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Ágrip 

Vísbendingar eru um að konum sem velja að fæða án aðstoðar sé að fjölga víða í heiminum. Ákvörðun 

kvennanna er upplýst og byggir á sjálfræði þeirra og yfirráðarétti yfir eigin líkama. Niðurstöður rannsókna 

benda til þess að í þeim löndum, þar sem inngripatíðni fæðinga hefur hækkað, hafi tíðni fæðinga án 

aðstoðar einnig aukist. Konur sem fætt hafa einar hafa lýst slæmri fyrri fæðingarreynslu og hvernig sú 

upplifun var þeim áfall. Draga má þá ályktun að sjúkdómsvæðing fæðinga, áhættuorðræða í 

barneingarþjónustu og aukin inngripatíðni auki líkur á því að konur kjósi að fæða án aðstoðar.  

Árið 2019 fæddi kona án aðstoðar á Íslandi og varð það tilfelli tilefni að forsíðuviðtali eins af stærri 
fréttamiðlum landsins. Í kjölfarið sköpuðust miklar umræður í samfélaginu og sitt sýndist hverjum. Nefndi 

konan nokkrar ástæður fyrir ákvörðun sinni, en þær ástæður eru þær sömu og niðurstöður rannsókna 

hafa bent til að séu megin ástæður fyrir fæðingu án aðstoðar. Þær eru: sjálfræði, höfnun 

sjúkdómsvæðingar fæðinga, ósk um lífeðlislega fæðingu og slæm fyrri fæðingarreynsla. 

Það er mikilvægt að ljósmæður gefi sögum þeirra kvenna, sem velja að fæða án aðstoðar, gaum og 

leitist við að draga lærdóm af frásögnum þeirra. Samkvæmt siðareglum ljósmæðra er það hlutverk þeirra 

að mæta einstaklingsbundum þörfum kvenna, standa vörð um lífeðlislegar fæðingar og um leið vera 
talsmenn kvenna í barneignarferlinu. Kjósi kona að fæða án aðstoðar er mikilvægt að ljósmóðir í 

meðgönguvernd sýni ákvörðuninni skilning og að konan hljóti hlutlausar upplýsingar frá ljósmóður um 

hugsanlegar afleiðingar ákvörðuninnar, byggðar á gagnreyndri þekkingu. Þannig skapast vettvangur til 

umræðna og stuðnings, komi til þess að konan óski eftir aðstoð í fæðingu, telji hún þörf á því. 

Lykilorð: fæðing án aðstoðar, sjálfræði, val, sjúkdómsvæðing, áhætta, lífeðlisleg fæðing.  
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Abstract 

There are indications that the number women who choose to freebirth or have an unassisted birth, are 

rising in many parts of the world. The women's decision is informed and based on a woman's need to 

claim her autonomy. The results of studies in this field indicate that in countries where the intervention 
rate in childbirth has increased, the incidence of unassisted births has also increased. Women who have 

given unassisted birth have described how a previous bad birth experiences influenced them to make 

this decision. It can be concluded that medicalization of birth, the risk discourse in maternitycare and 

increased intervention rates increase the possibility that women will choose to have an unassisted birth. 

In 2019, a woman had a freebirth in Iceland, and that case became the occasion for a cover interview 

with one of the country's major newspaper. Subsequently, a great deal of discussion took place in the 

community and various views were described. According to the interview, the woman mentioned several 

reasons for her decision which are the same reasons, as results of studies have shown to be the main 
reasons for unassisted birth. They are: autonomy, rejection of medicalization, request for a physiological 

approach in birth and a bad previous birth experience 

It is important for midwives to pay attention to the stories of women who choose to freebirth and strive 

to learn from their narrations. According to midwifery ethics, it is their responsibility to provide holistic 

care that meets each woman’s individual needs, promote physiological births and simultaneously be 

womens advocates in the childbearing process. If a woman chooses to have a freebirth, it is important 

that the midwife in maternity care is understanding and respectful of her decision and she must receive 
impartial information from the midwife about the possible consequences of the decision, based on 

evidence. This will create a forum for discussion and support, should the woman later request assistance 

in childbirth. 

Key words: freebirth, autonomy, choice, medicalization, risk, physiological process of childbirth. 
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1 Inngangur  
Fæðing barns er einn dýrmætasti atburður í lífi hverrar móður og góð fæðingarupplifun getur haft 

langvarandi jákvæð áhrif á líf og heilsu kvenna í samfélaginu (Steinunn H. Blöndal, 2010; Helga 

Gottfreðsdóttir, 2016). Barnshafandi konur hafa rétt á því að velja þá leið í barneignarferlinu sem þær 

telja öruggasta og besta fyrir sig og ófætt barns sitt, samkvæmt gildismati þeirra á hugmyndunum um 

öryggi og áhættu (Dahlen, Jackson og Stevens, 2011; Murphy, 2016). Að sama skapi er réttur kvenna 

til að hafna þeirri barneignarþjónustu sem þeim stendur til boða tryggður í lögum um réttindi sjúklinga 

(nr. 74/1997). 

Árið 2019 fæddi kona barn sitt án aðstoðar hér á landi og var fjallað töluvert um það í fjölmiðlum í 
kjölfarið. Birtist af henni mynd á forsíðu eins af stærri fréttablöðum landsins undir yfirskriftinni „Tók á 

móti eigin barni í baðkarinu heima“ en í blaðinu var opnuviðtal með fjölmörgum myndum frá fæðingunni. 

Í framhaldi af viðtalinu skapaðist mikil umræða á ýmsum miðlum um rétt kvenna til að taka ákvörðun um 

val á fæðingarstað og fæðingarmáta. Þótti ákvörðunin allt frá því að vera róttæk og hættuleg yfir í að 

vera sjálfsögð og yndisleg. Sjálf lýsti konan því að ákvörðun hennar hafi komið til vegna fyrri fæðingar-

reynslu. Hún líti ekki á fæðingar sem læknisfræðilegan viðburð og hún treysti sjálfri sér best til að koma 

barni sínu í heiminn, án aðstoðar ljósmóður (Kristlín Dís Ingilínardóttir, 2019).  

Í kjölfarið velti yfirlæknir fæðingateymis Landspítalans, Hulda Hjartardóttir, því fyrir sér í aðsendri 
grein í Læknablaðinu, hver réttur konu væri til að fæða án aðstoðar. Sá réttur er lögbundinn, líkt og 

Hulda ritar, svo framarlega sem konan sé ekki haldin andlegum veikindum sem aftri henni í 

ákvarðanatöku. Í lögum um réttindi sjúklinga er kveðið á um sjálfræði einstaklinga yfir eigin líkama, líkt 

og tekið var fram í grein Huldu (Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997; Hulda Hjartardóttir, 2019). Hún 

ræðir einnig hvaða lærdóm heilbrigðiskerfið geti dregið af þessu tilfelli og segir að mikilvægt sé að kerfið 

komi til móts við þarfir fæðandi kvenna fyrir næði og stjórn í fæðingu, til að koma í veg fyrir að konur sitji 

uppi með slæma fæðingarreynslu (Hulda Hjartardóttir, 2019).  
Sá hópur kvenna sem hefur áhuga á, eða hefur nú þegar fætt án aðstoðar, stækkar nú jafnt og þétt 

(Wickham, 2016; Dahlen o.fl., 2011; Holten og de Miranda, 2016). Erfitt er að henda reiður á hve margar 

tilheyra þessu samfélagi kvenna en miðað við fjöldatölur í spjallhópum á netinu, líkt og Free birth society, 

má áætla að hópurinn sé ört stækkandi, þó hann sé mikill minnihluti fæðandi kvenna í heiminum (Free 

birth society, e.d.). Samfélagsumræður síðustu missera og skynjaður flótti kvenna frá 

barneignarþjónustu víða í heiminum gefur tilefni til nánari athugunar á ástæðum þess að konur velja 

þessa leið. Mikilvægt er að veita þessari þróun athygli og leitast við að endurvinna traust kvenna á 

ljósmæðraþjónustu.  
Markmið verkefnisins er að svara rannsóknarspurningunni: Hvers vegna velja konur að fæða án 

aðstoðar? Skoðaðar verða rannsóknir þar sem sjónum er beint að upplifun kvenna af fæðingum án 

aðstoðar, en síðustu árin hefur þeim rannsóknum fjölgað samhliða þessum stækkandi hópi kvenna. 

Þessu til viðbótar verður efninu gefin aukin dýpt með annars konar heimildum, svo sem innsendum 

skoðanagreinum, viðtölum í fjölmiðum, lagaákvæðum og siðareglum. Í inngangi verður gerð grein fyrir 

skilgreiningu fæðinga án aðstoðar og bakgrunnur þeirra kvenna sem fætt hafa án aðstoðar verður 

skoðaður. Farið verður yfir ólíka barneignarþjónustu ýmissa landa og hvernig hún getur haft áhrif á tíðni 
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fæðinga án aðstoðar. Megin hugtök verkefnisins verða skilgreind, en þau eru sjálfræði, áhætta og 

sjúkdómsvæðing fæðinga.  

1.1 Skilgreining fæðingar án aðstoðar 
Á ensku eru fæðingar án aðstoðar nefndar freebirth eða unassisted (child)birth og verður notast við 

íslensku þýðinguna í þessu verkefni. Fæðing án aðstoðar er þegar kona tekur meðvitaða og upplýsta 

ákvörðun um að fæða án aðstoðar ljósmóður eða annars heilbrigðisstarfsfólks, þrátt fyrir að slík aðstoð 

standi til boða. Þetta er róttæk ákvörðun sem getur haft áhrif á útkomu fæðingar og heilsu móður og 

barns (Feeley og Thomson, 2016b). Ekki er þó hægt að fullyrða með óyggjandi hætti um útkomu móður 

og barns í fæðingum án aðstoðar þar sem slíkt er erfitt að rannsaka, sökum eðlis slíkra fæðinga (Feeley, 

2015). Ekki má rugla fæðingum án aðstoðar saman við meðgöngur kvenna sem haldið er leyndum eða 

er afneitað, eða þegar konur hafa skert eða ekkert aðgengi að barneignarþjónustu og hafa því ekki 
raunverulegt val um aðstoð í fæðingu (Friedman, Heneghan, Rosenthal, 2007; Feeley og Thomson, 

2016b).  

1.2 Bakgrunnur kvenna sem fæða án aðstoðar 
Rannsóknir þar sem sjónum er beint að fæðingum án aðstoðar búa yfir ýmsum upplýsingum varðandi 

bakgrunn kvenna sem fætt hafa með slíkum hætti. Allar benda þær til þess að konurnar séu vel upplýstar 

og sjálfstæðar en mismunandi var hvort rannsóknirnar litu það jákvæðum augum (Symon, Winter, 

Donnan og Kirkham, 2010) eða neikvæðum (Thompson, 2013). Rannsóknirnar miðast allar við vestræn 

ríki, nánar tiltekið Bretland, Svíþjóð og Ástralíu og voru allir þátttakendur þeirra vestrænar, hvítar konur. 

Notast var við þægindaúrtak þegar leitað var eftir þátttakendum í rannsóknirnar og var konum boðin 

þátttaka í gegnum spjallhópa kvenna sem fætt höfðu án aðstoðar. Meðalaldur kvennanna var 34 ár og 
var aldursbilið frá 25–42 ár. Stærstur hluti kvennanna var giftur eða í sambúð og allar höfðu þær maka 

sinn viðstaddan í fæðingunni. Menntunarstig þeirra var í langflestum tilfellum hátt en í áströlsku 

rannsókninni var farið dýpra í þann þátt (Feeley og Thomson 2016b; Lindgren, Nässén og Lundgren, 

2017; Jackson, Dahlen og Schmied, 2012). Menntunarstig kvennanna í þeirri rannsókn var áberandi 

hátt en 14 af 20 þátttakendum höfðu lokið háskólanámi, 8 þeirra voru í eða höfðu þegar lokið 

meistaranámi og ein var með doktorsgráðu. Því var um 70% þátttakenda með háskólagráðu, en hlutfall 

fólks með háskólagráðu í Ástralíu er einungis 26,9%, miðað við fólk á aldrinum 25–64 ára. Í þessari 

sömu rannsókn kom í ljós að 20% þátttakenda voru starfandi ljósmæður á spítala sem stefndu á fæðingu 
án aðstoðar eða á heimafæðingu með áhættuþátt (Jackson o.fl., 2012).  

