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Ágrip 

Samfelld þjónusta ljósmæðra hefur mikið verið skoðuð undanfarin ár ásamt öðrum þjónustuformum. 

Mikið hefur verið skoðað hvaða þjónustuform barnshafandi konur og mæður kjósa helst og hvaða þættir 

þjónustunnar þeim finnast mikilvægir. Samfelld þjónusta hefur verið skilgreind á marga vegu en 

algengasta skilgreiningin er að þjónustan sé heildræn og veitt af sem fæstum fagaðilum og að þjónustan 

sé veitt innan sömu stofnunar með skipulagi og góðum samskiptum. Gæði þjónustu endurspeglast í 

ánægju þjónustuþega og hvernig þeim farnast. Algengast er að þjónustan sé samfelld hér á landi í 

gegnum meðgönguvernd og heimaþjónustu í sængurlegu en þá er fæðingin sjálf undanskilin. Í 

einhverjum tilfellum, eins og í fæðingarstofunni Björkin og á landsbyggðinni, hefur náðst nánast alger 

samfella. 

Tilgangur samantektarinnar var að varpa ljósi á hvernig samfelld þjónusta hefur gengið á Íslandi og 

voru önnur lönd notuð sem viðmið. Tilgangurinn var að skoða hvort samfelld þjónusta sé ákjósanlegasta 

þjónustuformið eða hvort önnur form henti betur. Skoðað var hvað barnshafandi konur og mæður vilja 

helst en einnig hvað ljósmæðrum finnst. Reynt var að svara rannsóknarspurningunni: „Hefur samfelld 

þjónusta áhrif á gæði þjónustunnar í barneignarferlinu?“. 

Notaður var leitarvefurinn Pubmed með leitarorðunum “continuity of care”, “midwifery”, “caseload”, 

“models of care”, “perinatal” og “quality”. Til að finna íslenskar greinar og rannsóknir var leitarvefurinn 

leitir.is notaður og leitarorðin „samfelld þjónusta“ og „ljósmóðurfræði“. Bókin “Midwifery Continuity of 

Care” (2. útgáfa) var mikið notuð. Tekið var viðtal við ljósmóður sem starfar á Björkinni til að fá innsýn í 

þeirra störf og skoðun þeirra á samfelldri þjónustu í barneignarferlinu. 

Góð þjónusta fyrir barnshafandi konur, nýorðnar mæður og börnin þeirra skiptir gríðarlega miklu máli 

fyrir útkomu bæði móður og barns. Rannsóknir sýndu að barnshafandi konur og nýorðnar mæður vildu 

hafa samfellu í þjónustunni og töldu það mikilvægan þátt. Þeim fannst mikilvægast að fá góðar 

upplýsingar um allt ferlið og að hlustað væri á þeirra skoðanir og þarfir. Ljósmæðrum fannst samfelld 

þjónusta vera lykilþáttur í góðri þjónustu. Sýnt hefur verið fram á að þjónustan getur komið vel út 

fjárhagslega. Komið hafa upp efasemdir meðal ljósmæðra, til dæmis um bindingu við starf, en rannsóknir 

hafa leitt í ljós að í raun eru minni líkur á kulnun í starfi hjá ljósmæðrum sem starfa í samfelldri þjónustu.  

Hægt er að álykta að samfelld þjónusta eykur gæði þjónustunnar og bætir útkomu móður og barns, 

starfsánægja ljósmæðra eykst og líkur á kulnun í starfi minnka. Skortur er á íslenskum 

samanburðarrannsóknum á þeim konum sem hljóta samfellda þjónustu og þeim sem hljóta hefðbundna 

þjónustu. Flestar rannsóknirnar útiloka áhættumeðgöngur og erfiðar fæðingar sem enda í bráðakeisara 

og því er hægt að álykta að það sé vanræktur hópur sem vert sé að rannsaka nánar. 

  

  

Lykilorð: Samfelld þjónusta, ljósmóðurfræði, ljósmóðurstýrð þjónusta, þjónustuform. 
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Abstract 

Continuity of midwifery care has been extensively studied in recent years, along with other models of 

care. There has been a lot of research into what services pregnant women and mothers prefer and what 

factors they consider important. Continuity of care has been defined in many ways, but the most 

common definition is that the service is holistic and provided by as few professionals as possible within 

the same institution through organization and good communication. The quality of service is reflected in 

the satisfaction of care recipients and their outcome. It is most common for services to be continuous in 

Iceland through maternity and the post partum period, but birth is generally excluded. In some cases, 

however, such as in the birth home Björkin and in smaller Icelandic towns, continuity of care has been 

accomplished through the whole childbirth process. 

The purpose of this review was to examine how continuity of care has been conducted, particularly 

in Iceland but other countries were used as benchmarks. The purpose was to see if continuity of care is 

a good form of service compared to other forms. We examined what pregnant women and mothers 

prefer but also the viewpoint of midwives. The research question was: "Does continuity of care affect 

the quality of service in the childbirth process?". 

A systematic search mainly on Pubmed was conducted with the keywords "continuity of care", 

"midwifery", "caseload", "models of care", "perinatal" and "quality". To find Icelandic articles and 

research, the search website leitir.is was used with the keywords "continuity of care" and "midwifery". 

The book "Midwifery Continuity of Care" (2nd edition) was used for definitions of models of care and for 

reference in Icelandic research. A midwife who works at Björkin was interviewed to gain insight into their 

work and their view of continuity of care. 

Good models of care for pregnant women, new mothers and their children are extremely important 

for the outcome of both mother and child. Research has shown that pregnant women and new mothers 

wanted continuity in their care and considered it an important part. They found it important to get good 

information about the whole process and that they felt listened to. Midwives found continuity of care to 

be a key component of good care. Research has shown continuity of care to be successful financially 

in some settings. However, problems have arisen, such as a high degree of commitment but research 

has shown that burnout is less common among midwives who work in a continuity of care model. 

It can be concluded that continuity of care improves the quality of care and improves mother and 

child outcomes, midwives' job satisfaction increases and the likelihood of job burnout decreases. There 

is a lack of Icelandic studies comparing the women receiving continuity of care and those receiving 

traditional care. Most studies exclude high-risk pregnancy and difficult births that end up in an 

emergency cesarean section, and it can be concluded that this is a neglected group that would be of 

interest to study further. 

 

 

Keywords: Continuity of care, midwifery, caseload, models of care.
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Inngangur  

Hlutverk ljósmæðra er að sinna konum á meðgöngu, veita fæðingaraðstoð og annast nýorðnar mæður, 

börn þeirra og fjölskylduna í heild sinni í sængurlegu. Stuðningur og fræðsla er hornsteinn þjónustunnar. 

Ljósmæður eru talsmenn fjölskyldunnar, tryggja öryggi og vernda hagsmuni þeirra (Renfrew o.fl., 2014).  

Ljósmæður eru fagstétt einstaklinga sem hlotið hafa leyfi til að bera starfsheitið að loknu ákveðnu 

námi í ljósmóðurfræðum sem viðurkennt er í hverju landi fyrir sig og byggir á hugmyndafræði 

samtakanna „International Confederation of Midwives“ (ICM). Ljósmóður ber að hafa kunnáttu og hæfni 

til að að sinna eftirliti kvenna á meðgöngu, í fæðingu og sængurlegu fyrir móður og barn og geta veitt 

viðeigandi umönnun og fræðslu. Ljósmóðir þarf að geta starfað sjálfstætt og unnið við margvíslegar 

aðstæður svo sem á sjúkrahúsum og í heimahúsum (International Definition of the Midwife, 2017). Á 

Íslandi er nám í ljósmóðurfræði sex ára háskólanám, þar af fjögur ár fyrir BS-gráðu í hjúkrunarfræði og 

tvö ár til viðbótar fyrir MSc-gráðu í ljósmóðurfræði. Starfið er lögverndað og þurfa ljósmæður að sækja 

um starfsleyfi til Landlæknis eftir að hafa klárað tilskilið nám (Olafsdottir, Kristjansdottir, Halfdansdottir 

og Gottfredsdottir, 2018) 

Á Íslandi fer starf ljósmæðra fram í meðgönguvernd, við fæðingu og í sængurlegu. 

Meðgönguverndin fer yfirleitt fram á heilsugæslu hjá ljósmóður fyrir konur í eðlilegri meðgöngu. Fyrsta 

skoðun fer fram í 10.-12. viku meðgöngu og þá er lögð fram áætlun um áframhaldandi skoðanir út 

meðgönguna. Í klínískum leiðbeiningum Landlæknisembættis (2008) er lögð áhersla á að hafa samfellu 

í þjónustunni fyrir verðandi móður og fjölskyldur þeirra, það er að segja að þjónustan sé í höndum eins 

fámenns hóps fagaðila og mögulegt er. Heilsugæslan á Íslandi vinnur eftir þessari hugmyndafræði, það 

er að hafa samfelllu í þjónustunni með því að sama ljósmóðir sinni sömu fjölskyldu í meðgönguvernd 

(Heilsugæsla Höfuðborgarsvæðisins, e.d.). Yfirleitt næst ekki samfella í þjónustunni á Íslandi þegar 

kemur að fæðingunni en helsti fæðingarstaður landsins er Landspítalinn. Módelið MiMo hefur mikið verið 

rannsakað í Svíþjóð (midwifery model of woman-centered care) en það er hugmyndafræði þar sem 

barnshafandi og fæðandi kona er studd og valdefld í þessu lífeðlislega ferli. Verið er að skoða hvernig 

hægt er að innleiða módelið á Íslandi (Lundgren, Berg, Nilsson og Olafsdottir, 2020). Fæðingarstofan 

Björkin opnaði árið 2017 og býður upp á algjöra samfellu frá 34. Viku, ef konur kjósa. Aðrir fæðingarstaðir 

á landinu eru í Reykjanesbæ, Vestmannaeyjum, Ísafirði, á Akureyri, Selfossi, Neskaupsstað og 

Akranesi. Þessir staðir bjóða upp á mismikla þjónustu og samfellu (Fræðsluvefur Ljósmæðrafélags 

Íslands, e.d.). Eftir fæðingu eiga nýorðnar fjölskyldur rétt á þjónustu í sængurlegu útskrifist þau heim frá 

sjúkrahúsi innan 72 klukkustunda eftir fæðingu. Sængurlega er skilgreind sem fyrstu sex vikurnar eftir 

fæðingu barns og fær hver fjölskylda allt að átta heimavitjanir frá ljósmóður fyrstu 10 dagana eftir 

heimkomu. Ljósmóðir í heimaþjónustu getur verið sú sem sinnir móður í meðgönguvernd, tók á móti 

barninu eða einhver sem óskað er eftir en það er alltaf réttur fjölskyldunnar að velja sér 

heimaþjónustuljósmóður (Hildur Sigurðardóttir, 2011).  

Þessi ritgerð er fræðileg samantekt þar sem fjallað verður um samfellda þjónustu og þær rannsóknir 

sem hafa verið gerðar á ávinning og áhættum þjónustuformsins. Megin viðfangsefni þessarar fræðilegu 

samantektar verður hvort samfelld þjónusta ljósmæðra auki gæði og hvaða áhrif þjónustuformið getur 

haft á fjölskylduna í heild og ljósmóðurina sem þeim sinnir. Einnig er viðfangsefni samantektarinnar að 
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skoða hvernig mögulegt er að auka ávinning og koma í veg fyrir áhættur þess að framkvæma 

þjónustuformið í heilbrigðiskerfum. Fjallað verður um hvernig hægt er að yfirfæra samfellda þjónustu í 

íslenskt heilbrigðiskerfi. Samfelld þjónusta er yfirleitt skilgreind sem þjónustuform í höndum fárra fagaðila 

þar sem traust myndast. Gæði þjónustu eru skilgreind út frá ánægju og útkomu þjónustuþega.  

Hér á eftir verður að mestu fjallað um konur sem ekki eru í hópi áhættumeðgöngu en þó var leitast 

við að finna heimildir um þann hóp. Rannsóknir sem fjalla um samfellda þjónustu og áhættumeðgöngu 

eru margar enn í vinnslu og því lítið um niðurstöður fyrir þennan hóp að svo stöddu. Fjallað verður um 

konur sem fæða börn á Landspítalanum og í Björkinni fæðingarstofu.  

Hjúkrunar- og ljósmóðurfræðilegt gildi samantektarinnar var að auka þekkingu á ágæti samfelldrar 

þjónustu og hvernig mætti framkvæma slíka þjónustu hérlendis. Mikilvægt er að varpa ljósi á að 

breytingar í þeirri þjónustu sem ljósmæður veita eru oft af hinu góða og þá sérstaklega þegar þær eru 

byggðar á vel ígrunduðum niðurstöðum úr rannsóknum.  

1.1 Ástæða efnisvals 

Ákveðið var að gera fræðilega samantekt um samfellda þjónustu vegna áhuga bæði höfunda og 

leiðbeinanda. Áhugi höfunda fyrir efninu sprettur af áhuga á ljósmóðurfræðum og þeim mismunandi 

þjónustuformum sem til eru í hinum ýmsu löndum. Einnig má skýra efnisvalið með áhuga á konum og 

mæðrum, hvernig þjónustu þær kjósa og hentar þeim. Efnið hefur verið mikið rannsakað út í heimi og 

því var talsvert af heimildum að finna í gagnasöfnum. 

1.2 Tilgangur og markmið 

Tilgangur þessarar fræðilega bakgrunns var að gera grein fyrir ávinningum og áhættum sem fylgja 

samfelldri þjónustu ljósmæðra. Hvernig samfelld þjónusta getur bætt eða skaðað þá þjónustu sem konur 

fá á meðgöngu, í fæðingu og í sængurlegu. 

Markmið bakgrunnsins var annars vegar að rannsaka þá þekkingu á samfelldri þjónustu sem er til á 

heimsvísu og hvernig hún hefur reynst. Hins vegar var markmiðið að auka þekkingu höfunda, og þar 

með ekki síður fagfólks, á þeim mismunandi þjónustuformum sem til eru með áherslu á samfellda 

þjónustu. 

