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Ágrip 

Miklar breytingar hafa orðið í gegnum aldirnar varðandi hvaða stellingar konur nota til að fæða börn sín. 

Fyrir meira en 100 árum síðan voru flestar konur í uppréttum stellingum í fæðingu. Þetta átti þó eftir að 

breytast þar sem með tíð og tíma var talið heppilegast að konur lægju upp í rúmi, í fyrstu aðeins á öðru 

stigi fæðingar en með tímanum þróaðist það einnig yfir á fyrsta stig fæðingar. Allt frá seinni hluta 17. 

aldar hafa þó margir fræðimenn bent á þá ókosti sem liggjandi staða konunnar getur haft á eðlilegt 

fæðingarferli. Lítið hefur verið gert úr slíkum ábendingum í gegnum tíðina og enn þann dag í dag er 

útafliggjandi stelling sú vinsælasta í fæðingum í hinum vestræna heimi. 

Meginmarkmið þessarar fræðilegu samantektar var að skoða árangur hreyfingar og uppréttra 

stellinga hjá hraustum frumbyrjum á fyrsta stigi fæðingar. Rannsóknir síðustu ára hafa sýnt fram á 

nokkra jákvæða þætti samhliða hreyfingu og uppréttra stellinga kvenna í fæðingu, meðal annars; styttra 

fyrsta stig fæðingar, aukið blóðflæði til fylgju og fósturs, betri samdrættir og minni verkir. Auk þess getur 

hreyfing og uppréttar stellingar á fyrsta stigi fæðingar auðveldað barninu að skorða sig ofan í 

mjaðmagrind móður til að það nái hagstæðari snúning á leið sinni í heiminn jafnframt því að upplifun 

kvenna af fæðingarferlinu er yfirleitt betri. Þá er mikilvægt að ljósmæður styðji við og virkji konur í að 

finna sér góðar stöður á meðan á fæðingu stendur til stuðla að eðlilegu ferli fæðingarinnar.  

Viðurkenna þarf ýmsar hindranir í fæðingu til að kona geti nýtt sér lífeðlisfræðilegar stellingar. Aukin 

sjúkdómsvæðing eðlilegrar fæðingar, áhrif fæðingarumhverfis, lítil þekking heilbrigðisstarfsmanna og 

skortur á fræðslu til skjólstæðinga á áhrifum hreyfingar og uppréttra stellinga eru allt þættir sem hafa þar 

áhrif. Þá hafa aukin inngrip, líkt og örvun með oxýtósín, síritun fósturhjartsláttar og notkun mænurótar-

deyfingar einnig haft sitt að segja þar sem þau geta með einum eða öðrum hætti komið í veg fyrir að 

kona geti hreyft sig óhindrað í fæðingu. Huga þarf að þessum hindrunum til að stuðla að betri fæðingar-

upplifun móður og betri útkomu fyrir bæði móður og barn.  

 

Lykilorð: Hreyfing, uppréttar stellingar, fyrsta stig fæðingar, frumbyrjur, eðlileg fæðing og ljósmóður-

fræði. 
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Abstract 

There has been many changes over the centuries regarding which positions women use to give birth. 

More than 100 years ago the majority of women were in upright position during labor and birth. However, 

this was to change as over time it was considered most appropriate for women to settle into a bed, at 

first only during the second stage of birth but over time this also developed into the first stage of 

childbirth. Since the latter part of the 17th century, many scholars have pointed out the disadvantages 

that the woman's lying position can have on normal birthing process. Such evidence, however, has 

mostly been ignored through the years and still lying position is the most popular during births in the 

Western world. 

The main objective of this theoretical summary was to examine the results of movement and upright 

position in nulliparous women during the first stage of labor. Recent researches has shown some 

positive aspects of such positions during birth, including; shortened first stage of labor, increased blood 

flow to the placenta and fetus, better contractions and less pain. In addition, movement and upright 

positions at the first stage of labor can help the baby achieve a more favorable spin in the pelvis on its 

journey into the world while also making women's experience of the delivery process better. Further it´s 

also important that midwives support and empower women to choose comfortable positions during birth 

to enhance the normal process of childbirth. 

For women to be able to use different positions during birth various barriers need to be noted such 

as the development of normal birth being increasingly seen as a disease, the effects of the birth 

environment, lack of health care workers' knowledge and the need for further education during 

pregnancy evolving the effects of movement and upright positions. In addition, increased interventions, 

such as stimulation with oxytocin, fetal heart rate monitoring and the use of epidural, have also had its 

effects, as they may in some way prevent woman from moving freely in childbirth. These barriers need 

to be addressed to promote a better maternal experience and a better outcome for both mother and 

child. 

 

Key words: Mobility, upright positions, first stage of labor, nulliparous, normal birth and midwifery.
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1 Inngangur 

Fyrir tíma iðn- og tæknibyltingar í vestrænum ríkjum voru flestar konur í uppréttum stellingum í fæðingu 

(Gupta og Nikodem, 2000; Dundes, 1987). Þær skiptu reglulega um stellingar og stóðu, héngu, voru á 

fjórum fótum eða á hækjum sér, allt eftir því hvað líkami þeirra kallaði eftir (Dunn og Caldeyro-Barcia, 

2015). Margir einstaklingar höfðu áhrif á þróunina ásamt því að með tilkomu fæðingarstofnanna færðust 

smám saman flest allar fæðingar þangað og fæðingarrúm tóku að gegna lykilhlutverki (Gupta og 

Nikodem, 2000). Vegna þróunar á ýmsum tækjum og tólum jókst inngripatíðni í fæðingum sem leiddi af 

sér að útafliggjandi stelling varð algengasta stelling kvenna í fæðingum þar sem hún var talin heppilegust 

með þarfir starfsfólksins í huga. Fyrst mátti eingöngu greina áhrif slíkra breytinga á öðru stigi fæðingar 

en með tíð og tíma einnig í auknu mæli á fyrsta stigi fæðingar (Dunn og Caldeyro-Barcia, 2015). Allt frá 

seinni hluta 17. aldar hafa fræðimenn þó bent á ókosti liggjandi stöðu konunnar á eðlilegt fæðingarferli 

við dræmar undirtektir (Dundes, 1987).  

Nú til dags er hreyfingarleysi algengara en ekki í fæðingum. Aukin sjúkdómsvæðing eðlilegrar 

fæðingar, áhrif fæðingarumhverfis, lítil þekking heilbrigðisstarfsmanna og skortur á fræðslu til skjól-

stæðinga á áhrifum hreyfingar og uppréttra stellinga, eru allt þættir sem hafa stuðlað að þessu. Þá hafa 

aukin inngrip, líkt og örvun með oxýtósín, síritun fósturhjartsláttar og notkun mænurótardeyfingar einnig 

haft sitt að segja þar sem þau geta með einum eða öðrum hætti komið í veg fyrir að kona geti hreyft sig 

óhindrað í fæðingu (Buckley, 2015; Zwelling, 2010). Í kjölfarið er útafliggjandi stelling ein vinsælasta 

fæðingarstellingin í hinum vestræna heimi í dag (Dunn og Caldeyro-Barcia, 2015; Lawrence, Lewis, 

Hofmeyr og Styles, 2013). 

Síðastliðin tvö ár hef ég stundað verknám á ýmsum stöðum í barneignarþjónustu á Íslandi m.a. á 

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og Kvennadeild Landspítalans. Langmestum tíma hef ég þó varið á 

Landspítalanum þar sem flestar fæðingar hérlendis eiga sér stað, eða um 74% allra fæðinga á landsvísu 

árið 2016 (Eva Jónsdóttir og Védís Helga Eiríksdóttir, 2018). Í ljósmæðranáminu er rík áhersla lögð á 

að viðhalda, styrkja og fjölga eðlilegum fæðingum. Þrátt fyrir það hef ég tekið eftir því í starfi mínu að 

algengt er að hraustar konur í eðlilegri fæðingu nýti sér útafliggjandi stellingar ásamt því að mörg óþarfa 

inngrip eru framkvæmd sem hindra konur í að hreyfa sig að vild. Hér á ég til dæmis við notkun 

mænurótardeyfingar, þegar önnur minni inngrip hafa ekki verið reynd til verkjastillingar, og síritun 

fósturhjartsláttar í eðlilegum fæðingum án áhættuþátta. Þetta varð til þess að ég ákvað að kanna áhrif 

hreyfingar og uppréttra stellingar á framgang fæðingarinnar til þess að skilja gagnsemi þeirra og öðlast 

betri færni í starfi mínu sem ljósmóðir. Við heimildaleit komst ég að því að lítið hefur verið rannsakað og 

fjallað um viðfangsefnið en hreyfing á meðgöngu og eftir fæðingu hefur hlotið mun meiri athygli 

rannsakenda. Jafnframt hafa rannsakendur fjallað í meira mæli um áhrif fæðingarstellinga á annað stig 

fæðingar frekar en að skoða fyrsta stigið og því ákvað ég að afmarka mig við það. Þá skoða ég einnig 

hvernig konur í meðgönguvernd upplifa fræðslu sem þeim er veitt til að undirbúa þær fyrir fæðingu. Því 

er tilgangur þessarar fræðilegu samantektar að skoða áhrif hreyfingar og uppréttra stellinga á fyrsta stigi 

fæðingar hjá hraustum frumbyrjum og leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hver eru áhrif hreyfingar og uppréttra stellinga hjá hraustum frumbyrjum á fyrsta stigi fæðingar? 

2. Hverjar eru helstu hindranir lífeðlisfræðilegra stellinga í eðlilegri fæðingu? 
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2 Aðferðir 

Í þessari fræðilegu samantekt var notast við ritrýndar heimildir úr fræðilegum gagnagrunnum. 

