

auðvelda lestur. Kaflaskiptingin byggði á megin þemu rannsóknanna sem hafði áhrif á ákvörðunartöku 

um val á fæðingarstað.  

Upplýst val ákvörðunar er lykilþáttur í ákvörðunatöku um val á fæðingarstað. Þá getur kona tekið 

ákvörðun sem hún er sátt við eftir að hafa fengið allar nauðsynlegar upplýsingar um valmöguleika sem 

standa til boða. Konan þarf að upplifa að hún sé örugg í fæðingu en hvar konan skilgreinir sig örugga 

hefur mikil áhrif á val hennar á fæðingarstað. Þar geta áhrifavaldar í nærumhverfi líkt og fjölskylda og 
vinir haft áhrif á ákvörðun konunnar, byggt á þeirra fyrri fæðingarreynslu, upplýsingum og sögum sem 

koma frá þeim. Heilbrigðistarfsmenn geta svo haft áhrif á val kvenna á fæðingarstað með því að gefa 

konum allar nauðsynlegar upplýsingar um valmöguleika byggða á gagnreyndri þekkingu og styðja þær 

í þeirra vali. 

 

4.2 Upplýst val  

Í eigindlegri rannsókn Murray-Davis o.fl. (2012) var rannsakað viðhorf kanadískra kvenna frá British 

Columbia og Ontario á heimafæðingum. Skoðað var hvað hafði áhrif á þeirra ákvörðunartöku um að 
fæða barnið sitt heima en þar í landi er algengast að konur fæði börn sín á sjúkrahúsum með aðstoð 

ljósmóður. Auglýst var eftir þátttakendum hjá ljósmæðrum í mæðravernd með veggspjaldi. Þátttakendur 

voru alls 34 konur, 16 frá Ontario og 18 frá British Columbia. Tekin voru hálf stöðluð viðtöl (e. semi- 

structured interview) við konur sem voru allar ljósar á hörund (e. caucasion), á aldrinum 25 til 40 ára, 

voru ófrískar og ætluðu sér að fæða heima eða höfðu fætt heima síðast liðin tvö ár. Konurnar voru 

fengnar í viðtöl þar sem þær lýsa eigin reynslu og skoðunum á heimafæðingum og ákvörðunartöku 

þeirra. Hvert viðtal tók 30 til 90 mínútur. Meirihluti (71%) þátttakenda áttu heimafæðingu að baki. 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að lykilþættir sem höfðu áhrif á val þeirra var upplýst val, þægindi 

og stjórn ásamt því að geta haft fjölskyldu í kringum sig. Öllum konunum fannst þær hafa meiri stjórn á 

aðstæðum heima hjá sér og voru rólegri. Gátu þær valið hverjir voru viðstaddir fæðinguna og tækju þátt 

í henni. Í heimafæðingum í Kanada eru tvær ljósmæður viðstaddar en á sjúkrahúsum er ein ljósmóðir 

og hjúkrunarfræðingur til aðstoðar. Töldu þær sig vera öruggari með tvær reyndar ljósmæður heldur en 

ef þær væru á sjúkrahúsi. Fæðingarlaugar eru ekki í boði á sjúkrahúsum í fæðingum sem verkjastilling, 

einungis í heimafæðingum. Spurt var hvernig þær tóku ákvörðun um heimafæðingu og höfðu þær allar 

leitað sér upplýsinga í gegnum námskeið, vini og ættingja sem höfðu átt heimafæðingu, heilbrigðis-
starfsmenn, doulur, ásamt fjölmiðlum og samfélagsmiðlum sem hvetja til heimafæðinga. Lýstu þær því 

að sjúkrahús væri staður fyrir veika og töldu þær sig ekki vera veikar og þar af leiðandi ekki eiga heima 

á sjúkrahúsi með nýbura og bentu þær allar á að fæðing væri náttúrulegt ferli en ekki sjúkdómur. 

Konurnar töldu einnig að stuðningur ljósmóður við að velja heimafæðingu væri lykilþáttur í ákvörðuninni. 
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Stuðningur frá fjölskyldu og vinum var ekki alltaf til staðar og völdu þær frekar að segja ekki þeim sem 

voru á móti heimafæðingum frá þeirri ákvörðun fyrr en eftir fæðingu barns. Höfundar rannsóknar vilja 

meina þar sem um lítið úrtak var að ræða er erfitt að endurspegla niðurstöðurnar yfir á þýði en þetta 

gefur heilbrigðisstarfsmönnum og ljósmæðrum innsýn í ákvörðunartöku kvenna í vali á fæðingarstað. 

 Önnur rannsókn eftir Hinton, Dumelow, Rowe og Hollowell (2018) fjallaði um upplýsingaþörf 

kvenna við ákvarðanatöku um fæðingarstað. Þetta var eigindleg rannsókn sem fór fram í rýnihópum og 

voru þátttakendur 69 konur á síðasta þriðjungi meðgöngunnar. Inntökuskilyrði voru að konan væri ekki 

í áhættumeðgöngu, að hún stefndi á fæðingu um fæðingarveg, væri 18 ára eða eldri og byggi á Englandi. 

Þátttakendur fengust frá ýmsum stöðum þar sem hægt var að auglýsa rannsóknina og ná til 

barnshafandi kvenna. Sjö rafrænir rýnihópar voru myndaðir og einn fór fram augliti til auglits til þess að 

útiloka ekki þær konur sem höfðu ekki greiðan aðgang að nettengingu. Til þess að fá fram ólík sjónarmið 
var konum raðað í hópa eftir því hver bakgrunnur kvennanna var. Niðurstöður greina frá því að fáar 

konur voru meðvitaðar snemma á meðgöngunni um alla þá möguleika sem þær höfðu að velja um í 

þeirra nærumhverfi. Sumar vissu hvað væri í boði frá fyrri meðgöngum eða höfðu rannsakað það sjálfar. 

Í sumum tilvikum jókst þekking kvennanna á ólíkum fæðingarstöðum eftir því sem leið á meðgönguna. 

Sumar héldu að þær þyrftu að fara á sjúkrahús sem var næst þeim og einhverjar héldu að við fæðingu 

fyrsta barns hefði maður ekkert val. Einhverjar konur vissu ekki að það væri munur á því að fæða á 

sjúkrahúsi með aðstoð fæðingarlækna (e. obstetric unit, OU) og á ljósmæðrastýrði einingu innan spítala 

(e. alongside midwifery unit, AMU) eða að það væri valmöguleiki að fæða heima. Við lok meðgöngunnar 
upplifðu margar að þær hefðu ágæta vitneskju um hvaða valkosti þær höfðu og sögðu aðgengið gott. 

Þegar skoðað var hvernig konurnar söfnuðu upplýsingum um þá valkosti sem þær höfðu um 

fæðingarstað sögðust margar hafa farið sjálfar í rannsóknarvinnu þar sem þær leituðu oft eftir 

upplýsingum til að staðfesta og réttlæta val sitt. Sumum var boðið að koma í vettvangsathugun og þótti 

þeim það mjög gagnlegt og hughreystandi en mörgum stóð það ekki til boða. Þær mæður sem bjuggu 

á svæðum þar sem fáir valmögleikar voru í boði og þær sem áttu börn fyrir öfluðu sér minna af 

upplýsingum um mismunandi fæðingarstaði. Uppspretta upplýsinganna var víðtæk, má þar nefna 

internetið, ráðleggingar og reynsla vina, fæðingar undirbúningsnámskeið og eigin reynsla kvennanna. 
Sumar höfðu aflað sér upplýsinga frá ljósmóður en þetta var þó ekki talin ein helsta uppspretta 

upplýsinga. Margar upplifðu að það gæfist ekki nægur tími til að spyrja spurninga og áherslan hafi 

einungis verið á líkamlega heilsu og skoðun, ekki andlega líðan, viðhorf til fæðinga eða mismunandi 

fæðingarstaði. Internetið var notað í þeim tilgangi að skoða aðstöðu mismunandi fæðingarstaða, skoða 

tölfræði yfir ýmis inngrip í fæðingum og öryggi. Var það einnig notað til að lesa og fræðast um reynslu 

annarra kvenna. Upplýsingar sem fengust frá vinum höfðu oft mikil áhrif á ákvörðunartöku kvennanna 

og upplifðu margar að það væri áreiðanlegri upplýsingar heldur en hvað þær fengu á internetinu. Nokkrar 
konur upplifðu að þær væru ekki að taka upplýsta ákvörðun þar sem þeim fannst þær ekki hafa nægilega 

miklar upplýsingar til að byggja ákvörðun á. Margar kvennanna óskuðu eftir því að ljósmóðir myndi afla 

meiri upplýsinga um alla valkosti og vildu margar þann möguleika að fá bækling í hendurnar til að taka 

með sér heim og skoða og fá svo tækifæri seinna til að ræða aftur um valkostina. Ekki kom vel fram í 

rannsókninni hvernig þær mátu upplýsingarnar sem þær fengu, upp á það hvað þeim fannst vera 

áreiðanlegt og hvað ekki.  
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 Önnur rannsókn sem einnig var framkvæmd á Englandi eftir Fletcher o.fl. (2019) hafði það 

markmið að skoða val kvenna á fæðingarstað. Rannsóknin fór fram sem netkönnun og var óskað eftir 

þátttöku barnshafandi kvenna á Englandi sem höfðu náð 18 ára aldri. Samtals luku 257 konur 

könnuninni sem var í formi valkostasniðs (e. labelled discrete choice experiment, DCE) en með því er 

hægt að leggja mat á mismunandi valkosti. Meirihluti kvennanna voru fjölbyrjur (63%) og ekki í 

áhættuhóp á meðgöngu (71%). Úrtakið endurspeglaði þýðið nokkuð vel með tilliti til búsetu, náms og 

félagslegrar stöðu. Meirihluti kvennanna, eða 77,4% voru þegar búnar að ákveða fæðingarstað og má 
sjá skiptingu þeirra á mynd 2. Þær upplýsingar sem reyndust nytsamlegastar, að mati þátttakenda í 

rannsókninni, við val á fæðingarstað voru þær sem að ljósmæður, læknar (e. general pratcitioner) og 

internetið veittu. Fæðingarstaðir sem vinir eða fjölskylda gátu mælt með voru líklegri til að verða fyrir 

valinu heldur en fæðingarstaðir þar sem vinir eða fjölskylda áttu slæma eða enga fyrri reynslu af. 

Samfella í þjónustu, að hafa sömu ljósmóður á meðgöngunni og í fæðingu, var valið fram yfir það að 

hitta ljósmóður í fyrsta sinn í fæðingunni. Konur völdu frekar fæðingarstað sem var nálægt heimili sínu. 

