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Ágrip 

Bakgrunnur: Þegar fæðingarumhverfi er hannað eftir þörfum kvenna getur það stutt við eðlilegt ferli 

fæðinga. Ljósmæður eru í lykilstöðu til að betrumbæta ákveðna þætti í fæðingarumhverfinu með 

einföldum aðgerðum svo það styðji betur við eðlilegt fæðingarferli. Í dag eru margar fæðingarstofur 

útbúnar þannig að sú tækni sem er í boði er vel sýnileg og jafnvel það eina sem blasir við konu í fæðingu. 

Það getur leitt til að kona finni fyrir óöryggi sem getur hamlað að hún fæði eðlilega og nýti síður sín eigin 

bjargráð.  

Tilgangur: Forprófa mælitækið BUDSET til að meta fæðingarumhverfi á Íslandi auk þess að taka viðtöl 

við ljósmæður til að skoða reynslu þeirra af fæðingarumhverfinu. 

Aðferð: Eigindleg rannsókn með vettvangsathugunum á fjórum fæðingarstöðum og innihaldsgreining á 

fjórum einstaklingsviðtölum.  

Niðurstöður: BUDSET hentar vel við mat á fæðingarumhverfi hér á landi. Samkvæmt því styður 
fæðingarumhverfið misvel við eðlilegar fæðingar (65,5 - 80 stig af 100 mögulegum). Í viðtölunum kom 

fram yfirþemað ,,áhrif fæðingarumhverfis‘‘. Meginþemun voru tvö: 1) Fæðingarumhverfi er allskonar. 

Það undirstrikaði fjölbreytni sem var til staðar í fæðingarumhverfinu, þætti sem styðja við eðlilegt ferli og 

þætti sem hamla. 2) Hlutverk ljósmóður. Ljósmæður telja nærveru þeirra skipta máli í 

fæðingarumhverfinu, að það sé nokkurskonar verkfæri, ásamt því að geta veitt samfellda þjónustu. Þeim 

þótti mikilvægt að konur upplifðu sig ekki sem gesti á fæðingarstofum. Undirþemu voru níu.  

Ályktanir: Hönnun fæðingarumhverfis sem ætlað er fyrir allar konur skiptir miklu máli til að það styðji við 

eðlilegar fæðingar. Nýta má BUDSET til að skoða fæðingarumhverfi hér á landi með tilliti til þess sem 

betur má fara til að styðja við eðlilegt ferli fæðinga. Miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar eru 

vísbendingar um að ljósmæður gegni mikilvægu hlutverki í að skapa og hagræða fæðingarumhverfi eftir 

þörfum hverrar og einnar konu til að auka líkur á að hún fæði eðlilega. 

 

 

 

Lykilorð: fæðingarumhverfi, eðlileg fæðing, ljósmæðra umönnun, fæðingarrými og fæðingarstofa. 
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Abstract 

Background: When a birth environment is designed based on women´s needs it supports a normal 

birthing process. Midwifes are in a key position to improve specific aspects of the birth environment 

through simple actions allowing it to better support a normal birth. Today, many birth rooms are equipped 
and designed in a manner which makes the available medical technology clearly visible to the woman 

in labour and in some cases, the only thing she sees in her immediate surroundings. This can lead to 

the woman feeling insecure and ultimately hinder a normal birth and discourage the woman from using 

her own abilities to aid the process. 

Purpose: Pre-test the BUDSET, a tool to assess birth environment in Iceland in addition to interviewing 

midwives to analyse their experiences of Icelandic birth environments. 

Method: Qualitative research with field observations at four birthing places and content analysis of four 

individual interviews. 

Results: BUDSET is well suited for assessing birth environments in Iceland. According to the tool, the 

birth environments supported a normal birth to varying degrees (65.5 - 80 points out of a possible 100). 

In the interviews, a principle theme emerged "the impact of the birth environment" under which two main 
themes were identified: 1) All sorts of birth environments exist. This highlights the diversity that exists in 

the birth environment and the various factors that support the normal process and the factors that inhibit 

it. 2) The role of the midwife. Midwives consider that their presence in the birth environment is important 

and in a way a tool in itself, as well as being crucial to the provision of continuous support. They 

considered it to be important that women did not experience themselves as guests in their birth rooms. 

The sub-themes that emerged from the content analysis were nine. 

Conclusions: The design of a birth environment which is meant to cater to any woman is very important 

in supporting a normal birth. BUDSET can be used to examine the birth environments in Iceland with 

regard to what can be done better to support the normal process of childbirth. Based on the results of 

this study, there are indications that midwives play an important role in creating and optimising the birth 

environment according to the needs of each individual woman to increase the likelihood that she will 

give birth normally. 

 

 

 

Keywords: birth environments, normal birth, midwifery care, birth space, birth room.
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1 Inngangur  
Það er viðurkennt að fæðing um leggöng feli í sér ávinning fyrir heilsu flestra kvenna og nýbura. Mæður 

jafna sig fyrr eftir fæðingu um leggöng samanborið við aðra fæðingarmáta og lífeðlisfræðileg fæðing 

tengist auknum líkum á að konur hefji brjóstagjöf og haldi henni áfram (Perez-Botella, van Lessen, 

Morano og de Jonke, 2020). Í umfjöllun ljósmæðra um umönnun kvenna í fæðingu er lögð áhersla á 

mikilvægi umhverfis í fæðingu. Kenningin um fæðingarsvæðið (e. Birth Territory) leitast við að lýsa, 

útskýra og spá fyrir um samband og samspil umhverfis í fæðingarherberginu þ.m.t. þátta á borð við vald 

og stjórn og svo það hvernig konan upplifir hríðar bæði lífeðlisfræðilega og tilfinningalega. 

Meginviðfangsefni kenningarinnar er þegar ljósmæður sjá til þess að umhverfi í fæðingu sé eins og best 
verður á kosið og að það nái að hámarka þann stuðning sem mögulegt er að veita konu og barni í 

fæðingu. Það leiðir til þess að auknar líkur verði á að konan nýti krafta sína til að fæða, verði sáttari með 

upplifunina og aðlagist auðveldar tímabilinu eftir fæðingu. Hlutverk ljósmóðurinnar er að veita vernd á 

fæðingarstofu en það virðist vera lykilatriði í því að stuðla að eðlilegri fæðingu (Fahy og Parratt, 2006).  

Að hanna aðstöðu sem mætir þörfum kvenna í fæðingu, stuðningsaðila þeirra og 

heilbrigðisstarfsfólks er krefjandi verkefni. Vel útfærð hönnun á fæðingarstofum ætti að auðvelda 

lífeðlisfræðilega fæðingu en einnig að bjóða upp að á hafa greiðan aðgang að þeirri tækni sem konur 

eða ungbörn gætu þurft á að halda. Eins og flestar fæðingarstofur eru útbúnar í dag er áherslan á að 

hafa greiðan aðgang að tækni fyrir konur og starfsmenn, en greitt aðgengi að tækni hefur verið tengt við 

aukna notkun á tækninni (Foureur, Leap, Davis, Forbes og Homer, 2010).  

Fæðingarumhverfi er ekki aðeins líflaust rými þar sem fæðing á sér stað. Hvert fæðingarrými mótast 

af ljósmóður og hinni barnshafandi konu. Þeirra tilfinningar, reynsla og sýn á fæðinguna skipta máli. 