Stærri hluti þátttakenda í rannsóknunum voru fjölbyrjur eða um 85% kvennanna, og áttu þær eitt til 

þrjú börn hver (Lindgren o.fl., 2017; Jackson o.fl., 2012). Búseta þeirra var dreifð og ekki bundin við 

ákveðin landsvæði (Feeley og Thomson, 2016b). Í sænsku rannsókninni var tekið fram að sex af átta 

konum rannsóknarinnar hefðu reynt að finna ljósmóður til að sinna sér í heimafæðingu án árangurs en 

tvær tóku meðvitaða ákvörðun um að fæða án aðstoðar ljósmóður (Lindgren o.fl, 2017). Í Bretlandi 

fæddu konurnar án aðstoðar ljósmóður samtals 15 börn á 8 ára tímabili (2006–2014) án slæmrar útkomu 

móður eða barns (Feeley og Thomson, 2016b). 
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1.3 Ólík barneignarþjónusta milli landa  
Mikilvægt er bera saman ólíka barneignarþjónustu og afstöðu heilbrigðiskerfis til heimafæðinga en þeir 

þættir hafa áhrif á það val sem konum stendur til boða á meðgöngu og í fæðingu. Afstaðan getur verið 
allt frá því að heilbrigðiskerfið hvetji hraustar konur í eðlilegri meðgöngu til að fæða heima eða á 

ljósmæðrastýrðum einingum (NHS, 2018) yfir í að kerfið beinlínis mæli gegn því að konur fæði annars 

staðar en á spítala (Lindgren, Rådestad, Christensson og Hildingsson, 2010). Greiðsluþátttaka ríkja er 

einnig með mismunandi hætti, en í sumum löndum er öll barneignarþjónusta niðurgreidd óháð 

fæðingarstað, líkt og á Íslandi, í Bretlandi og Hollandi, á meðan aðrar þjóðir leggja ekki til greiðslur til 

fæðinga utan sjúkrahúsa nema að takmörkuðu leyti, líkt og í Ástralíu og Svíþjóð (Dahlen o.fl., 2011; 

Hildingsson, Lindgren, Haglund og Rådestad, 2006; Holten og de Miranda, 2016; Sjúkratryggingar 

Íslands, e.d.; Björkin, e.d).  
Árið 1950 var tíðni heimafæðinga á Íslandi um 22% en í dag er tíðnin um 2%, samkvæmt 

fæðingarskráningu ársins 2017 (Eva Jónasdóttir og Védís Helga Eiríksdóttir, 2019; Vilborg Ingólfsdóttir, 

2003). Heimafæðingar eru greiddar af sjúkratryggingum og þær standa konum til boða að kostnaðar-

lausu. Fá þær konur sem fæða heima þar að auki greidda sjúkradagpeninga í 10 daga eftir fæðingu 

(Sjúkratryggingar Íslands, e.d., Björkin, e.d.). Samkvæmt heimasíðu Ljósmæðrafélags Íslands eru 12 

starfandi ljósmæður í heimafæðingum á fjórum stöðum á landinu, flestar á höfuðborgarsvæðinu 

(Ljósmæðrafélag Íslands, e.d.). Fæðingarheimilið Björkin er starfrækt með 6 starfandi ljósmæðrum sem 
sinna bæði heimafæðingum og fæðingum á fæðingarstofu Bjarkarinnar. Alla jafna sinnir sama 

ljósmóðirin konu frá 34. viku meðgöngu fram yfir fyrstu dagana eftir fæðingu (Björkin, e.d.). Konur á 

Íslandi hafa að jafnaði ekki aðgang að samfelldri ljósmæðraþjónustu þar sem heilsugæslan sér um 

meðgönguvernd. Fæðingar eiga sér stað í 74% tilfella á Landspítalanum og svo er það í höndum 

sjálfstætt starfandi ljósmæðra að sinna heimaþjónustu eftir fæðingu (Eva Jónasdóttir og Védís Helga 

Eiríksdóttir, 2019). Konur sem nýta sér barneignarþjónustu á ljósmæðrastýrðum einingum, líkt og á 

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS) og Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSu), geta þó í einhverjum 

tilfellum fengið samfellda þjónustu sömu ljósmóður í gegnum barneignarferlið (Heilbrigðisstofnun 
Suðurlands, e.d.; Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, e.d.). Fæðingarstöðum á Íslandi hefur verið fækkað úr 

tíu í sjö á síðustu árum og er tíðni keisaraskurða um 18% (Eva Jónasdóttir og Védís Helga Eiríksdóttir, 

2019).  

Í Svíþjóð er tíðni heimafæðinga um 1 fæðing á hverjar 1000 fæðingar og fáar ljósmæður taka að sér 

að sinna heimafæðingum (Lindgren o.fl., 2010). Ljósmæður sjá að mestu leyti um barneignarþjónustu 

heilbrigðra kvenna í Svíþjóð og vinna í samstarfi við fæðinga- og kvensjúkdómalækna í umönnun 

kvenna með áhættuþætti. Við lok 19. aldar fóru um 90% fæðinga fram á heimilum fólks í Svíþjóð en 

síðan 1950 hafa nær allar fæðingar færst inn á spítala. Sænska ríkið hefur ekki litið á heimafæðingar 
sem raunverulegan valmöguleika frá því á sjöunda áratug síðstu aldrar, en heimafæðingar eru ekki 

niðurgreiddar af ríkinu líkt og fæðingar á spítala (Hildingsson o.fl., 2006). Ekki eru til neinar leiðbeiningar 

varðandi heimafæðingar en stefni kona á að fæða heima getur hún sótt um niðurgreiðslu að hluta, fylli 

hún upp í ákveðin skilyrði: að hún hafi fætt áður um fæðingarveg, sé heilbrigð í eðlilegri meðgöngu, sé 

komin 37 vikur á leið, búi ekki lengra en 35–40 mínútur frá næsta spítala og að tvær ljósmæður séu 

tilbúnar að sinna henni. Þá getur hún fengið niðurgreiðslu en að því gefnu að hún hitti fæðingarlækni 
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fyrir fæðinguna, sem er skyldugur til að gera henni grein fyrir áhættunni sem fylgir heimafæðingu. Að 

auki ber honum að leggja áherslu á að í Svíþjóð sé spítalafæðing talin öruggasti valkosturinn fyrir bæði 

móður og barn (Hildingsson o.fl., 2006; Lindgren o.fl., 2010).  

Í Ástralíu hefur fæðingum án aðstoðar fjölgað síðustu árin og er það talið tengjast stofnanavæðingu 

fæðinga þar í landi. Heimafæðingar eru hvorki niðurgreiddar né tryggðar af ríkinu og því þurfa konur 

sem velja að fæða heima að gera það upp við sig hvort þær greiði fyrir vinnu ljósmóður úr eigin vasa 

eða fæði án aðstoðar. Þá geta þær ákveðið að greiða fyrir þjónustu doulu og hefur því verið haldið fram 
í rannsóknum að samfara aukinni inngripatíðni í landinu hafi eftirspurn eftir þjónustu doula aukist (Dahlen 

o.fl., 2011). Um 97% fæðinga í landinu eiga sér stað á spítala og er inngripatíðnin með því hæsta sem 

gerist í heiminum. Tíðni heimafæðinga með ljósmóður er 0,4% samkvæmt rannsókn frá árinu 2017 

(Rigg, Schmied, Peters og Dahlen, 2017). Niðurstöður rannsókna benda til þess að fæðingum utan 

kerfis, það er fæðingar heima án aðstoðar og heimafæðingar kvenna með áhættuþætti, sé að fjölga í 

Ástralíu (Jackson o.fl., 2012).  

Í Bretlandi og Hollandi er barneignarþjónustan töluvert frábrugðin því sem konum býðst í Ástralíu. 

Þar er gjaldfrjáls barneignarþjónusta fyrir allar konur sem búið hafa í eitt ár eða lengur í landinu og 
ljósmæður sinna allri barneignarþjónustu heilbrigðra kvenna (Maternity Action, 2011; Holten og de 

Miranda, 2016). Á síðu NHS, heilbrigðiskerfi Bretlands, er farið yfir alla þá möguleika sem konum standa 

til boða varðandi val á fæðingarstað. Hraustar konur í eðlilegri meðgöngu eru hvattar til að fæða heima 

eða á ljósmæðrastýrðum einingum, en þeir valmöguleikar eru jafn öruggir og spítalafæðingar fyrir móður 

og barn. Líkur á inngripum, líkt og sogklukku- og tangarfæðingum, séu þar að auki minni utan spítala 

(NHS, 2018). Tíðni heimafæðinga í Bretlandi var 2,1% árið 2017, sem er töluvert lægra en árið 2007 en 

þá var hún 2,9% (Office for national statistics, 2019). Í Hollandi hefur tíðni heimafæðinga oft á tíðum 

verið hærri en í öðrum vestrænum ríkjum en hún hefur hins vegar lækkað undanfarin ár og var 12,9% 
árið 2018 samanborið við árið 30% árið 2005 (Knov, 2017).  

1.3.1 Tíðni og útkoma fæðinga án aðstoðar 
Líkt og fyrr segir eru ekki til neinar opinberar tölur varðandi tíðni eða útkomu fæðinga án aðstoðar sökum 

eðlis þeirra og þeirrar staðreyndar að samskipti við heilbrigðiskerfið eru í lágmarki í slíkum fæðingum. 

Vísbendingar eru hins vegar um að fæðingum án aðstoðar sé að fjölga bæði í Ástralíu og Bandaríkjunum 
en þessi lönd eru bæði með háa inngripatíðni sem og skert aðgengi að samfelldri ljósmæðraþjónustu 

(Dahlen o.fl., 2011). Samkvæmt hollenskri rannsókn frá árinu 2013 er áætlað að um 200 konur fæði án 

aðstoðar í landinu á ári hverju (Holten og de Miranda, 2016). Árlega fæðast um 170.000 börn þar í landi 

sem þýðir að áætla megi að um 0,12% fæðinga séu fæðingar án aðstoðar (Lars, 2020).   

Til að reyna að öðlast tilfinningu fyrir umfangi og útkomu fæðinga án aðstoðar mætti yfirfæra að hluta 

til þær upplýsingar sem til eru varðandi fæðingar sem eiga sér stað heima áður en aðstoð berst, betur 

þekkt sem born before arrival (BBA) á ensku. Þessu til stuðnings má skoða niðurstöður úr ástralskri 
rannsókn frá árinu 2018 sem benda til þess að slíkt gerist í um 0,46% tilfella þar í landi (Thornton og 

Dahlen, 2018), samanborið við 0,14–0,44% tilfella í Bretlandi. BBA fæðingar eru ekki opinberlega 

skipulagðar fæðingar án aðstoðar en útkomur þeirra eru almennt góðar og er tíðni alvarlegra 

spangarrifa, svo dæmi sé tekið, lægri en í fæðingum á spítala. Þessar fæðingar hafa hins vegar einnig 

tengsl við hærri dánartíðni móður og barns vegna blæðingar eftir fæðingu, sýkingarhættu og vangetu 
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nýburans til að halda uppi líkamshita (Loughney, Collis og Dastgir, 2006; Thornton og Dahlen, 2018). 

Tíðni BBA fæðinga í Ástralíu er hærri á þeim landssvæðum þar sem tíðni heimafæðinga og fæðinga án 

aðstoðar er hærri (Thornton og Dahlen, 2018). Þetta styður við þá kenningu að konur sem velja að fæða 

án aðstoðar dulbúi fæðingar sínar sem BBA fæðingar til að minnka líkur á aðkasti kerfisins og 

samfélagsins vegna ákvörðunar sinnar (Feeley og Thomas, 2016a). Jackson o.fl. (2012) hafa hins vegar 

dregið í efa samanburð á þessum ólíku fæðingamátum þar sem BBA fæðingar eru í einhverjum tilfellum 

raunverulega óvæntur atburður sem ekki hefur verið undirbúinn, ólíkt fæðingum án aðstoðar. Þær konur 
skorti tilfinningu fyrir stjórn og ábyrgð þar sem þær hafa ekki leitað sér upplýsinga eða tekið upplýsta 

ákvörðun um þennan fæðingarmáta. 

Einungis eitt tilfelli um fæðingu án aðstoðar er þekkt á Íslandi, samkvæmt opinberri umræðu (Kristlín 

Dís Ingilínardóttir, 2019), en heimafæðingar árið 2017 voru 79 talsins, eða 2,0% allra fæðinga á landinu 

það árið. Af þeim fæðingum voru 10 fæðingar þar sem konur fæddu óvænt heima en þess er ekki getið 

hvort ljósmóðir eða annar heilbrigðisstarfsmaður hafi verið viðstaddur þær fæðingar. Fæðingar sem áttu 

sér óvænt stað heima voru því 0,25% fæðinga árið 2017, en þær konur sem fæddu með slíkum hætti 

voru allar fjölbyrjur, sjö á höfuðborgarsvæðinu, tvær á Akureyri og ein í Vestmannaeyjum (Eva 
Jónasdóttir og Védís Helga Eiríksdóttir, 2019). Niðurstöður rannsókna benda til þess að af þeim konum 

sem fæða án aðstoðar séu um 85% fjölbyrjur (Lindgren o.fl., 2017). 

1.4 Skilgreining megin hugtaka 
Við skoðun á fæðingum án aðstoðar er mikilvægt að skilgreina þau meginhugtök sem tengjast 

hugmyndafræði þessara fæðinga. Þau eru samkvæmt rannsóknum meðal annars sjálfræði, áhætta og 

sjúkdómsvæðing. Verður þessum hugtökum gerð skil og tenging þeirra við fæðingar án aðstoðar 

útskýrðar með niðurstöðum rannsókna og dæmum úr rannsókna- og fræðigreinum.  

1.4.1 Sjálfræði  
Hugtakið sjálfræði hefur margvíslega merkingu og nær yfir sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga, sjálfsstjórn, 

frelsi til réttinda, valfrelsi og réttinn til að vera manneskja (Scott, Vlimki, Leino-Kilpi, Dassen, Gasull, 

Lemonidou o.fl., 2003). Sjálfræði er ein af grunnstoðum siðaregla nútíma heilbrigðiskerfis en með því 

að virða sjálfræði einstaklinga er um leið staðinn vörður um mannréttindi einstaklingsins innan 

heilbrigðiskerfisins (Convention on human rights and biomedicine, 1997).  

Í doktorsritgerð Berglindar Hálfdánsdóttur (2016) er hugtakið sjálfræði skoðað í samhengi við 

sjálfræði kvenna um val á fæðingarstað. Þeir þættir sem skilgreina sjálfræði kvenna í því samhengi eru, 

samkvæmt Berglindi, upplýsing, hæfi og frelsi, að gefinni forsendu um ætlað skaðleysi gagnvart öðrum 
og ábyrgð á afleiðingum. Í niðurstöðum rannsóknarinnar segir að kona sem nýtir rétt sinn til að velja 

fæðingarstað geri það í krafti sjálfræðis síns, að því gefnu að hún hafi fengið hlutlausar upplýsingar um 

alla þætti varðandi þá fæðingarstaði sem henni standa til boða, að hún hafi getu til að vinna úr þeim 

upplýsingum og byggja ákvörðun sína á eigin gildum. 

Sjálfræði einstaklinga er virt með því að taka tillit til persónulegs rýmis einstaklinga bæði frá líkamlegu 

og sálrænu sjónarhorni en sé það ekki gert er hætta á að grafið sé undan sjálfræði hans (Scott o.fl., 

2003). Grundvöllur sjálfræðis er bundinn við val einstaklings en einn af hornsteinum nútíma 
meðgönguverndar í hinum vestræna heimi er hugmyndin um val. Speglast það í Alþjóðasiðareglum 
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ljósmæðra sem gefnar hafa verið út af Alþjóðasamtökum ljósmæðra en í þeim er lögð áhersla á að konur 

hafi frelsi til að hafa val og til að taka sjálfstæðar ákvarðanir um mæðravernd sína (ICM, 2014a). Enn 

fremur er lögð áhersla á að með því að hafa val séu konur ekki óvirkir áhorfendur í ákvarðanatöku 

sérfræðinga um eigið líf og heilsu (ICM, 2014b). Hugmynd um val einstaklinga innan heilbrigðiskerfisins 

spratt upp úr pólitískum, feminískum og kapitalískum jarðvegi og hefur fest sig í sessi sem hluti af því 

nútíma heilbrigðiskerfi sem við búum við í dag (Beckett, 2005; McAra-Couper, Jones og Smythe, 2011).  