1.3 Skilgreining hugtaka 

Hér verða helstu hugtök ritgerðarinnar skilgreind. 

1.3.1 Samfelld þjónusta 

Samfelld þjónusta hefur verið skilgreind á ýmsa vegu, ýmist sem heildrænt þjónustuform frá sömu 

stofnun eða heildræn þjónusta til skjólstæðings frá sem fæstum aðilum þar sem traust samband 

myndast. Meðal annars hefur þjónustuformið verið skilgreint þannig að það samanstendur af þremur 

meginþáttum. Í fyrsta lagi er það samfella í upplýsingagjöf (e. informational continuity), það er að 

upplýsingagjöf á milli þjónustuaðila sé sambærileg og ekki verði gefnar villandi upplýsingar. Í öðru lagi 

er samfella þjónustuaðila (e. relational continuity). Það merkir að sá sem þjónustuna þiggur skuli þekkja 

þann aðila sem þjónustuna veitir. Þannig byggist upp traust þeirra á milli sem og upplýsingaflæðið verður 
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auðveldara þar sem þjónustuaðilinn þekkir skjólstæðing sinn. Í þriðja lagi er samfella í stjórnunarháttum 

(e. management continuity) en í því felst að stjórnendur stofnana styðji við það viðhorf sem samfelld 

þjónusta stendur fyrir. Stjórnendur skuli greiða leið með því að gera áætlanir og finna lausnir á 

hindrunum sem stuðla að því að samfella næst ekki (Reid, Haggerty og McKendry, 2002). 

Innan ljósmóðurfræðinnar er oftast unnið eftir heildrænni þjónustu til skjólstæðings og er hún yfirleitt 

skilgreind á tvennan hátt. Annars vegar er heildræn þjónusta ljósmóður sem sinnir ákveðnum hóp af 

konum í meðgöngu og sængurlegu og vinnur með sex eða færri ljósmæðrum sem geta stigið inn í (e. 

continuity of care). Hins vegar algjör samfella í þjónustu þar sem ein og sama ljósmóðirin sinnir sínum 

hóp af konum frá upphafi til enda. Hún sér þá um skipulag og framkvæmd allrar umönnunnar (e. 

continuity of carer) og þjónustan fer fram hvar sem er (Árdís Ólafsdóttir, 2005; Hildur Sigurðardóttir, 

2010; Homer, 2016). Í þessari samantekt verður helst fjallað um samfellt þjónustuform og síður 

þjónustuform þar sem þjónustan er einskorðuð við einu og sömu ljósmóðurina. 

Til eru hin ýmsu form þjónustu ljósmæðra og innan ljósmóðurfræðanna er samfelld þjónusta oft 

flokkuð sem ýmist “caseload care” eða “team midwifery care”. Á þessum hugtökum er lítill munur en 

helsti munurinn felst í að í “caseload care” vinna ljósmæður saman í hóp en ein ljósmóðir sinnir og þekkir 

fjölskylduna mest megnis en í “team midwifery care” vinna ljósmæður saman í litlum hópum og sinna 

ákveðnum fjölda fjölskylda saman (Homer, 2016). Í þessari fræðilegu samantekt verða þessi tvö hugtök 

sameinuð undir hugtakinu „samfelld þjónusta“.  

1.3.2 Gæði þjónustu  

Gæði í þjónustu ljósmæðra eru gríðarlega mikilvæg til að geta framkvæmt þjónustuna á sem 

skilvirkastan hátt, þá sérstaklega gæði þeirrar menntunar sem ljósmæður hljóta. Í grein Renfrew o.fl. 

(2014) er fjallað um ljósmæðraþjónustu í heild sinni og meðal annars er skoðað hvernig hægt er að 

tryggja gæði þjónustunnar. Þar segir að gæði geti verið metin út frá þremur þáttum, en þeir eru í fyrsta 

lagi upplifun kvenna af þjónustunni, í öðru lagi hvernig þjónustu konur og börn fái og sömuleiðis útkomu 

og afdrif og í þriðja lagi hvernig þjónustuformi ljósmæður vinna eftir. Sama rannsókn sýndi einnig að 

ljósmæður efla gæði þjónustunnar með heilsueflingu, gerð framkvæmdaráætlana og aukningu á því 

sem kallast eðlilegt ferli, það er með því að fækka inngripum.  

Gæði þjónustu eru fyrst og fremst skilgreind sem upplifun þeirra sem hana hljóta og hvernig þeim 

farnast. Það skiptir einnig máli að ljósmæður viðhaldi þekkingu og sinni endurmenntun 

(Landlæknisembættið, 2014).  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum hluta verður fjallað um samfellda þjónustu, fyrir hvað hún stendur og hvaða áhrif hún hefur á 

gæði þjónustunnar. Lögð verður áhersla á að skoða samfellda þjónustu út frá sjónarhorni verðandi 

mæðra, fjölskyldna þeirra og ljósmæðra. Skoðað verður hver er ávinningur og hugsanleg áhætta 

samfelldrar þjónustu, hvað konur vilja, sjónarhorn ljósmæðra og hvernig best væri að framkvæma 

samfellda þjónustu á Íslandi.  

Tilgangur bakgrunnsins var að gera grein fyrir mögulegum ávinning og áhættu sem fylgir 

þjónustuforminu. Markmiðið var svo að rannsaka þekkingu á samfelldri þjónustu og auka almenna 

þekkingu. 

2.1 Samfelld þjónusta fyrir konur í barneignarferlinu 

Samfelld þjónusta ljósmæðra á sér langa sögu aftur í tímann. Áður en þjónusta fyrir barnshafandi konur 

færðist frá heimahúsum yfir á stofnanir og sjúkrahús var þjónusta ljósmæðra mjög samfelld þar sem 

þær sinntu yfirleitt konum í sínu eigin umhverfi í gegnum allt ferlið. Þegar þjónustan færðist yfir á 

sjúkrahús á 20. öldinni minnkaði samfellan snarlega. Upp úr 1990 fór að bera meira á að konu vildu hafa 

þjónustu ljósmæðra samfellda og síðan þá hefur þróunin orðið töluverð og breytingar samhliða 

(McLachlan, McCourt, Coxon og Forster, 2019). Til að mynda hefur tíðni heimafæðinga aukist úr 0,4% 

allra fæðinga í 2,0% frá aldamótum (Landlæknisembættið, 2018). 

Árið 2016 setti Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (World Health Organization (WHO)) fram þau tilmæli að 

heilbrigðisstofnanir settu það sem stefnu að ljósmæðraþjónusta væri í gegnum allt barneignarferlið eins 

samfelld og kostur væri á hverju sinni. Mörg lönd hafa síðan tekið upp þá stefnu, sem dæmi má nefna í 

Ástralíu, þar sem samfelld þjónusta ljósmæðra hefur verið mikið skoðuð, hafa heilbrigðisyfirvöld hvatt til 

innleiðingar á samfelldri þjónustu og mörg sjúkrahús tekið þjónustuformið upp. Fleiri lönd hafa tekið upp 

sömu stefnu, má þar nefna England, Skotland og Nýja Sjáland (McLachlan o.fl., 2019).  

Á Íslandi hefur gengið misvel að setja aftur á samfellda þjónustu ljósmæðra eftir að þjónustan færðist 

yfir á sjúkrahús og stofnanir í kringum árið 1960 (Olafsdottir o.fl., 2018). Í meðgönguvernd er þjónustan 

yfirleitt samfelld (Landlæknisembættið, 2008) en erfiðlega hefur gengið að koma þjónustuforminu á 

fæðingartímabilið. Um 75% fæðinga eru á Landspítalanum í Reykjavík en þar hefur verið reynt að koma 

á fyrirkomulagi sem býður upp á samfellda þjónustu en ekki tekist vegna efnahags- og mannauðsvanda 

(Olafsdottir o.fl., 2018). Um 60% kvenna hafa haft fyrri kynni af ljósmóðurinni sem sinnir þeim í 

heimaþjónustu í sængurlegu samkvæmt rannsókn sem Hildur Sigurðardóttir gerði árið 2010, flestar af 

þeim höfðu kynnst ljósmóðurinni á meðgöngu og má því segja að þar sé ákveðin samfella í þjónustunni 

hér á Íslandi. 

2.1.1 Ávinningur 

Ávinningur samfelldrar þjónustu hefur víða verið rannsakaður og því fleiri sem rannsóknirnar verða, því 

frekari ábendingar eru fyrir framkvæmd þjónustuformsins. Rannsóknir hafa verið gerðar innan hjúkrunar- 

og læknisfræði sem gefa til kynna mikinn ávinning af því að veita öldruðum, börnum og sjúklingum sem 

koma á dagdeildir sjúkrahúsa samfellda þjónustu. Ávinningurinn felst í bættri útkomu og aukinni ánægju 
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sjúklinganna. Rannsóknin sýndi einnig að með samfelldri þjónustu má fækka óþörfum komum sjúklinga 

á deildir sjúkrahúsa sem sparar pening og óþægindi (Van Walraven, Oake, Jennings og Forster, 2010).  

Þegar ljósmóðurfræði eru skoðuð sérstaklega eru fræðin skýr, það er að samfelld þjónusta fyrir 

verðandi mæður og fjölskyldur þeirra sé af hinu góða. Rannsóknir sem hafa verið gerðar á mun á 

afdrifum kvenna sem hljóta samfellda þjónustu og þeirra sem hljóta hana ekki hafa sýnt að inngripum 

fækkar hjá þeim sem eru í þjónustuformi með samfellu. Helst má nefna að í fæðingum eru minni líkur á 

spangarskurði og notkun mænurótardeyfingar. Einnig eru minni líkur á fyrirburafæðingu og fósturmissi 

fyrir 24 viku. Það sem fram hefur komið er einnig að konur sem fá samfellda þjónustu eru líklegri til að 

þekkja ljósmóðurina sem tekur á móti barninu (McLachlan o.fl., 2019; Sandall, Soltani, Gates, Shennan 

og Devane, 2016). Þetta er ef til vill ekki hægt að yfirfæra yfir á íslenskar konur vegna þess að flestar 

fæða þær á Landspítalanum og þekkja því sjaldnast ljósmóðurina.  

Ef litið er til ánægju kvennanna sem hljóta samfellda þjónustu þá eru þær ánægðari heilt yfir með 

þjónustuna sem er veitt í samanburði við þær konur sem fá ekki samfellda þjónustu. Sýnt var fram á að 

konurnar voru ánægðari ef samfella var í hugmyndafræðinni, ráðgjöfinni og upplýsingagjöfinni sem þær 

hlutu í barneignarferlinu. Sömuleiðis voru þær konur ánægðari sem fengu samfellda þjónustu í 

fæðingunni og þeim fannst þær frekar vera við stjórnvölinn, voru öruggari og upplifun þeirra var að 

fæðingin hafi gengið vel (Biró, Waldenström, Brown, og Pannifex, 2003; McLachlan o.fl., 2019; 

Waldenström, Brown, McLachlan, Forster og Brennecke, 2000). 

Ávinningur sem er einnig mikilvægt að fjalla um er ánægja meðal ljósmæðra sem starfa við samfellt 

þjónustuform. Ljósmæðrum sem veita samfellda þjónustu líður betur og eru minna útsettar fyrir kulnun 

í starfi sínu (Hollins Martin, MacArthur, Martin og McInnes, 2019). Ljósmæður finna fyrir ánægju í starfi 

og eru sáttar við tengslin sem þær fá tækifæri til að mynda við konurnar sem þær sinna í samfelldri 

þjónustu. Þær lýsa einnig jákvæðum áhrifum sjálfstæðisins sem myndast við að starfa í samfelldri 

þjónustu. (Tyler, Kinnear og Simpson, 2019). 

2.1.2 Áhætta  

Umfjöllun um samfellda þjónustu er að stórum hluta jákvæð og eins og fram hefur komið hér að ofan 

eru flestir sérfræðingar sammála um ágæti þjónustuformsins. Þó er mikilvægt að hafa í huga að ekki er 

hægt að alhæfa og alltaf eru tvær hliðar á sama peningnum. Í þessum kafla verður fjallað um áhættur 

sem geta fylgt því að setja á samfellt þjónustuform. 

Ljósmæður eru í flestum tilfellum sammála hugmyndafræði samfelldrar þjónustu en rannsóknir hafa 

sýnt að þær eru einnig hikandi við framkvæmd hennar innan stofnana. Ljósmæður hafa lýst yfir kvíða 

tengdum því að hafa ekki næga þekkingu á einhverjum hluta barneignarferlisins og myndu því eiga erfitt 

með að breyta yfir í samfellt þjónustuform. Einnig fannst ljósmæðrum að þær myndu eiga erfitt með að 

finna jafnvægi á milli þess að sinna starfi sínu, vera á vakt, og sinna sínu persónulega lífi. Ljósmæðrum 

finnst sumum vaktabyrðin vera mikil við að starfa í samfelldu þjónustuformi og hafa þær áhyggjur af 

kulnun í starfi (Hollins Martin o.fl., 2019). Til að létta undir ljósmæðrum og minnka vaktabyrðina eru 

nokkur atriði sem þurfa að vera til staðar. Þau er sveigjanleiki, samstaða og stuðningur milli ljósmæðra 

sem vinna saman í teymi, að unnið sé eftir sömu hugmyndafræði og að konan sé í miðpunkti 

þjónustunnar. Þessi atriði þurfa að vera til staðar og einnig kemur fram að samfelld þjónusta sé veitt af 
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teymi ljósmæðra, til dæmis tvær og tvær saman í samstarfi (Crowther, Ross-Davie, Davis og Donnolley, 

2019).  

Önnur áhætta sem getur komið fram í samfelldri þjónustu er að konur sem eru í áhættumeðgöngu 

fái ekki sömu gæði þjónustu og þær sem eru ekki í áhættu. Þeim konum sem eru í áhættu er oft vísað 

á milli mismunandi sérfræðiaðila og geta misst þannig úr samfellunni (Kennedy, Bisits og Brodie, 2019).  