Við greiningu á niðurstöðum, sem byggðar voru á ímynduðum forsendum þar sem aðgangur að öllum 

mögulegum fæðingarstöðum var jafn og konur voru meðvitaðar um eiginleika hvers staðar fyrir sig, mátti 
sjá að 33,7% kvenna myndu velja fæðingu með aðstoð fæðingarlæknis (OU), 28,5% fæðingu á 

ljósmæðrarekinni einingu innan spítala (AMU), 23,3% ljósmæðrarekinni einingu utan spítala (e. 

freestanding midwifery unit, FMU) og 14,4% myndu velja heimafæðingu. Mynd 3 sýnir niðustöður úr 

ímynduðu forsendunum á skífuriti. Við yfirfærslu á niðurstöðum könnunarinnar á raunverulegar 

aðstæður má sjá að þriðjungur þeirra kvenna sem voru þegar búnar að taka ákvörðun um að fæða á 

spítala með aðstoð fæðingarlæknis (OU) myndu frekar velja ljósmæðrastýrða einingu ef það stæði öllum 

jafnt til boða og ef þær væru meðvitaðar um muninn á þeim.  

 

 

Mynd 2. Fyrirfram ákveðnir fæðingarstaðir 
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Mynd 3. Niðurstöður byggðar á ímynduðum forsendum 

 

4.3 Upplifun öryggis 

Nokkrar rannsóknanna komu inn á mikilvægi þess að upplifa sig örugga í fæðingunni og tengingu þess 

við val á fæðingarstað. Má þar nefna framvirka ferilrannsókn (e. prospective cohort study) van Haaren-

Ten Haken o.fl. (2012) frá Hollandi sem bar saman fæðingarstaði kvenna. Í Hollandi eru heimafæðingar 

algengar en tíðni heimafæðinga þar er með þeim hæstu í heiminum. Var það því talið ákjósanlegasti 

vettvangurinn til að bera saman hvað hefur áhrif á val kvenna á fæðingarstað. Markmiðið var að bera 

saman heimafæðingar, fæðingar á sjúkrahúsi með ljósmóður og fæðingar á sjúkrahúsi með fæðingar-

lækni. Þátttakendur í rannsókninni voru fengnir í gegnum mæðravernd og dreifðust þeir um allt landið. 
Inntökuskilyrði voru þau að kona væri frumbyrja sem talaði og skildi hollensku, væri á fyrsta þriðjungi 

meðgöngu og hraust í eðlilegri meðgöngu. Rannsakendur höfðu samband við þátttakendur í gegnum 

síma og fengu samþykki þeirra að taka þátt í rannsókninni. Spurningakönnun var síðan send heim til 

þátttakenda fyrir 21. viku meðgöngu. Spurt var um fyrirhugaðan fæðingarstað, lifnaðarhætti og lífsstíl 

kvennanna ásamt fjarlægð heimilis frá næsta sjúkrahúsi. Niðurstöður bárust frá 554 konum þar sem 231 

völdu heimafæðingu, 170 völdu sjúkrahús fæðingu með ljósmóður og 153 konur völdu fæðingu á 

sjúkrahúsi með fæðingarlækni. Af þeim 153 konum sem völdu fæðingu á sjúkrahúsi voru 42 konur sem 
höfðu farið í tæknifrjóvgun. Hlutfall fósturláta fyrr á ævinni var jafnframt hærra hjá þeim samanborið við 

hina hópana. Þær reiddu sig frekar á fæðingu á sjúkrahúsi þar sem aðgangur var að tækni og aukinni 

þjónustu þar sem þær voru kunnugar því umhverfi. Konur sem völdu að fæða á sjúkrahúsi með 

fæðingarlækni voru eldri og tekjuhærri en konur í hinum hópunum. Þær sem völdu heimafæðingu töldu 

það mikilvægast að vera í umhverfi sem þær þekktu og vera við stjórn í fæðingu. Mikilvægast fyrir konur 

sem völdu fæðingu á sjúkrahúsi var að þær upplifðu sig öruggar ef eitthvað kæmi uppá í fæðingunni og 

að verkjalyf væru innan handar. Menntunarstig var ekki talið hafa áhrif á val kvenna á fæðingarstað. 

Sýndu niðurstöður að konur sem völdu heimafæðingu höfðu ekki áhyggjur af inngripum í fæðingu og 
var það mögulega vegna þekkingarleysis á fæðingarferlinu. Rannsakendur töldu að val kvenna að fæða 

á sjúkrahúsi stjórnaðist af ótta við að eitthvað gæti farið úrskeiðis í fæðingu. Fundu þær einnig fyrir meira 

öryggi á sjúkrahúsi og hafði það ekki áhrif hvort umönnunaraðili væri ljósmóðir eða fæðingarlæknir. 
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Konur sem völdu heimafæðingu vildu vera í sínu eigin umhverfi og hafa stjórn á aðstæðum ásamt því 

að eiga persónulega fæðingarupplifun. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu það til kynna að konurnar 

væru upplýstar um valmöguleikana sem þær höfðu og að þær töldu sig taka upplýsta ákvörðun um val 

á fæðingarstað.  

 Önnur rannsókn byggir á frásögnum og var markmiðið að skoða áhrif fyrri meðgöngu og 

fæðingu á hugsanlegan fæðingarstað fyrir næstu fæðingu. Það voru Coxon, Sandall og Fulop (2015) 

sem framkvæmdu þessa framvirku rannsókn. Alls tóku 41 konur þátt í rannsókninni og fengust 

þátttakendur frá þremur heilbrigðisstofnunum á Englandi (e. NHS maternity services). Allar höfðu þær 

meira en einn valmöguleika þegar kom að vali að fæðingarstað en má þar nefna fæðingarþjónustu 

fæðingarlæknis (OU), ljósmæðrastýrða einingu innan spítala (AMU), ljósmæðrastýrða einingu utan 

spítala (FMU) og heimafæðingu. Markmiðið rannsakenda var að ná til kvenna með ólíka menntun, 
hjúskaparstöðu og starfa. Samkvæmt leiðbeiningum NICE um meðgönguvernd voru 33 kvennanna í 

lítilli eða meðal áhættu á meðgöngu. Samtals voru tekin þrjú viðtöl við hverja konu, fyrsta viðtal átti sér 

stað á 12.-24. viku, annað viðtal á 36.-40. viku en það fór fram símleiðis og seinasta viðtalið átti sér stað 

6-12 vikum eftir fæðingu. Á heildina litið voru konur sem höfðu ekki fætt barn áður líklegastar til að 

skipuleggja fæðingu án aðstoðar fæðingarlæknis en á sama tíma voru þær síður líklegar til að takast að 

fæða án aðstoðar fæðingarlæknis. Sumum þeirra var vísað á hátæknisjúkrahús til að fara í gangsetningu 

en tvær sem höfðu skipulagt heimafæðingu voru lagðar inn í fæðingunni sjálfri. Það var tilhneiging hjá 

fjölbyrjum að velja að fæða með aðstoð fæðingarlæknis á sjúkrahúsi. Þær sem voru í aukinni áhættu á 
meðgöngu völdu að fæða á sjúkrahúsi. Helmingur þeirra kvenna sem voru í lítilli eða meðal áhættu á 

meðgöngu, að meðtöldum fjölbyrjum sem höfðu fætt eðlilega áður, völdu að fæða á sjúkrahúsi í 

framtíðinni. Fram kom í viðtölum eftir fæðingu að frumbyrjur sem höfðu skipulagt að fæða utan 

sjúkrahúss en enduðu á því að fæða þar endurskoðuðu margar sínar hugmyndir um fæðingu og upplifðu 

sig hafa verið barnalegar (e. naive) eða bjartsýnar. Frumbyrjur vonuðust í mörgum tilvikum til að fæða 

án inngripa en það voru dæmi um að það hafi þurft að grípa inn í fæðingu til dæmis með deyfingu og 

töngum. En það voru þó líka konur sem höfðu skipulagt fæðingu utan sjúkrahúss og upplifað fæðingu 

án inngripa en sáu þó ekki fyrir sér að fæða annarsstaðar en á sjúkrahúsi næst. Þær sem upplifðu erfiða 
fæðingu áttu erfitt með að ímynda sér að geta fætt án aðstoðar. Einnig voru konur sem fæddu á sjúkra-

húsi en höfðu upplifað fæðingu án inngripa líklegar til að velja það fyrir næstu fæðingu þar sem upplifun 

þeirra var góð og þær tengdu það við aukið öryggi. Það sýndi sig að sú þjónusta og umhyggja sem 

konan fékk á þeim stað sem hún fæddi á endanum, óháð þeirra áætlunum, hafði meiri áhrif heldur en 

þeirra fyrri viðhorf til meðgöngu og litaði það skoðun þeirra á fæðingarstað fyrir næstu hugsanlegri 

fæðingu. Með öðrum orðum var kona líkleg til að sjá fyrir sér að fæða aftur þar sem hún fæddi barn sitt, 

hvort sem það var heimafæðing, fæðingarheimili, ljósmæðrastýrð eining á sjúkrahúsi eða á 
hátæknisjúkrahúsi 

Eigindleg rannsókn eftir Catling, Dahlen og Homer (2014) sem framkvæmd var í Ástralíu, fjallaði 

meðal annars um öryggisupplifun kvenna í fæðingu. Markmiðið var að skoða hvað hefur áhrif á val 

kvenna sem velja að fæða heima þar sem heilbrigðisþjónusta var greidd af hinu opinbera. Gögn voru 
fengin með hálf- stöðluðum viðtölum við 17 konur sem höfðu valið að fæða heima með þjónustu greidda 

af hinu opinbera en slík þjónusta byrjaði í Ástralíu árið 2005. Viðtölin við konurnar sem tóku þátt áttu sér 
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stað að minnsta kosti sex vikum eftir fæðingu barna þeirra og fóru þau fram á heimilum þeirra. Sjö 

kvennana voru frumbyrjur en tíu voru fjölbyrjur. Þó svo að allar hafi stefnt á heimafæðingu voru sjö þeirra 

færðar á sjúkrahús ýmist fyrir eða í sjálfri fæðingunni. Öll þemu sem komu fram i viðtölunum einkenndust 

af því að hafa traust á því sem eðlilegt er (e. faith in normal) og að hafa ígrundað ákvörðun um 

heimafæðingu. Konurnar upplifðu sig sjálfstæðar, voru líkamlega og andlega hraustar og töldu sig ekki 

þurfa á lyfjum að halda í fæðingunni. Þær höfðu trú á eigin líkama og ljósmæðrum sínum. Þær sáu 

notkun lyfja í fæðingu sem inngrip og var þeirra sýn að það ætti einungis að vera notað ef nauðsyn krefði 
eða eitthvað kæmi upp á í fæðingu. Sumar töldu sig ekki eiga rödd á spítalanum og hræddust það að 

geta ekki svarað fyrir sig í miðri fæðingu. Allar konurnar töluðu um að vilja hafa stjórn á aðstæðum, á 

meðgöngunni og í fæðingunni og var það stór þáttur í þeirra ákvarðanatöku. Þær vildu forðast það að 

finna sig knúna til að aðlaga sig að sjúkrahús umhverfinu og fara í sjúklingahlutverkið. Jafnframt óttuðust 

þær keðjuverkanir sem inngrip geta haft í för með sér. Það að hafa stjórn á því hver yrði viðstaddur 

fæðingu var einnig mikilvægt atriði fyrir þær og gerði þeim kleift að gera fæðinguna að fjölskylduviðburði. 