Val hefur oft á tíðum verið háð samfélagslegum og pólitískum þáttum á sama tíma og það hefur hefur 
verið umdeilt málefni, en það á einkum við um val kvenna. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að val 

er alltaf háð tíma og aðstæðum hverju sinni en það hefur tilhneigingu til að mótast af þeirri 

forræðishyggju og orðræðu sem er ríkjandi á hverjum tíma (McAra-Couper o.fl., 2011). Þó ber að hafa 

í huga að sjálfræði einstaklings felst í vali hans um að hafna þeirri umönnun eða meðferð sem 

heilbrigðiskerfið telur hann þurfa. Kveðið er á um þennan rétt í 8. grein laga um réttindi sjúklinga nr. 

74/1997, en einnig að kjósi sjúklingur að hafna meðferð skuli læknir upplýsa um mögulegar afleiðingar 

þeirrar ákvörðunar. Mikilvægt er að taka það fram í þessu tilliti að hugtakið sjúklingur er hér notandi 

heilbrigðisþjónustu, samkvæmt 2. grein sömu laga. Fjölmörg dæmi eru þekkt um að sjúklingar kjósi að 
hafna meðferð í ýmsum læknismeðferðum og nýta þannig rétt sinn til sjálfræðis (Hollander, Holten, 

Leusink, van Dillen og de Miranda, 2018).  

Umræðan um sjálfræði kvenna í barneignarferlinu snýst um fleira en að hafa val um fæðingarstað 

en hún snertir einnig á siðferðilegum álitamálum sem snúa að ólíkri afstöðu til fæðinga. Þar liggja 

ljósmóðurfræðilega og læknisfræðilega líkanið til grundvallar (Dahlen o.fl., 2011). Hún nær einnig til 

þátta sem snúa að mannréttindum kvenna um að hafa vald yfir eigin líkama í fæðingu, vali þeirra um að 

hafna læknisfræðilegri afstöðu til meðgöngu og fæðingu og hafa rétt til þess að velja þá leið í 

barneignarferlinu sem þær telja öruggasta fyrir sig (Dahlen o.fl., 2011; Murphy, 2016).  

1.4.2 Áhætta  
Hugmyndin um áhættu er tvíþætt; að taka áhættu annars vegar og áhættuorðræða hins vegar. Foreldrar 

hafa upplifað að afstaða heilbrigðiskerfisins einkennist af því að meðganga og fæðing sé áhættusöm í 

eðli sínu og slík viðhorf hafi áhrif á þá þjónustu sem þeim sé veitt í barneignarferlinu (Viisainen, 2000). 

Áhættuorðræða getur verið öflugt stjórntæki í klínískri umönnun og getur verið notuð af ljósmæðrum og 
öðru heilbrigðisstarfsfólki til að stýra, sannfæra og stjórna konum. Tal um áhættu einkennist af mögulegri 

áhættu, hugsanlegum niðurstöðum og forspárgildum (Plested og Kirkham, 2016). Áhættuorðræða í 

klínískri vinnu með barnshafandi konum getur tekið á sig margvíslegar myndir. Til að mynda getur hún 

birst með því að flokka konur í mikla eða litla áhættu, tengja ákveðna áhættuþætti við ákveðnar útkomur 

eða inngrip, tölfræðilegri greiningu á líkum á möguleika á tiltekinni útkomu eða sem almenn alhæfing 

þar sem því er haldið fram að móðir og/eða barn muni vera í hættu í ákveðnum aðstæðum (Plested og 

Kirkham, 2016). 
Í rannsóknum þar sem sjónum hefur verið beint að upplifun foreldra af fæðingum utan kerfis, það er 

fæðingum án aðstoðar og heimafæðingum með áhættuþátt, hefur hugmyndin um áhættu verið skoðuð 

nánar. Upplifuð áhætta foreldra skiptist í þrjá meginþætti en þeir eru læknisfræðileg áhætta meðgöngu 

og fæðingu, áhætta sem hlýst af óþörfum inngripum í eðlilegt ferli (Feeley og Thomson, 2016b) og 

siðferðileg áhætta af því að ganga gegn leiðbeiningum heilbrigðiskerfisins (Lindgren, o.fl., 2010; 
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Viisainen, 2000). Til að takast á við síðast nefnda þáttinn, áhættu þess að ganga gegn stöðlum kerfisins, 

hafa foreldrar brugðið á það ráð að halda áætlunum sínum fyrir sig gagnvart heilbrigðisstarfsfólki til 

forðast það að lenda í streituvaldandi umræðum og fordómum vegna ákvörðunar sinnar (Lindgren, o.fl., 

2010). Foreldrar nefndu að þeir hefðu upplifað stimplun ljósmæðra sem virtust líta á þá sem 

áhættusækna einstaklinga. Kerfið líti enn fremur á að um tvöfalda siðferðilega áhættu sé að ræða þegar 

konur fæða án aðstoðar en þær eru taldar stefna bæði sjálfri sér og ófæddu barni sínu í hættu með 

þessum fæðingarmáta (Viisainen, 2000). Það er sjaldnast átakalaust að gagnrýna samfélagslega 
viðurkenndar reglur og staðla en með því að forðast átökin er hægt að lágmarka upplifaða streitu á 

meðgöngutímanum samkvæmt foreldrum (Lindgren o.fl., 2017).  

Hins vegar getur foreldri sem er talið vera að taka áhættu samkvæmt heilbrigðiskerfinu upplifað 

áðurnefnda áhættusækni sem valdeflandi ákvörðun. Áhættan, sem heilbrigðiskerfið lítur neikvæðum 

augum á, getur verið hluti af jákvæðri sjálfsmynd barnshafandi konu sem byggir á því að ala ekki á eigin 

ótta þegar kemur að áhættu heldur líta á hana sem eðlilegan hluta persónulegs samhengis. Það að taka 

áhættu sé hluti af því að vera manneskja sem tekst á við lífið, meðvituð um alla þá þætti sem því fylgja, 

og þar af leiðandi hættu og áhættu. Þetta felur í sér sjálfsþekkingu konunnar, sjálfsrækt og innsæi, sem 
eru mikilvæg tól til þess að greina áhættu í fæðingu þegar ljósmóðir er ekki til staðar (Plested og 

Kirkham, 2016). Niðurstöður rannsókna hafa bent til þess að heimafæðingar kvenna, án áhættuþátta, 

séu öruggar en annað gildir um heimafæðingar kvenna án ljósmóður, eða heimafæðingar kvenna með 

áhættuþætti (Halfdansdottir, Hildingsson, Smarason, Sveinsdottir og Olafsdottir, 2018). Þær fæðingar 

teljast til fæðinga utan kerfis og eru þær ekki studdar af heilbrigðiskerfinu (Plested og Kirkham, 2016; 

Jackson o.fl., 2012). Í ástralskri rannsókn var rætt við 20 konur sem stefndu á eða höfðu þegar fætt utan 

kerfis um hugtakið áhætta. Lýstu þær áhættu með þrenns konar hætti: fæðingar fela alltaf í sér ákveðna 

áhættu, spítali er ekki öruggasti staðurinn fyrir fæðingar og truflun er áhætta. Þær konur sem kusu að 
fæða utan kerfis upplifðu að þær væru að verja sig og ófætt barn sitt fyrir áhættu sem þær tengdu við 

óþörf inngrip, sjúkdómsvæðingu og spítalaumhverfið í heild sinni (Jackson o.fl., 2012). 

1.4.3 Sjúkdómsvæðing 
Undanfarna áratugi hefur orðið þróun í læknisfræði í átt að oflækningum og ofgreiningum vandamála, 

með aukninni áherslu á áhættu. Hefur þetta orðið til þess að áhættuþáttum hefur fjölgað, skilgreind mörk 
áhættu hafa lækkað og ýmir þættir sem tilheyra því að vera manneskja eru nú skilgreindir sem 

sjúkdómur. Þetta hefur leitt til þess að fleiri eru nú stimplaðir með sjúkdóm og getur sjálfsmynd þeirra 

litast af því. Þessi þróun hefur verið nefnd sjúkdómsvæðing (Van Dijk, Faber, Tanke, Jeurissen og 

Westert, 2016). Sjúkdómsvæðing orsakast að hluta til af því að sjúkdómsgreining veitir einstaklingum í 

heilbrigðiskerfinu aukinn aðgang að þjónustu. Bent hefur verið á að þessi þróun sé óæskileg en í ljósi 

þess að tækniþróun og markaðsöfl stýra að einhverju leyti þróun læknisfræði fremur en skilgreind þörf 

eða mannleg viðhorf einstaklinga, virðist erfitt að fást við þetta (Jóhann Á. Sigurðsson, 2001). 
Sjúkdómsvæðing barneignarferlis getur haft mikil áhrif á líf og heilsu kvenna þar sem hún kennir þeim 

að draga í efa getu líkamans til að starfa án aðkomu heilbrigðiskerfis eða lyfja (McHugh og Chrisler, 

2015). 

Ýmis líkön hafa verið sett fram til útskýringar á afstöðu til barneignarþjónustu í heilbrigðiskerfinu, en 

þar á meðal eru ljósmóðurfræðileg og læknisfræðileg líkön. Ljósmóðurfræðilega líkanið byggir á því að 
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líta á meðgöngu og fæðingu barns sem eðlilegan félagslegan viðburð sem eigi sér stað innan fjölskyldu 

og að hana skuli ekki trufla að óþörfu. Fæðing sé þannig náttúrulegt og eðlilegt ferli þar til annað kemur 

í ljós (MacKenzie Bryers og van Teijlingen, 2010; Miller, 2009). Læknisfræðilega líkanið horfir öðrum 

augum á barnsfæðingu en í því er fæðing talin áhættusöm þar til annað kemur í ljós. Samkvæmt því 

krefjast fæðingar oft á tíðum inngripa og eru aðeins taldar náttúrulegar að þeim loknum (MacKenzie 

Bryers og van Teijlingen, 2010). Ljósmóðurfræðilega líkanið einkennist af hugmyndinni um heilbrigði 

eða salutogenesis á meðan læknisfræðilega líkanið byggir á hugmyndinni um líkamlegar meinsemdir 
eða pathogenesis (MacKenzie Bryers og van Teijlingen, 2010; Berg, Olafsdóttir og Lundgren, 2012). 

Ljósmóðurfræðileg líkön sem notuð eru inn á spítölum hvetja ljósmæður til að veita konum 

einstaklingsbundna þjónustu sem virðir val og sjálfræði kvenna (Berg o.fl., 2012). Þrátt fyrir þessa 

hugmyndafræðilegu áherslu ljósmæðra á eðlilegt fæðingarferli og virðingu fyrir sjálfræði kvenna hafa 

niðurstöður rannsókna bent til þess að traust foreldra til ljósmæðra sé í einhverjum tilfellum að skerðast. 

Er það talið stafa af þeirri staðreynd að hugmyndafræði þeirra líkist of mikið læknisfræðilegri afstöðu til 

fæðinga, sem sé sjúkdómsvædd og dragi úr trú kvenna á eigin getu til að fæða (Holten og de Miranda, 

2016; Jackson o.fl. 2012).  
Sheila Kitzinger bendir á í bók sinni The Politics of Birth (2005) að litið hafi verið fæðingar sem 

persónulegan viðburð allt fram á 19. öld. Þá hafi fæðing verið hluti af þekkingu kvenna á eigin líkama 

en með aukinni þekkingu sérfræðinga á lífeðlisfræði fæðinga hafi þekkingin færst til. Þannig hafi 

fæðingarstaðurinn einnig breyst og færst út af heimilum og yfir á sjúkrastofnanir þar sem 

heilbrigðisstarfsfólk nýti sérfræðiþekkingu sína í fæðingum. Tækni- og sjúkdómsvæðing hafi samhliða 

þessu aukist og haft mikil áhrif á þróun fæðinga í hinum vestræna heimi. Í kafla Vilhjálms Árnasonar 

(2014) um hagnýta siðfræði er fjallað um lífsiðfræði (e. bioethics) sem er yfirheiti yfir siðfræðilega 

greiningu á þeim viðfangsefnum sem heilbrigðisþjónustan fæst við, lífvísindi og rannsóknir á mönnum. 
Segir þar að lífsiðfræði hafi mótast samhliða samfélagsbreytingum og aukinni meðvitund um borgaraleg 

réttindi og sjálfræði einstaklinga yfir eigin lífi. Með aukinni tæknivæðingu heilbrigðiskerfisins hafi 

sérhæfing heilbrigðisstarfsfólks aukist samhliða hlutgervingu sjúklinga. Lífsiðfræðin hafi þá farið að 

beina sjónum sínum að því að verja hagsmuni einstaklinga sem nýta sér þjónustu heilbrigðiskerfisins 

gegn tæknivæðingum. Var það gert með því að leggja áherslu á sjálfræði einstaklinga og að velferð 

þeirra yrði ekki metin nema með hliðsjón af verðmætamati þeirra sjálfra. 

Nú hefur þeim megin hugtökum, sem tengjast hugmyndafræði fæðinga án aðstoðar, verið gerð skil 
og tengsl þeirra við viðfangsefni þessa verkefnis skoðuð. Markmið verkefnisins er að svara því hvers 

vegna konur velji að fæða án aðstoðar, en vísbendingar eru um að ástæðurnar séu margþættar. Snúa 

þær að flóknu samspili persónulegrar reynslu, sjálfræði og afstöðu kvenna til ríkjandi barneignarþjónustu 

víða í heiminum í dag. Ákveðinnar togstreitu gætir milli sjálfræðis barnshafandi kvenna og 

sjúkdómsvæðingar barneignarferlisins, sem leiðir af sér í einhverjum tilfellum flótta kvenna út úr kerfinu. 