Heimildaleit fór fram frá janúarmánuði til aprílmánaðar 2020. Notast var við eftirfarandi gagnasöfn: 

PubMed, ScienceDirect, Cinahl, Google Scholar og Hirslu Landspítalans. Auk þess var heimilda aflað á 

vefsíðum stofnanna líkt og Embætti Landlæknis, National Institute of Health and Care Excellence (NICE) 

og World Health Organization (WHO). Helstu leitarorð voru „mobility“, „upright position“, „first stage of 

labor“ og „low-risk birth“. Í framhaldinu kom í ljós að misjafnt var hvort verið var að skoða úrtak frumbyrja, 

fjölbyrja eða hvort báðum hópum var blandað saman. Því var ákveðið að afmarka efnið við frumbyrjur 

og því bætt við leitarorðinu „nulliparous“. Jafnframt var leitarorðið „midwifery“ notað til þess að afla frekari 

upplýsinga um efnið á grundvelli ljósmóðurfræðinnar. Í framhaldinu voru greinar flokkaðar eftir innihaldi 

og heimildaleit afmörkuð við greinar frá árinu 2008 til 2020. Jafnframt var notast við ákveðnar grunn-

heimildir sem voru töluvert eldri, eða allt frá árinu 1955 til ársins 2005. Þá var útdráttur lesinn við hverja 

grein, hvert markmið rannsóknarinnar var, aðferðir sem notaðar voru og niðurstöður. Út frá þeim 

forsendum aflaði höfundur sér 35 nothæfra heimilda sem hann las yfir til að öðlast dýpri skilning og hóf 

síðan aftur leit í ofangreindum gagnasöfnum. Við yfirlestur á greinum var heimilda auk þess aflað með 

svokallaðri snjóboltaaðferð þar sem leitað er í heimildaskrám þeirra greina sem fundust. Höfundur 

studdist við megindlegar, eigindlegar og blandaðar rannsóknir við gerð verkefnis. Flestar rannsóknirnar 

sem stuðst var við voru með megindlegu sniði en eigindlegar rannsóknir auk þess nýttar til þess að 

öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu. Fjöldi heimilda sem notast var við við gerð þessarar fræðilegu 

samantektar voru 67.   
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3 Niðurstöður 

3.1 Hreyfing og stellingar í fæðingu í sögulegu samhengi 

Miklar breytingar hafa orðið í gegnum aldirnar varðandi hvaða stellingar konur nota til að fæða börn sín 

(Dundes, 1987). Fyrir meira en 100 árum síðan voru flestar konur, sama af hvaða menningu eða kyn-

þætti þær voru, í uppréttum stellingum í fæðingu. Þær stóðu, héngu, sátu, voru á hækjum sér eða á 

fjórum fótum og skiptu reglulega um stellingar í hverjum samdrætti. Allt eftir því hvað líkami þeirra kallaði 

eftir (Dunn og Caldeyro-Barcia, 2015). Þetta átti þó eftir að breytast þar sem með tíð og tíma var talið 

heppilegast að konur lægju upp í rúmi, í fyrstu aðeins á öðru stigi fæðingar en með tímanum þróaðist 

það einnig yfir á fyrsta stig fæðingar (Dunn og Caldeyro-Barcia, 2015). 

Á síðari hluta 16. aldar urðu miklar framþróanir í læknavísindum í Evrópu en þá komu fæðingar-

tangirnar til sögunnar sem kenndar voru við Chamberlain fjölskylduna (1560-1720) á Englandi. 

Chamberlain fjölskyldan samanstóð af læknum og einstaklingum sem höfðu mikinn áhuga á lækna-

vísindum. Heimildir herma að Chamberlain fjölskyldan hafi ákveðið að þegja þunnu hljóði um tangirnar 

í gegnum fimm kynslóðir en notkun þeirra varð því ekki á færi annarra fyrr en í kringum árið 1700. 

Upphaflega hafði notkun tanganna ekki afgerandi áhrif á fæðingarstellingar kvenna en er þó talin hafa 

verið mikilvægur þáttur í því að viðhalda þróuninni í þá átt sem hún stefndi (Dundes, 1987).  

Á fyrri hluta 17. aldar var fæðingarstóllinn vinsælt fyrirbrigði í fæðingum í Evrópu. Talið er að franski 

fæðingarlæknirinn Francois Mauriceau (1637-1709) hafi fyrstur manna skipt honum út fyrir rúm sem 

konur lágu í til að fæða (Dunn, 1991). Mauriceau skrifaði bókina The Diseases of Women with Child and 

in Child-bed. Í henni skilgreindi hann allar fæðingar sem sjúkdóm og að þær væru í eðli sínu óeðlilegar 

og þörfnuðust því ekki aðstoðar ljósmóður heldur fæðingarlækna (Dundes, 1987). Í bókinni segir hann 

jafnframt að sumar konur hafi þörf til að ganga um í fæðingu eða halla sér fram á rúm til þess að safna 

kröftum. Þessu mælti hann þó gegn þar sem samdrættirnir yrðu þá sterkari og sársaukafyllri fyrir konuna 

(Dunn, 1991). Mauriceau taldi að allar fæðandi konur ættu að liggja á bakinu í rúmi þar sem sú stelling 

væri mun þægilegri fyrir konuna og auðveldaði auk þess vinnu fæðingarlækna til muna (Dunn, 1991; 

Dundes, 1987).  

Annar Frakki ku hafa haft sömu skoðun en sá var síður en svo læknisfræðilega menntaður. Hann 

hafði einfaldlega mikinn áhuga á fæðingum og þótti erfitt að fá góða sýn yfir fæðingarferlið þegar konan 

stóð eða sat á fæðingarstól. Hann fyrirskipaði því þeim fæðandi konum sem hann fylgdist með að verja 

mestum tíma fæðingarinnar á bakinu upp í rúmi. Nokkuð sem hann hafði líklegast völd til að gera verandi 

Lúðvík fjórtándi Frakklandskonungur (1637-1709). Ekki er hægt að segja til með vissu um þau áhrif sem 

þessi sýn konungs hafði á fæðingar í samfélaginu en vegna mikilvægrar stöðu hans telja fræðimenn 

ekki ólíklegt að þau hafi verið nokkur (Dundes, 1987).  

Fleiri einstaklingar og sífelld tækniþróun er talin hafa haft áhrif á breytingu fæðingarstellinga í 

heiminum með einum eða öðrum hætti. Ekki er þó einungis hægt að benda á nokkra einstaklinga í þeirri 

þróun heldur þarf að líta á hvernig samfélögin í hinum vestræna heimi þróuðust í kringum iðnbyltinguna 

sem hófst seint á 18. öld í Bretlandi. Hún hafði í för með sér miklar breytingar í iðnaði, samgöngum, 

fólksflutningum og tækniframförum auk þess sem félags- og heilbrigðisþjónusta tók stakkaskiptum með 
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tilkomu stofnanna. Með tímanum færðust flest allar fæðingar inn á fæðingarstofnanir þar sem fæðingar-

rúm gengdu lykilhlutverki (Gupta og Nikodem, 2000). Á fæðingarstofnunum jókst inngripartíðni í 

fæðingum með þróun á ýmsum tækjum og tólum líkt og síritun fósturhjartsláttar, notkun ýmissa áhalda 

og örvun fæðingar með lyfjum sem líktu eftir náttúrulega fæðingarhormóninu oxytósín. Þetta varð í 

kjölfarið til þess að algengasta stelling kvenna í fæðingum varð sú að liggja á bakinu upp í rúmi þar sem 

hún þótti heppilegust til að sinna konunni með ofangreinda þætti í huga (Dunn og Caldeyro-Barcia, 

2015). 

Allt frá seinni hluta 17. aldar hafa þó margir fræðimenn bent á þá ókosti sem liggjandi staða konunnar 

getur haft á eðlilegt fæðingarferli (Dundes, 1987). Slíkar  viðvaranir hafa að mestu verið sniðgengnar í 

gegnum tíðina og enn þann dag í dag er útafliggjandi stelling sú vinsælasta í fæðingum í hinum vestræna 

heimi (Dunn og Caldeyro-Barcia, 2015; Lawrence o.fl., 2013). 

3.2 Þrjú stig fæðingar 

Fæðingu má skipta niður í þrjú stig. Fyrsta stig fæðingar er jafnan kallað útvíkkunartímabilið en þá er 

útvíkkun leghálsins metinn frá 1 cm til 10 cm ásamt því að leghálsinn styttist og þynnist til þess að hleypa 

barninu þar í gegn. Hægt er að skipta fyrsta stigi fæðingar niður í tvö tímabil, það fyrra nefnist forstig (e. 

latent phase) og það seinna virkt stig (e. active phase). Forstig fæðingar hefst yfirleitt þegar ósjálfráðir, 

óreglulegir samdrættir verða í legi en þeir geta verið með allt að 10 til 20 mínútna millibili fyrst um sinn. 

Með tímanum verður styttra á milli samdrátta en þeir verða áfram missterkir og mislangir á þessu tímabili. 

Á forstigi fæðingar byrjar leghálsinn að breytast og opnast hægt þar til 4 cm útvíkkun er náð (NICE, 

2019; Walsh, 2012). Forstig fæðingar tekur yfirleitt lengstan tíma og varir að meðaltali um 6,4 klukku-

stundir hjá frumbyrjum. Þó er ekki talað um lengt forstig fæðingar (e. prolonged latent phase) hjá konum 

með fyrsta barn fyrr en það hefur varað yfir í 20 klukkustundir (Walsh, 2012; Friedman, 1955). Talið er 

að þegar útvíkkun hefur náð 4-6 cm og reglulegir samdrættir eru í legi eru flestar konur komnar yfir á 

virkt stig fæðingar sem lýkur þegar útvíkkun er komin upp í 10 cm (WHO, 2018; Zhang o.fl., 2010). 

Annað stigi fæðingar er kallað rembingstímabilið en það hefst þegar fyrsta stiginu er lokið og fullri 

útvíkkun er náð. Konan getur þá fundið fyrir rembingsþörf og byrjar að rembast til þess að koma barninu 

í heiminn. Annað stig fæðingar lýkur með fæðingu barns en það er yfirleitt talið standa yfir í 1-2 klukku-

stundir hjá frumbyrjum (Walsh, 2012). 

Þriðja stig fæðingar er yfirleitt kallað fylgjufæðingin og hefst þegar að fæðingu barns er lokið. Þriðja 

stiginu lýkur þegar fylgjan, ásamt belgjum, hefur losað sig frá legveggnum og fæðst (Walsh, 2012). 

3.3 Tímalengd fyrsta stigs fæðingar 

Til þess að geta svarað því hvort hreyfing og uppréttar stellingar hafi einhver marktæk áhrif á tímalengd 

fyrsta stigs er mikilvægt að skoða fyrst hvaða merkingu tími hefur í eðlilegri fæðingu. Erfitt er að segja 

til um hvað fyrsta stig fæðingar ætti að vera langt þó fræðimenn hafi í gegnum tíðina reynt að tímasetja 

það (WHO, 2018). Algengt er að talað sé um að fyrsta stig fæðingar vari að meðaltali um 12-14 klukku-

stundir hjá frumbyrjum (NICE, 2019). Samkvæmt leiðbeiningum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 

(e. World Health Organization) ætti að upplýsa konur um að engin heilög tímasetning sé fyrir hendi um 

fyrsta stig fæðingar og að tímabilið geti verið breytilegt á milli kvenna. Fræðimenn stofnunarinnar nefna 
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þó að á fyrsta stigi sé virkt stig fæðingar venjulega ekki lengra en 12 klukkustundir þegar miðað er við 

að virkt stig fæðingar hefjist við 5 cm útvíkkun (WHO, 2018). Í eðlilegum fæðingum, hjá hraustum konum, 

hafa tímamörk því í raun enga þýðingu og ættu helst aldrei að vera sett fram. Engar tvær fæðingar eru 

eins og því ætti hver og ein fæðing að fá að hafa sinn gang svo lengi sem að móður og barni heilsast 

vel (Church og Barnfather, 2017; Berg, Ólafsdóttir, Lundgren, 2012; Walsh, 2012). 