Það að velja að fæða með þjónustu sem greidd er af ríkinu þýddi auðvelt aðgengi inn á fæðingarstofuna 

og ýtti það undir öryggi kvennana, að vita að það væri alltaf hægt að breyta til eða skipta um skoðun. 
Konurnar töldu sig þurfa að gæta þess hverjum þær sögðu frá áformum sínum um heimafæðingu. Gerðu 

þær það til þess að vernda ákvörðun sína og takmarka þannig athugasemdir annarra auk þess að sleppa 

við neikvæðar og andstæðar skoðanir. Þær þurftu að viðhalda jákvæðu viðhorfi sínu og minna sig á að 

hafa tekið rétta ákvörðun. Ásamt því sem þær leituðu ráða hjá öðrum konum sem voru opnar fyrir 

eðlilegum fæðingum, nýttu þær sér líka bækur, rannsóknargreinar, heimildamyndir og einstaka kona 

nýtti sér stuðningshópa fyrir heimafæðingar.  

 

4.4 Áhrifavaldar ákvörðunar í nærumhverfi kvenna 

Fjallað er um áhrifavalda á ákvarðanatöku um fæðingarstað í mörgum þeim rannsóknum sem teknar 

eru fyrir. Ein þeirra er framvirk ferilrannsókn (e. prospective cohort study) eftir Sluijs, Cleiren, Scherjon 

og Wijma (2015) sem framkvæmd var í Hollandi. Í henni var fæðingarhræðsla (fear of childbirth, FOC) 

könnuð hjá konum á 30. viku meðgöngu og svo aftur sex vikum eftir fæðingu. Kannað var hvort 

fæðingarreynsla og fyrri reynsla mæðra og systra hefði áhrif á val á fæðingarstað. Ljósmæður í mæðra-

vernd buðu konum að taka þátt sem uppfylltu skilyrði rannsóknarinnar og fengu þær senda heim til sín 

samþykki fyrir þátttöku og spurningalista. Alls tóku 194 konur þátt og meðalaldur þátttakanda var 32,1 

ár. Spurningalisti á 30. viku innihélt spurningar um fyrirhugaðan fæðingarstað og hvers vegna þær völdu 
þann fæðingarstað. Einnig voru spurningar um fæðingarreynslu mæðra og systra þátttakanda, verkja-

stillingu, möguleg inngrip og vandamál sem gætu hafa komið upp í þeirra fæðingum. Sex vikum eftir 

fæðingu fengu þær spurningalista sem innihélt spurningar um fæðingarreynsluna og upplifun þeirra. 

Niðurstöður sýndu að flestar konur kusu að fæða heima eða 60,6% þeirra og 33% völdu að fæða á 

spítala. Raunin var sú að 52% þátttakenda fæddu heima og 48.1% fæddu á spítala. Niðurstöður benda 

einnig til þess að enginn áberandi munur væri á fæðingarhræðslu hvort sem kona fæddi heima eða á 

sjúkrahúsi ef hún hafði ákveðið það sjálf fyrir fæðingu. Aðeins einn hópur kvenna upplifði meiri fæðingar-
hræðslu eftir fæðingu. Það var sá hópur kvenna sem þurfti að flytja úr heimafæðingu á sjúkrahús í 
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fæðingunni sjálfri en að öðru leyti hafði fæðingarhræðsla dvínað eftir fæðingu hjá þátttakendum. 

Höfundar rannsóknarinnar töldu niðurstöður hennar leiða það í ljós að ekki væri tengsl milli vals á 

fæðingarstað og fæðingarhræðslu. Félagslegt umhverfi konu hefur meiri áhrif ásamt fyrri fæðingar-

reynslu móður og systur. Óöryggi um að hafa tekið ranga ákvörðun um fæðingarstað getur aukið 

fæðingarhræðslu frekar en fæðingarstaðurinn sjálfur. 

Í þversniðskönnun (e. cross- sectional survey) Steel, Adams, Frawley, Broom og Sibbritt (2015) 

sem framkvæmd var í Ástralíu var verið að bera saman fæðingarstaði kvenna. Fæðingarstaðirnir voru 

fæðing á sjúkrahúsi með aðstoð fæðingarlæknis, fæðing á ljósmæðrastýrðri einingu eða heimafæðing 

með aðstoð ljósmóður. Úrtak var fengið úr stærri rannsókn sem gerð var meðal kvenna í Ástralíu. Þátt-

takendur rannsóknarinnar voru á aldrinum 32 til 37 ára og voru barnshafandi eða höfðu fætt barn árið 

2009. Könnun var send á heimili þátttakenda og áttu þær að svara grunnupplýsingum um sjálfa sig, 
menntun og stöðu ásamt því að svara spurningum um framgang meðgöngu og fæðingar, notkun 

verkjalyfja í fæðingu, fæðingarstað og fæðingarútkomu. Svörun barst frá 1835 konum og voru niður-

stöðurnar unnar út frá þeim hóp. Niðurstöður bentu til þess að menntunarstig kvenna hefði áhrif á 

ákvörðunartöku um fæðingarstað. Konur með háskólamenntun völdu frekar að fæða á ljósmæðra-

stýrðum einingum eða heima en þær með lægra menntunarstig völdu fremur sjúkrahúsfæðingu með 

fæðingarlækni. Möguleikarnir gætu þá verið að mati rannsakenda að konur með hærra menntunarstig 

hefðu mögulega betra heilsulæsi og séu betur upplýstar um þeirra ákvörðun á fæðingarstað. Konur sem 

völdu fæðingu á sjúkrahúsi voru í miklum meirihluta þar sem flestar fæðingar í Ástralíu fara fram á 
sjúkrahúsi. Talið er að ákvörðun byggi á skoðunum samfélagsins þar sem áhættuþættir fæðingarinnar 

eru fremst í huga fólks með þann hugsunarhátt að fæðing sé ekki náttúrulegt ferli, ásamt því að þeim er 

ekki talið óhætt að fæða utan sjúkrahús vegna áhættuþátta á meðgöngu. Höfundar rannsóknar töldu 

styrkleikar rannsóknarinnar vera að um stórt úrtak er að ræða og fyrsta rannsókn sinnar tegundar sem 

ber saman fæðingarstaði. Veikleikar rannsóknarinnar voru þeir að um er að ræða lítið aldursbil kvenna 

og ekki hægt að endurspegla yfir á yngri eða eldri hópa. Einnig var skipting fæðingastaða ekki nægilega 

dreifð og gæti því haft meri áhrif á niðurstöður þar sem fæðingar á sjúkrahúsi voru í miklum meirihluta 

eða 1757 konur miðað við 49 fæðingar á ljósmæðrastýrðri einingu og 29 heimafæðingum. Niðurstöður 
þessara rannsóknar getur gefið heilbrigðistarfsmönnum innsýn á val kvenna á fæðingarstað út frá þeirra 

lífsstíl og lifnaðarháttum.  

Fleiri rannsóknir koma inn á áhrifavalda ákvarðananna en má þar nefna Íslenska rannsókn eftir 
Berglindi Hálfdánsdóttir, Helgu Gottfreðsdóttir og Herdísi Magnúsdóttir (2015) sem hafði það markmið 

að skoða hvernig fjallað er um heimafæðingar í fjölmiðlum, hversu oft var fjallað um þær, hverjir fjölluðu 

um þær og hversu mikið samræmi var á milli þess og þróun fæðinga í landinu. Leit var takmörkuð við 

stærstu fréttablöðin á Íslandi, Morgunblaðið, Fréttablaðið, DV, Fréttatíminn og 24 Stundir og var safnað 

gögnum frá árunum 1990 til 2011. Á þessu tímabili voru miklar sveiflur í heimafæðingum á Íslandi og 

var tíðni verulega lág 1990 en jókst til muna eftir það. Samtals voru 127 gögn greind útfrá ákveðnum 

leitarorðum. Að meðaltali voru birtar sex greinar á ári en engin gögn fundust yfir árin 1994 og 1996. Við 

greiningu á gögnum var niðustaðan sú að 53% gagnanna báru með sér jákvæða umfjöllun en aðeins 
7% sýndu neikvæða umfjöllun. Sjá má mynd 4 fyrir frekari útlistun á birtingarmynd greinanna en einnig 

má sjá á töflu 5 hverjir skrifuðu umfjöllunina. 
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Mynd 4. Birtingarmynd umfjöllunar 

 

 

Tafla 5. Höfundur umfjöllunar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvö lykilorð voru áberandi í umræðunni og voru þau: Öryggi og val. Umfjöllun af hálfu barnshafandi 

kvenna gaf það til kynna að öryggi fólst ekki í hátækni eða aðgengi að hátækniþjónustu á spítala heldur 

fólst það meira í því að vera með einhverjum sem þú þekkir og treystir. Umfjallanir frá ljósmæðrum lýstu 

öryggi á svipaðan hátt og lögðu áherslu á að öryggi fælist í því að hafa tækifæri til að velja fæðingarstað 

eftir því hvar konan upplifir sig örugga. Sumar konur töldu sjúkrahús vera öruggasta kostinn fyrir sig, sér 

í lagi konur sem höfðu erfiða fæðingu að baki. Áhersla var á virðingu fyrir ákvörðun kvenna og fjölbreyti-
leika í reynslu og væntingum þeirra. Mátti sjá í umfjöllun að ef kona var hraust og búin að eiga heilbrigða 

meðgöngu væri heimafæðing öruggur kostur. Sumir rökræddu að mæðravernd væri undir áhrifum þeirra 

sýnar og hugsunar að meðganga og fæðing væri áhættusamt ferli, sem gæti orðið til þess að konur 

upplifa sig hafa takmarkaða valmöguleika. Þeir læknar sem tjáðu sig um heimafæðingar voru almennt 
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efins um öryggi þeirra sem hafði áhrif á það hvernig þeir miðluðu upplýsingum um þær til kvennanna. 