Í niðurstöðukafla þessa verkefnis verða þær fjórar ástæður sem liggja að baki ákvörðun kvenna að fæða 

án aðstoðar skoðaðar nánar, en þær eru: sjálfræði, höfnun sjúkdómsvæðingar fæðinga, ósk um 

lífeðlislega fæðingu og slæm fyrri fæðingarreynsla.  
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2 Aðferðafræði 
Þetta verkefni er lokaritgerð til embættisprófs í ljósmóðurfræði og fjallar um fæðingar án aðstoðar og 

þær ástæður sem liggja að baki þeirri ákvörðun konu að hafna aðkomu ljósmóður í fæðingu. Verkefnið 

er að hluta til fræðileg samantekt þar sem sett er fram rannsóknarspurning í upphafi sem í kjölfarið er 

kerfisbundið svarað í niðurstöðukafla ritgerðarinnar (Polit og Beck, 2017). Þar sem efniviður verkefnisins 

er fjölþættur var farin sú leið að leyfa efninu að opnast í ólíkar áttir við ritun þess. Efnið var nálgast út frá 

siðfræði og feminisma sem og út frá rannsóknum og fræðigreinum á sviði ljósmóðurfræði. Notast var 

við hugmyndafræði hins skapandi ferlis þar sem rannsóknarvinna gefur mikilvægt rými fyrir tilfinningar 

og innsæi í ferlinu. Aðferðin felst í því að leyfa efni að ráða för og draga fram óvæntar niðurstöður eða 
útkomu (Eirún Sigurðardóttir, 2016). 

Heimilda var aflað í gegnum leitarsíðurnar PubMed, Cinahl og Google Scholar á tímabilinu janúar til 

mars 2020. Notast var við leitarorðin freebirth, unassisted birth, unassisted childbirth, homebirth, 

feminism, choice og autonomy. Eftir að lykilheimildir höfðu verið fundnar var notast við snjóbolta-

aðferðina þar sem skimað var yfir heimildaskrár tengdra greina. Í niðurstöðukafla verkefnisins eru 

niðurstöður rannsókna, sem fjölluðu á einn eða annan hátt um ástæður og upplifun kvenna af fæðingum 

án aðstoðar, dregnar saman og samþættaðar. Samþættar voru 12 rannsóknargreinar og sjö heimildir 

sem vísuðu í lög og reglugerðir. Ályktunum og umræðum 14 rannsóknanna eru einnig gerð skil og þær 
samþættaðar niðurstöðum verkefnisins jafnóðum í niðurstöðukafla. Til dýpkunar á efninu var einnig sótt 

í þrjár blaðagreinar, skoðanagreinar og viðtöl sem fjölluðu á einhvern hátt um viðfangsefni verkefnisins. 

Heimildir voru takmarkaðar við tímarammann 2010–2020 með nokkrum undantekningum þó, þegar um 

lykilheimildir var að ræða.  

Til að öðlast dýpri skilning á upplifun kvenna sem fætt hafa án aðstoðar var leitað til konu með slíka 

reynslu að baki. Fæðingarsaga hennar og hugmyndir voru notaðar sem uppspretta hugmynda og 

efnistaka verkefnisins. Viðtalið gaf aukna innsýn, staðfestu og trú á því að rödd þessa fámenna hóps 
kvenna eigi erindi og að ljósmæður geti dregið dýrmætan lærdóm af sögum þeirra. Sökum 

persónuverndar og rekjanleika verður þó ekki vísað beint í umrætt viðtal í verkefninu. 
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3 Niðurstöður 
Þær ástæður sem liggja að baki ákvörðun konu um að fæða án aðstoðar hafa verið rannsakaðar 

kerfisbundið undanfarin ár, á sama tíma og sjónum hefur verið beint að upplifun kvenna af slíkum 

fæðingum. Þörf fyrir rannsóknir sem þessar hefur aukist samhliða fjölgun fæðinga með þessum hætti 

víða í heiminum, þó sér í lagi í Bandaríkjunum, Ástralíu, Bretlandi og Hollandi (Feeley Burns, Adams og 

Thomson, 2015; Dahlen o.fl., 2011; Vogel, 2011; Hollander, de Miranda, van Dillen, de Graaf, 

Vandenbussche og Holten, 2017). Niðurstöður rannsókna benda til þess að einstaklingsbundnum 

þörfum fæðandi kvenna sé ekki mætt með fullnægjandi hætti (Feeley, Burns, Adams og Thomson, 2015; 

Feeley og Thomson, 2016a). Meginástæðan fyrir því að konur kjósa að fæða án aðstoðar er sú að þær 
vilja fá að nýta sjálfræði sitt til að taka upplýsta ákvörðun um fæðingu sína (Holten og de Miranda, 2016). 

Þó er hægt að skipta ákvörðuninni niður í nokkur undirþemu en þau eru sjálfræði kvenna (e. autonomy), 

höfnun á sjúkdómsvæðingu fæðinga, ósk um lífeðlislega fæðingu og slæm fyrri fæðingarreynsla (Feeley 

o.fl., 2015; Lindgren o.fl., 2017; Dahlen o.fl., 2011). Í niðurstöðukafla þessa verkefnis verða þessar fjórar 

ástæður skoðaðar nánar en stuðst verður við niðurstöður rannsókna og fræðigreinar sem skoðað hafa 

fæðingar án aðstoðar sem og annað efni tengt umfjöllunarefninu. 

3.1 Sjálfræði  
Sjálfræði er hugtak sem hefur sterka tengingu við fæðingar án aðstoðar, en niðurstöður rannsókna 

benda til þess að hugtakið nái yfir meirihluta þeirra ástæðna sem konur nefna varðandi val sitt um að 

fæða án aðstoðar (Feeley og Thomson, 2016a; Lindgren o.fl., 2010; Jackson, o.fl., 2012; Miller, 2009; 

Freeze, 2008 ). Í rannsókn Miller voru greindar 127 fæðingarsögur kvenna sem fætt höfðu án aðstoðar 
en sögurnar birtu þær sjálfar á spjallsvæðum og hópum á netinu og notaðist höfundur við grundaða 

kenningu (e. grounded theory approach) við greiningu gagnanna. Eftir greiningu tók höfundur sex 

djúpviðtöl við konur sem fundnar voru með þæginda úrtaki. Hugtakið sjálfræði var eitt af þemum 

rannsóknarinnar og lýstu konurnar tilfinningu fyrir sjálfræði og sjálfstæði á meðan fæðingu þeirra stóð. 

Því var einnig lýst hvernig konurnar upplifðu að þær gætu ekki upplifað slíkt sjálfræði ef ljósmóðir væri 

viðstödd þar sem hún myndi taka yfir stjórn á aðstæðum (Miller, 2009). Í sama streng tóku konurnar í 

óbirtri doktorsritgerð Freeze (2008) sem var eigindleg rannsókn sem skoðaði upplifun kvenna af 

fæðingum án aðstoðar í Norður Ameríku. Þær lýstu því hvernig fyrri fæðingarreynsla einkenndist af 
skorti á stjórn og sjálfræði og því hefðu þær valið að fæða með þessum hætti í næstu fæðingu á eftir. 

Ein af grunnstoðum heilbrigðiskerfis hins vestræna heims er sjálfræði einstaklinga og yfirráðaréttur 

einstaklings yfir eigin líkama (McAra-Couper o.fl, 2011). Siðferðileg afstaða til sjálfræðis er bundin í 

alþjóðasiðareglum heilbrigðisstétta og á það einnig við um siðareglur ljósmæðra (ICM, 2017). Þó eru 

uppi raddir sem efast um að orðræða um sjálfræði endurspegli raunverulega upplifun kvenna í 

barneignarþjónustu (Symon o.fl., 2010). Raunveruleikinn er oft sá að sjálfræði kvenna og ákvarðanir 

þeirra mæta siðferðilegri andstöðu ljósmóður sem þar af leiðandi veitir konunni ófullnægjandi 
barneignarþjónustu (Dahlen o.fl., 2011). Hins vegar myndast flókið siðferðilegt mál þegar kona er 

barnshafandi og kýs að hafna þeirri umönnun eða meðferð sem fæðingarlæknar og/eða ljósmæður 

mæla með. Getur þá skapast togstreita milli skjólstæðings og heilbrigðisstarfsfólks varðandi hagsmuni 

ófædds barns sem móðirin ber undir belti (Hollander, Dillen, Lagro-Janssen, Leeuwen, Duijst og 
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Vandenbussche, 2016). Niðurstöður rannsókna benda til þess að munur sé á skynjun og skilningi 

mæðra og ljósmæðra varðandi sjálfræði barnshafandi kvenna, friðhelgi þeirra og upplýst samþykki 

(Scott, Taylor, Vlimki, Leino-Kilpi, Dassen, Gasull, 2003b). Alþjóðasiðareglur kveða á um að 

barnshafandi konur njóti sömu réttinda og aðrir og í ágreiningsmálum skuli sjálfræði konunnar hafa 

úrslitavaldið. Lykillinn við lausn slíkra mála, þar sem ólík sjónarmið mætast, eru samskipti sem 

einkennast af virðingu og skilningi milli skjólstæðings og heilbrigðisstarfsmanns (Hollander o.fl., 2016). 

3.1.1  Lagaleg afstaða til sjálfræðis barnshafandi kvenna 
Það er mikilvægt að konum sé gert kleift að taka upplýsta ákvörðun um þá þjónustu sem þær kjósa að 

þiggja eða að hafna í barneignarferlinu. Ljósmæður í mæðravernd bera ábyrgð á því að útskýra hvaða 

valkostir þeim standa til boða og veita skýrar og óhlutdrægar upplýsingar um þá valkosti. Einnig ber 

þeim að virða þá ákvörðun sem konur taka. Er þetta í samræmi við lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 

(Landlæknisembættið, 2008). Konum er einnig heimilt að taka ákvörðun um fæðingarstað og hefur sá 
réttur verið staðfestur af mannréttindadómstólum (Registrar of the European Court of Human Rights, 

2010). 

Í lögum um þungunarrof nr. 43/2019 er lögð áhersla á að tryggja rétt barnshafandi kvenna til 

sjálfsforræðis yfir eigin líkama og rétt hvers einstaklings til þess að taka ákvörðun um barneignir sínar. 

Fjalla lögin um þungunarrof, sem ekki verður tíundað hér í þessu verkefni, en þau leggja mikilvæga 

áherslu á sjálfræði barnshafandi kvenna með orðalagi sínu. Í lögum um barnavernd nr. 80/2002 er hins 

vegar rætt um rétt ófædds barns, en samkvæmt þeim lögum er hverjum manni skylt að gera 

barnaverndarnefnd viðvart sé ástæða talin að ætla að heilsu eða lífi ófædds barns sé stefnt í hættu með 
óviðunandi eða háskalegu líferni þungaðrar konu. Ef barnavernd telur, eftir könnun á aðstæðum, að 

heilsu eða lífi ófædds barns sé stofnað í hættu skal nefndin beita úrræðum, með eða án samráði konu, 

eftir atvikum. Lögin kveða þannig á um fullt sjálfsforræði kvenna yfir eigin líkama á sama tíma og réttur 

ófædds barns er tryggður með þeim hætti að fólki sé skylt að tilkynna yfirvöldum telji þeir að lífi þess 

eða heilsu sé stofnað í hættu. Þegar rýnt hefur verið í þessi lög er ljóst að svigrúm til túlkunar á 

hugmyndinni um áhættu er til staðar. Þannig getur ákvörðun konu að fæða án aðstoðar, verið túlkuð 

sem áhættusöm og að lífi ófædds barns sé þannig stofnað í hættu. Réttur ófædds barns getur því 

yfirskyggt rétt konu til sjálfræðis yfir eigin líkama. Í raun er því ekki samræmi í inntaki þessara tveggja 
laga, þar sem réttur yfirvalda til inngripa í barnaverndarlögum getur gengið gegn rétti kvenna til 

sjálfsforræðis, þegar kemur að vali á fæðingarstað og fæðingarmáta. 

Mikið hefur verið skrifað um lagalegar hliðar þess þegar barnshafandi kona kýs að fara gegn 

læknisráði og hafna meðferð. Til eru dæmi um dómsskipaða keisaraskurði og nauðungarvist á 

sjúkrahúsi þegar kona neitar að fylgja læknisráði og fóstri hennar er talin stafa hætta af þeirri ákvörðun 

(Hollander o.fl., 2016). Konur í Bretlandi hafa lagalegan rétt til þess að velja að fæða án aðstoðar 

ljósmóður. Þeim ber hins vegar skylda til að leita aðstoðar sé lífi barns ógnað eftir fæðingu þess. Annað 
gildir þó um konur sem taldar eru ófærar um að taka sjálfstæðar ákvarðanir vegna andlegrar vangetu 

en val þeirra kvenna til að ákveða fæðingarstað og fæðingarmáta er ekki lagalega tryggt (Birthrights, 

2013b; Birthrights, 2013c). Niðurstöður rannsóknar Feeley og Thomson benda til þess að sjálfræði 

kvenna á Bretlandi sé ekki alltaf virt eða því sýndur skilningur, þrátt fyrir öfluga löggjöf þar í landi (2016a). 

Kemur þar fram að barnavernd geti yfirskyggt réttindi kvenna til sjálfræðis þegar kemur að fæðingum án 
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aðstoðar og þar með ógnað lögbundnu sjálfræði þeirra (Feeley og Thomson, 2016a; Birthrights, 2013a). 

Þetta er sambærilegt við íslenska löggjöf, þar sem inntak barnaverndarlaga getur stangast á við lög um 

réttindi sjúklinga (Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997; Barnarverndarlög nr. 80/2002).  

3.1.2 Stjórn og ábyrgð 
Konur sem fætt hafa án aðstoðar lýsa því hvernig ákvörðunin sé leið þeirra til að viðhalda tilfinningunni 
um stjórn og upplifaða ábyrgð með því að verja sitt innra sjálf og sjálfstæði (Lindgren o.fl., 2017). Þær 

konur sem kjósa að afþakka meðgönguvernd að hluta til eða alveg bera sjálfar ábyrgð á eftirliti með 

eigin heilsu á meðgöngutímanum. Konurnar í rannsókn Feeley og Thomson (2016b) lýstu því hvernig 

þær fylgdust með líkamlegu heilbrigði sínu á meðgöngunni, svo sem með því að mæla blóðþrýsting og 

skima þvag. Var þetta liður í meðvitaðri ábyrgð á eigin heilsu og þótti konunum eflandi að finna hvernig 

þessi ábyrgð væri þannig þeirra að bera en ekki heilbrigðisstarfsfólks.  