Besti eiginleiki góðrar ljósmóður er að hafa getu til að byggja upp jákvæð félagsleg tengsl og veita 

tilfinningalega umönnun. Þegar fæðingarumhverfið býr yfir tilheyrandi rólegheitum og tengslum getur 

það haft áhrif á gæði ljósmæðraþjónustu (Hammond, Foureur, Homer og Davis, 2013). Hugmyndafræði 
salutogenesis gefur okkur færi á að skilja reynslu kvenna af fæðingum. Það gerir okkur einnig kleift að 

skilja rannsóknir á sviði ljósmóðurfræði þar sem vellíðan er aðal nálgun hugmyndafræðinnar en 

ljósmóðir sem vinnur af fagmennsku getur aukið vellíðan konu í barneignaferlinu (Downe og McCourt, 

2020; Sigfríður Inga Karlsdóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2009). Bakgrunnur þessarar rannsóknar 

byggir því á hugmyndafræði salutogenesis.  

1.1 Rannsóknarviðfangsefni  
Undanfarna áratugi hefur fæðingarferlið breyst mikið vegna áhrifa af sjúkdómsvæðingu 

barneignaferlisins (Topçu og Brown, 2019). Það er því ákveðið misræmi á milli fæðingarumhverfisins 

innan stofnana í dag og þeirrar þekkingar sem er að verða til um mögulega bestu aðstæður fyrir 

lífeðlisfræðilegrar fæðingar og fyrstu klukkutímana þar á eftir. Hönnun fæðingarumhverfis sem styðst 

við kenningu um salutogenesis felur í sér heildræna sýn á heilsu konunnar í fæðingu, barnsins og 
fjölskyldunnar. Samkvæmt þeirri kenningu er lögð áhersla á styrkleika konunnar í fæðingu og að virkja 

þætti sem hafa jákvæð áhrif á framgang fæðingar. Það leiðir frekar til vellíðunar og jákvæðari 

fæðingarreynslu (Drglin, 2019).  
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Fæðingum um leggöng sem eru eðlilegar eða án inngripa, þ.m.t. deyfinga og áhalda fer fækkandi á 

Landspítalanum samkvæmt skýrslu fæðingarskráningar. Árið 2018 voru þær 69,1% í samanburði við 

71,8% árið 2016 (Eva Jónasdóttir og Védís Helga Eiríksdóttir, 2018, 2020). Þrátt fyrir að tíðni inngripa 

eins og keisara sé fremur lág eða nokkuð stöðug heldur fæðingum um leggöng án inngripa áfram að 

fækka hérlendis (Eva Jónasdóttir og Védís Helga Eiríksdóttir, 2018, 2020; Heino og Gissler, 2020). Slík 

þróun er ákveðið áhyggjuefni er varðar eðlilegar fæðingar.  

1.2 Skilgreining hugtaka  

1.2.1 BUDSET (birth unit design spatial evaluation tool) 
BUDSET stendur fyrir birth unit design spatial evaluation tool sem er mælitæki og metur hvort 

fæðingarumhverfi sé í raun hagstætt með tilliti til eðlilegra fæðinga. Mælitækið er gátlisti sem inniheldur 

84 spurningar sem lúta að fæðingarumhverfinu og var það þróað árið 2010 í Ástralíu (Foureur o.fl., 

2010). 

1.2.2 Eðlileg fæðing 
Í þessu verkefni er rætt um eðlilega fæðingu og er þá átt við fæðingu þar sem kona fer sjálfkrafa af stað 

milli 37-42 viku, barn er í höfuðstöðu og móður og barni heilsast vel í kjölfar fæðingar. Fæðingin er án 

eftirmála, án inngripa og það þarf að vera gild ástæða fyrir því að trufla náttúrulega ferlið (International 

Confederation of Midwives, 2008; World Health Organization, 1997). 

1.2.3 Fæðingarumhverfi 
Þegar átt er við umhverfi í fæðingu er ýmist verið að fjalla um umhverfi innan fæðingarherbergis eða 

utan þess, það er áður en komið er inn á herbergið. Fæðingarumhverfi felur einnig í sér það umhverfi 

sem er utandyra eða sem er sjáanlegt út úr fæðingarherberginu. Fæðingarumhverfið er því ekki 

eingöngu staðbundið við fæðingarherbergið heldur á það líka við umhverfið allt frá því að komið er á 

fæðingarstaðinn og þar til komið er inn á fæðingarherbergið eða staðinn þar sem fæðing mun eiga sér 

stað (Foureur o.fl., 2010). 

1.3 Fræðilegur bakgrunnur  

1.3.1 Lífeðlisfræðileg fæðing 
Aukning inngripa í fæðingarferlinu er vaxandi áhyggjuefni á heimsvísu (Fox, Callander, Lindsay og Topp, 

2019). Erfitt er að sjá hvernig eðlileg fæðing getur haldið velli innan tækni- og læknisfræðilegs umhverfis 

sem er ráðandi og mótar þannig ákveðin viðhorf og gildi einstaklinga (Davis-Floyd, 2004). Tíðni 

keisaraskurða heldur áfram að aukast og er nú ein algengasta aðgerð sem framkvæmd er á fæðandi 

konum um allan heim (Shah og Setola, 2020; Sidebotham, 2012). Á sama tíma benda rannsóknir til 

þess að trú kvenna á að þær geti fætt eðlilega fari minnkandi (Sidebotham, 2012). 

Þrátt fyrir talsverðar umræður og rannsóknir í mörg ár er ekki sameiginlegur skilningur á hugtakinu 

,,eðlilegt‘‘ í fæðingu. Skilgreining Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar (e. World Health Organization) á 

eðlilegri fæðingu er þegar fæðing hefst sjálfkrafa og móðirin án áhættuþátta. Barnið fæðist sjálfkrafa í 

höfuðstöðu frá 37-42 viku. Eftir fæðingu heilsast móður og barni vel og er fæðingin án eftirmála. Markmið 
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umönnunar við eðlilega fæðingu er að lágmarka inngrip án þess að það hafi áhrif á öryggi. Aðferðin felur 

í sér að við eðlilega fæðingu ætti að vera gild ástæða til þess að trufla náttúrulega ferlið (World Health 

Organization, 1997). Alþjóðasamtök ljósmæðra skilgreina eðlilega fæðingu sem einstakt og kraftmikið 

ferli þar sem lífeðlisfræðilegir og sálfélagslegir þættir eru settir í samhengi. Eðlileg fæðing er þegar kona 

byrjar, heldur áfram og lýkur fæðingu með því að ungbarn fæðist sjálfkrafa. Konan er gengin fulla 

meðgöngu og á þeim tíma er barn í höfuðstöðu. Fæðingin er án aðgerða, lækninga og inngripa 

(International Confederation of Midwives, 2008). 

Lífeðlisfræðileg fæðing er fæðing sem er drifin áfram af eðlislægu afli konu og barns. Eðlileg fæðing 

er þegar ekki eru notuð inngrip eins og mænurótardeyfing eða aðrar verkjastillingar með lyfjum, þar sem 

það getur haft áhrif á náttúrulegt ferli fæðingar sem getur leitt til skaðlegra áhrifa á móður (Anim-

Somuah, Smyth, Cyna og Cuthbert, 2018; World Health Organization, 1997). Eðlileg fæðing er því 
líklegri til að vera öruggari og heilbrigðari vegna þess að þar eru engin óþarfa inngrip sem raska ferlinu. 