Umræðan um val kom fram í flestum umfjöllunum og almennt var niðurstaðan sú að konur vildu aukna 

valmöguleika og möguleikann á því að velja sér ljósmóður sem þær treystu. Í nokkrum viðtölum kom 

fram að konur sem völdu heimafæðingu þurftu að verja val sitt á fæðingarstað gagnvart vinum, fjölskyldu 

og jafnvel heilbrigðisstarfsfólki sem leiddi til þess að sumar forðuðust alfarið að ræða um sín áform 

varðandi heimafæðingu við aðra en maka. Í flestum tilvikum voru það mæðurnar sem ákváðu 

fæðingarstað og þurftu þær í sumum tilvikum að sannfæra feðurna sem sýndu efasemdir varðandi 
fæðingarstaðinn. Það átti þó meira við um feður sem voru að eignast sitt fyrsta barn en þeir sem höfðu 

þegar verið viðstaddir fæðingu voru jákvæðari fyrir hugmyndinni um heimafæðingu. Virðist því 

samkvæmt rannsakendum að niðurstöður benda til þess að það ríkir ákveðið frelsi hjá konum á Íslandi 

til að velja fæðingarstað eftir því hvar þeim líður vel og upplifa sig örugga.  

 

4.5  Áhrif heilbrigðisstarfsmanna á ákvarðanatöku 

Í samanburðarannsókn Miller og Skinner (2012) sem framkvæmd var í Nýja Sjálandi var verið að bera 

saman fæðingarútkomu hjá hraustum frumbyrjum sem velja að fæða á sjúkrahúsi og þeim sem velja að 

fæða heima. Þátttakendur voru valdir með aðstoð tólf ljósmæðra sem sinntu bæði heimafæðingum og 
sjúkrahúsfæðingum. Allar konur sem tóku þátt voru hraustar frumbyrjur sem fóru í sjálfkrafa sótt. Alls 

voru 228 konur og fæðingar rannsakaðar, þar af voru 109 heimafæðingar og 116 fæðingar á sjúkrahúsi. 

Rýnihópur (e. focus group) rannsóknarinnar samanstóð af ljósmæðrum, sem allar höfðu yfir tíu ára 

starfsreynslu. Í rýnihópnum ræddu ljósmæðurnar sín sjónarhorn á því hvernig fæðingarstaðurinn hefði 

áhrif á þeirra umönnun og þjónustu í fæðingunni. Spurningalisti var sendur til kvenna í úrtakinu og var 

ljósmæðrum í rýnihópnum boðið að taka þátt í hönnun spurningalistans til að gera hann nákvæmari. Öll 

stig fæðinga voru borin saman eftir því hvar konurnar fæddu, heima eða á sjúkrahúsi og voru stigin 
svipað löng þrátt fyrir ólíka fæðingarstaði. Fleiri inngrip áttu sér stað hjá konum sem völdu að fæða á 

sjúkrahúsi samanborið við konur sem fæddu í heimahúsi. Má þar helst nefna belgjarof, fá vökva í æð 

og aukin tíðni legganga skoðana í fæðingu. Munur var á verkjastillingu hjá hópunum þar sem konur í 

heimafæðingu kusu oftar að nota vatn sem verkjastillingu. Meirihluti kvennanna í báðum hópum fæddu 

gegnum fæðingarveg án inngripa en notkun lyfja í fæðingu var hlutfallslegra meiri á sjúkrahúsum en í 

heimafæðingum. Um 87% kvenna í úrtakinu fæddu án inngripa. Hlutfallslega fleiri eðlilegar fæðingar 

voru í heimahúsi þó svo að sömu ljósmæðurnar sinntu báðum hópum. Fimmtungur sjúkrahúsfæðinga 

þurftu inngrip í fæðingu en aðeins fimm prósent í heimafæðingu. Úrvinnsla niðurstaða benti til þess að 
ljósmæður í heimafæðingum ráðfærðu sig við aðrar ljósmæður en aftur á móti virtust ljósmæður á 

sjúkrahúsum ráðfæra sig frekar við fæðingarlækni. Benda niðurstöður til þess að meiri líkur séu á því 

að ljósmæður nýti sér frekar gagnreynda þekkingu í heimafæðingum en á sjúkrahúsum. Geta niður-

stöður þessara rannsóknar nýst þeim sem standa frammi fyrir vali á fæðingarstað og aðstoða við 

ákvörðunartöku kvenna þar sem sjónarmið ljósmæðra sem sinna bæði heimafæðingum og sjúkrahús-

fæðingum koma fram.  

Sjoblom, Idvall, Radestad og Lindgren (2012) sendu út könnun á allar konur í Svíþjóð sem höfðu 

fætt heima á árunum 1992 til ársins 2005 þar sem reynsla og upplifun þeirra á heimafæðingum var 
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skoðuð, ásamt því að kanna viðbrögð við þeirri ákvörðun. Heimafæðingar eru ekki algengar í Svíþjóð 

og þarf konan sjálf að útvega sér ljósmóður og borga henni fyrir aðstoð við fæðingu ef hún ætlar sér að 

eiga heima. Spurningalistinn innihélt 90 spurningar og var síðasta spurningin opin þar sem spurt var 

hvort að einhver hafi reynt að hafa áhrif á ákvörðun þeirra um að eiga barnið heima og segja frá því í 

hverju afskiptin fólust. Rannsóknin var gerð út frá svörun þessarar síðustu spurningar. Svör bárust frá 

594 konum og var meðal aldur 27 ár við fæðinguna. Rannsóknin snerist um þau svör sem bárust við 

síðustu spurningunni og er því eigindleg rannsókn. Svörunum var skipt upp eftir innihaldsgreiningu (e. 
content analysis) í þemu og undirþemu sem endurspegluðu upplifun kvennanna. Niðurstöður bentu 

frekar til þess að fólk teldi heimafæðingu of áhættusama eða að upp gætu komið lífsógnandi aðstæður 

eða óvæntar uppákomur, frekar en að ekki væri borin virðing fyrir ákvörðun kvennanna. Heilbrigðis-

starfsmenn og ljósmæður kölluðu konurnar kærulausar og sjálfselskar fyrir það að velja heimafæðingu 

þar sem hún væri að bjóða hættunni heim. Töldu þeir að valið snerist eingöngu um þægindi móðurinnar 

fremur en hvað væri barninu fyrir bestu. Konurnar gerðu sér grein fyrir áhættu og ávinningi heima-

fæðinga og byggðu allar ákvörðun sína á ítarlegri upplýsingasöfnun og tóku ákvörðun út frá henni. Að 

þeirra mati skorti stuðningsaðilum í nærumhverfi þeirra skilning og fræðslu um heimafæðingar, auk þess 
sem sem bar á að tönglast væri á neikvæðum athugasemdum og hættum við fæðingu. Í stað þess að 

fá gagnreyndar upplýsingar frá ljósmóður fengu þær fremur upplýsingar um það sem ljósmóðurinni þótti 

ákjósanlegasti fæðingarstaðurinn og fannst þeim að ljósmóðirin sýndi óskum móður vanvirðingu. Margar 

konur upplifðu sig einar og án stuðnings við ákvörðunartöku sína en þær leituðu þó oft stuðnings hjá 

konum með sambærilega upplifun. Við túlkun rannsóknar ber að hafa tvennt í huga sem gæti hafa haft 

áhrif á niðurstöður hennar. Annars vegar voru rannsakendurnir hjúkrunarfræðingar og ljósmæður sem 

þekktu samskonar frásagnir og kom fram í rannsókninni og geta því niðurstöðurnar haft áhrif á hlutleysi 

rannsakanda. Hins vegar áttu sumar fæðingarnar sér stað mörgum árum fyrr og er hægt að deila um er 
hvort upplifunin sé í samræmi við það sem í raun átti sér stað þegar svo langt er liðið frá fæðingunni. 

Um stórt úrtak kvenna tók þátt í könnuninni og velta rannsakendur fyrir sér hversu margar konur voru 

talaðar gegn þeirra hugmyndum og óskum um heimafæðingu útfrá niðurstöðum rannsóknar þar sem 

einungis var rætt við konur sem áttu fyrri heimafæðingu.  

Jouhki (2012) framkvæmdi rannsókn í Finnlandi sem byggði á einstaklings eigindlegum djúpviðtölum 

(e. in-depth interviews) við tíu konur. Þátttakendur fengust með snjóboltaúrtaki með aðstoð ljósmóður 

sem starfaði í heimafæðingum. Leitast var eftir því að svara því hvað leiddi til þess að konurnar ákváðu 

að fæða heima, hvaða upplýsingar þær höfðu aflað sér og hvort einhverjir styðjandi eða hamlandi þættir 

hafi haft áhrif á þeirra ákvöðrunartöku. Samtals höfðu konurnar sem tóku þátt fætt 34 sinnum á árunum 

1992 til 2007, þar af voru 23 heimafæðingar. Þegar skoðað var hverjar ástæður voru fyrir heimafæðingu 

mátti sjá nokkur þemu en það sem stóð upp úr var fyrri fæðingarreynsla sem þá var yfirleitt slæm 
fæðingarreynsla á sjúkrahúsi eða fyrri jákvæð reynsla af heimafæðingu. Einnig kom fram það viðhorf til 

fæðinga að það sé náttúrulegur viðburður en ekki sjúkdómur og var sjálfræði mikilvægur þáttur í 

ákvarðanatöku kvennanna. Að auki kom fram að almenn heilbrigðisþjónusta hafi ekki uppfyllt þeirra 

væntingar og sumar upplifðu vantraust á heilbrigðisstofnanir (e. medical establishment). Leitast var eftir 

svörum um það hvort og hvernig konurnar leituðu sér upplýsinga en helstu upplýsingar komu frá finnsku 

samfélagi um virkni í fæðingarferli, bókum og rannsóknargreinum. Að auki var nefnt að aðrar konur sem 
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hafi fætt heima og starfsfólk heilbrigðiskerfisins hafi verið uppspretta upplýsinga fyrir úrtakshópinn. 

Þættir sem voru styðjandi í þeirra ákvarðanatöku var stuðningur maka, fjölskyldu og vina, sér í lagi 

mæðra sem höfðu reynslu af því að fæða heima. Einnig var heilbrigð meðganga, möguleikinn á því að 

ráða ljósmóður og sjálfsöyggi styrkjandi fyrir ákvörðun þeirra. Eitthvað var af hamlandi þáttum þar sem 

helst má nefna neikvætt viðmót heilbrigðisstarfsfólks þar sem jafnvel var reynt að tala þær af því að 

fæða í heimahúsi og fundu þær fyrir þrýsting á að skipta um skoðun. Annar hamlandi þáttur var 

kostnaður þar sem greiða þurfti fyrir ljósmóður ef konan æltar sé að fæða utan almenna heilbrigðis-
kerfisins í Finnlandi.  