Í sænskri rannsókn frá árinu 2017 voru tekin viðtöl við átta konur sem fætt höfðu án aðstoðar á 
árunum 2009–2014. Í rannsókninni lýstu konurnar því að hafa óskað þess á meðgöngu að fá að upplifa 

stjórn í fæðingunni og um leið að fá sjálfar að bera ábyrgð á upplifun og útkomu fæðingarinnar. Eftir 

fæðinguna, sem allar konurnar upplifðu á jákvæðan og valdeflandi hátt, lýstu þær tilfinningu fyrir stjórn 

og að sú tilfinning hafi verið sterkari en nokkuð annað sem þær hefðu upplifað. Tilfinningin um stjórn 

snéri ekki einungis að því að vera við stjórn í ákvarðanatöku heldur einnig að stjórna því að fá að fylgja 

náttúrulegu lífeðlislegu ferli fæðingarinnar til hins ítrasta, án truflana. Tilfinningin hafi lýst sér í því að 

enginn gæti gengið inn í ferli fæðingarinnar og truflað þannig flæði hennar (Lindgren o.fl., 2017). 

Ákvörðun kvennanna um að fæða án aðstoðar er því ekki einungis óháð kerfinu heldur framkvæmd 
hennar einnig, fæðingin sjálf. Konan velur því að fá að bera sjálf ábyrgð á fæðingu sinni, upplifun hennar 

og útkomu, í flestum tilfellum í samstarfi við maka sinn (Feeley og Thomson, 2016b; Jackson o.fl., 

2012).  

Kona sem fætt hafði án aðstoðar sagðist hafa velt fyrir sér þeirri ábyrgð sem fælist í ákvörðun hennar. 

Ef hún yrði ósátt við fæðingu sína gæti hún ekki varpað ábyrgðinni yfir á ljósmóður heldur væri ábyrgðin 

öll hjá henni. Það væri ekki hennar ósk að bjóða ljósmóður að vera með í fæðingunni sem síðan bæri 

þá ábyrgð að valda sér vonbrigðum ef fæðingin færi ekki eins og hún ætti að fara. Það væri ósanngjörn 

staða að setja einhvern í að mati konunnar (Lindgren o.fl., 2017). Ákveðin togstreita getur þó skapast 
þegar konur velja það að fæða án aðstoðar þegar ekki er hægt að varpa ábyrgðinni eða deila henni með 

öðrum. Þær konur sem fætt hafa einar hafa lýst ábyrgðinni sem þær bera sem togstreitu milli skynjaðarar 

innri ábyrgðar, valdi og stjórn á aðstæðum og svo óöryggi gagnvart umhverfinu, einstaklingum og 

samfélaginu vegna mótlætis sem þær verða fyrir vegna ákvörðunar sinnar. Lýsir það sér í því að upplifa 

sig á skjön við samfélagslega viðurkennda hegðun og þá þá tilfinningu að vera ekki hluti af hóp (Lindgren 

o.fl., 2017). Þær eru líklegar til að mæta fordómum og margar hverjar velja að halda ákvörðun sinni 

leyndri (Freeze, 2008; Miller, 2012). Það getur því að vissu leyti verið einmanaleg ákvörðun að ákveða 
að bera ein ábyrgð á fæðingu sinni (Lundgren o.fl., 2010; Lindgren o.fl., 2017).  

3.2 Höfnun sjúkdómsvæðingar fæðinga 
Eitt algengasta stefið í frásögnum kvenna sem fætt höfðu án aðstoðar var umræðan um höfnun á 
sjúkdómsvæðingu fæðinga og læknisfræðilegri afstöðu til þeirra. Konurnar hófu gjarnan frásagnir sínar 
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á því að hafna algjörlega læknisfræðilegri orðræðu um fæðingar, svo sem tilhneigingunni til óþarfs 

eftirlits, síritun fósturhjartsláttar og ýmsum öðrum skimunum (Miller, 2009; Lindgren o.fl., 2010). Töldu 

konurnar ríkjandi viðhorf til fæðinga vera litað ótta og gagnrýndu þær þá staðreynd að flestar fæðingar 

færu fram á spítala. Sjúkrastofnanir væru í eðli sínu óhentugur staður fyrir fæðingar enda miðuðust þær 

við meðhöndlun veikinda og sjúklegs ástands (Dahlen o.fl., 2011; Miller, 2009). Einnig töldu þær 

óviðeigandi að styðjast við túlkun lækna á framgangi fæðinga þar sem þeir nýttu valdastöðu sína og 

hagsmuni til túlkunar í stað þess að miða við upplifun kvennanna sjálfra. Konurnar útskýrðu í þessu 
samhengi hvernig ljósmóðurfræðilega líkanið í fæðingum næði betur utan um þeirra eigin viðhorf og 

afstöðu til náttúrulegra fæðinga. Þrátt fyrir hinn augljósa mun á læknisfræðilega og ljósmóðurfræðilega 

líkaninu væru þrátt fyrir það meiri líkindi milli þessara fagstétta en munur. Því var niðurstaða þessara 

kvenna að með hagsmuni sína og ófædds barns síns að leiðarljósi væri best að hvorug stéttin kæmi 

nálægt fæðingunni. Ein kona rannsóknar Miller orðaði þetta á þá leið að hún hefði verið opin fyrir því að 

fá til sín ljósmóður í fæðinguna. Við nánari umhugsun hafi hún svo komist að því að hennar skoðun væri 

sú að ljósmóðir starfaði of líkt og læknir á spítala, eini munurinn væri fólginn í ólíkri umgjörð. Hún taldi 

að ljósmóðir myndi þrátt fyrir allt segja henni hvað hún ætti að vera að finna og upplifa og það væri ekki 
eitthvað sem hún kærði sig um (Miller, 2009). 

3.2.1 Áhættuhugsun í meðgönguvernd 
Sjúkdómsvæðing á sér ekki einungis stað í fæðingunni sjálfri að mati kvenna sem velja að fæða án 

aðstoðar heldur einnig í annarri barneignarþjónustu, til dæmis í meðgönguvernd og sængurlegu (Feeley 

og Thomson, 2016a). Í breskri eigindlegri rannsókn var skoðað hvernig hugmyndin um áhættu 
endurspeglaði viðmót ljósmæðra í meðgönguvernd og hvernig slíkt viðmót gat valdið því að konur 

forðuðust meðgönguverndina af þeim sökum. Upplifðu konurnar að umræður sem byggðar voru á 

áhættuhugsun og ótta væru notaðar til að stýra vali þeirra í barneignarferlinu. Ef þær völdu að fara ekki 

eftir ráðleggingum ljósmóður og stöðlum heilbrigðiskerfisins upplifðu þær sig vera stimplaðar sem 

áhættusæknar. Olli þetta þeirri tilfinningu að þær ættu ekki samleið með hefðbundinni meðgönguvernd 

og þar með væru þær útilokaðar frá barneignarþjónustunni (Plested og Kirkham, 2016). Konurnar 

upplifðu að þær legðu aðra merkingu í hugmyndina um áhættu og öryggi í fæðingu heldur en kerfið og 

starfsmenn þess (Jackson o.fl., 2012). Áhættuorðræða í meðgönguvernd sem leggur áherslu á 
dánartíðni, sjúkleika og áhættu eykur meðvitund kvenna um dauðann. Sú meðvitund getur enn fremur 

valdið tilvistarlegum áhyggjum barnshafandi kvenna sem síðan er ekki fylgt eftir af heilbrigðisstarfsfólki 

(Plested og Kirkham, 2016). Þetta getur leitt til skorts á trausti í meðferðarsambandi ljósmóður og móður 

sem sækir þá frekar í stuðning utan kerfis sem byggir á salutogenesis eða hugmyndinni um heilbrigði í 

barneignarferlinu (Feeley og Thomson, 2016a).  

Í eigindlegri rannsókn Feeley og Thomson frá árinu 2016 var rætt við þrjár konur sem lýstu 

samskiptum við ljósmóður sína í meðgönguvernd á neikvæðan hátt. Hugmyndin um ótta kom ítrekað 
fram í viðtölum við þær og nefndu þær að hafa skynjað að ljósmóðirin sjálf hefði verið haldin ótta við 

fæðingar. Sú staðreynd gerði það að verkum að grundvöllur til umræðna um fæðingar við ljósmóður var 

ekki til staðar að þeirra mati (2016b). Ótti er skynjaður sem stemning eða andrúmsloft sem getur 

einkennt barneignarþjónustu að sögn kvenna (Crowther, Smythe og Spence, 2014). Fræðimenn hafa 

velt því fyrir sér hvort skýra megi aukinn fæðingarótta barnshafandi kvenna með aukinni áherslu á 
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áhættu og ótta í viðmóti ljósmæðra (Dahlen, 2010). Konur hafa lýst því að hafa áhyggjur af því að óttinn 

sem þær skynja í meðgönguverndinni komi til með að smitast yfir í andrúmsloft fæðingar þeirra og þar 

af leiðandi upplifun þeirra af fæðingunni. Þær höfðu áhyggjur af því að þetta andrúmsloft gæti einnig 

haft skaðleg áhrif á þarfir þeirra í fæðingunni en rannsóknir benda til þess að þessi tegund andrúmslofts 

geti dregið úr upplifaðri ánægju í barneignarferlinu (Crowther o.fl., 2014). Konurnar í bresku rannsókninni 

sögðust óttast jafnmikið að fá ljósmóður með slík viðhorf í fæðingu sína eins og ljósmóðirin virtist óttast 

fæðingar, að þeirra sögn. Einhverjar þeirra höfðu ákveðið að fæða heima með ljósmóður en ákváðu 
þegar á hólminn var komið að sleppa því að kalla hana til af ótta við að hún myndi koma inn með nærveru 

litaða af óöryggi og ótta, líkt og hafði einkennt meðgönguverndina (Feeley og Thomson, 2016b).  

Konur sem fætt hafa án aðstoðar hafa lýst því hvernig þær mættu fordómum og tortryggni í sinn garð 

af hendi ljósmæðra í meðgönguvernd. Viðhorf þeirra hafi oftar en ekki einkennst af því að þeim þættu 

konurnar vera að leggja líf ófædds barns síns í hættu með því að þiggja ekki allar skoðanir í 

meðgönguverndinni. Dæmi um eftirlit sem konurnar afþökkuðu voru til dæmis reglubundnar 

fósturskimanir og hlustun fósturhjartsláttar með doptone (Feeley og Thomson, 2016a). Samskipti geta 

af þessum sökum orðið streituvaldandi og valdið konunum óþarfa vanlíðan en ljósmæður þurfa að vera 
meðvitaðar um að eftirlit sem þetta standi konunum til boða en sé ekki skylda að þiggja (Feeley og 

Thomson, 2016a; Lindgren o.fl., 2017). Þekkt er að streita hefur ekki góð áhrif á heilsu barnshafandi 

kvenna og ófætt barn þeirra á meðgöngu. Það er því mótsagnakennt að meðgönguverndin, sem er 

ætlað að standa vörð um hagsmuni kvenna og barna á meðgöngu, skuli valda einhverjum konum óþarfa 

streitu. Konur í rannsókn Feeley og Thomson (2016a) sem stefndu á að fæða án aðstoðar óskuðu sér 

að geta átt í opnum samskiptum við ljósmóður sína um meðgöngu og fæðingu og að þau væru að sama 

skapi fræðandi og fordómalaus. Þar sem ákvörðun kvennanna var ekki viðurkennd af ljósmæðrunum 

áttu þær erfitt með að eiga í slíkum samskiptum sem einkenndust af jafningjagrundvelli og heiðarleika. 

3.3 Ósk um lífeðlislega fæðingu 
Þriðja undirþema ástæðna þess að konur kjósa að fæða án aðstoðar er ósk þeirra um lífeðlislega 

fæðingu án truflana og inngripa (Feeley o.fl., 2015; Lindgren o.fl., 2017; Dahlen o.fl., 2011; Feeley og 
Thomson, 2016a). Hluti kvennanna velur enn fremur að hafna kerfisbundinni barneignarþjónustu á þeim 

grundvelli að standa vörð um náttúrulegt ferli meðgöngu og fæðingar án utanaðkomandi afskipta eða 

inngripa (Feeley og Thomson, 2016a). Í eigindlegri rannsókn Miller (2009), sem skoðaði frásagnir 

kvenna af fæðingum án aðstoðar, kom í ljós að hluti þátttakenda taldi störf ljósmæðra að einhverju leyti 

ónauðsynleg. Þar kemur fram að mikilvægara sé að hafa trúa á eigin getu þegar kemur að því að fæða 

barn en að treysta á nærveru ljósmóður. Afstaða þessara kvenna er sú að fæðingar séu eðlilegur hluti 

lífsins en ekki sjúklegt ástand eða læknisfræðilegur atburður sem krefjist aðkomu heilbrigðiskerfisins. 

Orðuðu konurnar þetta á þá leið að þær hefðu kynnt sér til hlítar lífeðlisfræði fæðinga og bjargráð og 
afstaða þeirra til fæðingar væri að hún sé náttúrulegri, sjálfstæðari og persónulegri sé hún án ljósmóður. 

Í eigindlegri viðtalsrannsókn frá Svíþjóð um upplifun kvenna af fæðingum án aðstoðar ræddu 

konurnar um að nærvera ljósmóður geti verið hugsanleg ógn við innsæi þeirra og ferli fæðingarinnar. 

Töldu konurnar að starf ljósmóður væri ekki einungis fólgið í því að vera stuðningur við konur í fæðingu 

heldur væri starfið þess eðlis að það standi einnig fyrir læknisfræðilega hugmyndafræði varðandi 

fæðingar, sem samræmdist ekki þeirra eigin. Ljósmæður séu, menntun sinnar samkvæmt, þjálfaðar 
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innan heilbrigðiskerfisins og þar með beri þeim að fylgja klínískum leiðbeiningum og reglum sem 

skapaðar eru af heilbrigðiskerfinu. Þessi afstaða ljósmæðra ógnaði þar með hinni fæðandi konu sem 

þarfnast stuðnings frá einstaklingi sem styður hana í að fylgja innsæi sínu í stað þess að fylgja 

kerfisbundnum tilmælum heilbrigðiskerfisins fyrst og fremst (Lindgren o.fl., 2017). 