Notkun svokallaðra fæðingarrita (e. partograms) er víða algeng í heiminum í dag og er tilgangur þess 

að koma auga á frávik í framgangi fæðingar. Fæðingarritið er sett fram með myndrænum hætti þar sem 

viðbragðs- og viðvörunarlína eru dregnar til að meta hvort þörf sé á því að grípa inn í fæðinguna til að 

flýta ferlinu (Church og Barnfather, 2017). Á fæðingarritið er merkt við hver útvíkkun leghálsins er, þykkt 

hans og lengd, styrkur samdrátta og hversu ört þeir koma ásamt því að staða kolls er metinn í grind 

móður og skráð. Ferill útvíkkunar er mældur í sentímetrum á grafinu á móti tíma í klukkustundum. 

Misjafnt er hvort notast er við viðbragðslínu sem er dregin tveimur, þremur eða fjórum tímum eftir 

viðvörunarlínuna. Alþjóðaheilbrigðismálastofnun mælir með notkun fæðingarrita með fjögurra klukku-

stunda viðbragðslínu. Ástæða þess er einna helst sú að þegar viðbragðslínan er dregin tveimur tímum 

eftir viðvörunarlínuna er líklegra að konan fari yfir viðvörunarlínuna sem eykur líkur á inngripum 

samanborið við ef hún er dregin fjórum tímum á eftir (WHO, 1994) en slík fæðingarrit er meðal annars 

hægt að finna á Fæðingarvakt Landspítala (Hulda Hjartardóttir og Gróa Margrét Jónsdóttir, 2016). Í 

safngreiningu Lavender, Cuthbert og Smyth (2018) var notkun og útkoma fæðingarrits könnuð en 

samantekin náði yfir 11 rannsóknir sem innihélt úrtak 9475 kvenna. Niðurstöður voru óljósar að því leiti 

að ekki var hægt að sýna fram á með nógu áreiðanlegum hætti að notkun fæðingarrits stytti fyrsta tímabil 

fæðingar eða bæti útkomu móðurs og barns. Þá jókst tíðni inngripa og örvunar með lyfjum, sérstaklega 

þegar viðbragðslína var dregin við tvær klukkustundir samanborið við fjórar klukkustundir. Þrátt fyrir 

þessar niðurstöður er notkun fæðingarrita orðin rótgróin og almennt viðurkennd í fæðingum í dag. Því 

telja höfundar að þörf sé á frekari rannsóknum til að sýna fram á notagildi þess og hvort notkun 

fæðingarrits, sama hvernig það er útfært, ætti yfirhöfuð að vera notuð í fæðingum. 

Notkun fæðingarrita hefur einnig verið gagnrýnd af þeim sökum að erfitt getur verið að meta hvenær 

í fæðingarferlinu notkun skuli hefjast. Miðað er við notkun frá því að virkt stig fæðingar hefst en erfitt 

getur þó reynst að skilgreina upphaf fæðingar eða hvenær fæðing er komin yfir á virkt stig (WHO, 2018; 

Zang o.fl., 2010). Árið 1955 kom út rannsókn eftir bandaríska fæðingarlækninn Emanuael A. Friedman 

sem markaði ákveðin tímamót á skilgreiningu forstigs og virks stigs fæðingar. Friedman taldi forstig 

fæðingar (e. latent phase) hefjast þegar reglulegir samdrættir verða í legi sem valda breytingu á legháls 

þannig að hann styttist, mýkist og opnast. Hann taldi jafnframt að virkt stig fæðingar taki við þegar kona 

hefur náð 4 cm í útvíkkun en þá eykst hraði útvíkkunar auk þess sem samdrættirnir verða reglulegir og 

sterkari (Friedman, 1955). Í rannsóknarhópnum voru þó aðeins 500 frumbyrjur og því ber að taka tillit til 

þess þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar. Þá skoðuðu Zhang o.fl. (2010) framgang 

eðlilegrar fæðingar í úrtaki 26000 kvenna. Niðurstöður þeirra bentu til að skilin á milli forstigs og virka 

stigsins eru ekki eins skýr og þau virðast, þá sérstaklega hjá frumbyrjum. Þeir voru þó sammála 

Friedman um að útvíkkunin verður yfirleitt hraðari eftir því sem líður á fæðinguna. Höfundar töldu þó 

virkt stig fæðingar því ekki hefjast fyrr en eftir 6 cm úvíkkum hjá frumbyrjum og 5 cm útvíkkun hjá 

fjölbyrjum.  
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Margir fræðimenn gagnrýna útreikninga Friedmans þar sem talið er að 1 cm útvíkkun á klukkustund 

geti verið óraunhæfur hraði fyrir sumar konur og þess vegna ætti ekki að miða við þessar tölur hjá 

hraustum konum í eðlilegri meðgöngu (WHO, 2018; Church og Barnfather, 2017). Frekar ætti að miða 

við 0,5 cm útvíkkun á klukkustund hjá hraustum frumbyrjum (Walsh, 2012). Þó er þetta alltaf samspil 

fleiri þátta þar sem að þegar útvíkkun gengur ekki þetta hratt fyrir sig sé það ekki eitt og sér merki um 

að þörf sé á að grípa inn í fæðingarferlið (WHO, 2018; Church og Barnfather, 2017). Í gæðaskjölum 

Landspítala er talið að flestar konur séu komnar á virkt fyrsta stig fæðingar þegar útvíkkun legháls hefur 

náð 4-6 cm (Hulda Hjartardóttir og Gróa Margrét Jónsdóttir, 2016). Í ljósi þessarar óvissu og ósamræmis 

í rannsóknarniðurstöðum er þó vitað að þegar fæðingarritið er notað of snemma eru auknar líkur á að 

heilbrigðisstarfsmenn meti fæðingu á langdregnu fyrsta stigi sem ýtir undir inngrip í fæðingu svo sem 

belgjarof, notkun áhalda eða að fæðing endi með keisaraskurð sem hefur ekki sýnt fram á betri útkomu 

fyrir móður eða barn (Lavender o.fl., 2018). 

3.4 Áhrif hreyfingar og uppréttra stellinga hjá hraustum frumbyrjum á 
fyrsta stigi fæðingar 

3.4.1 Áhrif hreyfingar og uppréttra stellinga á tímalengd fyrsta stigs 

Mikið hefur verið skrifað um áhrif hreyfingar og uppréttra stellinga á framgang í fæðingu og hefur 

tímalengd fyrsta og annars stigs verið skoðuð í því sambandi (Delgado, Maia, Melo og Lemos, 2019; 

Gizzo o.fl., 2014; Lawrence o.fl., 2013; Kumud, Rana og Chopra, 2013; Priddis, Dahlen og Schmied, 

2012). Líkt og kom fram hér að ofan er fyrsta stig fæðingar talið vara í um 12-14 klukkustundir að 

meðaltali hjá frumbyrjum (NICE, 2019). Ein stærsta samantektarrannsókn sem gerð hefur verið á 

áhrifum uppréttra stellinga og hreyfingu á fyrsta stigi er rannsókn Lawrence og félaga (2013). 

Safngreiningin náði yfir 25 rannsóknir (n=5218) þar sem flestar konurnar voru hraustar frumbyrjur í 

eðlilegri fæðingu. Markmið rannsóknarinnar var að meta áhrif þess þegar konur eru hvattar til að vera í 

mismunandi uppréttum stellingum líkt og að ganga, sitja, standa og/eða að sitja á hækjum sér 

samanborið við það þegar konur velja sér að vera liggjandi á bakinu eða á hliðinni á fyrsta stig fæðingar. 

Þættirnir sem voru meðal annars skoðaðir voru tímalengd fyrsta stigs, tegund fæðingar og útkoma fyrir 

bæði móður og barn. Niðurstöðurnar sýndu að þær konur sem kusu að vera í uppréttum stellingum á 

fyrsta stigi fæðingar styttu fyrsta stigið að meðaltali um eina klukkustund og 22 mínútur samanborið við 

þær konur sem nýttu sér útafliggjandi stellingar. Rannsakendur benda þó á að niðurstöðum skuli taka 

með fyrirvara þar sem rannsóknin hafði þær takmarkanir að í úrtakinu voru ekki allar konurnar hraustar 

í grunninn sem getur skekkt niðurstöður. Eins kemur nákvæmt hlutfall þeirra hvergi fram þó 

rannsakendur bendi á að langstærstur hluti úrtaksins hafi verið hraustar konur í eðlilegri fæðingu. Þá 

liggur í augum uppi, þar sem rannsóknirnar sem voru skoðaðar voru framkvæmdar á 50 ára tímabili í 

13 mismunandi löndum, að miklar menningarlegar breytingar hafa átt sér stað á væntingum kvenna til 

fæðingarinnar auk breytinga á fæðingunni sjálfri með auknum tækniframförum.  

Í nýlegri rannsókn Gizzo og félaga (2014) voru áhrif hreyfingar á tímalengd fyrsta stigs skoðuð. 

Rannsóknin var framkvæmd á Ítalíu og í úrtakinu voru 225 frumbyrjur. Höfðu rannsakendur það að 

leiðarljósi að kanna áhrif á upplifun kvennanna og útkomu úr fæðingu miðað við mismunandi 

fæðingarstellingar. Rannsóknin var svokölluð áhorfsrannsókn þar sem frumbyrjum var skipt upp í tvo 
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hópa eftir fæðinguna eftir því hvort þær höfðu varið meira en helmingi tímans í liggjandi stöðu eða meira 

en helmingi tímans í uppréttum stellingum og/eða á hreyfingu í fæðingunni. Hópur A,  þær sem höfðu 

verið meirihluta fæðingarinnar liggjandi, taldi 69 konur en hópur B, þær konur sem voru meirihluta 

fæðingarinnar á hreyfingu eða í uppréttum stellingum, taldi 156 konur. Niðurstöður rannsóknarinnar voru 

þær að konurnar í hópi B, sem höfðu varið meiri hluta fæðingarinnar í uppréttum stellingum og á 

hreyfingu, höfðu lokuð útvíkkun á 3,2 klukkustundum. Hópur A, eða þær konur sem vörðu meiri hluta 

tímans liggjandi á bakinu eða á hlið í rúmi, voru lengur að ná fullri útvíkkun en það tók þær um 5,6 

klukkustundir að meðaltali. Erfitt er þó að alhæfa niðurstöður yfir á þýðið þar sem úrtak rannsóknarinnar 

var ekki nægilega stórt. Þrátt fyrir það gefa niðurstöður hennar þó góða vísbendingu um áhrif hreyfingar 

og uppréttra stellinga á tímalengd fyrsta stigs fæðingar þar sem rannsakendur tóku ekki ákvörðun sjálfir 

um hvaða hóp konurnar áttu að tilheyra heldur kom það í ljós að lokinni fæðingu. Þannig var ekki ætlast 

til að konurnar væru í uppréttum stellingum eða í útafliggjandi stöðu sem hefði getað skekkt niðurstöður 

rannsóknarinnar þ.e.a.s. ef konunum hefði verið stýrt til að gera eitthvað sem þeim þótti óþæginlegt 

og/eða vilja ekki gera.  