Önnur rannsókn eftir Catling-Paull, Dahlen og Homer (2011) varð fyrir valinu en hún hafði það að 

markmiði að kanna ástæður sem liggja að baki sjálfsöryggi fjölbyrja til að eiga heimafæðingu með 

þjónustu greidda af hinu opinbera í Ástralíu. Rannsóknin var eigindleg rannsókn, þar sem notast var við 
hálfstöðluð viðtöl með  opnum spurningum. Samtals tóku tíu fjölbyrjur þátt eftir skipulagða heima-

fæðingu. Þær spönnuðu breytt aldursbil en þær voru milli 21 og 39 ára gamlar, allar voru þær ýmist 

giftar eða í sambandi við barnsföður og engin þeirra átti heimafæðingu að baki. Af þessum tíu konum 

þurfti að flytja þrjár á sjúkrahús í fæðingu. Nokkur þemu voru greind í rannsókninni og voru þau: 

„Sjálfstraust á eigin líkama“, „traust á ljósmæðrum“, „traust til heilbrigðiskerfisins“ og „mat á ávinning og 

áhættu“. Undir þemanu „sjálfstraust á eigin líkama“ kemur fram að konurnar upplifa sig sjálfstæðar, 

ákveðnar og líkamlega og andlega hraustar. Þessir þættir ýttu undir öryggi kvennanna til að velja 

heimafæðingu. Þær treystu líkama sínum til að fæða barn og upplifðu þær þetta sem eitthvað sem hafi 
þróast út frá lífsreynslu þeirra. Það var hughreystandi að hafa átt eðlilega fæðingu að baki og margar 

kvennanna óskuðu þess að sleppa við inngrip með lyfjum í fæðingunni. Næsta þema var „traust á 

ljósmæðrum“ en í því fólst að konurnar báru traust til ljósmæðranna og þeirra þekkingar og færni. 

Ljósmæðurnar voru áhrifamiklar þegar kom að vali kvennanna þar sem þær deildu upplýsingum og 

drógu úr ótta. Það jákvæða viðhorf sem ljósmæðurnar höfðu til fæðinga var mikilvægt fyrir konurnar. 

Helmingur kvennanna tóku þátt í fæðingarundirbúnings námskeiði og kunnu þær vel að meta þær 

upplýsingar sem þær fengu þar og ýtti það frekar undir sjálfsöryggið við að velja heimafæðingu. „Traust 

gagnvart heilbrigðiskerfinu“ kemur inn á öryggistilfinningu kvennanna sem þær upplifðu við það að vita 
af sjúkrahús og sjúkrabílaþjónustu og valmöguleikanum að færa sig á sjúkrahús ef þess þótti þörf. Það 

vakti hugarró að vita af því að það væri alltaf hægt að breyta um skoðun án nokkurs fyrirvara. Undir 

þemanu „mat á ávinning og áhættu“ mátti sjá að þær ígrunduðu vel áhætturnar sem fólust í því að velja 

heimafæðingu en það ýtti frekar undir sjálfsöryggið við ákvörðunina. Margar kvennanna ræddu við aðrar 

konur sem höfðu reynslu af heimafæðingu eða þekktu einhverja sem höfðu fætt heima. Konurnar öfluðu 

sér upplýsinga um heimafæðingar úr bókum, af internetinu, frá heilbrigðisstarfsfólki og vinum. Einnig 

hafði fyrri reynsla kvennanna og fjölskyldumeðlima áhrif á þeirra sjálfsöryggi og gáfu þeim styrk í sínu 
vali. Konurnar forðuðust að ræða um val á fæðingarstað við einstaklinga, þar með talið heilbrigðis-

starfsfólk, sem hafði neikvæða sýn á heimafæðingar og urðu margar þreyttar á því að þurfa að útskýra 

og réttlæta val sitt fyrir öðrum. Allar konurnar tóku það fram að þær myndu velja heimafæðingu í næstu 

fæðingu, líka þær sem þurfti að færast á sjúkrahús í fæðingu. 
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5 Umræða 

Markmið þessa fræðilegu samantektar var að svara rannsóknarspurningunum: Hvað liggur á bak við 

ákvörðun kvenna um val á fæðingarstað, hversu vel upplýstar þær eru um möguleikana sem þær hafa 

og hvaðan upplýsingarnar eru að koma sem þær byggja sína ákvörðun á. Við upplýsingasöfnun og 

rannsóknarleit kom í ljós að margar rannsóknir hafa verið gerðar um val á fæðingarstað í löndum sem 

hafa svipað ferli varðandi umönnun kvenna á meðgöngu, fæðingu og sængurlegu og er á Íslandi. Hvert 
land er þó með ólíkar nálganir sem vert er að skoða og bera saman til þess að sjá hvað gera má betur 

og hvað er vel gert varðandi ákvarðanatöku kvenna um val á fæðingarstað hér á Íslandi. 

Í niðurstöðu kafla þessara samantektar var greint frá þrettán rannsóknum sem svara rannsóknar-
spurningum höfunda. Heildar yfirsýn yfir rannsóknir má sjá í fylgiskjali 1. Vert er að taka fram að sex 

rannsóknanna fjölluðu einungis um ákvarðanartöku kvenna sem höfðu valið heimafæðingu, sem í okkar 

samfélagi telst vera frábrugðið því eðlilega ef marka má tíðni fæðinga heima miðað við á spítala. Sjö 

rannsóknir skoðuðu ákvarðanartöku fleiri fæðingarstaða, svo sem heimafæðingu, fæðingu á ljósmæðra 

rekinni einingu eða á spítala. Hér fyrir neðan verður svarað rannsóknarspurningu höfunda út frá rann-

sóknunum í niðurstöðukafla og borið saman við fræðilegan kafla ritgerðar. 

 

5.1 Hvað liggur að baki ákvörðun kvenna um val á fæðingarstað 

Öryggi er mjög áberandi við skoðun á því hvað það er sem liggur á bak við ákvörðun kvenna um val á 

fæðingarstað og virðist skipta miklu máli að konan upplifi sig örugga hvar sem hún velur sér að fæða. 

Margar rannsóknir koma inn á öryggi en það er misjafnt hvað liggur á bak við það hjá konum og hvað 

það er sem skapar öryggistilfinningu hjá þeim. Sumar rannsóknir benda til þess að konur upplifi sig 

öruggari í heimahúsi með reyndar ljósmæður sem þær treysta og þekkja á meðan aðrar upplifa sig 

öruggari á spítala þar sem ótti ríkir hjá mörgum um að eitthvað fari úrskeiðis (Berglind Hálfdánsdóttir, 

Helga Gottfreðsdóttir og Herdís Magnusdóttir 2015; Murray-Davis o.fl., 2012; van Haaren-Ten Haken 

o.fl., 2012). Tvær rannsóknir koma inn á öyggistilfinningu tengt því að geta alltaf leitað á sjúkrahús í 
fæðingu ef þess þykir þörf og að greiður aðgangur að heilbrigðiskerfinu stuðli að aukinni öryggis-

tilfinningu (Catling o.fl., 2014; Catling-Paull o.fl., 2011). Það er því mikilvægt að það komi skýrt fram 

þegar verið er að fræða um val á fæðingarstað, að það er alltaf hægt að skipta um skoðun og alltaf hægt 

að leita á sjúkrahús ef þess er óskað. 

Þá komum við einnig inn á traust kvenna en það helst gjarnan í hendur við öryggistilfinningu. Í 

fræðilega hluta ritgerðarinnar kom fram að traust milli ljósmóður og barnshafandi konu skipti miklu máli 

í ákvörðun um fæðingarstað og skapast það gjarnan ef samfella er í þjónustu og heildrænni nálgun er 

beitt (Attarha o.fl., 2016). Í þeim rannsóknum sem voru teknar fyrir er traust algengt viðfangsefni og er 

það áberandi að margar konur sem velja að fæða heima finna til trausts og trú á eigin líkama og sjálfu 

fæðingarferlinu. Algengt er að þær sem velji heimafæðingu sjái fæðingu sem náttúrulegan viðburð en 

ekki sjúkdóm (Catling o.fl., 2014; Catling-Paull o.fl., 2011; Jouhki, 2012). Það viðhorf að fæðing er 

náttúrulegur viðburður helst í hendur við hugmyndafræði ljósmæðra, sem sjá barneignir sem lífeðlislegt 
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ferli en ekki sjúkdóm (Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2000). Samhliða því að treysta eigin líkama var líka talað 

um traust til ljósmæðra og þeirrar þekkingar en einnig að vita af því að það sé alltaf hægt að leita til 

heilbrigðiskerfisins, með öðrum orðum alltaf hægt að leita á spítala, ef eitthvað skyldi koma upp á í 

fæðingu (Catling-Paull o.fl., 2011; Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2000). Ljósmæður hafa djúpa þekkingu á 

barneignarferlinu og vinna þær ekki einungis eftir klínískri færni og fræðilegri þekkingu heldur líka af 

innsæi og tilfinningu (Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2000). Ein rannsókn kom inn á vantraust kvenna til 

heilbrigðiskerfisins sem varð til þess að konur völdu að fæða heima (Jouhki, 2012). Ekki var mikið rætt 
um vantraust í öðrum rannsóknum en það væri áhugavert að skoða hvað liggur þar að baki og hvort 

þetta sé algengt hjá konum sem kjósa að fæða utan spítala. Í annarri rannsókn kom fram að stuðningur 

ljósmóður hafi verið lykilþáttur í ákvarðanatöku um að fæða heima (Murray-Davis o.fl., 2012). Margt 

bendir til þess að ákvörðun kvenna byggist á skoðunum í samfélaginu sem tengjast áhættuþáttum í 

fæðingu og áherslu á að eitthvað geti farið úrskeiðis í fæðingu (Steel o.fl., 2015). Þó gefur Íslensk 

rannsókn um umfjöllun heimafæðinga í fjölmiðlum vísbendingar um að það ríki jákvætt viðhorf til 

heimafæðinga hérlendis (Berglind Hálfdánsdóttir o.fl., 2015). 

Eðlilegt er að velta því fyrir sér hvort persónugerð og viðhorf hafi því eitthvað með það að gera hvar 

konan velji að fæða barn sitt. Fyrri reynsla, hvort sem um jákvæða eða neikvæða reynslu sé að ræða, 

virðist skipta miklu máli fyrir ákvörðun kvenna á fæðingarstað. Á það bæði við um eigin reynslu og 

reynslu einhvers nákomins eins og vinar eða fjölskyldumeðlima (Catling-Paull o.fl., 2011; Hinton o.fl., 

2018; Jouhki, 2012; Sluijs o.fl., 2015). Má því álykta að félagslegt umhverfi kvenna og viðhorf þeirra til 
fæðinga hafi ef til vill mikið að segja um það hvar konur velja að fæða.  