Þegar stofnanir koma á samfelldri þjónustu fyrir barnshafandi konur og fjölskyldur verður sú þjónusta 

án efa eftirsótt. Ef til vill verður þjónustan svo eftirsótt að ekki er hægt að anna eftirspurn og þarf að vísa 

konum frá. Þannig ástand kom upp á Íslandi þegar MFS (meðganga-fæðing-sængurlega) teymið var 

sett á laggirnar. Eftirspurnin varð mikil og þurfti að vísa konum frá, eða um það bil 30 konum á mánuði. 

Allar konur eiga rétt á að geta valið sér þá þjónustu sem þær vilja og er því mikilvægt að tryggja að 

þjónustuformið sé aðgengilegt fyrir alla (Árdís Ólafsdóttir, 2005). 

2.2 Gæði og öryggi 

Til þess að hægt sé að tryggja gæði og öryggi í ljósmæðraþjónustu þarf þjónustan að vera 

einstaklingsmiðuð og persónuleg. Öryggi í þjónustu er einn af fjölmörgum þáttum sem þarf að vera til 

staðar til að hægt sé að tryggja gæði. Aðrir þættir eru skilvirkni, gott aðgengi, rétt tímasetning og að 

þjónustan sé jafnréttis- og persónumiðuð. Einnig þarf að vera búið að skilgreina það sem getur farið 

úrskeiðis og hafa skýra vinnuferla ef eitthvað kemur upp á. Ýmsar stofnanir hafa sett fram skilgreiningar 

á gæðum í þjónustu svo sem Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO), “The Royal College of Midwives” 

(RCM) og “Australian Safety and Quality Framework for Health Care”. Skilgreiningarnar byggja allar á 

svipuðum þáttum, það er að segja fullnægjandi menntun ljósmæðra, að öryggi skjólstæðingsins sé ávallt 

í fyrirrúmi, skipulagt vinnuferli, staðlaðir vinnuferlar fyrir ógnir og áhættur, gott upplýsingaflæði til 

skjólstæðinga, persónumiðuð þjónusta og svo mætti lengi telja (Raymond, Nicholl, Forrester og Hartz, 

2019). Ljósmæður þurfa að lokum að geta unnið vel í teymum bæði með öðrum ljósmæðrum sem og 

öðrum heilbrigðisstarfsmönnum til að gæði þjónustunnar séu góð. Þær þurfa að hafa rétt nám að baki 

sér, starfsleyfi frá yfirvöldum og hafa þróast vel i starfi. Samfelld þjónusta getur svo vissulega aukið gæði 

þjónustunnar en samfelld þjónusta ein og sér tryggir þó ekki gæði, til þess þurfa öll ofangreind atriði 

einnig að vera til staðar (Renfrew o.fl., 2014). 

Hér á landi vinna ljósmæður meðal annars út frá siðareglum Ljósmæðrafélags Íslands sem byggja á 

siðareglum „International Confederation of Midwives” (ICM). Þær gegna því hlutverki að auka gæði 

þjónustu kvenna, barna og fjölskyldna sem hana þiggja. Meginmarkmið þeirra er að stuðla að réttri 

menntun ljósmæðra sem og þróunar í starfi, góðri þjónustu og virðingu. Þær segja til um að ljósmæður 

virði rétt kvenna til að taka upplýstar ákvarðanir, geti unnið vel með öðrum fagstéttum sem og öðrum 

ljósmæðrum, virði menningarmun og óskir hverrar fjölskyldu fyrir sig, hafi hag fjölskyldna að leiðarljósi, 

stuðli að sem bestri heilsu kvenna og fjölskyldna sem eiga von á barni, styðji við raunhæfar væntingar, 

byggi á gagnkvæmu trausti og virðingu (Ljósmæðrafélag Íslands, e.d.). 

Mikilvægasti þátturinn til að meta gæði þjónustu er ánægja skjólstæðinganna (Árdís Ólafsdóttir, 

2005), farið verður í það hér að neðan hvað konur vilja. 
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2.2.1 Hvað vilja konur? 

Það sem konur vilja almennt fá úr barneignarþjónustu eru góðar upplýsingar í gegnum allt ferlið. Þær 

vilja hafa ljósmóður sem virðir þær og hefur einlægan áhuga á þeim sjálfum sem persónum. Það sem 

skiptir þær hvað mestu máli í þessu samhengi er að geta myndað gagnkvæmt traust. Í 

meðgönguverndinni vilja konur fá upplýsingar um hvernig þær eigi að hugsa um sjálfar sig, hvað beri að 

forðast, hvað sé æskilegt og svo framvegis. Þær vilja einnig fá upplýsingar um það sem framundan er 

svo þær geti betur undirbúið sig. Má þar nefna upplýsingar um fæðinguna, brjóstagjöf, umönnun 

ungabarns og margt fleira. Fyrir fæðinguna vilja konur fá upplýsingar um hverju þær eiga von á, hvað 

geti mögulega farið úrskeiðis og hvernig yrði þá brugðist við því. Eftir fæðingu í sængurlegunni er 

stuðningur það sem skiptir konur mestu máli í þjónustunni. Þær vilja fá stuðning og ráðgjöf um 

brjóstagjöf, eftirlit með sinni eigin heilsu, bæði líkamlegri og andlegri sem og upplýsingar um hvert þær 

geti leitað komi eitthvað upp á. Konur vilja einnig hafa stað til að leita á eftir að hefðbundinni 

barneignarþjónustu líkur (Aquino, Olander og Bryar, 2018). Konur leitast eftir því að fá góðan stuðning 

frá ljósmóður en vilja þó sitja sjálfar við stjórnvölinn. Þær vilja fá upplýsingar um það sem þær eru óvissar 

um og vita af ljósmóður sem þær geta leitað til og þannig geta fundið sig sjálfar við stjórnvölin. Þær vilja 

ekki láta líta á sig sem sjúkling eða sjúkdómsvæða barneignarferlið heldur frekar fá stuðning og eftirlit 

með ferli sem telst eðlilegt (Seefat-van Teeffelen, Nieuwenhuijze og Korstjens, 2011). 

Samfelld þjónusta skiptir konur miklu máli í barneignarferlinu. Lang flestar konur kjósa það að hafa 

samfellu í þeirri þjónustu sem þær þiggja, þá sérstaklega í meðgönguverndinni (Biró o.fl., 2003). Í 

samfelldri þjónustu eiga ljósmæður auðveldara með að mynda traust milli sín og skjólstæðings síns og 

þar af leiðandi ná því markmiði sem skiptir konur miklu máli. Ef konur fá samfellda þjónustu í gegnum 

barneignarferlið með ljósmóður sem tekur virkan þátt í ferlinu með þeim eru meiri líkur á því að þær 

verði ánægðar með þjónustuna (McLachlan o.fl., 2019). 

2.2.2 Útkoma og afdrif 

Þær konur sem hafa fengið samfellda þjónustu veitta af ljósmóður sem þær þekkja farnast jafn vel og í 

sumum tilfellum betur en þær sem fá aðra þjónustu. Flestar rannsóknir hafa sýnt fram á mun fleiri jákvæð 

áhrif af samfelldri þjónustu heldur en neikvæð áhrif. Til jákvæðu áhrifanna má teljast að í fæðingu eru 

konur líklegri til að fæða barnið án inngripa svo sem án mænurótardeyfingar, notkun áhalda, 

gangsetningar og líklegri til að ganga með barnið lengur en 37 vikur. Líkur á fósturláti og barnsmissi 

bæði fyrir og eftir 24 vikna meðgöngu minnka talsvert en líkurnar minnka einnig á ungbarnadauða 

(Sandall o.fl., 2016).  

Mikilvægt er að konur sem tilheyra minnihlutahópum fái góða þjónustu sem hentar þeirra þörfum og 

er samfelld þjónusta best til þess fallin. Til dæmis þurfa konur sem eru innflytjendur mjög samhæfða 

þjónustu, sér í lagi ef þær tala ekki tungumálið. Þá þjónustu getur ljósmóðir veitt sem þekkir konuna og 

aðstæður hennar. Þessir hópar eru oftar óánægðari með veitta þjónustu heldur en þeir hópar sem 

tilheyra ekki minnihluta (McLachlan o.fl., 2019). Einnig eru hópar svo sem áfengis- og 

vímuefnaneytendur í áhættu á að fá ekki góða og viðeigandi þjónustu sem hentar þeim sérstaklega. 

Samfella í þjónustu fyrir konur í þessum hópi er gríðarlega mikilvæg vegna þess að með samfellunni 
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minnka líkur á ýmsum áhættuþáttum. Til dæmis minnkar áhættan á léttburafæðingum og velferð móður 

og barns mælist betri (O’Connor, Lewis, McLaurin og Barnett, 2015). 

2.3 Framkvæmd samfelldrar þjónustu: Ávinningur og áhætta 

Það er ýmislegt sem þarf að vera til staðar svo samfelld þjónusta gangi upp innan stofnana og spila 

stjórnendur þar stórt hlutverk. Á stofnunum þar sem samfelld þjónusta hefur ekki tíðkast getur verið erfitt 

að koma þjónustuforminu á, til dæmis vegna mótþróa starfshópsins eða vegna kostnaðar. Til að liðka 

fyrir breytingum þurfa allir stjórnendur að vera meðvitaðir um hvað þarf til og hverju þarf að breyta. 

Starfsanda og vinnustaðamenningu getur verið erfitt að breyta en það er alls ekki ómögulegt. 

Stjórnendur þurfa sjálfir að vera fróðir um samfellda þjónustu og geta rökstutt tiláætlaðar breytingar en 

einnig þurfa þeir að búa yfir sannfæringarkrafti. Mikilvægt er að stjórnandi sem vill setja fram breytingar 

leggi þær fram fyrir starfsfólkið sem mun koma til með að starfa í nýju þjónustuformi og virði hugmyndir 

þeirra og áhyggjur sem það viðrar. Mikilvægt er að að byggja traust á milli starfsstétta og yfirmanna 

þeirra. Til að styðja við breytinguna þarf að hafa þekkingu, trú og sannfæringu á nýja þjónustuforminu 

og stjórnandinn þarf að vera í miðju allra þeirra ákvarðana sem eru teknar varðandi fyrirhugaðar 

breytingar. Viðhald sjálfstæðis þeirra ljósmæðra sem starfa innan stofnunarinnar og stuðningur við þær 

og annað starfsfólk er því gríðarlega mikilvægt og ómissandi (Donnellan-Fernandez, Scarf, Devane og 

Healy, 2019; Forster, Newton, McLachlan og Willis, 2011; Newton, White og Brodie, 2019). 

Kostnaður við samfellt þjónustuform skiptir máli og er vert að hafa hann í huga þegar því er komið á 

innan stofnana. Þau áhrif sem samfellt þjónustuform hefur til að minnka kostnað fyrir stofnanir er til 

dæmis að fæðingarstaðir eru ekki endilega innan stofnunarinnar sjálfrar, það er að konurnar hafa meira 

val í samfelldri þjónustu og kjósa þá oftar að fæða til dæmis heima hjá sér. Konur sem hljóta samfellda 

þjónustu eru heilt yfir heilbrigðari og fæða oftar án inngripa (McLachlan o.fl., 2019; Biró o.fl., 2003; 

Sandall o.fl., 2016; Waldenström o.fl., 2000).  

2.3.1 Framkvæmd á Íslandi 

Á Íslandi hefur samfelld þjónusta verið sett fram á ýmsa vegu sem bæði hefur tekist að halda í og 

mistekist. Eins og staðan er í dag þá er samfelld þjónusta í meðgönguverndinni, það er að segja ein til 

tvær ljósmæður sinna konunni og fjölskyldu hennar í gegnum meðgönguna á heilsugæslunni 

(Landlæknisembættið, 2008).  

Í dag er ekki samfella í þjónustunni þegar kemur að fæðingunni en árið 2006 lagðist af þjónusta á 

Landspítalanum sem kallaðist MFS-einingin (M: meðganga, F: fæðing, S: sængurlega) vegna 

efnahagsástands og endurskipulags. Þó eru einhverjar undantekningar til dæmis á litlum stöðum úti á 

landi (Árdís Ólafsdóttir, 2005; Olafsdottir o.fl., 2018). Þessi eining samanstóð af tveimur hópum 

ljósmæðra, sjö til níu í hverjum hóp þar sem tvær og tvær unnu saman. Hóparnir voru svo á endanum 

sameinaðir. Áhersla einingarinnar var að styðja við eðlilegt barneignarferli og koma í veg fyrir óþarfa 

inngrip. Markmið einingarinnar var að mynda samfellu fyrir verðandi fjölskyldur með því að sama 

ljósmóðir sinnti þeim í gegnum meðgönguna, fæðinguna og sængurleguna. Markmiðið var einnig að 

geta með samfellunni myndað gott og traust samband, veitt persónulega þjónustu svo hægt væri að 

mæta þörfum hvers og eins og gera verðandi foreldrum fært að taka meiri ábyrgð. Þessi þjónusta var 
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mjög vinsæl og annaði ekki eftirspurn (Árdís Ólafsdóttir, 2005). Eftir að hætt var með MFS-eininguna 

var ljósmæðrastýrð eining stofnuð sem kallaðist Hreiðrið, en sú eining lagðist einnig af vegna 

fjárhagserfiðleika (Olafsdottir o.fl., 2018). Síðan þá hefur verið í vinnslu það þjónustuform sem 

Landspítalinn vill vinna með í tengslum við fæðingarþjónustu. Nú er þar til skoðunar hugmyndafræði 

þjónustuformsins MiMo (midwifery model of woman-centred care) en það leggur upp úr valdeflingu 

kvenna í fæðingu og hvatningu til sjálfsákvörðunarrétts þeirra. Módelið eykur sjálfstæði ljósmæðra í 

starfi og hvetur þær til að styðja við konur og ýta undir eðlilegt ferli fæðingar (sjá mynd 1). Samfella í 

tengslum við MiMo módelið á einna helst við hugmyndafræðina og þær upplýsingar sem konur fá í 

fæðingu, ekki endilega að sama ljósmóðir sinni þeim allan tímann. Þó vissulega eykst samfella með 

sömu ljósmóðurinni í allri fæðingunni en módelið styður að allar konur fá sömu valdeflingu og sama rétt 

til að upplifa fæðinguna eins og þær sjálfar kjósa. Samfellan felst því í að allar ljósmæður innan 

stofnunarinnar vinnu undir sömu hugmyndafræði (Lundgren o.fl., 2020). 