3.3.1 Tengls fæðinga við náttúru  
Konurnar í eigindlegri viðtals rannsókn Miller (2009) ræddu um upplifuð tengsl við náttúruna þegar kom 

að fæðingu. Þá upplifðu þær sterk tengsl milli líkama og sjálfsins og hvernig flókið samspil krafta og 

tengsla væri uppspretta frumkraftsins í fæðingunni. Að sama skapi skynjuðu þær einhvers konar 

framandlega tilfinningu og aðskilnað við líkama sinn. Konurnar, eða sjálfið, töluðu um að hlusta á, að 

tala til, að bregðast við, vinna með og að streitast á móti líkamanum, líkt og um tvo aðskilda þætti væri 

um að ræða. Ein konan orðaði þetta á þá leið að hún hefði einfaldlega verið að hlusta á það sem líkami 

hennar hafi verið að segja henni og fylgja því án gagnrýni. Í eigindlegri rannsókn Lindgren o.fl. (2017) 
lýstu konurnar sambærilegri upplifun, að það sem hafi komið þeim í gegnum fæðinguna hafi verið 

einbeiting og skýr athygli sem þær beindu að líkama sínum. Innri styrkurinn sem þær upplifðu að byggi 

innra með þeim var kraftmikill og einhverjar lýstu honum líkt og yfirþyrmandi frumkrafti. Í frásögnum sem 

þessum kemur berlega í ljós hve valdeflandi upplifun það er fyrir þessar konur að fá að velja 

fæðingarmáta og fylgja því eftir, án aðkomu heilbrigðiskerfisins og fagfólks þess. Upplifun sem þessi 

getur gefið konum enn sterkari trú á eigin getu, að þær séu við stjórn, hafi raunverulegt val og um leið 

fullt sjálfræði yfir eigin líkama í fæðingu. 

Konurnar í rannsókn Lindgren o.fl., (2017), sem fætt höfðu án aðstoðar töluðu um að líta á heimilið 
sitt sem verndarsvæði þar sem valdi konunnar sé ekki ógnað með utanaðkomandi truflunum eða 

inngripum. Heimilið eigi að vera sá staður þar sem barn sé getið í ást og öryggi og að sama skapi eigi 

sömu aðstæður að einkenna andrúmsloftið þegar barnið er boðið velkomið í heiminn. Flestar konurnar 

í rannsókn Feeley og Thomson (2016b) tóku ákvörðun um að fæða án aðstoðar í samráði við maka 

sinn. Konurnar litu á maka sinn sem sitt öryggi og að þær treystu honum til að mynda það skjól sem þær 

töldu sig þurfa til að upplifa sig öruggar í fæðingu. Þær treystu honum einnig best til að bregðast við í 

erfiðum aðstæðum, kæmi til þess. Ein kona í rannsókninni lýsti þessu á þá leið að eftir að hafa farið áður 

í gegnum yndislegar heimafæðingar með eiginmanni sínum hafi hún verið sannfærð um að hún væri 
fær um að fæða á náttúrulegan hátt og að hún gæti treyst manninum sínum til að veita sér öryggi og 

stuðning í gegnum hríðarnar. Hann hafi líka verið sáttur við þessa ákvörðun, meðvitaður um hvað hann 

þyrfti að gera og hvað gæti mögulega gerst. 

Það að fæða er upplifun sem tengist kynverund kvenna. Á þeim forsendum þótti konunum í rannsókn 

Lindgren o.fl. (2017) fæðing vera viðburður sem ætti ekki að framkvæma í viðurvist einhvers 

utanaðkomandi, sem þær þekktu ekki eða gætu treystu. Það væri því mikilvægt að skapa aðstæður og 

umhverfi sem styddi þær í að vera algjörlega öruggar í berskjöldun sinni og um leið gæfi þeim frelsi til 
að fylgja innsæi sínu og vera í óhindruðu flæði fæðingarinnar. Þær óttuðust að vera truflaðar með 

stöðluðu eftirliti og að slíkt myndi draga úr krafti þeirra og getu til að fylgja og heyra í innsæi sínu. 
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3.3.2 Upplýsingasöfnun  
Konur sem fæða án aðstoðar gera sér margar hverjar grein fyrir mikilvægi þess að sækja sér fræðslu 

og upplýsingar varðandi lífeðlisfræði fæðinga. Þekking þeirra á áhrifum ótta í fæðingu hvetur þær til að 

sækja sér fræðslu til að lágmarka áhrif hans. Þær lesa sér til í bókum og á internetinu og leita til 

ljósmæðra og vina svo þær séu séu betur upplýstar um framgang fæðinga (Lindgren o.fl., 2017). 
Einhverjar sitja jafnvel kennslustundir í ljósmóðurfræði en niðurstöður rannsókna benda til þess að þær 

konur sem fæða án aðstoðar séu að jafnaði með hátt menntunarstig og á meðal þeirra séu menntaðar 

ljósmæður (Jackson o.fl., 2012). Upplýsingasöfnunin og fræðsla er til þess fallin að konurnar séu betur 

í stakk búnar til að takast á við flóknar aðstæður sem geta komið upp í fæðingu (Lindgren o.fl., 2017). 

Allar konurnar í rannsókn Feeley og Thomson höfðu til að mynda lagst í umfangsmikla rannsóknarvinnu 

varðandi lífeðlisfræði fæðinga og undirbúið sig fyrir möguleg neyðartilvik og hvernig þær myndu takast 

á við þau, kæmi til þess (Feeley og Thomson, 2016a). Þær töldu mikilvægt að skilja lífeðlisfræði fæðinga, 
hvernig hormónin virka og að grundvöllur þess væri að treysta líkama sínum, skapa öruggt umhverfi og 

aðstæður sem ýttu undir lífeðlislegt ferli fæðinga. Þær báru saman fæðingar spendýra og sínar eigin 

fæðingar sem jók traust þeirra til líkamans í þessum aðstæðum. Upplýsingaleit kvennana og maka þeirra 

leiddi þær að fræðslu um hugsanleg alvarleg atvik sem gætu komið upp, svo sem axlarklemmu, 

blæðingu, naflastrengsframfall og endurlífgun nýburans. Þær treystu sér og maka sínum til að takast á 

við slíkar aðstæður sjálf, þar til aðstoð bærist (Feeley og Thomson, 2016b). 

Flestar konur sem ákveða að fæða án aðstoðar ætluðu sér í upphafi að fæða heima með ljósmóður 

sér til aðstoðar. Í grunninn eru þær meðvitaðar um að forðast inngrip og deyfingar í fæðingu og til að 
undirbúa sig hefja konurnar leit að fræðslu og upplýsingum í bókum og á netinu (Feeley og Thomson, 

2016b; Miller, 2009). Þar má finna mikið magn af fæðingarsögum sem lýsa fæðingum kvenna sem 

fæddu án aðstoðar en flestar konur heyra í fyrsta sinn um fæðingar án aðstoðar á netinu (Miller, 2009, 

Free birth society, e.d.). Íslensk kona sem fæddi barn sitt án aðstoðar talaði um það í blaðaviðtali hvernig 

ákveðin fæðingarþráhyggja hafi heltekið hana eftir erfiða fyrri fæðingarreynslu. Hafi hún sankað að sér 

öllu því efni sem hún komst í um fæðingar. Eftir mikla upplýsingaleit hafi hún fengið hugljómun: „Ég rakst 

á fæðingarsögu frá konu, sem var fyrrverandi ljósmóðir og hafði fætt öll sín börn sjálf, bara heima með 

manninum sínum.“ Í kjölfarið hafi hún svo orðið barnshafandi og þá hafi ekki komið annað til greina en 
að fæða barnið, án aðstoðar (Kristlín Dís Ingilínardóttir, 2019). 

Í eigindlegu rannsókn Miller (2009) er þessari upplýsingaleit lýst og hvernig konurnar í rannsókninni 

tengdu við textana sem þær fundu á netinu. Vaknaði þá með þeim áhugi og sterk löngun til að upplifa 

eitthvað í líkingu við það sem þær höfðu lesið. Nefndu konurnar að þegar þær uppgötvuðu spjallhópa 

sem þessa á internetinu og höfðu lesið um sameiginlega reynslu kvenna af fæðingum án aðstoðar, hafi 

opnast heill heimur fyrir þeim. Flestar hafi þær verið að leita eftir samhljómi og þarna hafi þær fundið 

sjálfstraust og tilfinningu um valdeflingu. Ein kona lýsti því á þann hátt að fæðingarsögur á netinu gæfu 
henni eitthvað sem enginn læknir eða ljósmóðir hefði getað gefið henni en það væri trú á sjálfri sér. 

Konurnar í rannsókn Feeley og Thomson (2016b) upplifðu skilningsleysi og fordóma heilbrigðiskerfisins 

við ákvörðun sinni um að fæða án aðstoðar. Þær hafi því fundið fyrir þörf til að upplifa skilning og 

stuðning utan kerfis sem byggðist á jafningjagrundvelli og væri laus við ótta og fordóma. 
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3.4 Slæm fyrri fæðingarreynsla  
Fjórða og síðasta undirþemað í ákvörðun kvenna sem kjósa að fæða án aðstoðar er slæm fyrri 

fæðingarreynsla en þann þátt nefndu konurnar í rannsóknum á fæðingum án aðstoðar ítrekað sem 
sterkan áhrifaþátt í ákvarðanatöku sinni (Feeley og Thomson, 2016b; Lindgren o.fl., 2017; Jackson, o.fl., 

2012; Hollander o.fl., 2017). Í rannsókn Lindgren o.fl. kom í ljós að allir þátttakendurnir nema einn hafði 

upplifað slæma fyrri fæðingu á spítala en fæðingarótti er fimm sinnum algengari meðal kvenna með 

slæma fyrri fæðingarreynslu (Lindgren o.fl., 2017). Konur með slíka reynslu eru líklegri til að vilja leggja 

áherslu á að upplifa stjórn í næstu fæðingu en þær fara ólíkar leiðir til að upplifa stjórn. Þær sem kjósa 

að fæða heima vegna erfiðrar fyrri fæðingarreynslu sækjast eftir því að fæða fjarri stofnanavæddu 

umhverfi og forræði heilbrigðisstarfsfólks til að auka líkurnar á að stjórnin sé þeirra en ekki 

heilbrigðisstarfsfólks (Cheyney, 2008). Konurnar sem fætt höfðu heima sögðust tengja spítalann við áföll 
frá fyrri fæðingu sem og önnur áföll í lífinu. Síðarnefndu áföllin tengdust til dæmis ástvinamissi, slysum 

og sjúkdómum og því gátu þær ekki hugsað sér að fæða inni á þeirri stofnun (Dahlen o.fl., 2011). 

Í blaðaviðtali við einu íslensku konuna sem vitað er um að hafi fætt án aðstoðar nefnir hún að fyrri 

fæðingarreynsla sín hafi ekki verið jákvæð. Orsakaðist það af því að ljósmæður hennar í heimafæðingu 

hafi tekið stjórnina af henni og sent hana upp á spítala í miðri fæðingu. Þar hafi henni verið gefin 

mænurótardeyfing sem henni þótti svo sterk að hún hafi þurft að bíða eftir að losna undan áhrifum 

hennar til að geta byrjað að rembast. Fæðingin hafi í sjálfu sér ekki verið slæm en upplifunin hafi skilið 
eftir óbragð í munni hennar, líkt og hún orðaði það. Leggur hún áherslu á að hún líti ekki á fæðingar sem 

læknisfræðilegan viðburð (Kristlín Dís Ingilínardóttir, 2019). 

Í eigindlegri viðtalsrannsókn Feeley og Thomson nefndu þrjár kvennanna að hafa upplifað 

skilningsleysi ljósmóður í meðgönguvernd þegar þær ræddu slæma fyrri fæðingarreynslu. Það hafi orðið 

til þess að þær hafi á endanum ákveðið að fæða án aðstoðar, til þess að koma í veg fyrir að þurfa að 

eiga í samskiptum við ljósmóður sem fram að þessu hefðu verið lituð neikvæðum tóni og skilningsleysi. 

Konurnar ræddu um að þeim hefði ekki fundist hlustað á sig og það hefði verið gert lítið úr ákvörðunarrétti 

þeirra. Meðgönguverndin varð því að einhvers konar streituvaldandi stað þar sem tekist var á, í stað 
þess beina athyglinni að líðan móður og barns (Feeley og Thomson, 2016a). Þegar ákvörðun um að 

fæða án aðstoðar hafði verið tekin áttu konurnar það sameiginlegt að upplifa pressu frá ljósmóður um 

að láta af ákvörðun sinni og fylgja þess í stað stöðlum heilbrigðiskerfisins um val á fæðingarstað og 

fæðingarmáta. Einstaklingsbundnum þörfum kvennanna var þarf af leiðandi ekki mætt, að þeirra sögn 

(Feeley og Thomson, 2016b). Það er því mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk kynni sér ástæður þess að 

kona hafni þeirri umönnun sem henni stendur til boða, ekki síður en að leggja áherslu á að fækka þeim 

tilfellum sem konur upplifa fæðingu sína sem áfall (Hollander o.fl., 2017). 

Í eigindlegri rannsókn Jackson o.fl. (2012) lýstu konurnar sem fætt höfðu án aðstoðar hvernig 
fæðingarreynsla þeirra hafði bein áhrif á andlega líðan þeirra og upplifun á móðurhlutverkinu eftir 

fæðingu. Höfðu margar þeirra slæma fæðingarreynslu á spítala að baki sem þær lýstu sem áfalli eða 

hræðilegri reynslu. Kveikti sú reynsla löngun þeirra til að forðast slíka endurtekningu og því ákváðu þær 

að fæða næst heima, með eða án aðstoðar ljósmóður. Konurnar litu á það sem forgangsatriði að vernda 

velferð sína og ófædds barns síns í fæðingu með því að forðast þá áhættu sem þær upplifðu innan 

kerfis. Þær ákváðu því að fæða utan kerfis. 
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4 Umræður 
Nú hafa þær fjórar meginástæður sem liggja að baki þeirri ákvörðun konu um að fæða án aðstoðar verið 

skoðaðar út frá ólíkum rannsóknarniðurstöðum, fræðigreinum og öðru efni því tengdu. Þær ástæður eru 

sjálfræði kvenna, höfnun á sjúkdómsvæðingu fæðinga, ósk um lífeðlislega fæðingu og slæm fyrri 

fæðingarreynsla. Sjálfræði kvenna felst í vali, stjórn og ábyrgð á eigin fæðingu með tilliti til ákvörðunar, 

upplifunar og útkomu hennar. Höfnun sjúkdómsvæðingar fæðinga varpar ljósi á þá afstöðu kvennanna 

að telja umhverfi, afstöðu og orðræðu heilbrigðiskerfisins varðandi fæðingar vera á skjön við 

einstaklingsbundnar þarfir þeirra. Kaflinn um ósk kvenna um lífeðlislega fæðingu fjallaði um trú kvenna 

á eigin getu framar öðru þegar kemur að fæðingu og tengsl þeirra við náttúru og innsæi í 
barneignarferlinu. Einnig er þar greinir frá þeirri valdeflingu sem felst í meðvitaðri upplýsingaöflun og 

fræðslu á meðgöngu, til undirbúnings fæðingarinnar. Að lokum var fjallað um hvernig slæm fyrri 

fæðingarreynsla hefur áhrif á ákvaraðanatöku kvenna og hvernig áföll geta orðið til þess að konur leggja 

aukna áherslu á að hafa stjórn í næstu fæðingu.  