Fleiri nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl á milli hreyfingar, uppréttra stellinga í fæðingu og 

styttingu á fyrsta stiginu hjá hraustum frumbyrjum (Kumud o.fl., 2013; Priddis o.fl., 2012). Rannsóknir 

eru þó ekki einróma, líkt og kom fram í  nýlegri safngreiningu Delgado og félaga (2019). Þar var notkun 

jóga bolta í fæðingu skoðuð og áhrif hennar á styttingu á tímalengd fyrsta stigs. Í ljós kom að engin 

tengsl voru þar á milli. Rannsakendur nefna þó að ástæðan fyrir því gæti verið að aðeins tvær rannsóknir 

af sjö sem kannaðar voru skoðuðu þennan þátt og því ekki um nægilega stórt úrtak að ræða. 

3.4.2 Áhrif hreyfingar og uppréttra stellinga á gæði samdrátta í legi 

Í fæðingu er mikilvægt að sterkir og reglulegir samdrættir séu til staðar til þess að útvíkkun ljúki auk þess 

sem þeir ýta barninu niður fæðingarveginn. Legið situr í neðri hluta mjaðmagrindar og er aðallega 

samsett úr sléttum vöðvum ásamt bandvef. Vöðvaþræðir í sléttum vöðvum í leginu dragast saman og 

styttast í hverjum samdrætti. Á meðan efri hluti legsins dregst kröftulega saman dregst neðri hluti legsins 

lítillega saman ásamt því að hann víkkar. Samdrættirnir byggjast rólega upp og ná síðan ákveðnu 

hámarki. Því næst fjara þeir rólega út og við tekur hvíldartími þar sem slökun verður í legvöðvanum 

(Walsh, 2017). Til þess að vöðvarnir í leginu dragist saman þarf hormónið oxýtósín að vera til staðar. 

Hormónið losnar frá heiladinglinum þaðan sem það berst síðan út í blóðrásina. Eitt megin hlutverk 

oxýtósíns er að hefja og viðhalda reglubundnum samdráttum í legi. Þegar fæðingarferlið er eðlilegt og 

konan upplifir sig örugga og án truflunar eykst losun oxýtósíns sem gerir samdrætti sterkari og reglulegri 

(Thornton, Browne, Pamphyl, 2020; McNabb, 2017).  

Á árunum 1960 til 1980 voru ýmsar rannsóknir gerðar sem könnuðu meðal annars gæði samdrátta í 

fæðingu með tilliti til stellingar móður (Johnson, Johnson og Gupta, 1991; Caldeyro-Barcia, 1979; 

Mendez-Bauer o.fl., 1975). Caldeyro-Barcia (1979) komst að því í rannsókn sinni að samdrættir væru 

þeim mun sterkari en þó færri þegar konan lá á hliðinni í fæðingu samanborið við þegar konan var 

útafliggjandi. Þá leiddu niðurstöður rannsóknar hans jafnframt í ljós að samdrættirnir voru áhrifaríkastir 

þegar konan var standandi auk þess sem þeir voru mun reglulegri. Á svipuðum tíma sýndi rannsókn 
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Mendez-Bauer og félaga (1975) auk þess fram á að þegar konur stóðu skilaði sú stelling mestum árangri 

á útvíkkun leghálsins en sitjanda staða næst bestum árangri. 

Eins og kom fram hér að ofan hafa rannsóknir sýnt fram á styttingu fyrsta tímabils fæðingar þegar 

konur eru á hreyfingu og í uppréttum stellingum samanborið við konur sem nýta sér láréttar stellingar 

(Gizzo o.fl., 2014; Kumud o.fl., 2013; Lawrence o.fl., 2013; Priddis o.fl., 2012). Ástæðan fyrir þessu er 

einna helst talin vera vegna betri og kröftugri samdrátta í legi hjá konum í uppréttri stöðu. Engu að síður 

eru í raun engar lífeðlisfræðilegar skýringar á áhrifum uppréttrar stellingar miðað við lárétta stöðu hvað 

varðar styrk samdrátta (Desseauve, Fradet, Lacouture og Pierre, 2017). Þá er tilgáta uppi um að áhrif 

þyngdaraflsins útskýri jafnframt áhrif uppréttrar stöðu á gæði samdrátta og þar af leiðandi tímalengd 

fyrsta stigs fæðingar. Rannsakendur hafa áætlað að grindarbotninn sé háður afli af stærðargráðu 37 N 

(e. newton) í uppréttri stöðu samanborið við 19 N í útafliggjandi stöðu og er mismunurinn því 18 N 

(Ashton-Miller og Delancey, 2009). Þyngdaraflið veldur því meiri þrýstingi frá fyrirsætum fósturhluta á 

leghálsinn sem í kjölfarið styttist, þynnist og opnast hraðar og skilvirkar (Desseauve o.fl., 2017; Gizzo 

o.fl., 2014). Rannsakendur hafa auk þess bent á að fyrir tilstuðlan þyngdaraflsins verður minni þrýstingur 

á stóru æðarnar í kviðarholinu vegna þyngdar legsins sem eykur blóðflæði til þess. Þar sem blóðflæði 

skerðist ekki í uppréttum stellingum, líkt og í útafliggjandi stellingu, verða samdrættirnir töluvert kröftugri 

og betri (Gizzo o.fl. 2014). 

3.4.3 Áhrif hreyfingar og uppréttra stellinga á verkjaupplifun í fæðingu 

Verkur eða sársauki er yfirleitt til marks um að einhverjar vefjaskemmdir hafa orðið eða að hætta er á 

skaða. Verkir í fæðingu eiga sér þó annan uppruna og telst náttúrulegur þáttur í fæðingunni. Konur 

upplifa verki í fæðingu á mismunandi hátt og eru misviðkvæmar fyrir þeim. Sumar konur finna fyrir 

miklum sársauka í fæðingu á meðan aðrar konur upplifa litla eða enga verki (Walsh, 2012). 

Verkjaupplifun í fæðingu er samspil lífeðlislegra og sálfélagslegra þátta. Lífeðlislegir þættir, sem eiga 

sér stað á fyrsta stigi fæðingar, eru þess eðlis að konan finnur fyrir verk vegna örvunar á 

sársaukataugaboðum frá sléttum vöðvum í leginu. Verkurinn er í samræmi við styrkleika og lengd 

samdráttarins í legvöðvanum. Í kjölfarið verður víkkun á neðri hluta legsins og útvíkkun leghálsins. Þá 

finnur konan fyrir auknum þrýstingi ásamt bakverkjum sem getur aukið á verkjaupplifun hennar. 

Verkjaupplifun út frá sálfélagslegum þáttum er af öðrum toga. Hún getur stafað af menningaráhrifum, 

persónulegri reynslu eða eiginleikum og eðli konunnar ásamt áhrifa af fæðingarumhverfi og þætti 

umönnunaraðila í fæðingunni (Bartholomew, 2017; Mander, 2011). 

Margar verkjameðferðir eru til sem styðja við lífeðlislegt ferli fæðingar og lina verki konunnar eins og 

til dæmis notkun öndunar, slökunaraðferðir, nálastungur, vatnsbólur, nudd og bað (Bartholomew, 2017). 

Auk þess hafa rannsóknir sýnt fram á að konur geta dregið úr sársaukaupplifun í fæðingu með því að 

breyta um stöðu og hreyfa sig eftir vilja og getu (Ondeck, 2019; Gizzo o.fl., 2014; Priddis o.fl., 2012; 

Priddis, Dahlen, Schmied, 2011). Áður en mænurótardeyfing var jafn viðurkennd verkjastilling og hún er 

í dag sýndu rannsóknir fram á að þær konur sem skiptu reglulega um stellingar og voru í uppréttri stöðu 

í fæðingu upplifðu minni sársauka og þurftu þar af leiðandi minna á hversskonar verkjastillingu að halda 

(Johnson o.fl., 1991; Atwood, 1976). Áðurnefnd safngreining Lawrence og félaga (2013) sýndi fram á 

samskonar niðurstöður þ.e. að þær konur sem voru á hreyfingu og nýttu sér uppréttar stellingar voru 
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líklegri til þess að upplifa minni verk samanborið við þær konur sem voru liggjandi eða á hliðinni. Auk 

þess sem minni þörf var á stærri inngripum til verkjastillingar líkt og mænurótardeyfingu eða annars-

konar lyfjagjöf.  

Nýlegri rannsóknir sýna áfram fram á og ítreka mikilvægi uppréttra stellinga og hreyfingar móður til 

verkjastillingar. Í áðurnefndri áhorfsrannsókn Gizzo o.fl. (2014) voru þátttakendur (n=225) meðal annars 

spurðir út í verkjaupplifun í fæðingunni frá 0 og upp í 10 á svokölluðum NRS skala (e. numeric rating 

scale). Rannsóknarniðurstöður leiddu í ljós mikinn mun á svörum kvennanna. Konurnar í hópi A, sem 

vörðu meiri hluta tímans liggjandi, upplifðu meiri verki eða að meðaltali 7,1 á NRS skalanum á meðan 

meðaltal þeirra sem frekar voru í uppréttri stellingu og á hreyfingu var 3,7 á NRS skalanum. Þar að auki 

var sláandi munur á milli hópa varðandi beiðni um mænurótardeyfingu. Hópur A var mun líklegri (34,8%) 

til þess að falast eftir deyfingu borið saman við hóp B (9,6%). Konurnar í hópi B nýttu sér því í meira 

mæli verkjameðferð sem fól í sér minna inngrip t.a.m. notkun nála og vatns, sem raskar ekki eðlilegu 

lífeðlisfræðilegu ferli fæðingarinnar og kemur ekki í veg fyrir að konan geti hreyft sig óhrindrað í 

fæðingunni. Rannsakendur voru því sammála um að konur á fyrsta stigi í eðlilegri fæðingu sem kjósa 

að vera frekar á hreyfingu og skipta reglulega um uppréttar stellingar upplifa minni verki sem ýtir undir 

jákvæða fæðingarupplifun og ánægju eftir fæðinguna.  

Jóga boltar eru vinsælt fyrirbæri sem hægt er að finna á fæðingarstöðum um allan heim. Í nýlegri 

safngreiningu Delgado og félaga (2019) einblíndu höfundar á að skoða áhrif notkunar slíkra bolta fyrir 

bæði móður og barn. Niðurstöður sýndu að ekki fannst marktækur munur á flestum þáttum sem kannaðir 

voru heldur aðeins að notkun jóga boltans dró marktækt úr verkjaupplifun kvennanna eftir 20-90 mínútna 

notkun á fyrsta stigi fæðingar. Ýmsar ástæður gætu legið þar að baki en höfundar álykta að ein þeirra 

sé svokölluð sársaukagáttakenning (e. the gate control theory). Hún lýsir lífeðlisfræðilegum viðbrögðum 

líkamans þegar notast er við sársaukalaust áreiti, líkt og að hreyfa mjaðmagrindina á bolta. Slíkt hindrar 

sársaukaskyn einstaklingsins sem dregur úr verkjaupplifun hans (Melzack og Wall, 1965). Önnur 

ástæða telja höfundar vera sú að í sitjandi stellingu minnkar þrýstingur á mikilvægar taugar á mótum 

spjaldhryggs og mjaðmabeina sem linar sársauka konunnar (Taavoni, Abdolahian, Haghani og Neysani, 

2011). 