Heimaþjónusta í sængurlegu á Íslandi getur verið í höndum ljósmæðra sem fjölskyldur þekkja fyrir, 

þá úr meðgönguverndinni, fæðingunni eða persónulega og þar með skapast ákveðin samfella í 

þjónustunni. Árið 2010 voru um 60% fjölskyldna sem þekktu ljósmóðurina sem sinnti þeim í 

sængurlegunni (Hildur Sigurðardóttir, 2010). 

Árið 2017 var opnuð fæðingarstofan Björkin í Reykjavík þar sem ljósmæður sinna fjölskyldu eftir 34. 

viku meðgöngu fram yfir sængurlegu og mynda þar með mikla samfellu. Fæðingarstofan er fyrir allar 

hraustar konur í eðlilegri meðgöngu án áhættuþátta sem kjósa að fæða í Björkinni eða heima með 

þjónustu frá Björkinni. Fjölskyldur fá eina ljósmóður sem bera ábyrgð á þjónustunni og þekkir þeirra 

óskir. Alltaf eru tvær ljósmæður í hverri fæðingu og þá alltaf ein sem þekkir vel til fjölskyldunnar. 

Heilsugæslan sinnir meðgönguverndinni fram að 34. viku en það kemur til vegna þröngs samnings 

Bjarkarinnar við Sjúkratryggingar Íslands. Konur með áhættuþætti eins og ýmsa undirliggjandi 

sjúkdóma, of háan eða lágan líkamsþyngdarstuðul (BMI), misnotkun áfengis og vímuefna og svo 

framvegis geta ekki fengið þjónustu frá Björkinni. Konur sem greinast með áhættuþætti á meðgöngu svo 

Mynd 1. MiMo hugmyndafræðimódel (Lundgren o.fl., 2020) 
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sem meðgöngusykursýki, meðgöngueitrun, blóðleysi, blóðflokkamisræmi og svo framvegis þurfa einnig 

að fá þjónustu á sjúkrahúsi sem og konur í fjölburameðgöngu eða hafa fyrri sögu um keisaraskurð. 

Ljósmæður á Björkinni taka engar óþarfa áhættur og ef barnið er til dæmis í sitjandi stöðu þarf konan 

að fæða á sjúkrahúsi. Ljósmæður á Björkinni finna fyrir mikilli ánægju með þjónustu sína en hér að 

neðan verður farið yfir viðtal sem tekið var við Hrafnhildi Halldórsdóttur, ljósmóður í Björkinni og ein af 

stofnendum, um upplifun hennar af þjónustunni sem þar er veitt (Björkin, e.d.). 

2.3.2 Reynsla ljósmæðra í Björkinni af samfelldri þjónustu 

Í Björkinni starfa sex ljósmæður. Þær vinna saman í tveimur þriggja manna teymum til að mynda 

samfellu og til að hafa vaktabyrðina ákjósanlega. Þjónustan þeirra hefur notið mikilla vinsælda og suma 

mánuði ná þær ekki að anna eftirspurn. Þær taka við barnshafandi konum í eðlilegri meðgöngu og 

fjölskyldum þeirra á 34. viku meðgöngu eins og áður hefur komið fram vegna ramma Sjúkratrygginga 

Íslands og geta að meðaltali sinnt um 10 til 14 fjölskyldum á mánuði. Þær bjóða upp á fæðingarþjónustu 

á stofunni sjálfri sem og heimafæðingar en eins og er eru stofufæðingarnar fleiri.  

Síðan að stofan opnaði árið 2017 hafa þær unnið í því að þróa og fínpússa þjónustuna. Þeirra 

aðaláhersla er að hafa samfellu í þjónustunni til að mynda gagnkvæmt traust. Með þessu gagnkvæma 

trausti geta þær lagt upp með það sem þær stefna að með hverri fjölskyldu. Þær leggja mikla áherslu á 

valdeflingu kvennanna og að meðgangan, fæðingin og sængurlegan sé ferli sem tilheyrir konunni eða 

fjölskyldunni og þær séu aðeins til aðstoðar. Með því móti upplifa skjólstæðingar þeirra sig við stjórnvölin 

en ekki öfugt. Þær leggja mikið upp úr því að hafa þjónustuna persónulega, umhverfið notalegt og þar 

með ýta undir öryggi. Umhverfið í Björkinni er mjög hlýlegt og skjólstæðingar mega ganga um húsnæðið, 

fá sér kaffi í eldhúsinu og svo framvegis. Ljósmæðurnar sem vinna saman í teymi kynnast allar 

fjölskyldunum sem tilheyra þeirra teymi svo hver þeirra sem er geti tekið á móti barninu þegar að því 

kemur þó svo að ein ljósmóðir beri ábyrgð á hverri fjölskyldu. Í þessu starfi þurfa ljósmæðurnar að fara 

mjög nálægt, kynnast fólkinu persónulega og nánast þykja vænt um það. Það gerir starfið að mati 

viðmælanda mun meira gefandi en einnig erfiðara þegar hnökrar koma upp.  

Ef upp koma áhættuþættir eftir að konan hefur byrjað í þjónustu hjá Björkinni fá fjölskyldurnar að 

halda þar áfram þó svo að fæðingin þurfi að fara fram á Landspítalanum og oft fá þá ljósmæðurnar í 

Björkinni stuðning frá áhættumeðgönguverndinni á Landspítalanum. Öryggi er ávallt í fyrirrúmi og við 

fyrsta merki áhættu senda þær konur í viðeigandi þjónustu. Til dæmis ef upp koma áhættumerki í 

fæðingu fara konurnar strax á Landspítalann en ljósmóðir úr Björkinni fylgir þá með og er sem stuðningur 

þó önnur ljósmóðir taki við á Landspítalanum. Með því ná þær að halda í samfelluna. 

Nýlega hófu ljósmæður í Björkinni að bjóða hópmeðgönguvernd fyrir konur og fjölskyldur í kringum 

36. viku meðgöngu. Þá hittast skjólstæðingar úr báðum teymum, fá sér skoðun en sameiginlega fræðslu 

og geta svo rætt málin saman. Viðmælanda fannst þetta lofa góðu og sagði að þetta sé einmitt það sem 

sé svo skemmtilegt við vinnuna; að þær hafa svolítið lausan taum varðandi hvað þær geta framkvæmt. 

Sífellt er verið að þróa þjónustuna og skoða nýjustu rannsóknir um hvað sé vænlegt til árangurs og hvað 

ekki.  

Síðan Björkin opnaði hafa ljósmæðurnar þar verið að þróa vaktakerfi sem stuðlar að því að samfella 

í þjónustunni náist en einnig að það náist jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Fyrst árið 2017 unnu þær í 
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þremur tveggja manna teymum en sáu eftir eitt ár að ekki mátti mikið koma upp á til þess að of mikil 

ábyrgð legðist á eina ljósmóður. Í dag eru þær í þriggja manna teymum sem veldur því að 

skjólstæðingarnir þurfa að kynnast þremur ljósmæðrum en það hefur hingað til gengið ágætlega. Með 

þessu móti ná þær ágætu jafnvægi þó svo að þetta fyrirkomulag krefjist vissrar fórnar. Þær skipta á milli 

sín helgum og er ein ljósmóðir úr hverju teymi er á vakt þriðju hvora helgi. Þær skiptast á að vera með 

vaktsíma og reyna að skipuleggja sig vel fram í tímann. Samvinna er gríðarlega mikilvæg og krefst þetta 

fyrirkomulag mikils samstarfs og innsýn inn í persónulegt líf hver annarrar. Því er mikilvægt að teymin 

séu vandlega valin, ljósmæðurnar geti treyst hvor annarri og leyst vandamál ef upp koma. Viðmælanda 

finnst kostir starfsins vega þyngra heldur en ókostirnir en telur þetta starf ekki henta öllum (Hrafnhildur 

Halldórsdóttir, munnleg heimild, 2. Mars 2020). 

2.4 Samantekt 

Í þessum fræðilega bakgrunni hefur verið farið ítarlega yfir samfellda þjónustu og ýmislegt sem henni 

tengist. Fjallað hefur verið um sögu samfelldrar þjónustu og hvernig henni er háttað bæði hér á landi og 

erlendis. Farið var yfir ávinning og áhættur þjónustuformsins sem og hvernig hægt er að tryggja gæði 

og öryggi í þjónustunni sem er veitt. Skoðað var hvað konur og verðandi mæður vilja fá út úr þjónustunni 

og hvað skiptir þær máli. Sömuleiðis var skoðað hvernig konum farnast sem hljóta þessa þjónustu. 

Framkvæmd samfelldrar þjónustu var skoðuð og hvernig hún hefur verið framkvæmd á Íslandi í gegnum 

árin. Að lokum var sagt frá viðtali þar sem rætt var við ljósmóður sem starfar á fæðingarstofu og hennar 

reynslu.  

Í framhaldi af þessum fræðilega bakgrunni verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni, en 

hún er: Hefur samfelld þjónusta áhrif á gæði þjónustunnar í barneignarferlinu? 
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3 Aðferðir 

Í þessari fræðilegu samantekt var leitað að heimildum í gagnagrunnum PubMed, Cinahl, Google Scholar 

og leitir.is. Leitarorðin voru “continuity of care” og “midwifery” sem MeSH í PubMed og Major topic í 

Chinahl. Einnig voru notuð önnur non-MeSH leitarorð sem voru “caseload”, “models of care”, “perinatal” 

og “quality”. Til að finna íslenskar greinar og rannsóknir voru leitarorðin „samfelld þjónusta“ og 

„ljósmóðurfræði” notuð. Fleiri greinar voru fundnar með snjóboltaleit. Einhverjar rannsóknir sem fundust 

voru “research protocol”, það er að um er að ræða rannsóknaráætlun þar sem rannsókn er ekki hafin 

og því ekki komnar niðurstöður. Ekki var hægt að nota þær en snjóboltaleit notuð til að finna rannsóknir 

út frá þeim.  

Til að setja heimildaleitina fram á sem skilvirkastan hátt var notað PRISMA (e. Preferred Reporting 

Items for Systematic review and Meta-Analysis). Þannig eru niðurstöður rannsóknarinnar samþættar og 

ferlið verður skýrara (Moher, Liberati, Tetzlaff og Altman, 2009). PRISMA yfirlitið má sjá á mynd 2 og í 

fylgiskjali 1. 

Kennslubókin “Midwifery Continuity of Care” var notuð við gerð ritgerðarinnar en hún inniheldur mikið 

af skilgreiningum, reynslusögum, aðferðum við að setja á samfellda þjónustu, hvernig hægt er að meta 

gæði hennar og svo framvegis.  

Heimasíður Landlæknis, Heilsugæslunnar, Bjarkarinnar, Ljósmæðrafélagsins og fleiri voru notaðar í 

ýmsum tilgangi, svo sem til að finna íslenska tölfræði og upplýsingar um þjónustu sem í boði er á Íslandi.  

Að lokum var notuð ein munnleg heimild en tekið var viðtal við ljósmóður í Björkinni til að fá innsýn í 

störf þeirra þar. 

3.1 Viðtal 

Til að afla enn frekari heimilda var tekið viðtal við einn stofnanda Bjarkarinnar, Hrafnhildi Halldórsdóttur, 

ljósmóður. Hún gaf góðfúslegt leyfi þess að vera getið sem heimild um starfsemi og reynslu Bjarkarinnar. 

Viðtalið var tekið í Björkinni í Síðumúla. Hljóðupptaka var tekin af viðtalinu eftir að leyfi fékkst frá 

viðmælanda. Spurningarnar voru fyrirfram ákveðnar af höfundum en samtalið leiddist eðlilega áfram og 

fengust miklar upplýsingar. 

Ákveðið var að taka þetta viðtal til að fá betri innsýn í samfellda þjónustu á Íslandi og hvernig raun 

hún hefur gefið. Ekki er til mikið af íslenskum rannsóknum á þessu sviði og sérstaklega ekki um þjónustu 

Bjarkarinnar þar sem fæðingarstofan hefur nýlega verið stofnuð, eða árið 2017. Viðtalið var notað til að 

færa ritgerðinni meira líf og yfirfæra hana á raunverulega þjónustu sem veitt er hér á Íslandi. 

3.2 Inntöku- og útilokunarskilyrði 

Við leit að greinum í gagnagrunnunum voru notuð ýmis inntöku- og útilokunarskilyrði (sjá töflu 1). Leitað 

var að rannsóknum á sviði ljósmóðurfræða en einnig voru notaðar rannsóknir sem byggja á 

hjúkrunarfræðum. Notast var við rannsóknir sem byggja á viðhorfum þeirra sem þjónustuna þiggja sem 

og ljósmæðra sem hana veita, en ekki út frá sjónarmiði lækna eða annarra heilbrigðisstarfsmanna. Við 

heimildaleit var leitast eftir að finna nýlegar heimildir en rannsóknirnar sem notaðar voru eru frá árunum 

2010-2020. Greinar sem voru á öðrum tungumálum en íslensku og ensku voru útilokaðar. Rannsóknir 
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sem voru “research protocol” voru útilokaðar sem og greinar sem fjalla um kennsluaðferðir fyrir 

ljósmæðranema. 