Í umræðukafla þessa verkefnis verður ferli ákvarðanatöku kvennanna gerð ítarlegri skil, hvernig 

persónulegar sögur kvenna hafa áhrif á það þegar ákvörðun um fæðingarmáta er tekin. Ástæður kvenna 

fyrir fæðingu án aðstoðar eru háðar bakgrunni og sögum þeirra, sem byggir undir heildræna afstöðu 

þeirra til fæðinga. Ferli ákvarðanatöku er því í samhengi við sögur kvenna, erfð viðhorf til fæðinga og 
fyrri líkamlega upplifun þeirra af fæðingu. Ljósmæður þurfa að taka til greina þessa þætti þegar þær 

sinna konum sem stefna á að fæða án aðstoðar. Ljósi verður varpað á upplifun kvenna sem fætt hafa 

án aðstoðar, með tilliti til mótlætis og fordóma sem þær skynja og viðbrögð þeirra við upplifaðri stimplun 

vegna ákvörðunnar sinnar. Aðferðir þeirra til að takast á við mótlætið eru ólíkar, allt frá því að leyna 

ákvörðun sinni yfir í að sækja stuðning þar sem hann er veittur, utan kerfis á forsendum heilbrigðis í stað 

ótta. Að lokum verður dregið saman gildi þessa verkefnis fyrir ljósmóðurfræði og hvaða lærdóm 

fagstéttin getur dregið af sögum þeirra kvenna sem fætt hafa án aðstoðar. 

4.1 Ferli ákvarðanatöku 
Ákvörðun kvenna byggir á ólíkum þáttum líkt og farið var yfir í niðurstöðukafla þessa verkefnis. Sjálfa 

ákvörðunartökuna, ferlið sem leiðir til þessarar niðurstöðu, er mikilvægt að skoða nánar til að auka 

skilning á upplifun kvenna. Í eigindlegri breskri rannsókn frá árinu 2016 voru tekin viðtöl við 10 konur 
sem fætt höfðu án aðstoðar og höfðu samtals 33 fæðingar að baki, á ólíkum fæðingarstöðum. Greind 

voru þrjú þemu sem lýstu á einn eða annan hátt ákvarðanatöku kvennanna og því ferli sem leiddi til 

þess að þær völdu að fæða án aðstoðar. Fyrsta þemað fjallaði um samhengi við sögu konunnar (e. 

contextualising herstory) en því var ætlað að útskýra hvernig bakgrunnur konunnar, með tilliti til ein-

staklingsbundinna og fæðingartengra þátta, hafði áhrif á ákvarðanatöku hennar (Feeley og Thomson, 

2016b). Hugtakið herstory er skilgreint samkvæmt orðabók sem feminísk nálgun á sögur kvenna og í 

kvennafræðum þar sem aðgreining er gerð á hugtakinu hi(s-)story, sem felur í sér karllæga nálgun á 
hugtakinu saga (Cambrigde dictionary, e.d.). Með skýrri afstöðu til orðsifjagreiningar er lögð aukin 

áhersla á mikilvægi þess að reynslu og sögum kvenna séu gerð skil og þær sagðar.  

Í rannsókninni voru sögur kvennanna eins ólíkar og þær voru margar, en ein konan hafði orðið fyrir 

nauðgun og þrjár kvennanna höfðu verið í ofbeldisfullum samböndum sem ollu því að þær upplifðu 
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áfallastreituröskun og kvíða. Einnig voru nefndar aðrar persónulegar ástæður, líkt og aspergerheilkenni, 

höfnunartilfinning frá æsku og rík þörf konu til að hafa stjórn á aðstæðum (Feeley og Thomson, 2016b). 

Annað þema voru erfð viðhorf til fæðinga milli kynslóða. Þá lýstu konurnar því hvernig þær höfðu alist 

upp við að fæðingar þættu eðlilegur hluti lífsins. Frásagnir af því þegar þær fæddust voru hluti 

æskuminninga þeirra og voru fæðingarsögurnar jákvæðar og spennandi. Fjórar kvennanna höfðu sjálfar 

fæðst heima og sú vitneskja bjó bæði meðvitað og í undirmeðvitund þeirra og hafði þannig áhrif á 

ákvörðun þeirra (Feeley og Thomson, 2016b). Þriðja og síðasta þemað var líkamleg upplifun af fyrri 
fæðingu en allar konurnar fyrir utan eina höfðu neikvæða reynslu af fyrri barneignarþjónustu, sem bjó í 

líkama þeirra. Lýstu þær allt frá pirringi vegna framgöngu ljósmóður í fæðingu til djúpra vonbrigða, sem 

hindraði þær í að upplifa fæðinguna á eigin forsendum. Sex kvennanna lýstu fyrri fæðingu sem áfalli, en 

þær fæðingar áttu það sameiginlegt að hafa átt sér stað á inni á spítala (Feeley og Thomson, 2016b). 

4.2 Mótlæti vegna ákvörðunar  
Konur sem fætt hafa án aðstoðar hafa lýst fordómum og skynjaðri stimplun vegna ákvörðunar sinnar. 

Bregðast konur við slíkri upplifun með ólíkum hætti (Lindgren o.fl., 2017; Plested og Kirkham, 2016). 

Konur sem hafna ákveðnum samfélagslega viðurkenndum stöðlum í barneignarþjónustu eru taldar vera 

áhættusæknar, þær eru útilokaðar, niðurlægðar og í einhverjum tilfellum er þeim refsað fyrir ákvarðanir 

sínar, að þeirra mati. Niðurstöður rannsókna benda til þess að slík upplifun leiði til þess að konurnar 

forðist enn frekar barneignarþjónustu (Plested og Kirkham, 2016). Konurnar í eigindlegu rannsókn 
Lindgren o.fl. (2017) óttuðust viðbrögð ljósmæðra í meðgönguverndinni við ákvörðun þeirra um fæðingu 

án aðstoðar, sem olli því að þær héldu þessum upplýsingum fyrir sig. Þær treystu sér ekki til að mæta 

mótlæti á þessum viðkvæma tíma sem meðganga er. Ein kvennanna reyndi að ræða ákvörðun sína 

óbeint með því að fá ráðleggingar varðandi 3. stig fæðingar, hve lengi væri í lagi að bíða eftir fæðingu 

fylgjunnar og fleira í þeim dúr. Ljósmóðirin færðist undan því að gefa henni bein svör til að freista þess 

að fá konuna ofan af ákvöruðun sinni. Umræðan færðist í kjölfarið í átt að áhættu og upplifði konan að 

hún þyrfti að róa óttaslegna ljósmóðurina.  

Í breskri eingindlegri rannsókn, þar sem rætt var við 10 konur um upplifun þeirra af fæðingum án 
aðstoðar, var fjallað um togstreitu og spennu sem konurnar upplifðu í meðgönguvernd. Greind voru þrjú 

þemu í viðtölunum en það fyrsta fjallaði um brot á réttindum kvenna sem stefna á að fæða án aðstoðar. 

Lýstu konurnar átökum sem þær upplifðu í samskiptum við ljósmæður sem virtust ekki þekkja réttindi 

þeirra til að velja þann fæðingarstað og þann fæðingarmáta sem konurnar töldu öruggastan fyrir sig. Í 

öðru lagi var það meðvituð skipulagning en þá lýstu konurnar þeim aðferðum sem þær notuðu til að 

auka líkurnar á að fæðingin yrði líkt og þær óskuðu sér. Á sama tíma reyndu þær að koma í veg fyrir að 

afskipti eða þvinganir fagfólks í meðgönguverndinni vegna ákvörðunarinnar hefðu áhrif. Þriðja og 

síðasta þemað var upplifun þeirra á að vera stimplaðar sem óhæfar mæður en konurnar urðu fyrir 
streituvaldandi afskiptum af hendi félagsmálayfirvalda Einhverjar kvennanna höfðu verið tilkynntar 

yfirvöldum og fengu heimsókn frá lögreglu eða starfsfólki félagsþjónustu (Feeley og Thomson, 2016a). 

Þrjár af tíu konum í rannsókn Plested og Kirkham (2016) voru einnig tilkynntar til félagsmálayfirvalda af 

ljósmóður. Þau mál voru síðar dæmd óþörf en konurnar upplifðu þetta sem síðasta tromp kerfisins þegar 

hræðsluáróður og áhættumiðuð orðræða dugði ekki til að fá þær til að fylgja fyrirmælum og láta af 

fyrirætlunum sínum. 
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4.2.1 Fordómar 
Hægt er að túlka frásagnir kvennanna hér að ofan með hugtakinu stimplun (e. stigma) en það er hugtak 

sem lýsir sér í fjölþættri félagslegri vanþóknun (Bos, Pryor, Reeder og Stutterheim, 2013). Hún birtist 

sem þögul félagsleg mismunun sem getur skilið eftir sig skaðaða eða brotna félagslega sjálfsmynd 

(Goffman, 1963). Í rannsókn Feeley og Thomson (2016a) var ályktað að konur sem stefndu á að fæða 
án aðstoðar, væru stimplaðar sem slæmar mæður vegna ákvörðunar sinnar, sem talin var ógna lífi og 

heilsu móður og ófædds barns hennar. Nokkrir þátttakendur í rannsókninni lýstu alvarlegum félagslegum 

afleiðingum, svo sem hræðslu og ótta við að missa barnið sitt frá sér til yfirvalda. Í sama streng taka 

Plested og Kirkham (2016) sem fjalla um áhættuorðræðu í rannsókn sinni. Sú rannsókn bendir á að þær 

konur, sem ekki kjósa að þiggja reglubundnar skimanir og hafna umræðum um áhættu í 

barneignarþjónustu, geti upplifað að þær séu flokkaðar sem áhættusæknar og slæmar mæður. Þannig 

væru þær komnar í hlutverk sem einkenndist af því að standa utan við, vera á skjön og jafnvel 
kærulausar. Hins vegar töldu þær konur sem tóku upplýstar ákvarðanir varðandi þá barneignarþjónustu 

sem þær völdu að þiggja eða afþakka að þær væru í raun að gera það á þeim forsendum að þær væru 

meðvitaðar, ábyrgar og umhyggjusamar og væru um leið að nýta sjálfræði sitt til ákvarðanatöku. Kerfið 

væri með þessum hætti að hafna þeim og stimpla sem erfiðar á sama tíma og þær væru að afþakka þá 

valkosti sem þeim stæði til boða.  

Fleiri rannsóknir styðja þetta, að konur sem velja að fæða án aðstoðar, eða þær sem velja að fæða 

heima gegn læknisráði, mæti fordæmingu, áreiti og vanvirðingu af hálfu heilbrigðisstarfsfólks (Feeley og 

Thomson, 2016a; Miller, 2012). Þessi framkoma er talin lýsa aðferðum fagfólks í meðgönguvernd til að 
stýra vali kvenna í átt að því sem telja mætti til hinnar „góðu móður“. Þessi aðferð er þekkt sem 

félagsmótun eða normalisering þar sem einstaklingnum er ógnað með útskúfun eða stimplun vegna 

ákvarðana sinna (Feeley og Thomson, 2016a; Bos o.fl., 2013). Fordómar og stimplun geta valdið 

sálrænni vanlíðan sem hefur áhrif á hegðun þess sem fyrir þeim verður. Þrjú hegðunar mynstur eru 

þekkt viðbrögð við fordómum til að lágmarka neikvæð viðbrögð utanaðkomandi aðila. Þau eru: að reyna 

að fela hegðun sína, að lágmarka samskipti við þá sem hafa ekki skilning á hegðuninni og að velja að 

deila frekar ákvörðunum sínum í umhverfi sem talið er öruggt og samþykkir hegðunina (Feeley og 

Thomson, 2016a; Bos o.fl., 2013).  
Konurnar í rannsókn Feeley og Thomson (2016a) nýttu allar þessar leiðir sem bendir til þess að þær 

hafi allar upplifað stimplun eða fordóma gagnvart ákvörðun sinni. Þær héldu ákvörðun sinni frá 

heilbrigðisstarfsfólki, afþökkuðu skoðanir í meðgönguvernd og/eða sóttu stuðning til einstaklinga sem 

höfðu tekið sömu ákvörðun og þær á spjallsvæðum á netinu (Feeley og Thomson, 2016a). Því er ljóst 

að ljósmæður virðast ekki veita hlutlausar upplýsingar, byggðar á fordómaleysi, né virða sjálfræði 

kvenna þegar konur kjósa að fæða án aðstoðar, líkt og lög nr. 74/1997 um réttindi sjúklinga kveða á um. 

Stangast þessi upplifun kvenna því á við þann lagalega rétt sem leiða má af lögunum, sem veldur því 
að traust til ljósmæðra er skert, upplýsingum er í einhverjum tilfellum haldið frá þeim og konurnar leita 

því annað eftir stuðningi. 
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4.2.2 Stuðningur fagfólks utan kerfis 
Niðurstöður rannsókna benda til þess að konur sem fæða án aðstoðar mæti fordómum í 

heilbrigðiskerfinu og að viðbrögð þeirra séu meðal annars að leita eftir stuðningi út fyrir kerfið. Með því 

að skoða þann stuðning sem þær sækja í utan kerfis er hægt að fá innsýn inn í þarfir þeirra. Samkvæmt 

rannsóknum virðast konur sem fæða án aðstoðar sækja í auknum mæli til doula (Lindgren o.fl., 2017; 
Feeley og Thomson, 2016b; Stevens, Dahlen, Peters og Jackson, 2011). Doulur eru einstaklingar, í 

flestum tilfellum konur, sem veita fæðandi konum stuðning en menntun þeirra og þekking er fengin utan 

heilbrigðiskerfisins (Campbell, Lake, Falk og Backstrand, 2006). 