3.4.4 Áhrif hreyfingar og uppréttra stellinga á blóðflæði móður og barns 

Í eðlilegri fæðingu valda samdrættir legsins því að skerðing verður á súrefnisflutningi til fósturs um tíma 

sem dregur úr blóðflæði til fylgju. Viðbragð fóstursins við þessu er að auka framleiðslu streituhormóna, 

svokallaðra katekólamína (adrenalín og noradrenalín), til þess að minnka blóðflæði hjá þeim líffærum 

sem hafa hlutfallslega minni þörf á súrefni. Á sama tíma eykst blóðflæði til mikilvægari líffæra svo sem 

hjarta, heila og nýrnahetta fóstursins. Þessar lífeðlislegu breytingar hjá fóstrinu eru eðlilegt viðbragð 

ætlað til að draga úr líkum á líffæraskemmdum í kjölfar súrefnisþurrðar (Rainaldi og Perlman, 2016; 

Þórður Þorkelsson o.fl., 2008).  

Það hefur lengi verið kunnugt að konur ættu að forðast það að vera útafliggjandi í fæðingu til þess 

að koma í veg fyrir lágþýsting móður sem getur orsakað skert blóðflæði í gegnum fylgju til fósturs 

(Johnson o.fl., 1991). Ástæða þess er sú að þegar móðirin liggur á bakinu þrýstir legið á neðri holæð (e. 

vena cava inferior) í kviðarholinu sem kemur í veg fyrir að súrefnissnautt blóð komist til baka frá neðri 
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helmingi líkamans til hjartans. Þetta ástand veldur því að útfall hjartans minnkar sem og að systólískur 

blóðþrýstingur móður lækkar (Dunn og Caldeyro-Barcia, 2015). Við blóðþrýstingslækkun móður berst 

minna af súrefnisríku blóðflæði yfir til fylgjunnar sem getur haft áhrif á líðan fósturs og ýtt undir 

fósturstreitu. En slíkt eykur jafnframt líkur á fósturköfnun (e. asphyxia) og að fæðingin endi með 

bráðakeisaraskurði (Rainaldi og Perlman, 2016). Þegar konur eru í uppréttum stellingum, ganga um eða 

sitja í fæðingu þrýstir legið ekki á neðri holæð í kviðarholinu. Þessar stöður auka vellíðan móður með 

því að minnka líkur á bæði andþyngslum og mæði í kjölfar lágþrýstings, ásamt því að þær stuðla að 

bættu blóðflæði til fósturs (Ondeck, 2019; Dunn og Caldeyro-Barcia, 2015). 

3.4.5 Áhrif hreyfingar og uppréttra stellinga á stöðu og snúning fósturs 

Fyrir meira en 1,5 milljónum árum síðan fóru forfeður okkar að ganga á tveimur fótum sem varð til þess 

að mjaðmagrindin varð stífari og hlutfallslega minni. Á svipuðum tíma stækkaði heili mannfólksins sem 

varð til þess að höfuð fóstursins tekur nú stærstan hluta af tiltæku rými mjaðmagrindarinnar í fæðingu. 

Við þessa breytingu varð fóstrið að finna hagstæðustu leiðina í gegnum mjaðmagrindina til að fæðast 

án vandkvæða (Steer og Flint, 1999).  

Margir lífeðlisfræðilegir þættir eiga sér stað þegar að fóstrið snýr sér í mjaðmagrind móður. Í fæðingu 

er mikilvægt að konan hreyfi sig og notist við uppréttar stellingar á fyrsta stigi fæðingar þar sem það 

hefur sýnt fram á aukinn framgang í fæðingunni. Hreyfingarleysi í fæðingu og/eða útafliggjandi staða 

móður getur aftur á móti aukið hættu á ónógum snúningi kollsins og að barnið finni bestu mögulegu 

leiðina niður í grindina (Zwelling, 2010). Ástæða þess er talin vera sú að þegar konan stendur og/eða 

hallar sér fram í fæðingu færist þyngd hennar í fæturna í gegnum liði mjaðmagrindarinnar. Bæði notkun 

þyngdaraflsins og samdrættir í leginu valda því að beinin í mjaðmagrindinni opnast út á við á meðan 

spjaldbeinið ýtist aftur á við. Allir þessir þættir verða til þess að mjaðmagrindin opnast þeim mun betur 

og fæðingarvegurinn víkkar sem auðveldar barninu við að snúa sér í grindinni. Ef konan aftur á móti 

liggur opnast grindin ekki eins vel ásamt því að spjaldbeinið sveigist ekki eins vel aftur (Dunn og 

Caldeyro-Barcia, 2015). Auk þess verða mjúkvefir líkamans mýkri og teygjanlegri en vanalega þegar 

lengra dregur á meðgönguna. Þetta gerist fyrir tilstuðlan hormónsins relaxíns sem sér til þess að allir 

liðir líkamans verða lausir í sér en liðir í  mjaðmagrindinni hvað mest. Tilgangurinn er sá að barnið komist 

betur í gegnum grindina í fæðingunni (Thornton o.fl., 2020). 

Algengasta ástæða þess að barn fari skakkt ofan í grind móður er framhöfuðstaða fósturs (e. occipito-

posterior) þar sem hnakki fósturs snýr aftur að baki móður í stað þess að hnakki fósturs snúi fram í 

hvirfilstöðu (e. occipito-anterior). Þegar barn nær ekki að snúa sér úr framhöfuðstöðu til lengri tíma getur 

það verið ákveðin áhættuþáttur fyrir slæma útkomu móður og nýbura (Simkin, 2010). Talið er að um 30-

40% barna séu í framhöfuðstöðu á virku stigi fæðingar, 20-30% þegar legháls hefur náð 10 cm útvíkkun 

og um 5-10% við fæðingu (Cheng, Hubbard, Caughey og Tager, 2010). Í rannsóknum þar sem skoðuð 

hafa verið áhrif framhöfuðstöðu á framgang í fæðingu var sýnt fram á auknar líkur á langdreginni 

fæðingu, þreytu móður og barns, notkun áhalda í fæðingunni sem og aukna áhættu á 3° og 4° gráðu 

rifum á spöng móður ásamt því að tíðni bráðakeisaraskurðar eykst (Cheng o.fl., 2010; Simkin, 2010).  

Vísbendingar eru uppi um það að hreyfing og breyting á stöðu á fyrsta stigi fæðingar geti haft áhrif á 

það hvort fóstrið nái að snúa sér í hvirfilstöðu (Guittier, Othenin-Girard, de Gasquet, Irion og Boulvain, 
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2016; Gizzo o.fl., 2014; Stremler o.fl., 2005). Í því samhengi hefur stellingin þar sem móðirin er á fjórum 

fótum notið mestrar hylli þó niðurstöður rannsókna séu mjög misvísandi um áhrif stellingarinnar á fóstur 

í framhöfuðstöðu (Guittier o.fl., 2016; Desbriere o.fl., 2013; Stremler o.fl., 2005). Rannsókn Stremler og 

félaga (2005) sem framkvæmd var í Kanada leiddi í ljós að þegar konur voru á fjórum fótum í fæðingunni 

hafði það jákvæð áhrif á snúning barnsins úr framhöfuðstöðu yfir í hvirfilsstöðu. Konurnar í 

íhlutunarhópnum (n=70) notuðust við stellinguna í að minnsta kosti 30 mínútur á hverri klukkustund á 

fyrsta stigi fæðingar á meðan samanburðarhópurinn (n=77) notaðist ekki við stellinguna. Þó að um 

tímamótarannsókn væri að ræða var úrtak rannsóknarinnar ekki nægilega stórt til þess að hægt væri að 

yfirfæra niðurstöðuna yfir á þýðið. Rannsóknin vakti þó athygli marga rannsakenda sem hvatti til frekari 

skoðunar á viðfangsefninu.  

Áðurnefnd áhorfsrannsókn Gizzo og félaga (2014) kannaði einnig áhrif hreyfingar og uppréttra 

stellinga á snúning fósturs úr framhöfuðstöðu yfir í hvirfilstöðu hjá þeim konum sem voru með börn í 

framhöfuðstöðu. Úrtak rannsóknarinnar var, eins og áður sagði, 225 konur en 85 þeirra voru með börn 

í framhöfuðstöðu. Af þeim 85 konum voru 57 í hóp B, sem nýtti sér hreyfingu og uppréttar stellingar í 

meira magni á fyrsta stigi fæðingar. Hópur A taldi 28 tilfelli framhöfuðstöðu en sá hópur nýtti sér frekar 

láréttar stöður í fæðingunni. Niðurstöður sýndu að sterk tengsl voru á milli hreyfingar og uppréttra 

stellinga og þess að barn nái að snúa sér í hvirfilsstöðu. Í hópi A voru 40% barnanna enn í framhöfuð-

stöðu við fæðingu samanborið við 28% í hópi B. Rannsakendur könnuðu þó ekki hvort einhver ein 

stelling væri betri en önnur til þess að barn nái þessum snúning. Þó tóku þeir fram að konurnar í hópi B 

nýttu sér mest, eða í 46,1% tilfella, stellingar þar sem þær stóðu og/eða stóðu og studdu sig við rúm, 

stól eða stuðningsaðila. Næst vinsælasta stellingin var að sitja, hvort sem það var á rúmi, stól eða bolta 

en það gerðu þær í 21,1% tilfella. Auk þess stóðu þær á hækjum sér í 16,6% tilfella og voru á fjórum 

fótum í 16,2% tilfella.  

Slembirannsókn Desbriere og félaga (2013) rannsakaði úrtak 220 kvenna í Frakklandi sem voru með 

barn í framhöfuðstöðu. Konunum var skipt niður í þrjá hópa og eftir því var þeim falið að eyða meirihluta 

fyrsta stigs fæðingar á hliðinni, á hliðinni með annan fótinn upp á stoðum eða á fjórum fótum með jóga 

bolta. Niðurstöður sýndu að ekki var hægt að tengja snúning barnsins úr framhöfuðstöðu yfir í hvirfils-

stöðu við einhverja af ofantöldum fæðingarstellingum. Svipaðar niðurstöður fengust í nýlegri 

samanburðarrannsókn Guittier o.fl. (2016) þar sem 439 konum í Sviss, sem voru með barn í framhöfuð-

stöðu, var skipt upp í tvo hópa. Íhlutunarhópnum var boðið að vera á fjórum fótum á fyrsta stigi fæðingar 

í allavega 10 mínútur. Samanburðarhópurinn hlaut hefðbundna þjónustu ljósmóður og bauðst ekki nýta 

sér áðurnefnda stellingu. Í ljós kom að 17% barna í íhlutunarhópnum höfðu snúið sér í hvirfilstöðu miðað 

við 11% í samanburðarhópnum. Þrátt fyrir að tíðnin væri aðeins meiri í íhlutunarhópnum var munurinn 

ekki marktækur. Hins vegar var áhugavert að aðeins lítill hluti kvenna úr íhlutunarhópnum valdi að fara 

aftur á fjórar fætur seinna í fæðingunni og aðeins helmingur kvennanna í samanburðarhópnum völdu 

slíkt hið sama einni klukkustund eftir matið. Því telja rannsakendur þann möguleika vera fyrir hendi að 

stellingin sé frekar fráhrindandi og ekki mjög aðlaðandi fyrir konur í fæðingu. 
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3.4.6 Áhrif hreyfingar og uppréttra stellinga á upplifun konunnar af fæðingu 

Engin fæðing er eins og persónuleg reynsla kvenna af fæðingu eins mismunandi og þær eru margar  

(Thornton o.fl., 2020). Rannsóknir benda til að ánægja móður af fæðingu sé margvísleg og stjórnist af 

bæði líkamlegum og sálfélagslegum þáttum í fæðingunni. Frjálsræði til að skipta um stöðu í fæðingu er 

mikilvægt verkfæri til þess að valdefla konuna ásamt því að draga úr verkjaupplifun hennar sem ýtir 

undir jákvæða fæðingarupplifun og ánægju eftir fæðinguna (Gizzo o.fl., 2014; Thies-Lagergren, 

Hildingsson, Christensson og Kvist, 2013; Priddis o.fl., 2011).  