 

5.2 Hversu vel eru konur upplýstar um valmöguleika 

Erfitt er að meta það hversu vel konur eru upplýstar um valmöguleika á fæðingarstöðum og var ekki 

komið ítarlega inn á það í þeim rannsóknum sem urðu fyrir valinu. Upplýst ákvörðun virðist þó vera einn 

lykilþáttur í ákvarðanatöku um fæðingarstað samkvæmt rannsókn Murray-Davis (2012). Eins og fram 

kom í fræðilega hluta þessa verkefnis er hætta á því að konur sem hafa ekki nægilega þekkingu og eru 

ekki nægilega upplýstar um mismunandi valmöguleika velji út frá því sem þeim er sagt eða því sem telst 
vera normið, sem mögulega útskýrir að hluta þann mikla mun sem er á fæðingum á spítala og utan 

spítala fæðingum (O'Brien o.fl., 2017). Kom það fram í rannsókn að margar konur virtust ekki meðvitaðar 

um þá fæðingarstaði sem voru í boði og þekktu ekki muninn á þeirri þjónustu sem fólst í mismunandi 

stöðum og töldu sig því ekki geta tekið upplýst val (O'Brien o.fl., 2017). Kom það einmitt fram í rannsókn 

að margar konur virtust ekki meðvitaðar um þá fæðingarstaði sem voru í boði og þekktu ekki muninn á 

þeirri þjónustu sem fólst í mismunandi stöðum og töldu sig því ekki geta tekið upplýst val (Hinton o.fl., 

2018). Niðurstöður bentu einnig til þess að konur með hærra menntunarstig og því hugsanlega betra 

heilsulæsi væru líklegri til að vera betur upplýstar um þá valmöguleika sem stóðu þeim til boða (Steel 
o.fl., 2015). 

Kom það fram í niðustöðum að sumar konur óskuðu þess að það gæfist meiri tími í mæðravernd til 

að ræða um væntanlegan fæðingarstað og fá ítarlegri upplýsingar um það sem er í boði á hverjum stað 
frá ljósmóður (Hinton o.fl., 2018). Samkvæmt klínískum leiðbeiningum hérlendis er mælt með því að 
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ljósmóðir ræði um val á fæðingarstað í tvígang í mæðravernd en það er í fyrstu skoðun sem er yfirleitt 

um 10 vikna meðgöngu og aftur á 36. viku (Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2010). Höfundar þessarar 

fræðilegu samantektar fóru í vettvangsferð á fæðingarstofu Bjarkarinnar og ljósmæðravakt á heilbrigðis-

stofnun Suðurnesja til að víkka sjóndeildarhringinn og auka þar með þekkingu á ólíkum fæðingarstöðum 

fyrir framkvæmd verkefnisins. Það vakti áhuga að upplifun ljósmæðra í Björkinni sé sú að konur sem 

velja að fæða utan spítala séu almennt vel upplýstar og hafa lesið sér vel til um það sem í boði er. Einnig 

var það áhugavert að það virðist vera munur á aðsókn í þeirra þjónustu eftir búsetu kvenna og spyr 
maður sig hvort það hafi eitthvað með upplýsingar og þá fræðslu sem konur fá í mæðravernd að gera 

(Arney Þórarinsdóttir, munnl. uppl., 2020). 

Á ljósmæðravaktinni í Keflavík er framkvæmt fæðingarsamtal (e. birth talk) á 36. viku meðgöngu. 

Fyrirmyndin af fæðingarsamtalinu kemur frá Bretlandi frá ljósmæðrum sem sinna samfelldri ljósmæðra-
þjónustu og hefur það gefið góða raun (Jónína Sigríður Birgisdóttir, 2014). Fæðingarsamtalið gengur út 

á það að útskýra fæðingu fyrir barnshafandi konu og stuðningsaðila hennar, styrkja hennar sjálfstrú og 

traust til að geta fætt án inngripa, fara yfir það sem er í boði og er áhersla lögð á að veita konum tækifæri 

til að taka raunverulega upplýsta ákvörðun (Kemp og Sandall, 2010). Auk þess sem það gæti verið 

áhugavert að skoða þetta fyrirkomulag betur mætti einnig velta fyrir sér hvort auka þurfi þjónustu og 

valkosti barnshafandi kvenna á Íslandi. Til dæmis með þjónustu líkt og MFS einingin bauð upp á sínum 

starfsárum ef aukning og eftirspurn heldur áfram að vaxa næstu árin á heimafæðingum og fæðingum á 

ljósmæðrastýrðum einingum. 

 

5.3 Hvaðan koma upplýsingarnar sem konurnar byggja ákvörðun á 

Upplýsingarnar sem konur notast við til að byggja sína ákvörðun um val á fæðingarstað koma úr ýmsum 

áttum. Konurnar sjálfar eru misduglegar að afla sér upplýsinga en hafa þó flestar skoðanir og hugmyndir 

um fyrirhugaðan fæðingarstað sem þær svo byggja upplýsingaleitina á. Helstu upplýsingar fá þær hjá 

ljósmóður og öðru heilbrigðisstarfsfólki, í gegnum námskeið, úr bókum, frá vinum og ættingjum ásamt 

fjölmiðlum og samfélagsmiðlum (Catling-Paull o.fl., 2011; Hinton o.fl., 2018; Murray-Davis o.fl., 2012). 

Upplýsingaflæðið getur verið yfirþyrmandi og sterkar skoðanir annarra geta haft áhrif á ákvörðunartöku 
kvenna um val á fæðingarstað. Konur eiga það til víkja frá eigin skoðunum og hugmyndum út frá því 

hvað aðrir í þeirra nærumhverfi hafa um málið að segja út frá sinni persónulegu reynslu (O'Brien o.fl., 

2017; Witteman o.fl., 2016). Samfélagsmiðlar setja sterkan svip á samfélagið í dag og eru upplýsingar 

orðnar mun aðgengilegri en áður, má þar nefna mismunandi form líkt og snjallforrit, hlaðvörp, Facebook 

og Instagram og ætti því að vera eitthvað í boði fyrir alla. Þá má áætla að sífellt fleiri hafa skoðun á jafn 

miklu hitamáli, líkt og val á fæðingarstað getur verið, þegar umræðan og upplýsingar eru aðgengilegar 

öllum. Konur sækjast oft í stuðningshópa á Facebook sem getur verið bæði styðjandi og hamlandi í 

þeirra ákvörðunartöku. Margar konur fá ekki stuðning frá sínum nánustu vinum og aðstandendum eða 
frá heilbrigðisstarfsfólki varðandi sína ákvörðun um fæðingarstað, þá oftast ef kona óskar eftir því að 

fæða heima. Konur upplifa oft stuðning í því að geta deilt reynslusögum og upplifunum sem hægt er að 

draga lærdóm af, sem þær nýta sér í ákvörðunartöku um fæðingarstað (Catling o.fl., 2014; Catling-Paull 

o.fl., 2011; Lagan o.fl., 2011; Sjoblom o.fl., 2012). Konurnar telja að fyrri fæðingarreynsla og upplifanir 
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móður og systur hafi meiri áhrif á val þeirra á fæðingarstað fremur en annað og gaf þeim meira 

sjálfsöryggi í ákvörðunartöku ef þær fundu fyrir stuðning frá fjölskyldu við þeirra val á fæðingarstað 

(Catling-Paull o.fl., 2011).  

Konur sem óskuðu eftir því að fæða barnið sitt heima mættu oft mótlæti heilbrigðisstarfsfólks í 
vestrænum löndum þar sem sjúkrahúsfæðingar eru í miklum meirihluta og talið að þeirra skoðun sé 

mynduð út frá áhættuþáttum og vandamálum sem geta skapast fremur en þeirri hugsun að fæðing sé 

náttúrulegt ferli (Steel o.fl., 2015). Viðmót heilbrigðisstarfsfólks miðaði út frá því að kona væri að setja 

sjálfa sig og ófætt barn í hættu með að fæða ekki á sjúkrahúsi og upplifðu því sumar konur óöryggi og 

vantraust gagnvart heilbrigðiskerfinu og leituðu annað til stuðnings og upplýsinga, meðal annars í 

stuðningshópa kvenna sem höfðu fætt heima (Jouhki, 2012). Voru þær orðnar þeyttar á mótlæti, að 

þurfa stöðugt að réttlæta ákvörðun sína um að fæða heima við heilbrigðistarfsfólk þrátt fyrir að 
upplýsingasöfnun þeirra og ákvörðunataka væri byggð á gagnreyndri þekkingu og nýjustu upplýsingum 

(Catling-Paull o.fl., 2011; Hinton o.fl., 2018; Sjoblom o.fl., 2012).  

Hlutverk ljósmóður ætti því að vera að leiðbeina konu og stuðningsaðila í átt að þeirra óskum 

varðandi val á fæðingarstað óháð eigin skoðunum, veita nýjustu upplýsingar og upplýsa hana um alla 
möguleika sem standa henni til boða svo ákvörðun hennar endurspegli þær væntingar og óskir sem hún 

er sátt við og líður vel með (Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2000).  
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Ályktanir  

Draga má ályktun um að öryggi kvenna og traust, bæði á eigin eigin getu til að fæða barn og traust 

gagnvart ljósmæðrum og heilbrigðiskerfinu hafi mikla þýðingu fyrir val á fæðingarstað. Einnig virðist 

reynsla kvenna og þeirra sem standa þeim næst ásamt viðhorfi þeirra til fæðinga skipta miklu máli við 
ákvörðunartöku. Upplýsingarnar sem þær nýta sér við ákvörðunartöku virðast koma víða frá en erfitt 

reyndist að meta það hversu vel konur eru upplýstar um þá valkosti sem þær hafa þó svo að ýmislegt 

bendi til þess að margar konur fái ekki nægilega miklar upplýsingar um mismunandi fæðingarstaði og 

þær ólíku áherslur sem þar eru. Að sama skapi er upplýst ákvörðun talin vera einn lykilþáttur í 

ákvörðunartöku og þyrfti mögulega að skoða þann þátt betur til að átta sig á fræðsluþörf barnshafandi 

kvenna og þar með stuðla betur að upplýstu vali þeirra. Áhugavert væri að skoða hvernig hægt er í 

auknu mæli að styðja við barnshafandi konur og efla þeirra sjálfsöryggi og trú um að þær séu færar um 

að fæða barn á eðilegan hátt, án læknisfræðilegra inngripa, með aukna áherslu á fæðingu utan 
sjúkrahúsa. Hugmynd af samanburðarrannsókn sem mætti framkvæma út frá þessari fræðilegu 

samantekt gæti verið að rannsaka hversu vel konur á Íslandi telja sig taka upplýsta ákvöðrun um val á 

fæðingarstað. 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1. Yfirlit rannsókna  

 
Titill, höfundur, ár og land 

 

 
Tilgangur 

 
Aðferð (snið og úrtak) 

 

 

Niðurstöður 

 

Styrkleikar og 

veikleikar 

The influences on women 
who choose publicly-funded 
home birth in Australia. 
 