Upphaflega má rekja sögu doula til breytinga í fæðingarþjónustu á 20. öldinni, þegar fæðingar hófu 

að færast inn á spítala og þar sem konur þurftu að takast á við nýjan raunveruleika í kringum fæðingar, 

svo sem fjarlægð frá fjölskyldu og vinum, sjúkdómsvæðingu og inngrip. Upplifun þeirra af skorti á 

nærveru, þörf fyrir að fá að hreyfa sig í fæðingu og óánægja með staðlaðar skoðanir og skimanir leiddi 
til þess að þær sóttu meira í samfelldan stuðning frá öðrum konum sem ekki voru hluti af því kerfi sem 

ekki mætti einstaklingsbundum þörfum þeirra (Dundek, 2006). Hlutverk doula felst meðal annars í 

samfelldri í þjónustu við konur í gegnum barneignarferlið, andlegum-, trúarlegum- og 

fjölmenningarlegum stuðningi og stuðningi við maka, en rannsóknir hafa sýnt lægri tíðni inngripa í 

fæðingum kvenna sem nutu þjónustu doulu sem og aukna tíðni brjóstagjafar (Campbell o.fl, 2006; 

Dundek, 2006; Hodnett, Gates, Hofmeyr og Sakala, 2007).  

Sú þróun hefur orðið í Ástralíu að konur sækja í auknum mæli til doula í stað ljósmæðra, sem hefur 

valdið því að ljósmæður upplifa ákveðna togstreitu. Þykir þeim að vegið sé að störfum þeirra og að 
ljósmæður séu að missa hlutverk sín í hendur doula. Telja þær að þetta sé afleiðing kerfisbreytinga í 

barneignarþjónustu sem sé hvorki ljósmæðrum né barnshafandi konum og fjölskyldum þeirra í vil, því 

hún sé ekki á forsendum kvenna heldur byggð á hagsmunum kerfisins (Stevens o.fl., 2011). Doulur fylla 

því í auknum mæli í þau skörð sem ljósmæður sáu um áður, að vera talsmenn kvenna í fæðingu, veita 

samfellda þjónustu, minnka andlegt álag og vera stuðningur við ólíkan etnískan og trúarlegan bakgrunn 

kvenna. Fjölgun doula helst því í hendur við brotakennda barneignarþjónustu samkvæmt 

rannsóknargrein Dahlen o.fl. (2011). 

4.3 Gildi fyrir ljósmóðurfræði  
Það ætti að vera markmið ljósmæðra að skapa grundvöll í barneignarþjónustu til samskipta við konur 

sem einkennast af samvinnu, jákvæðni, skilningi og fordómaleysi, sama með hvaða hætti konur kjósa 

að fæða. Kjósi kona að fæða án aðstoðar er mikilvægt að samskiptin við ljósmóður séu á þá leið í 
meðgönguvernd að ákvörðuninni sé sýndur skilningur og að konan hljóti hlutlausar upplýsingar frá 

ljósmóður um hugsanlegar afleiðingar ákvörðuninnar, byggðar á gagnreyndri þekkingu (Lög um réttindi 

sjúklinga nr. 74/1997). Þannig skapast vettvangur til umræðna og stuðnings komi til þess að konan óski 

eftir aðstoð í fæðingu, telji hún þörf á því (Feeley og Thomas, 2016a).  

Nýlega birtist frásögn konu sem fætt hafði ein án aðstoðar með alvarlegum afleiðingum fyrir barn sitt, 

sem lést í fæðingunni. Lýsir hún hvernig hún hélt sig alveg frá heilbrigðiskerfinu og starfsfólki þess og 

leitaði frekar til spjallhóps á netinu sem hún tilheyrði. Í fæðingunni sem hófst ekki fyrr en á 45. viku 
meðgöngu, grunaði hana að ekki væri allt með feldu en hún hafði óskað sér að sleppa við gangsetningu 
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vegna meðgöngulengdar. Í stað þess að leita til ljósmóður leitaði hún ráða á spjallsvæði kvenna sem 

fætt höfðu einar, með fyrrgreindum afleiðingum (Zadrozny, 2020). Sýnir þetta hve mikilvægt það er að 

samband barnshafandi konu og ljósmóður einkennist af sterkum tengslum, trausi og virðingu. Þekkt er 

að konur sem velja að fæða án aðstoðar upplifi sig á skjön við hefðbundna barneignarþjónustu, sem 

mætir þeim með skilningsleysi. 

Hugmyndafræði ljósmóðurfræði byggir á því að veita einstaklingsbundna og heildræna þjónustu við 

barnshafandi konur. Niðurstöður rannsókna benda til þess að slíkt sé ekki alltaf raunin. Afleiðingin getur 
orðið sú að konur upplifi vonbrigði og óöryggi á meðgöngu og í kjölfarið afþakka faglega aðstoð í 

barneignarferlinu (Feeley og Thomson, 2016b). Meðgönguvernd þarf að veita konum með slæma fyrri 

fæðingarreynslu aukinn stuðning og ljósmæður þurfa að endurvinna traust kvenna sem hafa orðið fyrir 

slíku áfalli. Konurnar þurfa hvatningu til að búa til fæðingaráætlun sem eflir þær í að verða virkir 

þátttakendur í ákvarðanatöku. Sú staðreynd að konur kjósi að fæða án aðstoðar til að skapa rólegt 

fæðingarandrúmsloft laust við klínískar truflanir sem geta haft neikvæð áhrif á lífeðlislegt ferli fæðingar 

ætti að vera ljósmæðrum hvatning í starfi (Feeley og Thomson, 2016b). Hugmyndafræði ljósmæðra 

byggir á því að veita þá einstaklingsbundnu barneignaþjónustu, byggða á gagnreyndri þekkingu, sem 
er það sem konurnar hafa óskað eftir (Ljósmæðrafélag Íslands, e.d.). Því er umhugsunarvert hvers 

vegna sú togstreita, sem konurnar hafa lýst er þrátt fyrir það til staðar.  

Ljósmæður þurfa að gera sér grein fyrir því hvernig umræða, byggð á áhættuhugsun getur haft 

leiðandi og neikvæð áhrif á konur á meðgöngu og í fæðingu (Plested og Kirkham, 2016). Með óþarfri 

áherslu á áhættu í mæðravernd er hætta á að konur upplifi ákveðna fjarlægð í barneignarþjónustu sem 

dregur úr þeirri tilfinningu að þær hafi val um að ræða ákvarðanir sínar í barneignarferlinu (Plested og 

Kirkham, 2016; Feeley og Thomson, 2016b). Niðurstöður rannsókna benda til þess að ljósmæður upplifi 

ótta þegar þær sinna konum sem stefna á óhefðbundnar leiðir í fæðingu. Þeim þyki óþægilegt að 
mögulega komi upp óöruggar aðstæður sem þær beri á einhvern hátt ábyrgð á. Þetta skapar því 

togstreitu innra með þeim sem í sumum tilfellum veldur því að þær tilkynna konurnar til 

félagsmálayfirvalda (Plested og Kirkham, 2016).  
Áhersla á áhættu getur enn fremur skapað það sem nýlega hefur verið nefnt nocebo áhrifin en þeim 

mætti lýsa sem andstæðu placebo áhrifa, eða lyfleysuáhrifa (Helga Hansdóttir, 2012; Plested og 

Kirkmham, 2016). Snýst hugmyndin um að umhverfi sem einkennist af hugsanlegum áhættuþáttum og 

leiðum til að finna þá sé líklegri til að kalla fram ótta og neikvæðar niðurstöður hjá skjólstæðingnum. 
Slíkt er talið gerast í 3–27% tilfella og er það algengara meðal kvenna en karla, sér í lagi kvenna með 

kvíða, þunglyndi eða fyrri áföll á bakinu. Gerist þetta vegna flókins samspils lífeðlislegra- og félagslegra 

þátta (Symon, Williams, Adelasoye og Cheyne, 2015). Það er því hægt að horfa á neikvæð áhrif 

áhættumiðaðrar nálgunar í barneignarþjónustu í hinu smáa (micro) þegar kemur að umönnun 

barnshafandi kvenna, sem og í hinu stóra (macro) varðandi áhættustjórnun. Báðir þættir hafa sýnt sig 

að geta haft skaðleg áhrif á eðlilegt ferli fæðinga, þó hér sé ekki átt við inngripin sjálf heldur þann ótta 

sem getur grafið undan lífeðlisfræði fæðinga (Plested og Kirkham, 2016). 

Ótti er órjúfanlegur hluti lífsins og getur verið mikilvæg tilfinning til að verja okkur fyrir hættum sem 
leynst geta í umhverfi okkar. Traust er hins vegar enn mikilvægari tilfinning sem ótti getur yfirskyggt. 

Með aukinni meðvitund um ótta og áhrif hans geta ljósmæður brugðist við með betri hætti þegar 
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raunveruleg hætta steðjar að til að verja sjálfa sig og þær konur sem þær annast. Með því að treysta á 

skynsaman hátt geta ljósmæður skapað grundvöll fyrir betri samskiptum og um leið jákvæðari upplifun 

kvenna (Dahlen, 2010).   
Meginmarkmið ljósmæðra sem sinna konum sem kjósa að fylgja ekki hefðbundnum leiðum í 

barneignarferlinu, ætti ekki að vera það að þvinga þær til að fylgja klínískum leiðbeiningum heldur frekar 

að reyna að koma í veg fyrir að þær taki ákvarðanir sem geta haft neikvæðar afleiðingar, með upplýstri 

umræðu og samtali (Hollander o.fl., 2017). Ráðleggingar til ljósmæðra við innleiðingu slíkts samtals eru 
samkvæmt Hollander o.fl. (2017) að endurhugsa áhættuorðræðu, að bera virðingu fyrir sjálfræði 

konunnar og fyrir því trausti sem hin barnshafandi kona hefur til lífeðlilegra fæðinga. Einnig ættu þær að 

hafa sveigjanlega afstöðu þegar kemur að því að ræða fæðingaráætlun konunnar og hafa í huga áherslu 

á sameiginlegra ákvarðanatöku. Að sama skapi ættu þær að vera meðvitaðar um ólíkar leiðir í 

fæðingarþjónustu og upplýsingaöflun í undirbúningi fæðingar og að lokum að veita barneignarþjónustu 

sem er laus við ótta eða óttastjórnun. 
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Ályktanir  

Í ljósi þess að þeim konum sem velja að fæða án aðstoðar hefur fjölgað víða í heiminum, sér í lagi í 

þeim löndum þar sem tíðni inngripa í fæðingar hefur aukist, er mikilvægt að ljósmæður séu vakandi fyrir 

þróun þessara mála hér á landi. Það er innan við eitt ár síðan íslensk kona valdi að fæða án aðstoðar 
og var mikið rætt um það víða í samfélaginu. Sjaldnast er ein báran stök og því má velta því fyrir sér 

hvort fleiri konur fylgi fordæmi þessarar konu í kjölfarið. Niðurstöður nýlegra rannsókna benda til þess 

að þær ástæður sem liggja að baki þeirri ákvörðun að fæða án aðstoðar séu fjórar talsins. Þær eru 

sjálfræði kvenna, höfnun á sjúkdómsvæðingu fæðinga, ósk um lífeðlislega fæðingu og slæm fyrri 

fæðingarreynsla. Með ákvörðun sinni veita konur sem fæða án aðstoðar heilbrigðisstarfsfólki óbeint 

aðhald varðandi sjúkdómsvæðingu, stuðning við lífeðlislegar fæðingar og virðingu fyrir sjálfræði 

barnshafandi kvenna. Að auki spilar samhengi við persónulegar sögur kvenna stórt hlutverk í ferli 

ákvörðunar þeirra, og þarf að taka þær með í heildrænni nálgun í þjónustu við konur.  
Þar sem sérstaða ljósmæðra er að styðja við lífeðlislegt ferli fæðinga og veita konum 

einstaklingsbundna þjónustu eru ljósmæður í kjöraðstöðu til að koma til móts við óskir þessara kvenna. 

Kjósi kona að fæða án aðstoðar er mikilvægt að ljósmóðir í meðgönguvernd sýni ákvörðuninni skilning 

en einnig að konum sé gert kleift að taka upplýsta ákvörðun um þá þjónustu sem þær kjósa að þiggja 

eða að hafna í barneignarferlinu. Ljósmæður í mæðravernd bera ábyrgð á því að útskýra hvaða valkostir 

þeim standa til boða og veita skýrar og óhlutdrægar upplýsingar um þá valkosti. Konur sem fætt hafa 

án aðstoðar hafa lýst því hvernig ósk þeirra um opið og fræðandi samtal við ljósmóður hafi ekki verið 
uppfyllt. Það er því mikilvægt að ljósmóðir bjóði konum upp á opið samtal, byggt á trausti og virðingu. 

Konan á rétt á að hljóta hlutlausar upplýsingar frá ljósmóður um hugsanlegar afleiðingar ákvörðunar 

sinnar, byggðar á gagnreyndri þekkingu, samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga. Þannig skapast 

forsendur fyrir því að kona upplifi að hún geti alltaf sótt stuðning og aðstoð til ljósmóður eða 

heilbrigðiskerfis, telji hún þörf á því, á hvaða tíma sem er í barneignarferlinu. 

Konur sem fæða án aðstoðar eru með ákvörðun sinni að senda skilaboð um afstöðu sína til fæðinga. 

Það er í verkahring ljósmæðra að hlusta á raddir kvenna og vera talsmenn þeirra í barneignarferlinu. 

Séu ljósmæður meðvitaðar um að hafa ávalt siðareglur, hugmyndafræði, hugsjónir og eigið ljósmóður-
hjarta að leiðarljósi geta þær sannarlega veitt konum framtíðar þá þjónustu sem þær óska eftir. 
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