Mikilvægi umönnunaraðilans í fæðingu er óumdeilanlegt. Til þess að kona upplifi sig við stjórnvölinn 

og að hún hafi leyfi til þess að hreyfa sig og finna stellingu sem hentar henni er nauðsynlegt að 

umönnunaraðili sé sá aðili sem styður ákvarðanir hennar en skipi henni ekki fyrir (Priddis o.fl., 2011). 

Rannsóknir hafa sýnt að frjálsræði til að ráða ferðinni og hreyfa sig úr einni stellingu yfir í aðra ýtir undir 

jákvæða fæðingarupplifun kvenna. Einnig telja fræðimenn slíkt áhrifameira í fæðingu frekar en þegar 

verið er að segja konunni í sífellu hvenær og hvernig hún eigi að hreyfa sig (Ondeck, 2019). 

3.5 Þættir sem hindra lífeðlisfræðilegar stellingar í fæðingu 

Mikil tækniþróun hefur orðið á síðastu áratugum sem mótað hefur samfélög heimsins. Læknisfræðilegar 

framfarir og aukin þróun á margslunginni tækni hafa bætt umönnun kvenna í áhættuhópum en á sama 

tíma hefur óþarfa inngripum fjölgað í eðlilegum fæðingum. Ýmsir samfélagslegir þættir og skipulag 

heilbrigðisþjónustu geta verið hindrandi fyrir eðlilegt ferli fæðingar og haft áhrif á útkomu og upplifun 

kvenna af fæðingu. Aukin tækni hefur einnig haft víðtæk áhrif á eðlilegt fæðingarferli um allan heim 

(Buckley, 2015; Zwelling, 2010). Bandaríkin eru gott dæmi um slíkt en tíðni keisaraskurða þar í landi var 

31,9% árið 2018 (Martin, Hamilton, Michelle, Osterman og Driscoll, 2019). Almennt mælir Alþjóða-

heilbrigðismálastofnunin með að tíðni keisaraskurða sé á bilinu 10-15%. Talið er að umfram tíðni sé 

líklegri til að valda móður og barni skaða frekar en betri heilsu (WHO, 2015). Þess ber þó að geta að 

algengustu ástæður keisaraskurðar eru taldar vera lítill framgangur í fæðingu, óeðlilegur eða óljós 

fósturhjartsláttur og óeðlileg lega barns (Martin o.fl., 2019). Samkvæmt rannsóknum er hægt að hafa 

jákvæð áhrif á alla þessa þætti með notkun hreyfingar og uppréttra stellinga í fæðingum (Ondeck, 2019; 

Zwelling, 2010). Auk þess er fyrri keisari algeng ástæða keisaraskurðar og því til mikils að vinna að 

forða konum undan óþarfa skurðaðgerð ef völ er á (Martin o.fl., 2019; Ondeck, 2019).  

Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsmenn og aðrir umönnunaraðilar sem koma að fæðingum hafi trú á 

eðlilegu lífeðlisfræðilegu ferli fæðingar. Þeim ber að aðstoða og styðja skjólstæðinga sína við að taka 

upplýsta ákvörðun ásamt því að virða óskir og ákvarðanartöku konunnar í fæðingunni (Berg o.fl., 2012; 

Simkin og Ancheta, 2011). Vitað er að mismunandi sérfræðiþekking, hugmyndafræði og viðhorf ríkir á 

milli og innan starfsstétta heilbrigðisstarfsmanna sem sinna konum í barneignar- og fæðingarferlinu. 

Túlkun ljósmæðra og fæðingarlækna á eðlilegri fæðingu getur því verið frábrugðin (Page og Mander, 

2014). Í námi fæðingarlækna er þeim kennt að líta á fæðinguna út frá læknisfræðilegu sjónarhorni og 

sjúkdómsmynd (e. pathogensesis) (Healy, Humphreys og Kennedy, 2016). Rannsóknir sýna að í þeim 

löndum þar sem barneignarþjónusta er fyrst og fremst í höndum fæðingarlækna sé inngripatíðni í 

eðlilegu fæðingarferli mun hærri en þegar konur njóta samfelldrar ljósmæðraþjónustu (Sandall, Soltani, 

Gates, Shennan og Devane, 2016). Algengara er að ljósmæður vinni út frá því að nýta styrkleika 
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skjólstæðingsins frekar en að einblína á sjúkdóm eða veikleika hans (e. salutogenesis) (Setola o.fl., 

2018). Almennt hafa þær því meiri þolinmæði til að styðja við eðlilegan gang fæðingar og huga að þáttum 

sem hvetja til að lífeðlislegt ferli fái að njóta sín án óþarfa inngripa (Simkin og Ancheta, 2011). Ástralska 

ljósmóðirin Nicky Leap orðar þetta vel í bók sinni um starf ljósmæðra þar sem hún segir „því minna sem 

við gerum, því meira gefum við af okkur“ (Leap, 2000). 

Á flestum sjúkrastofnunum í heiminum er unnið samkvæmt gæðaskjölum sem innihalda leiðbeiningar 

um verklag er fagfólki ber að fara eftir (Hollins-Martin og Martin, 2013). Í gæðaskjölum Landspítalans 

má t.a.m. finna ráðleggingar um mikilvægi þess að konur nýti sér uppréttar stellingar og breyti um stöðu 

á fyrsta stigi fæðingar (Hulda Hjartardóttir og Gróa Margrét Jónsdóttir, 2016). Vandinn er þó sá að 

leiðbeiningar um eðlilegar fæðingar geta stangast á við aðrar ráðleggingar þar sem krafist er notkun 

tækninnar, svo sem með síritun fósturhjartsláttar og vökvagjöf í bláæð, sem getur takmarkað hreyfigetu 

móður (Hollins-Martin og Martin, 2013). Þó ljósmæður séu ákveðnir leiðtogar í eðlilegum fæðingum, ef 

svo má að orði komast, er aukin krafa í nútíma samfélagi um áhættumat kvenna í barneignarferlinu. 

Þessi áhersla vekur upp óöryggi og ótta hjá ljósmæðrum um að verða kennt um ef hlutirnir fara úrskeiðis, 

sérstaklega hvað varðar eftirlit með fóstri í fæðingu (Roberts, 2019; Healy o.fl., 2016; Priddis o.fl., 2011). 

Áhættumat getur verið mikilvægt fyrir sumar konur í barneignarferlinu en þörf er á því að finna jafnvægi 

til þess að draga úr óþarfa inngripum hjá konum með litla eða enga þekkta áhættuþætti (Roberts, 2019).  

Þá komum við að öðrum þætti sem hefur verið nefndur þegar rætt er um hindranir lífeðlisfræðilegra 

stellinga í fæðingu þ.e. lítil þekking skjólstæðinga á áhrifum þeirra á fæðingarferlið og verkjaupplifun. Í 

nýrri eigindlegri rannsókn Mselle og Eustace (2020) voru viðtöl tekin við hjúkrunarljósmæður (e. nurse-

midwife) og tvo rýnihópa sem innihélt 23 konur sem höfðu eignast barn á síðustu sex mánuðum. Allar 

konurnar fæddu börn sín útafliggjandi á bakinu og eyddu meirihluta tímans í fæðingunni í þeirri stellingu. 

Þær höfðu  litla þekkingu á mismunandi fæðingarstellingum og áhrifum þeirra og töldu því liggjandi 

stellingu hentugasta auk þess sem þær treystu þekkingu fagfólks. Hjúkrunarljósmæðurnar töldu þar að 

auki útafliggjandi stellingu vera öruggari því hún auðveldaði þeim að fylgjast betur með hjartslætti 

fóstursins í stað þess að konan væri á hreyfingu eða í uppréttum stellingum. Þó þarf að taka inn í 

myndina þegar niðurstöður eru skoðaðar að rannsóknin var framkvæmd í Tanzaníu. Ákveðinn 

menningarmunur er því til staðar miðað við það sem við þekkjum ásamt því að menntun og menntunar-

kröfur ljósmæðra hérlendis eru aðrar. Fræðimenn hafa þó bent á að söguleg þróun í fæðingarhjálp er í 

þá átt að farið er að líta á fæðingu frekar sem veikindi en ekki náttúrulegt ferli. Þar af leiðandi er aukin 

hætta á því að mæður verði í minna mæli í hlutverki virka (e. active) þátttakandans í fæðingu og frekar 

hlutlausar (e. passive) (Cooper og Studies, 2011). 

Mikilvægt er að konur hafi góða þekkingu á fæðingarferlinu til þess falla ekki í þá gryfju sem rætt var 

um hér að ofan. Meðgönguvernd getur gegnt mikilvægu hlutverki í að undirbúa konur fyrir fæðingu. 

Nýleg íslensk rannsókn skoðaði hver áhrif meðgönguverndar væru frá sjónarhóli kvenna ásamt því að 

kanna hvort konur telji upplýsingar sem þær fá um fæðinguna nægilega fullnægjandi. Úrtak 

rannsóknarinnar voru 765 konur sem sóttu meðgönguvernd á 26 mismunandi heilsugæslustöðvum 

víðsvegar um landið á árunum 2009-2010. Um var að ræða langsniðsrannsókn þar sem þátttakendur 

fengu spurningalista við 16 vikna meðgöngu og aftur fimm til sex mánuðum eftir fæðingu. Niðurstöður 

leiddu í ljós að meirihlutinn, eða 87% kvennanna, vildi fá upplýsingar og fræðslu um fæðinguna á 



  

21 

meðgöngunni. Þá voru 41% kvennanna á þeirri skoðun, þegar þær svöruðu spurningalistanum fimm til 

sex mánuðum eftir fæðingu, að heilbrigðisstarfsstarfsmenn vörðu of litlum tíma í að fræða þær um 

fæðinguna. Þá var athyglisvert að konur sem upplifðu fæðingu sína erfiða eða mjög erfiða voru líklegri 

til þess að vera óánægðar með þann tíma sem hafði verið eytt í fræðsluna. Meiri ánægju gætti með 

fræðsluna meðal þeirra kvenna sem upplifðu fæðingu sína sem auðvelda eða mjög auðvelda. Þá 

fundust tengsl á milli menntunarstigs kvennanna og ánægju með fræðsluna en háskólagengnar konur   

voru líklegri til þess að finnast of litlum tíma hafa verið varið í fræðslu fyrir fæðingu. Meginniðurstaða 

rannsóknarinnar var því að fræðsla og upplýsingagjöf um fæðingu sem veitt er á meðgöngu þykir 

almennt ekki nægileg frá sjónarhóli íslenskra kvenna, þó sumir hópar eru ánægðari en aðrir. Því telja 

höfundar að þörf sé á úrbótum til þess að mæta fræðsluþörfum kvenna um undirbúning fæðingar 

(Gottfredsdottir, Steingrímsdóttir, Björnsdóttir, Guðmundsdóttir og Kristjánsdóttir, 2016). 