Leitað var fyrst og fremst að greinum um þjónustuformið “continuity of care” en síður “continuity of 

carer” þó einhverjar greinar hafi verið teknar inn til samanburðar. Ekki fundust margar rannsóknir sem 

fjölluðu um samfellda þjónustu fyrir konur í áhættumeðgöngu og því var sá markhópur útilokaður.  

Tafla 1. Inntöku- og útilokunarskilyrði 

Inntökuskilyrði Útilokunarskilyrði 

• Heimildir frá árinu 2010 og yngri. 

• Greinar á íslensku eða ensku. 

• Sjónarmið mæðra, foreldra og 

ljósmæðra. 

• Greinar um þjónustuform ljósmæðra. 

• Konur í meðgöngu án áhættu. 

• Heimildir eldri en 10 ára. 

• Greinar sem fjölluðu um „continuity of 

carer“. 

• Sjónarmið lækna og annarra 

heilbrigðisstarfsmanna. 

• Konur í áhættumeðgöngu. 

• Greinar sem voru research protocol. 

• Greinar um kennsluaðferðir. 

 

3.3 Mótun rannsóknarspurningu 

Rannsóknarspurningin var mótuð eftir hugmyndafræði PICOTS módelsins (Riva, Malik, Burnie, Endicott 

og Brusse, 2012). Þar eru sett inn þau leitarorð sem notuð voru við leit á heimildum og 

rannsóknarspurningin mótuð eftir þeim. Í töflu 2 má sjá leitarorðin og hvernig þau endurspegla mótun 

rannsóknarspurningarinnar. 

Tafla 2. Leitarorð sett inn í töflu PICOT 

Leitarorð skv. PICOT 

P Midwifery (ljósmóðurfræði) MeSH/Major Topic  

I Continuity of care (samfelld þjónusta) MeSH/Major Topic 

C Models of care (þjónustuform) 

O Quality (gæði), outcomes (útkomur) 

T Perinatal (barneignarferli) 

 



23 

 

Mynd 2. PRISMA flæðirit við heimildaleit (Moher o.fl., 2009). 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir þær rannsóknir sem fundust í heimildaleit samkvæmt flæðiritinu PRISMA 

(sjá mynd 2). Rannsóknunum verður lýst og þær notaðar til að svara rannsóknarspurningunni: Hefur 

samfelld þjónusta áhrif á gæði þjónustunnar í barneignarferlinu?  

Af þeim tíu rannsóknum sem fundust eru átta þeirra út frá sjónarmiði og upplifun mæðra og tvær 

byggja á sjónarmiðum ljósmæðra. Flestar rannsóknir sem fundust voru megindlegar, þær voru ýmist 

ferilrannsóknir, samanburðarrannsóknir, afturskyggðar og svo framvegis. Tvær rannsóknir voru 

eigindlegar og ein blönduð. Rannsóknirnar voru í heild 10 og má sjá yfirlit yfir þær í fylgiskjali 2. 

4.1 Sjónarmið kvenna 

Átta rannsóknir skoðuðu hvernig þjónustu konur í barneignarferlinu kjósa helst og hvernig þeirra upplifun 

og sjónarmið var. Hér verður farið yfir þessar rannsóknir. Flestar rannsóknanna sem skoðaðar voru gáfu 

vísbendingu um að konur í barneignarferlinu vilja hafa samfellu í þjónustunni sem þær þiggja.  

Rannsókn á stóru sjúkrahúsi í Ástralíu þar sem búið var að koma á samfelldri þjónustu í gegnum allt 

ferlið, meðgöngu, fæðingu og sængurlegu, sýndi fram á mikinn ávinning í fæðingunni fyrir markhópinn. 

Ekki komust allar konur að í þjónustuna sem vildu og var sjúkrahúsið því einnig með þjónustu sem ekki 

var samfelld. Rannsóknin var megindleg, afturskyggð samanburðarrannsókn sem náði til 1000 frumbyrja 

sem fæddu á tilteknu sjúkrahúsi á árunum 2011-2014. Markhópurinn fékk samfellda þjónustu og 

samanburðarhópurinn fékk hefðbundna ljósmæðraþjónustu sem ekki var samfelld, allt voru þetta 

frumbyrjur. Notuð voru sjúkragögn þar sem tíðni inngripa var skoðuð og ferli fæðingarinnar. Tíðni 

inngripa svo sem notkun áhalda (p < 0.001), mænudeyfingar og spangarskurðar (p < 0.05) minnkaði 

marktækt í hópnum sem hlaut samfellda þjónustu. Konurnar voru einnig marktækt líklegri til að nota vatn 

sem verkjastillingu (p < 0.001), það er að vera í baði. Flestir þættir sem voru skoðaðir í rannsókninni 

komu betur út hjá konunum sem fengu samfellda þjónustu, þó var ekki alltaf marktækur munur. Þar kom 

einnig fram að þó kalla þyrfti til fæðingarlækni eða aðra sérfræðinga þegar vandamál komu upp var 

ljósmóðirin alltaf í aðalhlutverki og var áfram lykilmanneskjan í þjónustunni (Gidaszewski, Khajehei, 

Gibbs og Chua, 2019). 

Í hollenskri rannsókn sem Perdok o.fl. (2018) gerðu á konum sem áttu börn á sjúkrahúsi árið 2014 í 

Hollandi var skoðað hvenær í ferlinu og hvort þjónustan væri samfelld. Rannsóknin var megindleg og 

tóku 187 konur þátt í henni. Rannsóknin bar annars vegar saman þjónustu sem konur fengu frá 

ljósmæðrum og hins vegar frá fæðingarlæknum. Þessi þjónusta var svo borin saman við upplifuð gæði. 

Konurnar fengu senda þrjá spurningalista rafrænt innan sex mánaða frá fæðingu. Spurningalistarnir 

spurðu konurnar um upplifun þeirra á samfellu í þjónustunni, gæði hennar og upplifun þeirra á 

fæðingunni sjálfri. Niðurstöðurnar voru að ef konur voru að mestu leyti í þjónustu hjá fæðingarlæknum 

var lítil sem engin samfella en ef þjónustan var ljósmæðrastýrð var mun meiri samfella, munurinn var 

marktækur (p < 0.05). Upplifuð samfella kvennanna tengdist marktækt (p < 0.001) upplifuðum gæðum 

þjónustunnar hjá konum sem voru í þjónustu hjá ljósmæðrum. Það er að meiri upplifuð samfella var hjá 

þeim konum sem fengu ljósmæðraþjónustu og gæðin jukust samhliða. Þó voru niðurstöðurnar þær að 
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ekki var hægt að alhæfa um tengsl gæða og samfellu í þjónustunni, heldur að samfelld þjónusta væri 

einungis einn þáttur af mörgum í þjónustu sem konunum fannst góð.  

Í Ástralíu sýndi stór rannsókn (n=2314) á konum sem fæddu börn á tilteknum spítala á árunum 2007-

2010 sem voru ekki í áhættumeðgöngu að samfelld þjónusta skipti þær miklu máli í öllu 

barneignarferlinu, það er í meðgönguvernd, fæðingu og sængurlegu. Rannsóknin bar saman tvo hópa, 

annars vegar hóp þar sem konurnar fengu samfellda þjónustu (e. caseload care) og hins vegar hóp þar 

sem þær fengu hefðbundna þjónustu (e. standard care). Markmiðið með rannsókninni var helst að 

komast að því hvort munur væri á tíðni keisaraskurða en einnig að skoða ánægju kvennanna með 

þjónustuna. Allar konurnar fengu spurningalista sendan heim tveimur mánuðum eftir fæðingu, en þar 

voru ýmsar spurningar um allt ferlið í heild sinni. Konurnar sem fengu samfellda þjónustu voru meira en 

þrefalt ánægðari með alla þætti umönnunarinnar (p < 0.001). Þær voru einnig með færri ljósmæður sem 

sinntu þeim í fæðingunni og þekktu konurnar ljósmóðurina sem var með þeim í fæðingunni í 88,3% 

tilfella (p < 0.001). Þær konur sem höfðu hitt ljósmóðurina fyrir fæðinguna voru líklegri til að vera 

ánægðari með þjónustuna (p = 0.03). Samfellan var meiri og konurnar í þessum hóp voru allt að tvisvar 

sinnum ánægðari með þjónustuna í fæðingunni (p < 0.001). Þegar bornir voru saman hóparnir og 

ánægja þeirra í sængurlegunni var hópurinn sem fékk samfellda þjónustu heilt yfir ánægðari með 

þjónustuna (p < 0.001) (Forster o.fl., 2016). 

Í Noregi var gerð eigindleg rannsókn á barnshafandi konum sem fundu fyrir kvíða fyrir fæðingunni. 

Rannsóknin byggði á viðtölum við konur sem höfðu upplifað kvíða tengdan fæðingunni og voru 

spurningarnar opnar. Viðtölin áttu sér stað á tímabilinu einu ári og einu og hálfu ári frá fæðingunni. Úr 

rannsókninni myndaðist eitt aðal þema og þrjú undirþemu. Aðal þemað var: Eignaréttur konunnar yfir 

eigin meðgöngu, fæðingu og sængurlegu sem leið til að viðhalda virðingu og reisn. Undirþemun voru öll 

í tengslum við óttann og kvíðann tengdan fæðingunni. Þemun voru: Að vera meðvituð um hindranir og 

ástæður fyrir óttanum; Að vera undirbúin fyrir fæðinguna; Að ljósmóðirin viðurkenni ótta konunnar og 

beri virðingu fyrir upplifun hennar. Það sem kom einna helst fram undir þessum þemum var að konurnar 

vilja vera upplýstar, fá að taka þátt í ákvörðunum og vera í góðu eftirliti. Sá þáttur sem var áhrifamestur 

í að konurnar fyndu fyrir öryggi og virðingu í fæðingunni var gott samband við ljósmóður sem þær þekktu 

og treystu. Það skipti konurnar miklu máli að finna að ljósmóðirin var hæf og hafði vilja til að mynda 

meðferðarsamband. Samfelld þjónusta og traust eru samtengd hugtök en í samfelldri þjónustu á 

ljósmóðir auðveldara með að byggja upp traust hjá skjólstæðing sínum og þar með bæta útkomu 

þessara kvenna (Lyberg og Severinsson, 2010).  

Á Íslandi var gerð ferilrannsókn árið 2014 af Hildi Kristjánsdóttur, Helgu Gottfreðsdóttur, Amalíu 

Björnsdóttur og Jóhanni Ág. Sigurðssyni á samfellu í meðgönguvernd. Niðurstöður rannsóknarinnar 

voru byggðar á gagnasöfnun úr rannsókninni “Barneign og heilsa”. Skoðað var hverjar væntingar kvenna 

voru til fjölda skoðana í meðgönguvernd og hver raunverulegur fjöldi þeirra var. Sömuleiðis voru 

væntingar kvenna til samfellu í þjónustunni skoðaðar og hvort raunveruleg samfella væri til staðar. 

Úrtakið var stórt (n=1765) og náði til kvenna sem áttu börn á árunum 2009-2011 og sóttu 

meðgönguvernd á Heilsugæslustöð. Samfella í þjónustunni var lykilþáttur til þess að þjónustan stæði 

undir væntingum kvennanna og kom marktækt (p < 0.026) í ljós að ef konur hittu fleiri en tvær ljósmæður 

fór ánægja þeirra dvínandi. Rannsóknin sýndi að þrátt fyrir að á Íslandi er reynt eftir fremsta megni að 
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hafa sömu ljósmóðurina sem sinnir konum í meðgönguvernd er raunin sú að aðeins þriðjungur 

kvennanna nær því markmiði.  

Fawsitt o.fl. (2017) rannsökuðu með megindlegri aðferð, konur á Írlandi sem voru í meðgöngueftirliti 

á tveimur sjúkrahúsum hvernig meðgönguþjónustu þær kusu. Sendur var spurningalisti til kvennanna 

og þær svöruðu spurningum um hina ýmsu þætti sem tengjast tveimur mismunandi þjónustuformum. 

Annað þjónustuformið var leitt af ljósmæðrum og hitt af fæðingarlæknum. Skýrt kom fram að konurnar 

kusu frekar þjónustuformið sem leitt var af ljósmæðrum. Þær vildu marktækt (p < 0.05) frekar samfellu í 

meðgönguverndinni og fæðingunni, það er að sama ljósmóðir sinnti þeim í ferlinu. Það sem skipti 

konurnar máli var að hafa ljósmóður sem þær treystu, að hlustað væri á þeirra skoðanir og óskir og að 

þær gætu tekið upplýstar ákvarðanir fyrir sig sjálfar. Aðrir þættir sem skiptu konurnar máli voru að hafa 

aðgang að hátæknisjúkrahúsi þar sem hægt væri að fá verkjastillingu að eigin vali, til dæmis 

mænurótardeyfingu, aðgang að skurðstofu, gjörgæslu og sérfræðilæknum ef upp kæmu vandkvæði. 

Rannsóknin sýndi einnig að konurnar vildu hafa möguleikann á að geta legið á sjúkrahúsi eftir fæðinguna 

í ákveðinn tíma. Með samfelldri þjónustu var auðveldara að tryggja að ljósmóðir þekkti barnshafandi 

konuna, hlusti á hana og hjálpi henni að taka upplýsta ákvörðun.  

Rannsókn sem var gerð í Ástralíu með blandaðri aðferð, það er bæði megindleg og eigindleg 

rannsókn, skoðaði ánægju og viðhorf mæðra gagnvart samfellu í þjónustu. Við rannsóknina voru skoðuð 

sjúkragögn kvenna og þær svöruðu spurningalista með opnum spurningum. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar voru að ekki var unnt að tengja ánægju beint við samfellda þjónustu en ánægja tengdist 

marktækt hinum ýmsu þáttum þjónustunnar. Til dæmis voru konurnar ánægðari með 

meðgönguverndina ef aðalljósmóðir þeirra sinnti þeim og þær upplifðu virðingu (p < 0.015). Þær konur 

sem áttu börnin sín í eðlilegri fæðingu um leggöng voru líklegri til að vera ánægðari með upplýsingagjöf 

og eigin þátttöku í ákvörðunum (p < 0,001). Svör kvennanna gáfu til kynna að ánægjan jókst með 

samfellunni en ekki tókst að sýna fram á marktækan mun. Þátturinn sem konurnar töluðu mest um í 

tengslum við samfellu í þjónustunni sem þær fengu var að þær fundu fyrir virðingu. Niðurstöðurnar gáfu 

til kynna að flestum þátttakendum fannst samfelld þjónusta mæta þörfum þeirra, þátttakendur myndu 

vilja þjónustuna aftur og allar mæðurnar myndu mæla með henni við aðra (Williams, Lago, Lainchbury 

og Eagar, 2010).  