Sumar konur og/eða fóstur þróa með sér fylgikvilla sem krefjast læknisaðstoðar til að tryggja útkomu 

sem er örugg og eykur líkur á heilbrigði móður og barns. Að styðja við lífeðlisfræðilega fæðingu gefur 

líka möguleika á að bæta útkomu fyrir móður og barn, jafnvel þó að fylgikvillar séu til staðar (American 

College of Nurse-Midwives, 2012). Með því að hafa góðan skilning á lífeðlisfræðilegri fæðingu sem 

byggir á gagnreyndri þekkingu skapast tækifæri á að ná fram jákvæðri útkomu fæðingarinnar (Perez-

Botella o.fl., 2020; Prosser, Barnett og Miller, 2018). 

Þó að fæðing sé lífeðlisfræðilega samfellt ferli, er henni almennt skipt niður í þrjú stig. Í umræðum 

síðustu misseri hafa komið upp efasemdir varðandi það hvort mörkin á milli þessara mismunandi stiga 

séu eins mikil og áður var haldið. Fæðing á sér stað þegar útvíkkun verður á leghálsi og leiðandi hluti 

fósturs færist neðar á sama tíma og reglulegir samdrættir verða í legi. Hversu oft og eða sterkir 

samdrættir eiga að vera og á hvaða hraða útvíkkun á að eiga sér stað er hins vegar umdeilt. Þar má t.d. 
nefna að ekki er sameiginlegur skilningur á hvað telst vera löng fæðing. Jafnvel þó talið sé að 0,5 cm til 

1 cm útvíkkun á leghálsi á klukkustund sé fullnægjandi fyrir bæði fjöl- og frumbyrjur, þá hafa nýlegar 

rannsóknir sýnt að mynstur og tímalengd fæðingar hefur meiri breidd en fyrr var talið. Niðurstöður 

rannsókna á framgangi fæðingar staðfesta að leghálsinn víkkar ekki út á sama hraða hjá öllum konum. 

Það er því mikilvægt að ljósmæður taki tillit til fleiri þátta sem benda til framgangs í fæðingu. Þessir 

þættir geta verið leghálsbreyting (mýking, stytting og staðsetning), hegðun móður (svo sem breytt staða, 

öndunarmynstur eða ósjálfráð hljóð) og fyrirsætur fósturhluti ásamt snúningi barns. Það er hægt að 
styðja við þessa þætti með því að lágmarka hávaða og minnka lýsingu í fæðingarumhverfinu og að 

móðirin fari í þá stellingu sem henti henni best í gegnum fæðinguna (Perez-Botella o.fl., 2020). 

Ávinningur eðlilegra fæðinga er mikill fyrir móður og barn. Fyrir nýburann er um að ræða bestu 

umbreytinguna sem á sér stað eftir fæðingu. Það er vegna þess að nýburinn getur farið beint í húð við 
húð snertingu sem hvetur til samveru móður og nýbura eftir fæðingu. Einnig er snemmbúið upphaf 

brjóstagjafar líklegra til að fylgja eðlilegri fæðingu (American College of Nurse-Midwives, 2012). 

1.3.2 Fæðingarumhverfið 
Fæðingarumhverfið mótar og hefur mikil áhrif á fæðingarreynslu konunnar, útkomu fæðingar og reynslu 

þess sem annast konuna í fæðingu (Walsh, 2007, 2010). Val konu um það í hvaða fæðingarumhverfi 
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hún ætli sér að fæða með tilliti til öryggis, skiptir hana miklu máli fyrir bæði árangur og ánægju af fæðingu 

(Adams, 2016; Perez-Botella o.fl., 2020). Þetta vísar ekki aðeins til líkamlegrar umönnunar, heldur einnig 

til sálrænna þátta eins og að heilbrigðisstarfsfólk sýni virðingu og að fæðingarumhverfið framkalli 

vellíðan. Í mörgum löndum færðust fæðingar æ meira inn á sjúkrahús um miðja 20.öld vegna fullyrðinga 

um aukið öryggi samanborið við fæðingu utan sjúkrahúsa. Hins vegar eru vaxandi vísbendingar um 

ávinning af fæðingu utan sjúkrahúss fyrir hraustar konur (Perez-Botella o.fl., 2020). Konur án 

áhættuþátta ættu að fá ráðleggingar um að fæða heima eða á ljósmæðrastýrðri einingu þar sem inngrip 
eru minni á þessum stöðum (National Institute for Health and Care Excellence, 2014).  

Jákvætt fæðingarumhverfi framkallar tilfinningu um öryggi og ánægju í fæðingarferlinu (Jenkinson, 

Josey og Kruske, 2014). Umhverfi sem líkist heimili eins og á fæðingarheimilum, sýnir betri klínískar 

útkomur fyrir konur án áhættuþátta og þeirra börn (Dahlen, 2019; Jenkinson o.fl., 2014). Þrátt fyrir þetta 
eru flestar nútíma fæðingarstofur eins og tæknivætt rými og bjóða upp á takmörkuð tækifæri fyrir róandi 

andrúmsloft og hreyfanleika kvenna sem styður við lífeðlisfræðilega fæðingu (Jenkinson o.fl., 2014). 

Tilfinning um næði í fæðingarumhverfi konu ýtir undir skynjun hennar á vellíðan sem jafnframt eykur 

tilfinningu um traust og öryggi. Fæðingarumhverfi samanstendur af ýmsum áþreifanlegum þáttum eins 

og heimilisþægindum eða tæknilegum búnaði eða oftast blöndu af þessu tvennu. Það getur skipt 

sköpum fyrir konuna hvernig rými fæðingarstofu er útfært af ljósmæðrum sem þekkja til aðstæðna 

(Thomson og Feeley, 2020). 

Árið 2014 var hannaður leiðarvísir í Ástralíu út frá gagnreyndri þekkingu um fæðingarumhverfi. Þar 

kom fram að fyrir mörgum konum er fæðingarumhverfi sjúkrahúsa framandi og vekur upp ótta og kvíða. 

Ótti og kvíði geta truflað viðkvæmt ferli taugahormóna sem knýja áfram fæðinguna og getur það aukið 

líkur á inngripum í fæðingarferlið. Inngrip tengist aftur á móti meiri hættu á neikvæðri fæðingarreynslu, 

áföllum og fæðingarþunglyndi með hugsanlega langtíma afleiðingum fyrir líðan kvenna, barna og 
fjölskyldna þeirra. Það eru vaxandi vísbendingar um að ákveðin áhersla í hönnun á fæðingarými geti 

haft áhrif á líðan konu í fæðingu og þar með tilfinningu hennar fyrir öryggi. Sé konan örugg og skynji ró 

í umhverfinu getur það dregið úr þörf fyrir inngrip í fæðingunni (Jenkinson o.fl., 2014).  