(Catling, C., Dahlen, H. og 
Homer, C. S.) 
 
2014 
 
Ástralía 

Að kanna hvað 

hefur áhrif á konur 

sem velja 

heimafæðingu sem 

er greidd af hinu 

opinbera í Ástralíu. 

 

Eigindleg rannsókn. 

Gögn voru fengin með 

hálfskipulögðum viðtölum við 
17 konur sem höfðu valið að 

fæða heima með 

heilbrigðisþjónustu greidda af 

hinu opinbera. 

Viðtöl áttu sér stað eftir 

fæðingu.   

Niðurstöður sambærilegar öðrum 

rannsóknum um efnið en auk þess kom 

fram að konum liður vel að vita af því 

öryggisneti sem fylgdi því að fæða með  
heilbrigðisþjónustu greidda af hinu 

opinbera vegna aðgengis að 

spítalaþjónustu. Það bauð upp á að konan 
gæti skipt um skoðun um hvar hún vildi 

fæða hvenær sem er í ferlinu.  

Lítið úrtak, einungis verið að 

skoða viðhorf kvenna sem 

hafa valið að fæða heima og 

um var að ræða heldur 

einsleitan hóp. Styrkleikar að 

aldursbil kvennana var breitt 

og að bæði tóku fjölbyrjur og 
frumbyrjur þátt. 

Multiparous women's 
confidence to have a publicly-
funded homebirth: a 
qualitative study. 
 
(Catling-Paull, C., Dahlen, H. 
og Homer, C. S.) 
 
2011 

Að kanna ástæður 

á bak við 

sjálfsöryggi 
fjölbyrja við að eiga 

heimafæðingu með 

þjónustu greidda af 

hinu opinbera. 

 

Eigindleg rannsókn, gögn 

greind með þemagreiningu. 
Hálf stöðluð viðtöl með opnum 
spurningum.  

Tíu enskumælandi fjölbyrjur 

sem höfðu valið 

heimafæðingu. Viðtöl 
framkvæmd eftir fæðingu. 

Konur sem höfðu áður átt eðlilega 

fæðingu sýndu að þær hefðu trú á eigin 

getu til að fæða heima, eigin líkama, 
ljósmæðra sinna og heilbrigðiskerfisins. 

Þær nýttu sér upplýsinga sem þær öfluðu 

sér sjálfar, fyrri fæðingarupplifun, 

fjölskyldu stuðning og sjálfsöryggi til að 

Lítið úrtak, einungis konur sem 

völdu heimafæðingu með 

þjónustu eins spítala. Einungis 
skoðað viðhorf hjá fjölbyrjum. 

Svipaður bakgrunnur 

kvennana en breitt aldursbil. 
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Ástralía 

 meta áhættuna og taka ákvörðum um að 

fæða heima.  

How Do Pregnancy and Birth 

Experiences Influence 

Planned Place of Birth in 

Future Pregnancies? Findings 

from a Longitudinal Narrative 

Study. 

 

(Coxon, K., Funlop, N. J. og 

Sandall, S.) 

 

2015 

 

England 

Að skoða áhrif fyrri 

meðgöngu og 

fæðingu á 

hugsanlegan 

fæðingarstað fyrir 

næstu fæðingu.  

 

Framvirk rannsókn byggð á 

frásögnum frá viðmælanda. 

Viðtöl tekin við 41 konu frá 
þremur mismunandi 

heilsugæslum, konurnar voru 

allar yfir 16 ára aldri og höfðu 

verið í mæðravernd. Samtals 

voru tekin þrjú viðtöl við hverja 

konu, 1. Viðtal á 12.-24. Viku, 

2.viðtal á 36.-40. (símleiðis) og 

síðasta viðtalið 6-12 vikum eftir 
fæðingu. 

Upplifun kvenna af þeirri umönnun sem 

þær fengu á fæðingarstað hafði meiri áhrif 

a ákvörðun um hvar þær myndu kjósa að 

fæða næsta barn heldur en upphafleg 

áform um val á fæðingarstað. Konur sem 

áttu flókna meðgöngu að baki völdu frekar 

að fæða á fæðingardeild og heilbrigðar 
konur sem völdu fæðingardeild voru 

líklegar til að velja það aftur næst.  

Konur með ólíkan bakgrunn 

valdar til að fá fjölbreytt viðhorf 

fram. Heilbrigðisstofananir sem 

voru tilgreindar buðu ekki upp 

á sömu úrræði hvað varðar 

fæðingarstaði. Sami einstak-

lingur tók öll viðtölin til að gæta 
samræmis. Rannsókn náði yfir 

langan tíma, tekin viðtöl bæði 

á meðgöngu og eftir fæðingu. 

Exploring women's 
preferences for birth settings 
in England: A discrete choice 
experiment. 
 
(Fletcher, B. R., Rowe, R., 
Hollowell, J., Scanlon, M., 
Hinton, L. og Rivero-Arias, 
O.)  
 
2019 

Að skoða val 

kvenna á 

fæðingarstað á 

Englandi. 

Netkönnun þar sem þróað var 

valkostasnið (labelled discrete 

choice experiment) og byggðu 

niðurstöður hennar á 

ímynduðum forsendum um 

mögulega fæðingarstaði. 
Þátttakendur voru fengnir í 

gegnum samfélagsmiðla og 

internetið (e. online panel). 

Allir eiginleikar sem voru skilgreindir 

skiptu konuna marktækt máli nema „time 

to see doctor“. Við yfirfærslu niðustaðna 

könnunarinnar á raunverulegar aðstæður 

má áætla að 1/3 af þeim sem segjast velja 

ob-unit myndu frekar velja 
ljósmæðrastýrða einingu ef það stæði 

öllum jafnt til boða og ef þær væru 

meðvitaðar um muninn á þeim stöðum.  

Tilfellin vel yfirfæranleg á 

raunverulegar aðstæður og 

sýna því vel hvaða þættir 

konunni þýkir mikilvægir við 

ákvarðanatöku. Konurnar 

fengu verðlaun fyrir að taka 
þátt, gæti haft áhrif á hverjir 

taka þátt og hve vönduð svörin 

verða. Einungis hægt að svara 
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England 

Samtals kláruðu 257 konur 

könnunina. 

könnun á tölvu eða spjaldtölvu, 

sem útilokar þá sem einunigs 

eiga síma.  

Home birth constructed as a 
safe choice in Iceland: A 
content analysis on Icelandic 
media. 
 
(Berglind Hálfdánsdóttir, 

Helga Gottfreðsdóttir og 

Herdís Magnúsdóttir) 

 

2015 

 

Ísland 

Tilgangur 

rannsóknar var að 
skoða hvernig 

planaðar 

heimafæðingar eru 

kynntar í 

fjölmiðlum á 

Íslandi, hversu oft 

það var fjallað um 

þær og hver fjallar 
um þær og hvers 

eðlis umræðan var. 

Gögn frá helstu dagblöðum á 

Íslandi sem voru gefin út frá 
1990- lok 2011 voru skoðuð út 

frá innihaldi. Samtals fundist 

127 hlutir sem voru skipt niður 

í 5 þemu. 

Niðurstöður þeirra 127 gagna sem fundust 

voru flokkuð í eftirfarandi 5 þemu:  

• Nálgun öryggis (approach to 

safety) 

• Að hafa val 

• Sjúkdómsvæðing fæðingar 

• Samband milli konu og ljósmóður 

• Viðbrögð nærumhverfis konunnar  

Það sem stóð mest upp úr greiningu var 

mikilvægi þess að hafa val um öruggan 
fæðingarstað og kvennmiðaða umönnun 

(women-centered care) 

Ekki er um eigindlega 

rannsókn að ræða heldur 
greining á birtingu greina úr 

fjölmiðlum á ákveðnu tímabili. 

Gefur vísbendingar um 

samfélagslegt viðhorf gagnvart 

heimafæðingum 

Birthplace choices: what are 
the information needs of 
women when choosing where 
to give birth in England? A 
qualitative study using online 
and face to face focus 
groups. 
 
(Hinton, L., Dumelow, C., 
Rowe, R. og Hollowell, J.)  
2018 
 

Að afla gögn um 

upplifanir kvenna á 
Bretlandi af vali og 

ákvarðanatöku eftir 

að gefnar voru út 

NICE leiðbeiningar 

um val á 

fæðingarstað árið 

2014.  

Eigindleg rannsókn með 

rýnihópum. 

69 konur á síðasta þriðjungi 

meðgöngunnar á tímabilinu 

2015-16 á Englandi. Sjö 

rýnihópar fóru fram á netinu en 
einn fór fram auglitis til auglitis.  

Konur nýttu sér margskonar heimildir við 

ákvarðanatöku um fæðingarstað. En það 
voru: internetið, ráðleggingar og 

reynslusögur vina, fæðingarnámskeið og 

eigin reynsla kvennanna. Ljósmóðirin var 

ekki megin uppspretta þeirra upplýsinga 

sem þær höfðu. Konurnar óskuðu eftir því 

að það væri hægt að ræða þeirra 

fæðingaróskir á meðgöngunni allri en ekki 

bara á einum ákveðnum tímapunkti. 

Fjölbreyttur hópur kvenna frá 

ólíkum stéttum samfélagsins. 
Takmarkaðar upplýsingar 

fengnar frá konunum með því 

að vera með rafræna rýnihópa 

og ekki allir sem hafa aðgang 

eða næga kunnáttu á tölvum til 

að taka þátt.  
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England 
Choosing homebirth--the 
women's perspective 
(Jouhki, M. R.) 

 

2012 

 

Finnland 

Að útskýra ferli 

ákvarðanatöku og 

fæðingarupplifunar 

meðal kvenna sem 

höfðu skipulagt 

heimafæðingu. 

Djúpviðtöl greind með því að 

notast við eigindlega 

þemagreiningu. 

Tíu konur sem samtals höfðu 

upplifað 34 fæðingar á árunum 

1992-2007. Þátttakendur 

fengust með snjóboltaaðferð í 

samstarfi við 

heimafæðingarljósmæður.  

Helstar ástæður fyrir ákvörðun kvennanna 

fyrir heimafæðingu voru: fyrri 

fæðingarupplifun, trú á fæðingu sem 

náttúrulegu ferli, aukið sjálfræði, 

heimilislegt umhverfi, innsæi, vilji til að 

velja hver taki a móti barninu, vantraust á 
heilbrigðiskerfinu og tækifæri til að hafa 

systkini viðstödd fæðingu barnsins. 