Tracy o.fl. (2013) rannsökuðu með megindlegri aðferð muninn á útkomu hjá konum sem fengu 

samfellda þjónustu og þeim sem fengu hefðbundna þjónustu, það er ekki samfellda. Einnig lagði 

rannsóknin upp með að skoða kostnað þjónustuformanna tveggja. Til þátttöku í rannsókninni gáfu 

konurnar samþykki sitt skriflega og var úrtakið tiltölulega stórt (n=1748). Helmingur kvennanna fengu 

samfellda þjónustu og hinn helmingurinn fékk hefðbundna þjónustu. Konurnar sem tóku þátt voru af 

öllum hópum, það er að ekki voru konur útilokaðar sem voru í áhættumeðgöngu. Það er mikill styrkleiki 

þessarar rannsóknar þar sem fáar rannsóknir hafa verið gerðar á samfelldri þjónustu og konum í 

áhættumeðgöngu, hins vegar var ekki tekið fram í niðurstöðum hve stórt hlutfall kvennanna var í 

áhættuhóp sem gæti talist veikleiki. Sú niðurstaða sem þótti mikilvæg var að konurnar sem fengu 

samfellda þjónustu voru marktækt líklegri (p < 0,05) til að velja að eiga barnið ekki með keisaraskurði 

samanborið við þær sem fengu hefðbundna þjónustu. Einnig voru þær konur sem fengu samfellda 

þjónustu líklegri til að byrja fæðinguna án inngripa (p < 0,005), þar á meðal án gangsetningar (p < 0,05). 
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Konurnar sem fengu samfellda þjónustu voru líklegri til að fæða án nokkurra lyfja (p < 0,0001) og líklegri 

til að fæða í gegnum leggöng án aðstoðar (p < 0,0001). Marktækur munur var á konum sem fengu 

samfellda þjónustu, þær voru líklegri til að missa minna en 500 mL af blóði í fæðingunni (p < 0,0043) en 

hins vegar var ekki marktækur munur á miklum blóðmissi (> 1000 mL). Konur sem fengu samfellda 

þjónustu voru einnig líklegri til að útskrifast fyrr heim af sjúkrahúsi, það er innan tveggja sólarhringa (p 

< 0,0001). Þær voru líklegri til að vera enn að gefa barninu brjóst við útskrift (p < 0,01), sex vikum eftir 

fæðingu (p < 0,0001) og sex mánuðum eftir fæðinguna (p < 0,0001). Að lokum sýndi rannsóknin fram á 

að kostnaður fyrir heilbrigðiskerfið hjá konum sem fengu samfellda þjónustu var marktækt minni (p < 

0,02) heldur en hjá þeim sem fengu hefðbundna þjónustu. 

4.2 Sjónarmið ljósmæðra 

Tvær af rannsóknunum sem skoðaðar voru snérust um sjónarmið ljósmæðra af samfelldri þjónustu. Hér 

á eftir verður farið yfir þær. Báðar rannsóknirnar sýndu fram á ánægju ljósmæðranna með 

þjónustuformið.  

Dönsk megindleg rannsókn skoðaði kulnun meðal 50 ljósmæðra sem störfuðu í hinum ýmsu 

þjónustuformum. Þar var eitt formið samfelld þjónusta, annað hefðbundin þjónusta þar sem ekki var 

samfella, þriðja forminu var þannig háttað að ljósmæðurnar störfuðu á sængurlegudeild, fæðingardeild 

og við meðgöngueftirlit til skiptis án samfellu og það fjórða var að ljósmæðurnar störfuðu einungis á 

fæðingardeild. Til að meta kulnun ljósmæðranna var notaður Copenhagen Burnout Inventory (CBI) en 

það er spurningalisti sem metur persónulega streitu, streitu tengda starfi og streitu tengda 

skjólstæðingum. Marktækt minni líkur voru á kulnun yfirhöfuð hjá þeim ljósmæðrum sem störfuðu í 

samfelldri þjónustu heldur en þeim sem störfuðu í öðrum þjónustuformum. Þar af var persónuleg kulnun 

marktækt minni (p < 0,004), vinnutengd kulnun marktækt minni (p < 0,004) og skjólstæðingatengd 

kulnun marktækt minni (p < 0,001). Fjallað var einnig um aðrar rannsóknir sem styðja þessa útkomu hjá 

ljósmæðrum í Danmörku, Ástralíu og Svíðþjóð og niðurstöðurnar bornar saman þar sem úrtakið í 

rannsókninni var lítið. Niðurstöðurnar í þessum rannsóknum voru sambærilegar rannsókninni (Jepsen, 

Juul, Foureur, Sørensen og Nøhr, 2017). 

Styles, Kearney og George (2019) gerðu eigindlega rannsókn á viðhorfum ljósmæðra og 

fæðingarlækna á sjúkrahúsi í Ástralíu þar sem samfelldri þjónustu ljósmæðra var komið á. Það voru 

tekin viðtöl við 21 einstakling á tveimur tímapunktum í ferlinu, tveimur mánuðum eftir að þjónustuformið 

var kynnt og í seinna skiptið tveimur árum eftir að þjónustuforminu var komið á. Fjögur þemu og 

undirflokkar komu fram í viðtölunum og má sjá þau í töflu 3. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru 

þær að ávinningur væri mikill ef sett væri á samfelld þjónusta þó það geti verið erfitt og ferlið flókið. Gott 

skipulag, góð samvinna og góð samskipti milli starfsmanna voru lykilþættir til að breytingin tækist vel. 

Ljósmæður í samfelldri þjónustu lýstu yfir meiri starfsánægju, meiri sveigjanleika, meira sjálfstæði í starfi 

og fundu fyrir meira sjálfsöryggi sem fagaðilar. Þær lýstu því að þær skynjuðu meiri ánægju hjá 

skjólstæðingum sínum með þjónustuna, auðveldara væri að mynda gott meðferðarsamband við þær 

konur sem þær sinntu og þar með auðveldara að styðja þær í hinum ýmsu aðstæðum. Þær aðstæður 

voru til að mynda í fæðingunni og við brjóstagjöf.  
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Tafla 3. Niðurstöður úr eigindlegri rannsókn Styles o.fl. (2019) 

Þemu Flokkar Niðurstöður 

Vonir og 

væntingar 

Stutt af fræðum Allir sem tóku þátt í rannsókninni voru 

sammála um ágæti þjónustuformsins og 

að það væri það besta í stöðunni fyrir 

konur. 

Viðurkenning á ánægju mæðra Konurnar fengu meiri stuðning og aukna 

ánægju með þjónustuforminu. 

Betri útkomur Konum sem fengu samfellda þjónustu 

gekk betur með brjóstagjöf og aðrar 

klínískar útkomu. 

Breytingar í 

klínísku starfi 

Hvernig samfelld þjónusta hefur áhrif á 

umönnun kvenna 

Ljósmæður höfðu aukinn eldmóð fyrir 

umönnun kvennanna og þekktu þær 

betur. Aukin meðferðarheldni kom fram. 

Hvernig samfelld þjónusta hafði áhrif á 

störf ljósmæðranna 

Ljósmæðurnar upplifðu aukið sjálfstæði 

í starfi. Þær þurftu að aðlagast breyttu 

starfsumhverfi. 

Skipulags-

breytingar  

Var breytingin á þjónustuforminu þess 

virði? 

Mikilvægt var að bjóða konum í öllum 

áhættuhópum þjónustuformið. Stundum 

var aukinn kostnaður óþarfur en oftast 

var þjónustuformið hagstætt.  

Mannauður Samstarf og samvinna milli ljósmæðra 

og annarra stétta var mikilvæg. 

Sérþekking starfsfólksins var mikil og 

voru allir samþykkir breytingunni.  

Starfshlutfall Misræmi kom upp þegar skoðað var 

hvað væri „fullt starf“ þegar ljós-

mæðurnar vinna í samfelldri þjónustu. 

Sveigjanleiki ljósmæðranna var 

mikilvægastur.  

Breyting á fríi Tók tíma að leysa aðstæður þegar upp 

komu veikindi eða önnur fjarvera, 

stundum olli það minni samfellu. Tryggt 

þannig að allar konurnar þekktu allar 

þrjár ljósmæðurnar í teyminu sínu. 

Við höfum áhyggjur af þeim, en hafa 

þau áhyggjur? 

Áhyggjur komu upp um vinnuálag ljós-

mæðranna. Þær sögðu að samstaða 

innan hópsins hjálpaði við álagið. 

Ráðaleitun og tilvísun Stundum kom upp misskilningur milli 

stétta og hlutverka. Það var leyst með 

samræðum og samvinnu.  

Framtíðarstefna Framboð og eftirspurn Mikil eftirspurn var eftir þjónustuforminu 

og einhverjar konur voru á biðlista. 

Vandamál til að leysa og vinna úr og 

samhliða auka framboðið. 
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5 Umræða 

Mikið hefur verið skrifað um samfellda þjónustu ljósmæðra síðustu áratugi en þó ekki mikið á Íslandi. 

Við kerfisbundna leit höfunda fundust margar góðar erlendar greinar og rannsóknir sem gefa 

vísbendingu um ágæti þjónustuformsins en til að svara rannsóknarspurningu voru valdar 10 greinar sem 

voru allar gefnar út á síðasta áratug. Allar greinarnar og rannsóknirnar sem fundust í leitinni fjölluðu um 

meiri ávinning heldur en áhættu á því að hafa samfellda ljósmæðraþjónustu, bæði út frá sjónarmiðum 

þjónustuþega, ljósmæðra og stofnana. Meginniðurstöður þessarar fræðilegu samantektar voru þær að 

í samfelldri þjónustu ljósmæðra er ávinningur meiri en áhætta og í raun lítil áhætta sem fylgir 

þjónustunni. Ávinningurinn lýsti sér í meiri ánægju hjá skjólstæðingum þjónustunnar, betri útkomu að 

mörgu leyti og þar af leiðandi betri gæðum (Biró o.fl., 2003; Forster o.fl., 2016; Gidaszewski o.fl., 2019; 

McLachlan o.fl., 2019; Perdok o.fl., 2018; Renfrew o.fl., 2014; Waldenström o.fl., 2000; Williams o.fl., 

2010). Fyrir ljósmæður var ávinningur af þjónustunni sá að þær fundu fyrir meiri ánægju í starfi, áttu 

auðveldara með að tengjast og kynnast konunum sem voru í þjónustu hjá þeim og þar af leiðandi 

auðveldara með að mæta kröfum þeirra og væntingum (Jepsen o.fl., 2017; Styles o.fl., 2019; Tyler o.fl., 

2019). Einnig var ávinningurinn sá að ljósmæður verða síður fyrir kulnun í starfi og mælast með betra 

sjálfstraust í starfi (Hollins Martin o.fl., 2019; Jepsen o.fl., 2017). Í rannsóknarleitinni fundust greinar sem 

fjölluðu um kostnaðinn að baki samfelldrar þjónustu ljósmæðra og ferlið við að koma henni á. Kostnaður 

var almennt ekki meiri þar sem samfelld þjónusta var og sumstaðar var kostnaðurinn jafnvel minni 

(McLachlan o.fl., 2019; Tracy o.fl., 2013). Ferlið til að koma þjónustunni á var flókið en talið þess virði til 

lengri tíma og voru flestir starfsmenn til í að leggjast á eitt til að framkvæmdin væri möguleg. Til þess að 

vel takist til er mikilvægt að hafa góða stjórnunarhætti, samskipti og samvinnu milli starfsmanna 

(Donnellan-Fernandez o.fl., 2019; Forster o.fl., 2011; Newton o.fl., 2019). 

Velta má fyrir sér ástæðunni fyrir því að flestar rannsóknir sem skoðaðar voru útilokuðu konur í 

áhættumeðgöngu þó einhverjar undantekningar voru líkt og í rannsókn Tracy o.fl. (2013). Fram kom í 

rannsókn O’Connor o.fl. (2015) sem gerð var á konum sem voru í áhættumeðgöngu, þær voru jákvæðar 

fyrir lifrabólgu C og í virkri neyslu á áfengi og vímuefnum að samfelld þjónusta skipti þar miklu máli. Það 

kom í ljós að það var gríðarlega mikilvægt fyrir þessar konur að hafa stuðning frá ljósmóður sem þær 

þekktu og hafa þar með einhverja samfellu í þjónustunni. Einnig segir í rannsókn Biró o.fl. (2003) að 

mikilvægt sé fyrir allar konur sama hvort þær eru í áhættumeðgöngu eða ekki að fá samfellda þjónustu. 

Konum í áhættumeðgöngu þarf oft að vísa í önnur úrræði og þar með missa þær samfelluna sem annars 

væri í þjónustunni. Mikilvægt er að jafnrétti sé í þjónustunni sem er í boði fyrir hvern hóp, sama hvort 

það sé áhættuhópur eða ekki (Kennedy o.fl., 2019).  