Það var fyrst á árunum 1990-2000 sem arkitektinn Bianca Leopri kynnti nýja viðmiðunarflokka fyrir 
fæðingarrými. Tveimur áratugum síðar er enn skortur á vitneskju um þessa vinnu meðal arkitekta, þar 

sem fæðingarrými eru álitin sem svæði innan læknisfræðinnar. Flestar fæðingarstofnanir eru enn 

hannaðar samkvæmt þeim reglum sem henta sjúklingum og hefðbundnum sjúkradeildum (Shah og 

Setola, 2020). Til dæmis eru herbergin hönnuð þannig að fæðingarrúmið sé aðalatriðið. Annað er að 

herbergin sýna ekki mýkt þar sem þau eru ferhyrnd og hafa engar ávalar línur (Foureur o.fl., 2010; Shah 

og Setola, 2020). Flest lönd skortir faglegar viðmiðunarreglur til að skilgreina mismunandi tegundir 

fæðingarstofa og þar af leiðandi gerist það sjálfkrafa á blönduðum rýmum eða hátæknisjúkrahúsum að 
hönnunin miðar við þær konur sem eru flokkaðar í áhættuhóp. Þetta leiðir til að lítið svigrúm er til 

breytinga á sviði byggingarlistar og hönnunar þannig að fæðingarrými geti betur stutt við það ferli sem 

þar fer fram. Þrátt fyrir að vitað sé að mjúk húsgögn og litríkir veggir eða skreytingar sem minna á 

heimilislegt umhverfi geti hjálpað til við lífeðlisfræðilega fæðingu þá þarf að innleiða þetta í raunverulegar 

aðstæður. Þessi nálgun vísar til þess að skapa viðeigandi fæðingaraðstöðu fyrir hvoru tveggja 

heilbrigðar konur sem og þær sem eru með fylgikvilla (Shah og Setola, 2020).  
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Sett hefur verið fram kenning um fæðingarsvæði (e. Birth Territory) sem útskýrir samspil milli 

umhverfis í fæðingarherberginu og hvernig konan upplifir fæðinguna. Kenningin byggir m.a. á hugtakinu 

landsvæðið (e. terrain) með undirhugtökunum helgur staður (e. sanctum) og eftirlitsherbergi (e. 

surveillance room) (Fahy og Parratt, 2006). 

Landsvæðið er stórt hugtak og táknar svæði einstakra fæðingarrýma, þar með talin húsgögn og 

fylgihlutir sem konan og stuðningsaðilar hennar nota í fæðingu. Tvö hugtök eru undir því og er annað 

þeirra nefnt helgur staður. Það er skilgreint sem heimilislegt umhverfi sem er hannað til að hámarka 

næði, vellíðan og þægindi kvenna. Þar á að vera auðvelt aðgengi að útisvæði, sér salerni og djúpu 

baðkari. Þar þurfa að vera hurðar sem hægt er að læsa til að uppfylla friðhelgi og öryggi fyrir konuna. 

Því þægilegra og kunnuglegra sem umhverfið er fyrir konuna, því öruggari og áhyggjulausari mun hún 

upplifa sig samkvæmt kenningunni. Helgur staður verndar og eflir líkur konunnar á að upplifa sjálfa sig 
og endurspeglast þetta í bestu lífeðlisfræðilegri virkninni ásamt tilfinningarlegri vellíðan (Fahy og Parratt, 

2006). 

Eftirlitsherbergi er hitt undirhugtakið. Það gefur til kynna klínískt umhverfi sem er hannað til að 

auðvelda eftirlit með konunni og til að hámarka vellíðan og þægindi starfsfólksins. Eftirlitsherbergið er 
með klínísku útliti þar sem búnaður er til staðar sem starfsfólk gæti þurft á að halda, sem er sjáanlegur 

og fæðingarrúmið er allsráðandi. Í þessum herbergjum eru eingöngu hurðar með gluggum sem að hægt 

er að horfa inn um eða engar hurðar. Konan hefur ekki greiðan aðgang að salerni, baðkari, né umhverfi 

utandyra. Því meira sem fæðingarherbergi víkur frá helgum stað, því líklegra er að konan finni fyrir ótta 

og að hún hafi minni trú á sjálfri sér, sem getur verið hamlandi fyrir lífeðlisfræðilegan framgang 

fæðingarinnar og vellíðan konu (Fahy og Parratt, 2006). 

1.3.2.1 Að fæða heima 
Rannsóknir benda til þess að konur velji heimafæðingu af mörgum ástæðum. Þær eru meðal annars 

vegna samfelldrar umönnunar ljósmóður sem þær þekkja, trú þeirra á náttúrulega ferlið, ósk um að hafa 

fjölskylduna til staðar og löngunar í þægilegt, kunnuglegt og persónulegt umhverfi. Framkvæmd var 

rannsókn í Ástralíu með rýnihópum þar sem í voru mæður með reynslu af heimafæðingu eftir að hafa 

áður fætt á sjúkrahúsi. Niðurstöður leiddu í ljós að fæðing sem átti sér stað í eigin umhverfi konunnar 

skapaði friðsælt og rólegt umhverfi fyrir fæðingarreynsluna. Konur lýstu tilfinningu um létti yfir því að 
geta verið heima frekar en að þurfa fara á sjúkrahús þegar þær voru komnar af stað í fæðingu. Það kom 

konunum skemmtilega á óvart hversu þægilegt og afslappandi það var að vera í eigin rými. Þægindin 

sem fólust í því að vera í eigin rými urðu til þess að þær valdefldust. Að eignast barn umvafin fólki sem 

konan valdi að hafa hjá sér veitti jafnframt ró og hughreystingu (Bernhard, Zielinski, Ackerson og 

English, 2014). 

1.3.2.2 Ljósmæðrastýrð eining 
Í ljósmæðrastýrðum einingum eru rýmin hönnuð sem heimilislegt umhverfi fyrir konuna. Að fæða þar 

styður við lífeðlisfræðilega fæðingu, vellíðan kvenna og jákvæða upplifun þeirra og fjölskyldna. Einkenni 

ljósmæðrastýrðra eininga er að þeim er stjórnað af ljósmæðrum og starfsemi þeirra grundvallast á 
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hugmyndafræði ljósmæðra. Einingarnar geta verið á sjúkrahúsi eða utan þess (McCourt, Rayment, 

Rance og Sandall, 2016).  

McCourt o.fl. birtu grein árið 2016 þar sem greint var frá reynslu fagfólks sem vann á 

ljósmæðraeiningum, ásamt því að segja frá reynslu kvenna og stuðningsaðila af því að fæða í 
ljósmæðraeiningum. Ljósmæðurnar sem unnu á þessum einingum, konurnar sem fæddu þar og 

stuðningsaðilar, höfðu sameiginlega sýn á einingarnar sem meðferðarrými. Á staðnum voru tvíbreið rúm 

sem voru þau notuð fyrir foreldra og barnið til að hvíla sig eftir fæðinguna. Konurnar fundu fyrir slökun 

og þægindum í eigin fæðingu. Ljósmæðurnar fundu einnig fyrir auknum metnaði sem fagaðilar og lýstu 

skoðunum sínum þannig að þeim fannst vera áberandi hversu vel þær gætu slakað á og lagt stund á 

það sem þær lýstu sem ,,alvöru ljósmóðir‘‘ til að styðja við lífeðlisfræðilega fæðingu. 

1.3.2.3 Fæðingarherbergi á stofnun 
Árið 2017 var haldin ráðstefna um rannsóknir í tengslum við eðlilegt ferli meðgöngu, fæðingar og fyrstu 

dagana eftir fæðingu. Á ráðstefnunni fjallaði fæðingarlæknirinn Fernandez að um allan heim byggir 

nútíma klínískt fæðingarumhverfi á læknisfræðilegri hugmyndafræði um betri fæðingu með hjálp 

tækninnar. Þrátt fyrir nýjustu tækni sem stendur konum til boða á sjúkrahúsum þar sem bæði er lagt upp 

með að hámarka upplifun mæðra og barna og lágmarka sársauka kvenna, er þetta fæðingarumhverfi 
að valda fæðandi konum vonbrigðum (Balabanoff, 2019).  

Ein rannsókn benti til þess að hönnun fæðingarherbergja á sjúkrahúsum sé oft ekki að styðja við þá 

starfsemi sem þar á sér stað. Þegar fólk er í umhverfi sem samræmist ekki þörfum þeirra og óskum 

upplifir það ósamræmi og streitu, gagnstætt því að þegar það er í umhverfi sem passar vel við þarfir 
þess þá upplifir það jákvæðar tilfinningar og árangur (Hammond, Foureur og Homer, 2014). 