Óhætt er að segja að mænurótardeyfing sé ein besta læknisfræðilega verkjastillingin sem konur hafa 

völ á í fæðingu í dag. Deyfingin er þó ákveðið tvíeggja sverð þar sem vitað er að mænurótardeyfing er 

ekki án aukaverkana. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á aukaverkanir líkt og kláða, þvagtregðu, 

fósturstreitu, doða í fótum og blóðþrýstingsfalli móður. Fleiri aukaverkanir eru þekktar eins og tauga-

skemmdir og lömun móður en þær eru þó afar sjaldgæfar. Í kjölfar mænurótardeyfingar verður töluverð 

breyting á fæðingunni með tilliti til lífeðlisfræðilegra þátta ásamt því að umönnun konunnar breytist og 

verður meira áhættumiðuð (Anim-Somuah, Smyth, Cyna og Cuthbert, 2011). Samsetning deyfingarinnar 

í dag ætti hins vegar að gera flestum konum kleift að hreyfa sig. Sumar konur geta þó fundið fyrir 

aukaverkunum líkt og doða og því átt erfiðara með hversskonar hreyfingu. Auk þess sem fæðingin er 

nú orðin meira áhættumiðuð og vitað er að eitt inngrip leiðir oft af öðru, líkt og síritun fósturhjartsláttar, 

sem getur ýtt undir að konan nýti sér frekar útafliggjandi stellingar í fæðingunni (Anim-Somuah o.fl., 

2011; Zwelling, 2010). Þá eru vísbendingar um að ljósmæður séu líklegri til þess að hvetja konur til að 

liggja út af á fyrsta stigi fæðingar hafi þær fengið mænurótardeyfingu, öfugt við umönnum kvenna sem 

ekki hafa nýtt sér slíkt (Barasinski, Debost-Legrand, Lémery og Vendittelli, 2018).  

Fæðingarumhverfið getur einnig haft hamlandi áhrif á getu konunnar til að nýta sér hreyfingu og 

uppréttar stellingar í fæðingu. Í gegnum tíðina hafa rannsóknir sýnt fram á mikilvægi þess að konum líði 

vel í fæðingu sinni og að umhverfið virki ekki sem slík hindrun (Walsh, 2012). Samspil fæðingarhormóna 

er viðkvæmt ferli og getur auðveldlega raskast fyrir tilstuðlan áreitis úr umhverfi og óþarfa inngripa 

(Thornton o.fl., 2020; Walsh, 2012). Núorðið er lögð meiri áhersla á að hanna fæðingarstofur þannig að 

umhverfið stuðli frekar að eðlilegum fæðingum (Bowden, Sheehan og Foureur, 2016; Foureur, Leap, 

Davis, Forbes og Homer, 2011). Jákvæðir umhverfisþættir eru taldir vera m.a. dimm lýsing, nægilegt 

rými og ró og næði en neikvæðir m.a. notkun á ryðfríu stáli, kaldir litir á veggjum, vöntun á stjórn lýsingar 

og hitastigs auk takmarkaðs rýmis fyrir konur og stuðningsaðila þeirra (Foureur o.fl., 2011). Einnig hefur 

verið gagnrýnt að rúm eru yfirleitt staðsett í fæðingarstofunni miðri. Slíkt er talið ýta undir að konunni 

finnist hún eiga að leggjast í rúmið frekar en að hreyfa sig og notast við uppréttar stellingar (Bowden 

o.fl., 2016; Foureur o.fl., 2011). Þessi þáttur var meðal annars kannaður í nýlegri rannsókn Bowden og 

félaga (2016) þar sem 40 fæðingarstofur voru skoðaðar á rafrænan hátt. Höfundar rannsóknarinnar, 

sem eru allar ljósmæður, rýndu í myndirnar og lögðu mat á hvaða skilaboð umhverfið gaf til kynna. 

Úrtakið innihélt 26 fæðingarstofur og 14 ljósmæðrastýrðar einingar sem allar voru að finna í hinum 
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vestræna heimi. Í ljós kom að algengast var að fæðingarstofa væri með tæknilegu ívafi þar sem tæki og 

tól voru ekki langt undan. Auk þess var algengast að rúmið væri þungamiðja herbergisins en það var í 

53% tilvika staðsett fyrir miðju. Niðurstaða rannsakenda var sú að alla jafna er ætlast til þess að konur 

noti rúmið í fæðingu. Eins gaf staðsetning tækjanna til kynna mikilvægi þeirra og ýjar að því að fæðing 

sé áhættusöm og muni að öllum líkindum krefjast notkunar á ýmsum tækjabúnaði.  

Þá gerðu Priddis og félagar (2011) áhugaverða langsniðsrannsókn í Wales og Ástralíu um áhrif 

mismunandi fæðingarumhverfis. Rannsakendur skoðuðu hvernig 10 konur í eðlilegri meðgöngu vörðu 

tíma sínum á bæði fyrsta og öðru stigi fæðingar, annaðhvort inni á spítala á fæðingardeild (n=5) eða á 

fæðingarheimili (n=5). Báðum hópum var sinnt af ljósmæðrum. Niðurstöður leiddu í ljós að sláandi 

munur var á því hvort konurnar kusu að hreyfa sig í fæðingunni og nota mismunandi uppréttar stellingar 

eftir því hvorn fæðingarstaðinn þær völdu. Þær konur sem kusu að fæða börn sín inn á fæðingardeild 

eyddu mestum tíma sínum, eða um 76%, í stellingum þar sem þær lágu annaðhvort á bakinu eða á 

hliðinni. Aðra sögu var að segja af þeim konum sem ákváðu að eiga börn sín á fæðingarheimili þar sem 

þær voru í láréttum stellingum í um 18% af tímanum og nýttu sér uppréttar stellingar í mun meira mæli. 

Annað sem var athyglisvert í rannsókninni var að þegar konurnar fengu spurningalista til sín sex vikum 

eftir fæðinguna voru þær einróma um að óþægilegasta stellingin í fæðingunni var sú þegar þær lágu á 

bakinu. Höfundar, ásamt ljósmæðrum sem sinntu konunum í fæðingunni, töldu þennan mikla mun mætti 

útskýra að einhverju leiti með tilliti til umhverfis. Umhverfið á fæðingarheimilinu var minna sjúkrahús-

miðað sem hvatti konuna og efldi hana til að nýta rýmið í kringum sig til að finna hvaða hreyfingar og 

stellingar hentuðu henni best. Búnaður líkt og baunapoki, fæðingarkollur og mottur á gólfinu hvatti 

konurnar enn frekar til að kanna mismunandi lífeðlisfræðilegrar stellingar í fæðingunni. Konurnar á 

fæðingarheimilinu fengu meira frelsi á meðan konunum á fæðingardeildunum var frekar leiðbeint upp í 

rúm til dæmis til þess að hægt væri að fylgjast betur með hjartslætti fóstursins. Þó má deila um 

áreiðanleika rannsóknarinnar þar sem að úrtakið innihélt aðeins 10 konur. Eins hefði verið fróðlegt að 

sjá niðurstöðunum skipt upp eftir fyrsta og öðru stigi en rannsakendur völdu að setja bæði tímabilin undir 

sama hatt. 
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4 Umræða 

Samkvæmt sögulegum heimildum er það ljóst að það að vera á hreyfingu og í uppréttri stöðu í fæðingu 

var eitt sinni viðtekin venja (Dunn og Caldeyro-Barcia, 2015; Dundes, 1987). Á árunum 1960-1980 má 

segja að hafi orðið eins konar sprenging í rannsóknum á gildi hreyfingar og uppréttra stellinga í fæðingu 

sem sýndu fram á margskonar jákvæð áhrif (Johnson o.fl., 1991; Caldeyro-Barcia, 1979; Mendez-Bauer 

o.fl., 1975). Síðan þá hafa enn fleiri rannsóknir litið dagsins ljós sem sýnt hafa fram á hið sama. Þrátt 

fyrir það fæða flestar konur um allan heim, með örfáum undantekningum, börn sín liggjandi upp í rúmi 

(Gizzo o.fl., 2014; Lawrence o.fl., 2013; Priddis o.fl., 2012; Priddis o.fl., 2011).  

Meginmarkmið þessarar fræðilegu samantektar var að skoða árangur hreyfingar og uppréttra 

stellinga hjá hraustum frumbyrjum á fyrsta stigi fæðingar. Rannsóknir síðustu ára hafa sýnt fram á 

nokkra jákvæða þætti samhliða hreyfingu og uppréttra stellinga kvenna í fæðingu en þeir eru meðal 

annars; styttra fyrsta stig fæðingar, aukið blóðflæði til fylgju og fósturs, betri samdrættir og minni verkir. 

Auk þess getur hreyfing og uppréttar stellingar á fyrsta stigi fæðingar auðveldað barninu að skorða sig 

ofan í mjaðmagrind móður til að það nái hagstæðari snúning á leið sinni í heiminn auk þess sem upplifun 

kvennanna af fæðingarferlinu er yfirleitt betri (Gizzo o.fl., 2014; Lawrence o.fl., 2013; Priddis o.fl., 2012; 

Priddis o.fl., 2011). Höfundi verkefnis er jafnframt ljóst að niðurstöður rannsókna benda til að hreyfing 

og uppréttar stellingar hjá hraustum frumbyrjum á fyrsta stigi fæðingar minnka líkur á spangarklippingu 

og að fæðing endi með keisaraskurði auk þess sem auknar líkur er á blæðingu eftir fæðingu (Gizzo o.fl., 

2014). Ákvörðun var þó tekin við gerð þessa verkefnis að fjalla ekki sérstaklega um þessa þætti þar sem 

fæðingarstellingar á öðru stigi fæðingar geta þar einnig spilað stórt hlutverk. 

Rannsóknir eru þó misvísandi um áhrif hreyfingar og uppréttra stellinga á tímalengd fyrsta stigs þó 

fleiri rannsóknir sýni fram á styttingu þess hjá hraustum frumbyrjum (Gizzo o.fl., 2014; Kumud o.fl., 2013; 

Lawrence o.fl, 2013; Priddis o.fl., 2012). Aðrar rannsóknir sýna ekki fram á marktækt samband þar á 

milli (Delgado o.fl., 2019). Að sama skapi fannst engin rannsókn sem sýnir að hreyfing og uppréttar 

stellingar hafi slæm áhrif á framgang í fæðingu og/eða lengi fyrsta stigið.  