Mjög margar rannsóknir sem fundust í heimildaleit fjalla aðeins um útkomu fæðingar. Áhugavert væri 

að skoða ávinning samfelldrar þjónustu á andlega líðan mæðra og maka þeirra bæði á meðgöngu sem 

og í sængurlegunni. Sumar rannsóknir líkt og rannsóknir Williams o.fl. (2010), Fawsitt o.fl. (2017) og 

Hildar Kristjánsdóttur o.fl. (2014) fjalla um ánægju kvenna af þjónustunni annað hvort í meðgöngueftirliti, 

sængurlegu eða öllu ferlinu, þar með talinni fæðingunni, og ýta allar þessar þrjár rannsóknir undir skoðun 

höfunda að samfelld þjónusta skipti miklu máli í gegnum allt barneignarferlið. 
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5.1 Ávinningur samfelldrar þjónustu 

5.1.1 Ávinningur fyrir konur 

Sá ávinningur sem hlýst af samfelldri ljósmæðraþjónustu fyrir konurnar sem hana þiggja hefur verið vel 

skýrður hér í fræðilega bakgrunninum og niðurstöðum. Einna helst er ávinningurinn þær jákvæðu 

klínísku útkomur sem hafa komið fram með samfelldri þjónustu. Líkur á barnsmissi fyrir 24 viku 

meðgöngu minnka um 19%, líkur á fyrirburafæðingu minnka um 24%, líkur á spangarskurði minnka um 

16% og líkur á notkun mænudeyfingar minnka um 15% (McLachlan o.fl., 2019). Þær konur sem höfðu 

fengið samfellda þjónustu voru líklegri til að hefja fæðinguna án gangsetningar. Af þessu má sjá að líkur 

á inngripum minnka og þar af leiðandi verður bati móður og barns að mörgu leyti einfaldari (Sandall o.fl., 

2016).  

Ávinningur sem snýr að konum er einnig ánægja þeirra og upplifun af þjónustunni. Margar rannsóknir 

hafa verið gerðar á þessu efni og niðurstöður rannsóknanna sammælast um ákveðin atriði. Niðurstöður 

Forster o.fl. (2016) voru afgerandi og kom skýrt fram að ánægja kvenna með samfellda þjónustu í 

meðgönguvernd, fæðingu og sængurlegu var meiri miðað við hefðbundna þjónustu. Aðrar rannsóknir 

hafa ekki sýnt svo afgerandi niðurstöður en Waldenström o.fl. (2000) sýndu að ánægja kvenna í 

samfelldri þjónustu jókst og var meiri en hjá konum sem fengu hefðbundna þjónustu sem ekki var 

samfelld. Lyberg og Severinsson (2010) rannsökuðu barnshafandi konur sem höfðu kvíða fyrir 

fæðingarferlinu og hvaða áhrif samfelld þjónusta hefði á líðan þeirra. Niðurstaða þeirra var að til að 

kvíðastilla konur fyrir ferlið var mikilvægt að ljósmóðirin þekkti konuna og að samband þeirra byggðist á 

trausti. Niðurstöðurnar byggðu á því að traust á milli meðferðaraðila og þess sem hlýtur meðferðina er 

unnið með samfellu í þjónustunni og þannig þekki einstaklingarnir hvorn annan. Af þessum niðurstöðum 

má áætla að þær konur sem hafa meiri áhyggjur en venjulegt er eða líður illa á meðgöngunni líði betur 

í samfelldri þjónustu þar sem ljósmóðir er hluti af ferlinu frá meðgöngu til sængurlegu. Þegar konurnar 

segja frá þeirri þjónustu sem þær kjósa er oft ofarlega á lista að þær vilji samræmda og mikla 

upplýsingagjöf frá ljósmæðrum. Það er hægt að tryggja með því að hafa samfellda þjónustu og er hún 

því ákjósanlegust (Seefat-van Teeffelen o.fl., 2011). Rannsókn frá árinu 2017 (Fawsitt o.fl.) sýndi að 

konur kjósa að hafa sömu ljósmóður í öllu ferlinu og vilja þekkja hana og treysta henni. Í fæðingunni vilja 

konurnar þó hafa greiðan aðgang að fæðingarlæknum, mænurótardeyfingu og þær vilja hafa 

möguleikann á að dvelja lengur á sjúkrahúsinu. Hægt er að túlka niðurstöður rannsóknarinnar sem 

ákveðna þversögn, það er að konur kjósi samfellu og eðlilega fæðingu með stuðningi ljósmóður en vilji 

samt þá hluti sem geta aukið flækjustig og hætta verður á rofi í samfellunni. Önnur túlkun á 

niðurstöðunum er sú að þrátt fyrir að konur kjósi það öryggi sem fylgir hátæknisjúkrahúsum og því sem 

þau hafa upp á að bjóða sé vel hægt að halda samfellunni áfram, sama hver inngripin verða svo í ferlinu. 

Sem dæmi má nefna fæðingarstofuna Björkin sem hefur verið nefnd hér í fræðilega bakgrunninum en 

þar er áherslan á samfellda þjónustu. Ef kona sem fæðir í Björkinni þarf skyndilega á auknum inngripum 

að halda sem ekki er hægt að útvega í Björkinni, fylgir ljósmóðir úr Björkinni konunni á sjúkrahús og 

ferlið klárast með sömu ljósmóðurina innan handar. Þannig er samfella tryggð þrátt fyrir að fleiri aðilar 

þurfi að koma að (Hrafnhildur Halldórsdóttir, munnleg heimild, 2. mars 2020). 
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Rannsóknir hafa sýnt fram á að ávinningur samfelldrar þjónustu sé mikill en velta má þó vöngum yfir 

því hvort þær niðurstöður séu skekktar. Konur sem fá samfellda þjónustu eru yfirleitt ekki í áhættuhópum 

og eru að mörgu eða öllu leyti heilbrigðar. Sem dæmi má nefna að Björkin útilokar konur sem eru í 

áhættuhópum (Björkin, e.d.) og vakna því spurningar um hvort niðurstöður um útkomu kvenna og barna 

þeirra séu raunhæfar þar sem konurnar þurfa að uppfylla fyrirfram ákveðin skilyrði um heilbrigði. Til þess 

að svara þessum vangaveltum er þörf á fleiri rannsóknum um konur í áhættumeðgöngu og samfelldri 

þjónustu.  

5.1.2 Ávinningur fyrir ljósmæður 

Eins og kemur fram hér að ofan er ávinningurinn meiri af samfelldri þjónustu heldur en áhættan fyrir 

ljósmæður sem í henni starfa. Rannsóknir Jepsen o.fl. (2017), Styles o.fl. (2019) og Tyler o.fl. (2019) 

skoðuðu ánægju ljósmæðra sem störfuðu í samfelldri þjónustu og sýndu allar þrjár fram á mikinn 

ávinning. Ljósmæður sem tóku þátt í rannsóknunum lýstu því sem dæmi að þær áttu auðveldara með 

að mynda gott meðferðarsamband við sína skjólstæðinga og þar af leiðindi mæta þeirra óskum og 

þörfum betur. Með því móti fundu þær fyrir minni streitu í starfi og meiri starfsánægju. Jepsen o.fl. (2017) 

sýndu fram á að ljósmæður sem starfa í samfelldri þjónustu eiga í minni hættu á að verða fyrir kulnun í 

starfi, hvort sem hún er vinnutengd, skjólstæðingatengd eða persónuleg. Ljósmóðir úr Björkinni telur 

kosti þess að vinna í samfelldu þjónustu formi vega mun þyngra heldur en ókostina sem styður þessar 

rannsóknarniðurstöður (Hrafnhildur, munnleg heimild, 2. mars 2020). 

Það má velta vöngum yfir því af hverju ljósmæður leggi ekki meiri áherslu á að stofnanirnar eða 

fyrirtækin sem þær vinna hjá taki upp eða setji á samfellda þjónustu ef hún er ekki nú þegar til staðar. 

Ljósmæður eru talsmenn mæðra, barna og fjölskyldunnar í heild sinni í barneignarferlinu og samkvæmt 

þeirra siðareglum vinna þær út frá hag skjólstæðinga sinna. Þær eiga að þróast í starfi og fylgja því 

hverju sinni hvað sé best fyrir skjólstæðingana (Ljósmæðrafélag Íslands, e.d.). Þó hefur verið reynt að 

setja á samfellda þjónustuform á Landspítalanum en það lagt niður vegna fjárhagsvandamála og 

mönnunarvanda (Olafsdottir o.fl., 2018). Spyrja má hvort að ástæðan fyrir því að samfelld þjónusta er 

ekki meiri en hún er á Íslandi sé vegna þess að ljósmæður fái ekki lausan taum til að stjórna fyrirkomulagi 

þjónustunnar heldur eru það aðrir aðilar með aðra menntun sem henni stjórna. Einnig gæti ástæðan 

verið sú að ekki hefur verið látið reyna nóg á samfellda þjónustu eða hún ekki verið sett á með nægilega 

gagnreyndum hætti. Fróðlegt verður að fylgjast með fæðingarstofunni Björkinni vaxa og dafna næstu ár 

og hvort stofan muni stækka við sig eða aðrar sambærilegar stofnanir opna. 

5.1.3 Ávinningur fyrir stofnanir 

Stofnanir gegna lykilhlutverki í því ferli sem samfelld þjónusta er. Aldrei er hægt að ná samfellu í þjónustu 

án þess að stofnunin sem ber ábyrgð og veitir þjónustuna þrói sína verkferla samhliða því. Margir hlutir 

koma þar inn í eins og kostnaður, mannauður og stjórnendur og er því að mörgu að huga. Engin ein leið 

hefur reynst best þegar nýju þjónustuformi er komið á og verður því hver stofnun fyrir sig að gera 

aðgerðaráætlun við innleiðingu (Newton o.fl., 2019). Þegar litið er á kostnað eru margir þættir sem spila 

inn í en eins og fram hefur komið er hægt að spara á ýmsa vegu með samfelldri þjónustu. Sem dæmi 

má nefna sparnað þegar kona ákveður að eiga barn í heimahúsi, þegar barn fæðist á náttúrulegan hátt 

og án inngripa og þegar móðir og barn liggja stutt inni á sjúkrahúsi (Donnellan-Fernandez o.fl., 2019). 
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Aðrir þættir sem stuðla að sparnaði stofnana við samfellda þjónustu samanborið við hefðbundið 

þjónustuform eru til dæmis að konurnar koma seinna inn á sjúkrahúsið til að fæða. Það er að þær eru 

búnar að hringja í ljósmóðurina og fá leiðbeiningar áður. Konurnar fara sömuleiðis fyrr heim eftir 

fæðinguna og fá leiðbeiningar frá ljósmóðurinni sinni án þess að þurfa að liggja á sjúkrahúsi þegar ekki 

er þörf á (Tracy o.fl., 2013). Á Íslandi voru gerðir samningar við Sjúkratryggingar Íslands árið 1993 

þannig að konur gátu farið fyrr heim og fengið heimaþjónustu frá ljósmóður og þar af leiðandi styttist 

sjúkrahúslegan og sparnaður varð í kjölfarið (Hildur Sigurðardóttir, 2010). Þannig er ljóst að samfella í 

þjónustu er mikill sparnaður fyrir stofnanir og eitthvað sem allar stofnanir sem veita fæðingarþjónustu 

ættu að íhuga. 

Við skoðun á hvernig hægt er að koma samfelldu þjónustuformi á komu fram fjórir þættir sem er hægt 

að nota til að meta hvernig árangur gengur. Einn af þessum þáttum var að breyta hugmyndafræði 

stofnunarinnar og þeirra sem innan hennar starfa. Það getur reynst erfitt að breyta vinnustaðamenningu 

og ef til vill þarf ekki róttæka breytingu ef búið er að kynna breytinguna fyrir mannauðinum. Til þess að 

það sé hægt þarf að virkja starfsfólk og skjólstæðinga og gera þeim kleift að sjá kostina við nýja 

þjónustuformið. Til dæmis með því að upplýsa starfsfólk um ávinning sem rannsóknir hafa gefið 

vísbendingar um (Forster o.fl., 2011). Áætla má að með stuðningi starfsfólksins sé auðveldara að koma 

á samfelldu þjónustuformi og að breytingin gangi vel. 

Annar ávinningur fyrir stofnanir er að rannsóknir hafa sýnt að mannauðurinn, það er ljósmæðurnar, 

eru ánægðari í sínu starfi. Ljósmæður upplifa að þær séu sjálfstæðari í starfi sínu, fái fleiri tækifæri til að 

þróast í starfi og finni fyrir ánægju af því að vinna með öðru fagfólki (Tyler o.fl., 2019). Ljósmæður verða 

síður fyrir kulnun í starfi sínu og líður betur andlega og í sínu persónulega lífi (Jepsen o.fl., 2017). 

Ávinningur fyrir stofnanirnar er því nokkuð skýr en starfsfólkið helst betur í starfi þegar það starfar í 

samfelldri þjónustu, því líður betur, starfsánægjan er meiri og þar af leiðandi má álykta að það sinni starfi 

sínu betur. Álykta má að með þessari ánægju í starfi minnki líkur á kulnun og þar af leiðandi er það 

sparnaður fyrir stofnanir þar sem kulnun í starfi er kostnaðarsöm. 

Áhugavert er að skoða niðurstöður rannsóknar Hildar Kristjánsdóttir o.fl. (2014) en samkvæmt þeim 

nær einungis þriðjungur kvenna samfellu í meðgönguvernd á Íslandi, það er að þær hitti bara eina 

ljósmóður. Á Íslandi er unnið eftir hugmyndafræði samfelldrar þjónustu í meðgönguvernd og því eru 

þessar niðurstöður áhugaverðar. Í rannsókninni er það rætt að mögulega er skýringin sú að konur séu í 

þjónustunni þegar ljósmóðir fer í sumarfrí og þess háttar. Möguleg lausn á þessum skorti á samfellu er 

að hver kona þekki að minnsta kosti tvær ljósmæður í sinni meðgönguvernd eins og hefur verið gert í 

Björkinni. Önnur skýring á skorti á samfellu er að rannsóknin tók ekki tillit til þess hvort konurnar fluttust 

í áhættumeðgönguvernd en þá hitta þær fleiri ljósmæður. Einnig er áhugavert að þær konur sem náðu 

algjörri samfellu í meðgönguverndinni mættu í færri skoðanir en þær sem náðu ekki samfellu. Spyrja má 

hvort það sé vegna þess að þær konur sem náðu samfellu séu öruggari og fái betri fræðslu í gegnum 

meðgönguna. Ef svo er er það er augljós ávinningur fyrir stofnanir og fjárhag þeirra vegna betri nýtingar 

á þjónustunni. 
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5.2 Gagnsemi fyrir hjúkrunar- og ljósmóðurfræði 

Gagnsemi af samfelldri þjónustu á ekki aðeins við í ljósmóðurfræði heldur í öllum heilbrigðisgeiranum. 