Fæðingarrými innan sjúkrahúsa eru almennt staðsett innan stofnana sem eru byggðar til að sinna þeim 

sem eru veikir eða eru með sjúkdóma. Hönnunin fylgir því forskrift sem hentar öllum öðrum starfssviðum 

á sjúkrahúsinu eins og almennum lyflækningum, skurðsviði, gjörgæslu og fleiru (Shah og Setola, 2020). 

Sidebotham gaf út grein sem byggir á gagnreyndri þekkingu og gæti gagnast ljósmæðrum til að 

stuðla að eðlilegum fæðingum. Hún bendir á að virða þurfi friðhelgi konu til að hún upplifi sig örugga og 

óhefta. Hún ætti að geta valið sér stuðningsaðila sem hún vill hafa með sér í fæðingu. Halda ætti 

tækjabúnaði innan fæðingarherbergisins sem minnst áberandi og eingöngu að nota hann þegar þörf er 

á. Í fæðingarherberginu ætti að vera búnaður sem er hannaður til að stuðla að því að konan eigi auðvelt 

með að hreyfa sig og hvetja ætti til breytinga á stellingu hennar í gegnum fæðinguna. Einnig ættu að 

vera til staðar tæki eða tól sem veita líkamlegan stuðning sem gætu hjálpað konunni í gegnum 
fæðinguna og hvetja ætti konuna þegar möguleiki er fyrir hendi að fara í bað. Á sjúkrahúsum er 

fæðingarrúmið oft áberandi staðsett innan fæðingarherbergisins. Þetta hvetur ósjaldan konur til að eyða 

meiri tíma í rúminu en þörf krefur en rúmið snýr alla jafna að hurð herbergisins sem getur valdið því að 

konan upplifi sig berskjaldaða og varnarlausa. Þegar möguleiki er til staðar, ætti að færa rúmið upp að 

vegg eða jafnvel ýta því útaf fæðingarstofunni. Þetta einfalda framtak getur verið upphaf á mikilli 

breytingu hvað varðar aukinn hreyfanleika fyrir konuna og til að útbúa aukið fæðingarrými. Andrúmsloftið 

í fæðingarherberginu ætti að vera rólegt og aðlaðandi og það ætti að leggja allt kapp á að konan sé sú 

sem stjórni umhverfinu, hvar sem hún kýs að fæða. Að auki ætti konan ekki að hafa áhyggjur af því að 
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verða svöng eða þyrst á fæðingarstað og því þarf að hafa greiðan aðgang að mat og drykkjum 

(Sidebotham, 2012). 

1.3.3 Þættir í fæðingarumhverfi: aðkoma á fæðingarstað 
Árið 2010 kom út rannsókn frá Foureur og félögum sem fól í sér gátlista yfir þætti í fæðingarumhverfinu 

sem styðja við eðlilegt ferli fæðingar. Í komandi kafla verður fjallað um þættina sem koma fram á 
gátlistanum. Aðaláherslan er að skapa rými þar sem konur eru líklegastar til að finna fyrir öryggi og geti 

slakað á í fæðingu. Slíkt umhverfi einkennist af næði og heimilislegum eiginleikum og veitir konunni 

tilfinningu um eigin stjórn (Jenkinson o.fl., 2014). Þegar konur breyta um umhverfi og koma á sjúkrahús 

getur hægt á framgangi fæðingar. Þess vegna þarf að vera auðvelt að finna inngang á fæðingarstaðnum 

og ætti að vera sérstakur inngangur á sjúkrahúsum fyrir konur í fæðingu. Auðvelt ætti að vera að rata 

eftir að komið er inn og umhverfi útbúið þannig að það dragi úr kvíða konunnar (Foureur o.fl., 2010; 

Jenkinson o.fl., 2014). Langir gangar geta verið ógnvekjandi og valdið kvíða fyrir konur sem eru t.d. að 
koma í fyrsta skipti á stofnunina. Óttinn er meiri á nóttunni þegar lýsing og umgangur á staðnum er 

minni. Gangar án glugga eða nærvera ókunnugs fólks getur líka valdið kvíða og truflað framgang 

fæðingar (Foureur o.fl., 2010). 

1.3.3.1 Rými utandyra 
Mikilvægur þáttur í hönnun staða sem sinna heilbrigðisþjónustu er tengingin við náttúruna og getu 
sjúklinga, fjölskyldna og almennings til að komast greiðlega um utandyra. Vegna ótta í tengslum við 

fæðingu getur styrkur adrenalíns í blóði aukist og í kjölfarið getur fæðingin hægt á sér. Í rannsókn 

Foureur o.fl. kom fram að í þannig aðstæðum getur flutningur í annað umhverfi og þá sérstaklega út í 

garð, dregið úr ótta sem getur orðið til þess að konan endurheimtir framleiðslu oxýtósíns sem sér fyrir 

sterkari og þéttari samdráttum (Foureur o.fl., 2010). 

1.3.3.2 Rými móttöku 
Við komu á fæðingarstað skiptir móttaka máli. Það svæði á ekki að líta út eins og skrifstofa með 

skrifborðum eða móttökuborðum. Skrifborð og móttökuborð mynda yfirþyrmandi hindranir fyrir fjölskyldur 

sem koma á fæðingarstað. Því ætti svæði móttöku að vera eins lágstemmt og mögulegt er og ekki með 

háum borðum sem ýta undir hindrun milli starfsfólks og fjölskyldna. Biðrými ætti að hafa aðgengi að 

þægilegum stólum og lágum borðum. Svæðið ætti að vera aðlaðandi með blómum og myndum og 

augljósum merkjum um að þar ríki fegurð. Gott væri að hafa rýmið barnvænt með leikföngum og jafnvel 
leikrýmum fyrir systkini (Foureur o.fl., 2010). 

1.3.3.3 Rými inni á fæðingarstofu 
Persónulegt rými fyrir konu í fæðingu ætti ekki að vera beintengt við almenningssvæðið. 

Fæðingarherbergið er staður fyrir fæðingarferlið og ætti ekki að nota það sem herbergi eftir fæðingu. 

Athafnir (e. activity) sem eiga sér stað í fæðingu eru frábrugðnar þeim í sængurlegunni. Andrúmsloftið 
og forgangsröðunin er oft ólík. Fæðingarferlið og sársauki fæðingar framkallar ýmis viðbrögð. Konur 

reyna að draga sig til baka til að finna staði þar sem þær geta verið ótruflaðar, til að geta einbeitt sér að 

tilfinningum sínum og þeim breytingum sem eiga sér stað þegar líður á fæðinguna (Foureur o.fl., 2010). 
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Rannsóknir á staðsetningu rúmsins í fæðingarherberginu benda til þess að það megi ekki vera 

þungamiðja fæðingarherbergis. Alltof oft hafa herbergi verið hönnuð með þá stærð í huga að eingöngu 

rúm kemst fyrir og lítið annað. Það er betra ef það er hægt að ýta rúminu til hliðar, til dæmis á bak við 

hurð og á móti kæmi að herbergið væri með meira rými fyrir þær athafnir sem hentuðu hverri og einni 

konu meðan á fæðingunni stendur. Á sumum fæðingarstofum er hjónarúm en stærð þess getur í 

ákveðnum tilfellum dregið enn frekar úr nauðsynlegu rými sem gerir konum kleift að fæða fjarri rúminu 

(Foureur o.fl., 2010). 