Samkvæmt þeim er mæðraverndin ekki 

að bregðast við óskum einstaka kvenna 

og það ætti að vera boðið upp á aukið val 

og valdeflingu kvenna.  

Mjög lítill hópur kvenna og því 

erfitt að yfirfæra á stærri hóp. 

Konurnar höfðu margar hverjar 

slæma reynslu af 

heilbrigðiskerfinu og þurftu að 

greiða sjálfar fyrir ljósmóður ef 
stefnt var á heimafæðingu og 

er þá ekki í boði fyrir alla sem 

það kjósa vegna fjárhags.  

Are first time mothers who 

plan home birth more likely to 

recive evidence- based care? 

A comparative study of home 

and hospital care provided by 

the same midwifes.  

 

(Miller, S. og Skinner, J.) 

2012 

 

Nýja- Sjáland 

Kanna samanburð 
fæðinga hjá 
frumbyrjum eftir 
fæðingu á 
sjúkrahúsi eða 
heimafæðingu með 
þjónustu sömu 
ljósmæðra. 

Samanburðarrannsókn. 

Tveir hópar hraustra frumbyrja 
annar hópur valdi að fæða 

heima og hinn fæðingu á 

sjúkrahúsi. (N= 228)  12 

Ljósmæður völdu tíu konur 

sem fæddu heima og tíu sem 

fæddu á sjúkrahúsi sem þær 

voru viðstaddar við. Könnun 

send á konur eftir fæðingu.  

Niðurstöður benda til að þrátt fyrir 

þjónustu frá sömu ljósmæðrum í fæðingu. 

Voru frumbyrjur sem áttu fæddu heima 

líklegri til að fæða án inngripa og voru 

einnig ííklegri til að fá þjónustu byggða á 

gagnreyndri þekkingu í meðferð 

 

Stórt úrtak. Rýnihópar 

ljósmæðra. Samanburðahópar 

ólíkir og áreiðanlegar 

niðurstöður þar sem sömu 

ljósmæðurnar sinntu konunum.  
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Why home birth ? A 

qualitative study exploring 

women‘s decision making 

about place of birth in two 

Canadian Provinces. 

 

(Murray- Davis, B., McNiven, 

P., McDonald, H., Marlott, A., 
Elarar, L. Og Hutton, E) 

 

2012 

 

Kanada 

Að auka skilning 

afhverju 

Kanadískar konur 

velja 

heimafæðingu 

þrátt fyrir umræðu 

um óöryggi 

heimafæðinga 

Eingindleg rannsókn byggð á 

grundaðri kenningu. 

Hálf stöðluð viðtöl við 34 konur 

á aldrinum 25-40 ára ætluðu 
að fæða heima eða fæddu 

heima fyrir 2 árum eða fyrr. 

Niðurstöður sýna að konur frá tveimur 

landshlutum Kanada nálgast 

ákvörðunartöku um heimafæðingu á 

svipaðan hátt. Getur það nýst til að búa til 

ákveðinn grunn að ákvörðunartöku um 

heimafæðingu í Kanada. 

Takmarkanir rannsóknar voru 

þær að um lítið úrtak var að 

ræða og einsleitan hóp og því 

ekki hægt að endurspegla 

niðurstöður yfir á þýði. 

A provoking choice—Swedish 

women‘s experience of 

reactions to their plans to give 

birth at home. 

 

(Sjöblom, I., Idvall, E., 

Raderstad, I. Og Lindgren, 
H.) 

 

2012 

Kanna reynslu og 

upplifun kvenna 

vegna viðbragða 

frá samfélagi þar 

sem 

heimafæðingar eru 

ekki viðurkenndar, 
varðandi ákvörðun 

þeirra um 

heimafæðingu. 

Eigindleg rannsókn út frá 

Landskönnun 1992- 2005 í 

Svíþjóð um heilsu kvenna (n= 

1025). 

Síðasta spurning í könnuninni 

notuð í rannsóknina. Opin 

spurning sem spurt var hvort 

einhver hafi reynt að hafa áhrif 

á ákvörðun þeirra um 

heimafæðingu . Svörun var frá 

594 konum.  

Niðurstöður benda til þess að konur sem 

ákváðu að fæða heima fengu neikvætt 

viðmót og reynt var að fá þær til að skipta 

um skoðun. Upplifðu þær þá útilokun og 

fengu einnig neikvæðar athugasemdir frá 

heilbrigðisstarfsfólki sem hafði áhrif á 

sjálfstraust þeirra og traust til 
heilbrigðiskerfisins og leituðu annarra 

leiða. Konur sóttust eftir stuðning frá 

konum í sömu sporum. 

Styrkleikar að um stórt úrtak 

var að ræða. Veikleikar er að 

sumar konur eru að lýsa 

upplifun fæðingar sem var fyrir 

áratug eða meira. 
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Svíþjóð Spurningalisti var sendur á 

konur sem hefðu átt 

heimafæðingu á árunum 1992-

2005. Meðalaldur kvenna var 

27 ár.  

Does fear of childbirth or 

family history affect whether 

pregnant Dutch women prefer 

a home- or hospital birth. 

 

(Slujis, A. M., Cleiren, M. P., 

Scherjon, S.A. og Wijma, K.) 

 

2015 

 

Holland 

Kanna hvort konur 

sem hafa fætt 

heima séu minna 

hræddar við 

fæðingu en konur 

sem fæða á 

sjúkrahúsi. 

Framvirk ferilrannsókn (e. 

prospective cohort study)  

Þáttakendur voru 194 hraustar 

frumbyrjur fengu allar þjónustu 
frá ljósmæðrunum óháð 

fæðingarstað og sinntu 

ljósmæðurnar bæði fæðingum 

heima og á sjúkrahúsi.  

Spurningalisti sendur á 30. 

viku meðgöngu og aftur 6 

vikum eftir fæðingu. 

Ekki reyndust vera tengsl milli vals kvenna 

á fæðingarstað og fæðingarótta meðal 

hraustra frumbyrja. Það að þurfa 

hinsvegar að flytja um fæðingarstað á 

sjúkrahús ef áætluð heimafæðing eykur 

hættu á fæðingarótta. 

Meðal stórt útak. Eftirfylgni 

þátttakanda til lengri tíma. Ekki 

marktækur munur milli 

samanburðahópa þar sem 

fjallað var fyrst og fremst um 

fæðingarhræðslu og 

niðurstöður út frá því 

sjónarhorni. 

The characteristics of woman 
who birth at home, in a birth 

centre or in a hospital labour 

ward: A study of a nationally- 

representative sample of 

1835 pregnant women 

 

Kanna hvaða 
áhrifaþættir hafa 

áhrif á val kvenna 

á fæðingarstað 

þ.a.m. hennar val, 

aðgengi að 

þjónustu og 

Þversniðskönnun úr 
rannsókninni Australian 

Longitudinal Study on 

Women‘s Health (n=8012) 

 Úrtak úr yngsta hópi 
rannsóknarinnar. Svörun frá 

1835 konum sem voru ófrískar 

eða ný búnar að eiga barn árið 

Niðurstöður benda til að val kvenna á 
fæðingarstað er undir áhrifum frá ríkinu, 

löggjafarvaldi og reglugerðum, 

persónulegum gildum og fjárhag. 

Árekstrar þessara þátta hefur áhrif á 

konuna og val hennar á fæðingarstað sem 

stendur henni til boða og getur litað 

hennar skoðun. Fræðsla og skilningur 

Styrkleikar rannsóknar voru að 
um stórt úrtak var að ræða. 

Fyrsta rannsókn sinnar 

tegundar í Ástralíu. 

Veikleikar eru að um 
takmarkaðan aldur kvenna er 

að ræða (32-37 ára) og því 

ekki hægt að endurspegla 
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(Steel, A., Adams, J., 

Frawley, J., Broom, A. Og 

Sibbritt, D.) 

2015 

 

Ástralía 

lögbundið 

umhverfi.   

 

2009 og var boðið að taka þátt 

í rannsókninni. Konurnar höfðu 

valið heimafæðingu, fæðingu á 

ljósmóðurstýrðri einingu eða 

fæðingu á sjúkrahúsi með 

aðstoð fæðingarlæknis.  

Staðlaður spurningalisti um 

úrval fæðingarstaða og 

þjónustu ljósmæðra, þar sem 

kannað var viðhorf kvenna til 

fæðingarstaða. 

þessara þátta spila lykilhlutverk í 

ákvörðunartöku kvenna um val á 

fæðingarstað fyrir sig og barn. 

 

niðurstöður yfir á yngri eða 

eldri konur, einnig er dreifing 

fæðingarstaða ekki jöfn. 

Preffered place of birth: 

Characteristics and motives 

of low- risk nulliparous 

women in the Netherlands. 

 

(Van- Haaren- Ten Haken, T., 

Hendrix, M.,, Nieuwenhuijze, 

M., Bude, L., ,de Vries, R. og 

Nijhuis, J. ) 

 

2012 

 

Holland 

Að kanna 

persónulegt val, 

hugmyndir og 

áætlanir kvenna 

um val á 
fæðingarstað hjá 

hraustum 

frumbyrjum í 

Hollandi 

Framvirk ferilrannsókn 

(e. prospective cohort study) 

Gögn voru fengin með 
spurningalista sem sendur var 

á heimili þáttakenda á 21. viku 
meðgöngu. Innihélt hann 

spurningar um lifnaðarhætti og 

lífsstíl kvenna, ásamt 

spurningum um fyrirhugaðar 

áætlanir um val á 

fæðingarstað  

Úrtak rannsóknarinnar voru 

554 konur í eðlilegri meðgöngu 

sem höfðu valið heimafæðingu 

Niðurstöður benda til að ákvörðun kvenna 

sem vildu frekar fæða á sjúkrahúsi eru 

frábrugðin ákvörðun kvenna sem vildu 

heimafæðingu. Konur sem völdu 

sjúkrahúsfæðingu áætluðu að öruggara 
væri að fæða á sjúkrahúsi vegna 

aðgengis að þjónustu. Vekur það til 

umhugsunar hvort konur séu rétt 

upplýstar um þjónustu ljósmæðra sem 

byggð er á gagnreyndri þekkingu. Ásamt 

því að kynna áhættuþætti og hagnað 

beggja vegna til þess að kona geti tekið 

upplýsta ákvörðun. 

Hamlandi þættir voru að 

þátttaka var eingöngu í boði 

fyrir konur sem töluðu 

hollensku. Styrkleikar voru að 

um stórt úrtak var að ræða og 
jafna skiptingu á 

fæðingarstöðum sem uppfylltu 

allar sömu inntökuskilyrði. 
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eða fæðingu á sjúkrahúsi með 

fæðingalækni.  

Konurnar fylltu út 

spurningalista fyrir 21. Viku 
meðgöngu. 
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