Rannsóknir hafa sýnt að samfelld þjónusta bætir útkomu skjólstæðinganna og ánægju þeirra. Þær sýna 

fram á ávinning að því leyti að með samfelldri þjónustu er hægt að fækka komum á bráðamóttökur og 

koma í veg fyrir óþarfa notkun á heilbrigðiskerfinu (Van Walraven o.fl., 2010).  

Það gefur auga leið að mismikil samfella er í þjónustu hjúkrunarfræðinga í heilbrigðiskerfinu og fer 

það mikið eftir því hvar þeir starfa. Til dæmis á legudeildum á sjúkrahúsum þar sem hjúkrunarfræðingar 

vinna vaktavinnu og erfitt er að hafa alltaf sama hjúkrunarfræðinginn ábyrgan fyrir ákveðnum 

skjólstæðingi væri mikill ávinningur í því að hafa samfellda þjónustu í upplýsingagjöf, starfsháttum og 

verkferlum (e. informational continuity). Þannig væri hægt að tryggja að allir skjólstæðingar fái sömu 

þjónustu, sömu gæði og sömu upplýsingar. Til þess að svo sé hægt þurfa stjórnendur að styðja þetta 

fyrirkomulag á þjónustu og gera því kleift að hægt sé að vinna eftir því, til dæmis með því að gefa út 

verkferla (Reid o.fl., 2002). Við aðrar aðstæður líkt og á hjúkrunarheimilum og göngudeildum er 

auðveldara fyrir hjúkrunarfræðinga að uppfylla meiri samfellu í þjónustunni og ná þar með þeim ávinningi 

sem af henni hlýst.  

Gagnsemi af samfelldri þjónustu í ljósmóðurfræði er mjög skýr enda er barneignarferlið 

viðburðarmikið ferli í lífi fólks og getur haft mjög mikil áhrif á fólk til frambúðar. Samfelld þjónusta bæði 

eykur ánægju skjólstæðinganna (Biró o.fl., 2003; Fawsitt ofl., 2017; Forster o.fl., 2016; McLachlan o.fl., 

2019) sem og starfsánægju ljósmæðra (Hollins Martin o.fl., 2019; Styles o.fl., 2019; Tyler o.fl., 2019) og 

því ætti það að vera forgangsatriði að koma þjónustuforminu á. 
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Ályktanir  

Þessi fræðilega samantekt hefur fjallað um ávinning og áhættur samfelldrar ljósmæðraþjónustu. 

Samantektin hefur leitt í ljós að ávinningur þjónustuformsins er mikill og meiri samanborið við önnur 

þjónustuform. Einhverjar áhættur fylgja, eins og við allt, en ávinningurinn vegur mun þyngra. Efnið hefur 

verið rannsakað talsvert og hefur leitt í ljós eftirfarandi ávinning. Konum sem ganga með, fæða og annast 

barn og hafa fengið samfellda þjónustu farnast betur og eru ánægðari heldur en konur sem fá annars 

konar þjónustu sem ekki er samfelld. Ljósmæður eru ánægðari í starfi og njóta sín betur í sínu hlutverki, 

verða síður fyrir kulnun og hafa aukið sjálfstæði og sjálfsöryggi í starfi. Sparnaður er fyrir stofnanir ef 

samfelldu þjónustuformi er komið á með réttum hætti og ef vel gengur. Augljóst er því að gæði 

þjónustunnar aukast með bættri útkomu og aukinni ánægju og því er samfelld þjónusta ákjósanlegur 

kostur.  

Frekari rannsókna er þó þörf. Áhugavert væri að kanna samanburð á útkomu og ánægju þeirra 

kvenna sem hljóta þjónustu annars vegar á Landspítalanum og hins vegar á fæðingarstofunni Björkin. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar gæfu til kynna skýrari mynd á útkomu og ánægju kvenna sem hljóta 

fæðingarþjónustu á Íslandi þar sem lítið er til af þess háttar rannsóknum. Einnig er skortur á rannsóknum 

á samfelldri þjónustu fyrir konur sem eru í áhættumeðgöngu og álykta má því að það sé vanræktur 

skjólstæðingahópur þegar kemur að rannsóknum um hag þeirra. Annar hópur sem áhugavert væri að 

rannsaka eru ljósmæður á Íslandi sem verða fyrir kulnun og komast þannig enn frekar að hvernig hægt 

væri að koma í veg fyrir það. 

Áhugavert væri að vita hvað olli því að ekki var hægt að halda samfelldri þjónustu á Landspítalanum. 

Okkar mat er að reyna ætti að setja á samfellt þjónustuform á Landspítalanum sem og á öðrum 

stofnunum. Forvitnilegt væri að skoða hvað hefði mátt fara betur í fyrri tilraun og að hafa það til hliðsjónar 

þegar lagt verður upp með nýja áætlun um samfellda þjónustu. Til þess að samfelld þjónusta gangi upp 

á Landspítalanum þarf miklar breytingar á uppbyggingu starfsemi og á almennri vinnustaðamenningu. 

Þetta væri yfirgripsmikil breyting þar sem stjórnendur, fagfólk og skjólstæðingar þyrftu allir að vera með 

um borð. Út frá niðurstöðum hér að ofan má þó áætla að breytingin, sé vel að henni staðið, hefði þó 

nokkurn ávinning þegar til lengri tíma er litið. 
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Fylgiskjal 2. Greiningar á heimildum. 
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t-test 

Mann–

Whitney U- 

test. 

Konur í meðgöngu án 

áhættu eru líklegri til að 

vera ánægðar með 

þjónustuna ef hún er 

samfelld. 

Styrkleikar: Stór rannsókn sem 

náði til margra kvenna yfir langt 

tímabil.  

Veikleikar: Aðeins konur í 

meðgöngu án áhættu og einnig 

meirihluti þátttakenda í miðstétt 

eða yfirstétt. 
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Gidaszewski, 

Khajehei, Gibbs 

og Chua. (2019). 

Ástralía.  

Meta áhrif þjónustu-

formsins ‘‘caseload 

midwifery progam“ 

(CMP) á fæðingar-

útkomu og inngrip. 

Megindleg 

afturskyggð 

samanburðar 

rannsókn. 

Frumbyrjur 

(n=1000) sem 

fæddu á tilteknu 

sjúkrahúsi á 

árunum 2011- 2014 

Chi-squared 

test. 

Wald test. 

CMP hefur jákvæð áhrif á 

fæðingarútkomu, vaginal 

fæðingu og færri inngrip. 

Styrkleikar: Stórt úrtak. Unnin úr 

sjúkragögnum, fastar tölur. 

Veikleikar: Unnið úr skráningum 

sem ekki voru gerðar fyrir 

rannsóknina. 

Hildur 

Kristjánsdóttir, 

Helga 

Gottfreðsdóttir, 

Amalía 

Björnsdóttir og 

Jóhann Ág 

Sigurðsson. 

(2014). Ísland. 

Skoða reynslu 

kvenna af meðgöngu-

vernd með áherslu á 

fjölda skoðana og 

samfellu í þjónustu 

ljósmóður. 

Feril-

rannsókn 

Megindleg. 

Konur í meðgöngu-

vernd á heilsu-

gæslum sem hafa 

gott vald á íslensku 

og eru eldri en 18 

ára, valdar með 

hentugleikaúrtaki. 

Spurningar-

listi 

SPSS 

Lýsandi 

tölfræði 

Gagnlíkinda- 

hllutfall. 

Niðurstöður benda til að 

hópur kvenna, 

sérstaklega frumbyrjur, nái 

ekki viðmiðum um fjölda 

skoðana óháð meðgöngu-

lengd. Um 1/3 kvenna hitti 

eina ljósmóður í 

meðgönguvernd. 

Styrkleikar: Stórt úrtak, 22% 

kvenna sem eignuðust barn árið 

2009. 

Veikleikar: Konur svöruðu 

spurningalista eftir minni og 

aðeins konur sem byrjuðu og/eða 

voru í þjónustu á heilsugæslu og 

töluðu íslensku. 

Jepsen, Juul, 

Foureur, 

Sørensen og 

Nøhr. (2017). 

Danmörk. 

Rannsaka kulnun 

meðal ljósmæðra 

sem starfa í 

samfelldri þjónustu 

samanborið við önnur 

þjónustuform. 

Þversniðs-

rannsókn, 

megindleg. 

Ljósmæður (n=50) 

sem starfa innan 

ákveðinnar 

stofnunar sem hefur 

mismunandi 

þjónustuform. 

CBI (Copen-

hagen 

Burnout 

Index). 

Ljósmæður sem starfa í 

samfelldu þjónustuformi 

eru ólíklegri til að upplifa 

kulnun miðað við 

ljósmæður í hefðbundnu 

þjónustuformi. 

Styrkleikar: Niðurstöður sam-

bærilegar öðrum rannsóknum  

Veikleikar: Mögulegur viðhorfs-

munur hjá ljósmæðrum sem ráða 

sig í samfellt þjónustuform. Lítil 

deild, ekki hægt að yfirfæra á 

stærri stofnanir. 
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Lyberg og 

Severinsson. 

(2010). Noregur. 

Áhrif samfelldrar 

þjónustu á konur sem 

eru með fæðingar-

ótta. 

Eigindleg 

rannsókn. 

Barnshafandi konur 

(n=13) með 

fæðingarótta. 

Spurningar-

listi. 

Samfelld þjónusta hafði 

jákvæð áhrif á það hvort 

konurnar treystu ljós-

mæðrunum og þar með 

betri útkoma. 

Styrkleikar: Viðtöl sem veita 

djúpan skilning á vandamálinu. 

Veikleikar: Lítill markhópur. 

Perdok, 

Verhoeven, van 

Dillen, 

Schuitmaker, 

Hoogendoorn, 

Colli, Schellevis 

og de Jonge. 

(2018). Holland.  

Skoða samfellu í 

þjónustu hjá konum 

sem fá þjónustu frá 

ljósmæðrum 

samanborið við 

fæðingarlækna. 

Einnig bera saman 

samfellda þjónustu 

við gæði þjónustu. 

Megindleg, 

samanburðar

rannsókn. 

Konur (n=187) sem 

áttu börn árið 2014 í 

Hollandi. 

Spurningalisti 

Nijmegen 

Continuity 

Question-

naire. 

Pregnancy 

and 

Childbirth 

Question-

naire. 

Childbirth 

Perception 

Scale. 

Samfellan var meiri í 

þjónustu frá ljósmæðrum. 

Ekki má setja gæði og 

samfellda þjónustu undir 

sama hatt heldur er 

samfelld þjónusta þáttur í 

gæðaþjónustu. 

Styrkleikar: Stórt úrtak þar sem 

konur svöruðu þremur 

spurningarlistum. 

Veikleikar: Lítill hluti svaraði sem 

fékk þjónustu frá fæðingar-

læknum og spurningarlistarnir 

voru ekki sambærilegir svo erfitt 

var að bera þá saman. 
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Styles, Kearney 

og George. 

(2019). Ástralía.  

Skoða upplifun 

ljósmæðra og 

fæðingarlækna þegar 

samfelld þjónusta er 

sett á og þróuð á 

vinnustað.  

Eigindleg 

rannsókn. 

Ljósmæður og 

fæðingarlæknar 

(n=21) innan 

tveggja mánaða 

eftir breytinguna og 

svo aftur tveimur 

árum seinna.  

Viðtöl með 

fyrirfram hálf-

ákveðnum 

spurningum.  

Breytingin er nauðsynleg 

en erfið. Samvinna og 

stjórnun lykilþættir.  

Styrkleikar: Góð og nauðsynleg 

innsýn inn í skoðun starfsmanna. 

Veikleikar: Lítið úrtak. 

Tracy o.fl. 

(2013). Ástralía. 

Skoða áhrif 

samfelldrar þjónustu 

á kostnað og útkomur 

barnshafandi kvenna. 

Megindleg, 

slembiröðuð, 

samanburðar

rannsókn. 

Konur (n=1748) 

sem fengu þjónustu 

á tveimur sjúkra-

húsum og pössuðu í 

fyrirfram ákveðin 

skilyrði. 

Sjúkragögn. Ekki er marktækur munur 

á inngripum og fæðingar-

þyngd. Færri konur fóru í 

valkeisara og kostnaður-

inn var minni. 

Styrkleikar: Stórt úrtak á tveimur 

stöðum innan sama heilbrigðis-

kerfis. Rannsakaði marga hluti. 

Veikleikar: Margar konur sem 

fóru úr einu þjónustuformi í annað 

á meðan rannsókn stóð. 

Williams, Lago, 

Lainchbury og 

Eagar. (2010). 

Ástralía. 

Skoða upplifun 

mæðra á samfelldri 

þjónustu ljómæðra og 

tengsl hennar við 

gæði. 

Eigindleg og 

megindleg 

rannsókn 

(blönduð). 

Konur (n=174) sem 

áttu börn á 

tilteknum spítala á 

árunum frá 2004-

2005. 

Spurningar-

listi með 

opnum 

spurningum 

og 

sjúkragögn. 

Konurnar upplifðu mikla 

samfellu í þjónustunni. 

Þær upplifðu meira öryggi 

og betri samskipti og þar 

með betri gæði. 

Styrkleikar: Opinn spurningalisti 

svo konur gátu tjáð sína skoðun. 

Veikleikar: Enginn samanburðar-

hópur. 