Flestar ástralskar konur nota ekki rúm við fæðingu þegar þeim stendur eitthvað annað til boða. Þessir 

valkostir geta þó verið mismunandi milli menningar í hverju landi fyrir sig. Þetta val er sérstaklega notað 

ef nægilegt pláss er í boði og konum veittur stuðningur til að vera annars staðar en í rúminu. Konur sýna 

ósjálfrátt að þær vilji fæða á gólfi, á höndum og hnjám eða á hækjum sér. Þegar það eru þægilegir staðir 
til að standa á eða styðjast við, nota konur þá staði. Stuðningur þar sem konur geta hallað sér fram á 

við, auðveldar innri snúning barnsins í mjaðmagrindinni, sem gerir barnið tilbúið fyrir fæðingu. Konur 

sýna einnig löngun til að fæða á ýmsum stöðum í herbergi, þar á meðal í baðkari eða nálægt salerni 

(Foureur o.fl., 2010). 

1.3.3.4 Skynjun á heimilislegum þáttum 
Það er algeng skoðun að fæðingarstaðir ættu að vera litlar og heimilislegar einingar. Heimilislegt 

umhverfi getur t.d. skapast við það að hafa lítið borð og stóla nálægt glugga í fæðingarherberginu. Þörfin 

fyrir súrefni og sog þarf að tilheyra hverjum fæðingarstað, þrátt fyrir að verið sé að annast hrausta konu 

án fylgikvilla sem stefnir á lífeðlisfræðilega fæðingu. Það ætti helst að geyma í innbyggðum skápum. 

Konur vilja að tæknin virki fullkomlega, en þær vilja ekki þurfa að horfa á hana. Margar konur kvarta yfir 

því að herbergi séu hönnuð með læknisfræðilegar aðgerðir í huga, og einföldu hlutirnir sem gera rýmið 

heimilislegt, kunnuglegt og aðgengilegt séu því ekki sýnilegir. Það þarf líka að huga að því að konan 

geti geymt sínar eigur í skáp á fæðingarstofunni. Sá skápur ætti að vera hannaður þannig að hann 
auðveldi aðgang að eignum konunnar til að taka upp og pakka niður, því konur staldra oft stutt við á 

fæðingarstofunum (Foureur o.fl., 2010). 

1.3.3.5 Næði 
Náttúrulegt umhverfi getur stutt eðlilegt hormónaferli fæðingar með því að veita konunni tilfinningu um 
stjórn og næði (Forbes, Homer, Foureur og N, 2008). Kona í fæðingu ætti að vera sá aðili sem stjórnar 

í herberginu. Hún ætti t.d. að sjá hverjir eru að koma inn og það ætti að vera skilrúm eða fortjald til að 

viðhalda næði inni í herberginu. Konur vilja ekki upplifa sig til sýnis, það veldur þeim óöryggi. Skipulag 

herbergisins ætti að gefa vísbendingar sem benda strax til hindrana gegn óboðnum gestum svo að 

konan geti slakað á (Foureur o.fl., 2010). Banka ætti á hurðir áður en gengið er inn til að gæta að friðhelgi 

konunnar. Með því að hengja upp skilti þar sem stendur ,,vinsamlegast bankið’’ getur hvatt til þess 

(Jenkinson o.fl., 2014). 

1.3.3.6 Hávaðastjórnun 
Hljóðeinangrandi herbergi eru mikilvæg fyrir fæðingar. Hljóðeinangrun er nauðsynleg svo að konunni 

líði vel með að gefa frá sér hljóð á meðan á fæðingu stendur án þess að hafa áhyggjur af því að einhver 
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heyri til hennar. Herbergi sem eru hljóðeinangruð þýða líka að konur í aðliggjandi herbergjum þurfi ekki 

að hafa áhyggjur af hávaðanum sem kemur frá öðrum konum í fæðingum (Foureur o.fl., 2010). 

1.3.3.7 Öryggisráðstafanir 
Alhliða varúðarráðstafanir eru nauðsynlegar með smitvarnir í huga. Þær fela t.d. í sér að hafa handlaug 

í hverju fæðingarherbergi sem skal haldið aðskilinni frá baðvaski sem er eingöngu ætlaður konum í 
fæðingu. Hjá handlaugum þurfa að vera hanskar, sápuskammtarar og förgunarílát fyrir beitta hluti. Þessi 

atriði mega samt ekki, þó að þau séu aðgengileg, vera þungamiðja herbergisins. Æskilegra er að 

handlaug sé komið fyrir á sama hátt og súrefni, sogi og öðrum tæknilegum búnaði (Foureur o.fl., 2010). 

1.3.3.8 Líkamlegur stuðningur 
Konum í fæðingu líður oft betur þegar þær standa eða halla sér fram á eitthvað. Búnaður eins og dýnur, 

jógabolti og annar stuðningur fyrir fæðingu ætti að vera fyrir utan herbergi en færður inn eftir þörfum 

konunnar. Staðir þar sem konur getur legið, setið eða kropið niður á hnén eru aðrar leiðir til að veita 

stuðning innan rýmis (Foureur o.fl., 2010). 

1.3.3.9 Baðkar á fæðingarstofu 
Aðgangur að stóru baðkari er mikilvægur til að hjálpa konum að takast á við verki og auðvelda fæðingu. 

Hæfni til að liggja í vatninu, halda í stuðningsaðila, krjúpa, hreyfa sig eða sitja upprétt hjálpar 

fæðingarferlinu. Baðkar verður að vera nógu djúpt til að líkami konu geti verið á kafi þegar hendur og 

hné eru í botni baðkarsins. Fæst baðkör eru nógu djúp og konan neyðist því til að halla sér aftur (liggja 

á bakinu) til að fæða en sýnt hefur verið fram á að liggjandi staða sé ekki gagnleg fyrir lífeðlisfræði 

fæðingar (Foureur o.fl., 2010). 

1.3.3.10 Aðstaða í baðherbergi 
Til viðbótar við baðkarið, sem er meira sérkenni fæðingarherbergisins, ætti að vera baðherbergi með 

salerni, handlaug og sturtu sem hefur þann tilgang að skola og þvo af sér. Greiður aðgangur að sér 

salerni gerir konum kleift að viðhalda næði. Af þessum sökum ættu konur ekki að þurfa fara yfir gang 

eða deila salerni með öðrum konum (Foureur o.fl., 2010). 

1.3.3.11 Lýsing 
Lýsing skiptir miklu máli. Í fyrsta lagi ætti náttúruleg lýsing að vera tiltæk og notuð. Náttúrulegt ljós styður 

við líkamsklukku líkamans. Ljós hefur áhrif á skap og örvar fólk bæði lífeðlisfræðilega og sálrænt. 

Breyting á staðsetningu og styrk ljósa getur bæði veitt tækifæri á að mýkja lýsingu og skapa rólegra 

andrúmsloft, en á móti kemur að sterk lýsing hvetur til virkara andrúmslofts. Kona í fæðingu er mögulega 

í sama rými í 12 klukkustundir eða lengur og því ætti að vera hægt að dempa ljósin og komast hjá því 
að staðsetja ljósin beint yfir höfði konunnar. Miðlæg staðsetning loftljósa sem er að finna í mörgum 

fæðingarherbergjum eru líklegri til að auka kvíða hjá konum (Foureur o.fl., 2010). 
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1.3.3.12 Litir 
Vandað litaval er mikilvægt til stuðnings við líðan. Annað hvort með því að örva með bjartari litum eða 

hafa róandi áhrif með hlýjum, mildum tónum. Lítið magn af sterkum litum getur veitt örvun, en yfirleitt 

ættu herbergi að hafa sterka pastelliti og minna af hvítum og gulum. Markmiðið í fæðingu er að minnka 

örvun á heilabörkinn og viðhalda hugsunum í hægra heilahveli (Lepori, Foureur og Hastie, 2008) þess 
vegna eru æskilegustu litirnir þeir sem ekki örva (Foureur o.fl., 2010). 