Þá má gagnrýna að rannsakendur skilgreina lítið sem ekkert muninn á uppréttum stellingunum sem 

verið er að skoða hverju sinni og setja þær saman undir einn hatt án frekari útskýringa. Aðeins rannsókn 

Gizzo og félaga (2014) skráði í hve miklu magni notast var við ákveðnar uppréttar stellingar. Þó greindu 

þeir ekki frá því hvort einhver marktækur munur var innbyrðis á milli stellinganna og útkomu í fæðingum. 

Því er þörf á nýjum rannsóknum með stærra úrtaki þar sem raunverulegur munur er greindur á milli 

mismunandi uppréttra stellinga og hreyfingar. Þannig má t.a.m. skoða hvort munur sé á útkomu hjá þeim 

konum sem halla sér fram eða þeirra sem nýta sér mjaðmahreyfingar og/eða ganga um gólf. En 

vísbendingar eru uppi um að báðar aðferðir skili góðum árangri (Gizzo o.fl., 2014).  

Algengasta ástæða þess að barn fari skakkt ofan í grind móður er framhöfuðstaða. Fyrir 15 árum 

síðan kom út tímamótarannsókn Stremler og félaga (2005) sem leiddi í ljós að þegar kona var á fjórum 

fótum í fæðingu hafði það marktæk áhrif á snúning barns úr framhöfuðstöðu yfir í hvirfilsstöðu. 

Rannsóknir síðan þá hafa verið misvísandi og þónokkrar ekki fundið marktækt samband þarna á milli 

(Guittier o.fl., 2016; Desbriere o.fl., 2013). Áhorfsrannsókn Gizzo o.fl. (2014) sýndi þó fram á sterkt 
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samband á milli þess að vera á hreyfingu og í uppréttum stellingum á snúning barns í grind úr framhöfuð-

stöðu. Sú rannsókn gefur þó ekki til kynna hvort ákveðin stelling, eins og það að vera á fjórum fótum, 

hafi meiri áhrif en önnur á snúning barns í grind móður. Á Landspítalanum er það þekkt að þegar 

ljósmóður grunar og/eða staðfest hefur verið með sónar að barn sé í framhöfuðstöðu í fæðingunni er 

konum yfirleitt leiðbeint að koma á fjórar fætur. Þar sem rannsóknarniðurstöður viðfangsefnisins eru 

óljósar og ennþá mörgum spurningum ósvarað er þörf fyrir framtíðarrannsóknir á þessu sviði sem rýna 

betur í þennan þátt og fá úr því skorið hvort það skili raunverulegum árangri á snúning barns úr 

framhöfuðstöðu að kona sé á fjórum fótum á fyrsta stigi fæðingar.  

Vitað er að konur sem nýta sér láréttar stellingar í fæðingu finna fyrir meiri verkjum ásamt því að þær 

hafa meiri þörf fyrir frekari verkjastillingu svo sem mænurótardeyfingu eða annarsskonar lyf sem geta 

truflað eðlilegan gagn fæðingar (Gizzo o.fl., 2014; Lawrence o.fl., 2013). Samkvæmt klínískum 

leiðbeiningum eiga íslenskar ljósmæður sem sinna meðgönguvernd að fræða skjólstæðinga sína meðal 

annars um undirbúning fyrir fæðingu, gerð fæðingaráætlunar og verkjastjórnun í fæðingu (Landlæknis-

embættið, 2008). Þrátt fyrir það bendir langsniðsrannsókn Gottfredsdottur o.fl. (2016) til að þörf sé á 

úrbótum þegar kemur að fræðslu kvenna í meðgönguvernd þar sem íslenskar konur telja of litlum tíma 

eytt í upplýsingagjöf um fæðinguna. Því er mikilvægt að ljósmæður gefi sér góðan tíma til að veita slíka 

fræðslu um fæðinguna ásamt því að hafa góða þekkingu á notkun hreyfingar og uppréttra stellinga til 

verkjastillingar. Að auki er mikilvægt að ljósmæður séu meðvitaðar um hugsanleg áhrif sem fæðingar-

staða getur haft á fæðingarreynslu konunnar og á útkomu fæðingar. Ljósmæður ættu því að hvetja konur 

til frjálsræðis til að hreyfa sig úr einni stellingu í aðra og finna þannig út hvaða stelling henti þeim best 

(Thies-Lagergren o.fl., 2013).  

Ekki var sérstaklega tekið fyrir í þessu verkefni áhrif hreyfingar og uppréttra stellinga á hraustar konur 

á fyrsta stigi sem hafa fengið mænurótardeyfingu. Þess má þó geta að rannsóknir benda til að 

ljósmæður eru líklegri til þess að hvetja konur til að vera í útafliggjandi stöðu á fyrsta stigi fæðingar ef 

þær eru með mænurótardeyfingu samanborið við þegar þær sinna konum án deyfingar (Barasinski o.fl., 

2018). Því má velta fyrir sér hvort ljósmæður og aðrir heilbrigðisstarfsmenn nýti deyfinguna sem ákveðna 

afsökun og leiðbeini konum í lárétta stöðu í stað hreyfingar og uppréttra stellinga, þó konurnar geti í 

flestum tilfellum vel hreyft sig. Forvitnilegt væri að skoða þennan þátt frekar á íslensku úrtaki m.t.t. 

aukningu á notkun mænurótardeyfingar hjá hraustum íslenskum konum án áhættuþátta (Eva Jónasdóttir 

og Védís Helga Eiríksdóttir, 2018). 

Fæðingarumhverfið getur einnig haft hamlandi áhrif á getu konunnar til að nýta sér hreyfingu og 

uppréttar stellingar í fæðingu (Walsh, 2017). Samspil fæðingarhormóna er viðkvæmt ferli og getur 

auðveldlega raskast fyrir tilstuðlan áreita úr umhverfi og óþarfa inngripa (Thornton o.fl., 2020; Walsh, 

2017). Flest börn á Íslandi fæðast á Kvennasviði Landspítalans en árið 2016 voru um 74% allra fæðinga 

á landinu þar. Í útgefnu skjali frá Landlæknisembættinu (2007) er Landspítalinn flokkaður sem fæðingar-

staður A og er því talinn heppilegur fæðingarstaður fyrir konur í áhættumeðgöngu. Þrátt fyrir það fæða 

flestar heilbrigðar konur án áhættuþátta á Íslandi börn sín þar (Eva Jónasdóttir og Védís Helga 

Eiríksdóttir, 2018) en það getur haft áhrif á möguleika til að styðja við eðlilegt ferli. Vitað er að ýmsar 

hindranir eru til staðar sem verða til að konur nýta sér í minna magni  hreyfingu og uppréttar stellingar á 

sjúkrastofnunum sem eru með blöndum fæðingardeildum. Ástæðan getur m.a. falist í því að rúmið er í 
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ákveðnum forgrunni sem er talið ýta undir að konunni finnist hún eiga að leggjast í rúmið frekar en að 

hreyfa sig og notast við uppréttar stellingar. Auk þess er fæðingarstofan á slíkum stofnunum yfirleitt með 

tæknilegu ívafi sem ýtir undir aukin inngrip (Bowden o.fl., 2016; Foureur o.fl., 2011; Priddis o.fl., 2011). 

Í þessu samhengi er áhugavert að skoða rannsóknir sem sýna að konur sem fæða börn sín á 

fæðingarheimili nýta umhverfi sitt mun betur og nýta sér frekar hreyfingu og uppréttar stellingar en þær 

konur sem fæða á hefðbundinni fæðingarstofu sjúkrahúsa (Priddis o.fl., 2011). Hér á landi má ætla að 

lokanir á ljósmæðrastýrðum einingum víðsvegar um landið síðustu ár komi frekar í veg fyrir að að konur 

í eðlilegri fæðingu hafi val um fæðingarstað og fæða því flestar konur börn sín á hátæknisjúkrahúsi, líkt 

og á Kvennadeild Landspítalans (Steina Þórey Ragnarsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2015). Velta má 

fyrir sér hvort þessi þróun hafi haft áhrif í þá átt að fækka eðlilegum fæðingum hér á landi. Fróðlegt væri 

að skoða frekar þennan þátt á Íslandi á komandi árum.  

Við gerð þessa verkefnis kom í ljós að engin rannsókn hefur skoðað áhrif hreyfingar og uppréttra 

stellinga á fyrsta stigi fæðingar á úrtaki íslenskra kvenna. Aðeins hefur verið skrifað um fæðingar-

stellingar á öðru stigi og spangarútkomu í fæðingum (Sveinsdottir, Gottfredsdottir, Vernhardsdottir, 

Tryggvadottir og Geirsson, 2018; Margrét I. Hallgrímsson og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2004). Áhugavert 

væri að sjá í hve miklu magni íslenskar konur notast við hreyfingu og uppréttar stellingar á fysta stigi 

fæðingar og auk þess að skoða hvort munur sé á niðurstöðum út frá fæðingarstað. Þá væri jafnframt 

forvitnilegt að framkvæma eigindlega rannsókn í íslensku fæðingarumhverfi til að rýna betur í upplifun 

kvenna af notkun mismunandi stellinga. Það skal þó hafa í huga að tilfinningaleg reynsla, svo sem 

ánægja og sú tilfinning að þú hafir stjórn á aðstæðum, er huglæg og vegna þess er ákveðin áskorun að 

túlka niðurstöður og mæla upplifun kvenna af fæðingu (Priddis o.fl., 2011).  
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Ályktanir 

Rannsóknir á hreyfingu og uppréttum stellingum hjá hraustum frumbyrjum á fyrsta stigi fæðingar benda 

til margvíslegra jákvæðra áhrifa sem styðja við eðlilegt fæðingarferli. Við lifum í hröðu samfélagi með 

stöðugri tækniþróun. Viðurkenna þarf að ýmsar hindranir í umhverfi fæðinga á blönduðum fæðingar-

deildum sérstaklega og skoða þarf með hvaða hætti best er að undirbúa konur á meðgöngu fyrir 

fæðingu. 

Ofangreind fræðileg samantekt bendir til að ljósmæður og aðrir umönnunaraðilar kvenna í eðlilegri 

fæðingu ættu að taka mið af væntingum hverrar og einnar konu, styðja og virkja konur í auknum mæli 

til að finna sér góðar stöður meðan á fæðingu stendur og síðast en ekki síðst að veita konum fræðslu 

og stuðning á meðgöngu. Aukin þekking ljósmæðra á jákvæðum áhrifum hreyfingar og uppréttra 

stellinga, jafnt sem vandamálum sem útafliggjandi stellingar geta valdið er mikilvæg til að standa megi 

vörð um eðlilegar fæðingar og auka jákvæða fæðingarreynslu móður. Jafnframt þarf að huga að því að 

þjónustan í barneignarferlinu sé ekki brotakennd þannig að samræmi sé á milli upplýsinga hvar sem er 

í kerfinu.  
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