1.3.3.13 Áferð og samsetning 
Við val á efnivið í fæðingarherbergi er fyrst og fremst horft á hversu auðvelt sé að þrífa og sótthreinsa 

umhverfið. Ákjósanlegur efniviður er náttúrulegur efniviður fremur en efniviður með hörðu yfirbragði sem 
örvar starfsemi vinstra heilahvels, sem er líklegra til að leiða til aukinnar framleiðslu á katekólamíni, sem 

veldur upphafi á keðjuverkun ótta (e. Fear Cascade). Sé konan örugg í fæðingarumhverfinu þá er hún 

líklegri til að leita eftir mjúkum og sveigjanlegum áferðum sem hún getur lagað að líkama sínum til að 

auka vellíðun sína. Fæðingarherbergi verða viðkunnanlegri og valda minni streitu ef það eru til staðar 

gluggatjöld, hillur og haldföng til að halla sér fram á og eitthvað í formi viðar innan herbergisins (Foureur 

o.fl., 2010). 

1.3.3.14 Umhverfi innandyra 
Fæðingarherbergi ætti að bera merki hreinleika og skipulags. Ásamt áherslu á kvenlega fegurð í 

listaverkum, málverkum eða myndum (Foureur o.fl., 2010). Útsýni yfir náttúru getur hjálpað til við að 

draga úr streitu samkvæmt ,,Biophilia tilgátunni’’. Í henni er átt við meðfædda tilhneigingu okkar til að 

laðast að lífi. Það getur því haft veruleg áhrif á líðan fólks að horfa á náttúrulegt umhverfi (Wilson, 1984). 

Tenging við náttúruna getur bæði verið í formi þess að geta horft á náttúru út um glugga eða með 

náttúrulegum hlutum innandyra eins og: vatni í gosbrunnum, laugum og fiskabúrum, grænum plöntum, 
slípuðum steinum, skeljum eða málverkum með myndum af náttúru og náttúrulegum hlutum. Áður hefur 

verið fjallað um að rúmið eigi ekki að vera allsráðandi í herberginu. Ef það fyrsta sem kona sér þegar 

hún kemur inn á herbergið er rúmið, þá túlkar hún þetta sem kröftug skilaboð að hún eigi að leggjast í 

það. Það getur orðið til þess að hún dvelji þar jafnvel restina af fæðingunni, oft hreyfingarlaus. 

Hreyfingarleysi og tilfinning um að vera undir stöðugu eftirliti örvar vinstri hluta heilahvelsins (Lepori o.fl., 

2008) sem leiðir til aukins kvíða og þá hefst hin margrædda keðjuverkun óttans (Foureur o.fl., 2010).  

Lyktin í fæðingarherberginu er annar þáttur sem þarf að hafa í huga. Lyktarskynið er ein 

frumstæðasta og öflugasta skynjun mannsins. Sótthreinsandi lykt örvar auðveldlega hræðsluviðbrögð 

og því ætti að forðast hana og deyfa með góðri og róandi lykt. Það er hægt að framkvæma með því að 

nota ilmkjarnaolíur. Í fæðingu þurfa konur jafnframt að geta stýrt hitastiginu í herberginu vegna þess að 

þeim er kalt og heitt á mismunandi tímum í gegnum ferlið. Kröfur um hönnun fela í sér sömu meginreglur 
og notaðar eru við vistfræðihönnun (e. environmentally sustainable design), eins og að hafa aðgengi að 

náttúrulegri loftræstingu og hafa gardínur fyrir gluggum til að draga úr hita og glampa þegar sólin skín 

skært (Foureur o.fl., 2010). 
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1.3.3.15 Kvenleiki 
Bogadregnir veggir eru hagnýtir til að búa til mýkra umhverfi, sem minnir á hella með vernduðum rýmum 

þar sem kona getur fundið fyrir öryggi og einbeitt sér að breytingum í fæðingarferlinu. Hellalíkt rými eykur 

þörf konunnar fyrir næði og að vera ekki undir stöðugu eftirliti. Sveigðir og ávalir hlutir endurspegla 

frumgerð móður jarðar og hin fæðandi kona bregst ómeðvitað við þessari frumgerð með minni streitu. 
Myndir með ávölum og mjúkum kvenlegum myndum á veggjum, líkt og ólétt kona og ávextir eru taldar 

vera róandi og hafa það í för með að sér að draga úr streitu (Foureur o.fl., 2010). 

1.3.3.16 Matur og drykkir fyrir konuna 
Fæðing getur staðið yfir í langan tíma og því ætti að vera til staðar létt máltíð, te- og kaffiaðstaða auk 
þess aðgangur að mat og baðherbergi fyrir stuðningsaðila svo þeir þurfi ekki að yfirgefa svæðið (Foureur 

o.fl., 2010). 

1.3.3.17 Aðbúnaður fyrir stuðningsaðila og umönnunaraðila 
Sögulega var ekki búist við því að stuðningsaðilar tækju þátt í fæðingarferlinu en það hefur breyst þar 

sem nú er hvatt til nærveru stuðningsaðila. Fæðing getur verið langt ferli og konur njóta góðs af 
stuðningnum. Þess vegna þurfa stuðningsaðilar að geta uppfyllt eigin orkuþörf með því að hafa aðgang 

að mat og drykkjum. Í fæðingu gætu konur þurft á næði að halda á ýmsum tímum. Sama gildir um 

stuðningsaðila sem gætu þurft að skreppa aðeins út af fæðingarherberginu til að fá smá rými fyrir sig. 

Fæðingarstaður ætti að veita stuðningsaðilum viðeigandi aðstöðu. Það þarf að vera fjölskylduherbergi 

sem stuðningsaðilar geta sótt til að fá sér næringu og þó það sé ekki nema úr sjálfsala. Ásamt því að 

geta hvílt sig örstutt í langri fæðingu. Salerni og sturtuaðstaða sem er sérstaklega merkt ætti að standa 

þeim til boða. Útdraganlegt rúm eða hægindastóll fyrir maka eða stuðningsaðila ætti einnig að vera 

innan fæðingarherbergis (Foureur o.fl., 2010).  

1.3.4 Umönnun ljósmóður 
Fyrir alla þá sem vinna við fæðingar er markmiðið það sama, að skilja og auðvelda lífeðlisfræðilega 

fæðingu (Downe, Byrom og Topalidou, 2020). Ýmsar kenningar og rannsóknir ljósmæðra benda til þess 

að umhverfið hafi veruleg áhrif á störf ljósmóðurinnar og þar með framgang fæðingarinnar (Hammond 

o.fl., 2014). Ljósmæður eru til staðar í flestum fæðingum í hinum vestræna heimi og geta beitt aðgerðum 
innan fæðingarumhverfisins til að styðja betur við lífeðlisfræðilega fæðingu og dregið úr inngripum 

(Sidebotham, 2012; Stark, Remynse og Zwelling, 2016). Ljósmæður ættu að hafa svigrúm til að 

endurraða inni á fæðingarstofu. Þær geta fjarlægt rúm frá miðju rýminu og sett það til hliðar svo það sé 

minna áberandi innan fæðingarstofu, en það gefur konum meira færi á að hreyfa sig innan rýmisins sem 

skiptir máli svo þær geti unnið meira með líkama sinn í fæðingunni. Slíkar breytingar krefjast ekki 

kostnaðar (Foureur, Leap, Davis, Forbes og Homer, 2011; Townsend, Fenwick, Thomson og Foureur, 

2016).  

Konur þurfa að hafa marga þætti í huga þegar þær velja fæðingarstað og þann stuðningsaðila sem 

þær ætla að hafa með sér í fæðingu. Val konu, hennar eigið heilsufar, stuðningur frá fjölskyldu og óskir 

stuðningsaðila geta spilað inn í þá ákvörðun um hvar sé best að fæða, á meðan sumar konur hafa ekki 

val um fæðingarstað vegna fylgikvilla. Í fæðingu geta ljósmæður hins vegar veitt þá umönnun og 
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stuðning sem þarf fyrir lífeðlisfræðilega fæðingu, óháð því um hvaða fæðingarstað er að ræða (Stark 

o.fl., 2016). Umönnun á fyrsta stigi fæðingar snýst um að treysta fæðingarferlinu og að tengjast upplifun 

konunnar og er það gert með því að fylgjast með framgangi og skilja lífeðlisfræði fæðingar. Félagslegt 

líkan af fæðingu leggur áherslu á tengsl þessarar reynslu og þess lykilhlutverks sem fæðingarumhverfið 

gegnir. Þegar samhengið þarna á milli er ljóst eru meiri líkur á að lífeðlisfræðilegt ferli njóti sín og 

fylgikvillar verði hjá færri konum. Hins vegar, í ljósi aukinnar sjúkdómsvæðingar fæðinga, getur 

ljósmæðrum fundist þær vera á milli félagslegra og líffræðilegra líkana (Walsh, 2017). 

Rannsókn þar sem gögnum var safnað með rýnihópum sem innihéldu eingöngu ljósmæður frá 

Bretlandi og Ástralíu þar sem markmiðið var að kanna hvernig fæðingarstaðir hefðu áhrif á þær, leiddi í 

ljós fimm þemu. Eitt af þemunum var að ,,skapa andrúmsloft: stjórna umhverfinu‘‘. Andrúmsloft er ekki 

áþreifanlegur þáttur á fæðingarstöðum og er eitthvað sem getur haft áhrif á hvernig okkur líður og verkar 
ólíkt eftir mismunandi umhverfi. Ljósmæðurnar viðurkenndu mikilvægi umhverfis fyrir lífeðlisfræðilega 

og tilfinningalega þætti fæðingar og unnu hörðum höndum að því að skapa andrúmsloft sem gaf til kynna 

næði, rólegheit og öryggi. Ljósmæðurnar lýstu því hvernig andrúmsloft væri mikilvægt fyrir flæði 

hormóna hjá fæðandi konu og hvernig sköpun á viðeigandi andrúmslofti í fæðingu væri lykilatriði í 

hlutverki þeirra sem ljósmæður. Geta til að stjórna umhverfinu og búa til viðeigandi andrúmsloft var 

breytilegt milli fæðingarstaða. Ljósmæðurnar lögðu áherslu á þætti eins og hávaðastjórnun, lýsingu, 

friðhelgi og heimilislegt yfirbragð fremur en umhverfi með tæknivæddum þáttum (Davis og Homer, 

2016). 

Það væri hægt að láta fæðingarstofu á sjúkrahúsum líta meira út eins og fæðingarheimili með því að 

dimma ljósin, færa staðsetningu fæðingarrúmsins og breiða úr mottum yfir gólfin. Lýsing og 

hávaðastjórnun eru mikilvægir þættir í andrúmsloftinu og æskilegastir ef lítil lýsing og hljóðlátt umhverfi 

er til staðar. Ein ljósmóðirin sagði: ,,Jafnvel ég finn að á fæðingarheimilum eru konur og 
fjölskyldumeðlimir þeirra líklegri til að færa húsgögn og slökkva ljósin en á fæðingarstofu er það eins og 

þau hugsi: við skulum ekki snerta neitt''. Fæðingarheimilum og umhverfi heimila var lýst sem rólegu og 

afslappandi. Aftur á móti var fæðingardeildum lýst sem streituvaldandi umhverfi sem hafði veruleg áhrif 

á skap og starf ljósmæðra. Heimili veitir ekki alltaf kjöraðstæður fyrir fæðingu en almennt þurfa 

ljósmæður að vinna af meiri ákefð til að búa til og viðhalda hentugu umhverfi fyrir fæðingu á sjúkrahúsi 

(Davis og Homer, 2016). 

Í etnógrafiskri rannsókn voru könnuð áhrif líkamlegrar og fagurfræðilegrar hönnunar fæðingarstofu 

innan sjúkrahúss á ljósmæður. Notuð voru myndbönd af fæðingum sex kvenna og þeirri umönnun sem 

þeim var veitt af ljósmæðrum. Myndbandsupptökur fóru fram á einu fæðingarheimili og tveimur 

fæðingardeildum á áströlskum sjúkrahúsum. Einnig voru tekin viðtöl við ljósmæður þar sem rýnt var í 

myndböndin og þar á eftir voru viðtölin þemagreind. Samkvæmt niðurstöðum urðu ljósmæður fyrir 
áhrifum af hönnun fæðingarherbergja í starfi sínu. Fagurfræðileg atriði, skipulag herbergisins og hönnun 

búnaðar og innréttinga höfðu þar áhrif. Fjögur megin þemu voru skilgreind og var eitt þeirra að ,,skapa 

andrúmsloft í klínísku rými''. Ljósmæður töluðu oft um að skapa andrúmsloft í fæðingarherbergjum sem 

þá voru álitin klínísk rými. Ljósmæðurnar ræddu hönnunar- og fagurfræðileg atriði eins og liti, lýsingu, 

heimilisleg einkenni og útsýni. Það var sterk tilfinning um að núverandi andrúmsloft á fæðingarstofum á 

sjúkrahúsi væru ekki við hæfi. Samkvæmt skoðunum ljósmæðranna er hægt að ná fram jákvæðum 
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breytingum á umhverfi í herbergi með jarðlitum, stillanlegri lýsingu og hitastigi, mjúkum (ekki 

beittum/hörðum) flötum og innréttingum, fersku lofti, náttúrulegri lýsingu, listaverkum og persónulegum 

hlutum eins og með kortum eða myndum (Hammond o.fl., 2014). 

1.3.5 Hugmyndafræðilegur bakgrunnur 
Ljósmæður leggja áherslu á mikilvægi þess að starfsemi, rannsóknir og stefnumótun í 
fæðingarþjónustunni verði römmuð inn af hugmyndafræði salutogenesis eða af því að efla heilsu. Þar 

er áherslan lögð á eftirmálalausa og jákvæða útkomu úr fæðingu fremur en sjúkdómsvæðingu hennar, 

þ.e. að markmið í umönnun sé að meðhöndla frávik og vandamál í stað þess að fyrirbyggja þau með 

því að vinna með þætti sem styrkja konuna (Downe og McCourt, 2020; Elva Björg Einarsdóttir og Ólöf 

Ásta Ólafsdóttir, 2009; Walsh, 2011). Hugmyndafræði ljósmæðra er þessi félagslega nálgun þar sem 

litið er á fæðingu sem lífeðlisfræðilegt ferli og lagður er þungi á samráð við konuna (Elva Björg 

Einarsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009). 

Hugmyndafræði salutogenesis getur aðstoðað okkur í að skilja hvers vegna öruggt umhverfi er svo 

mikilvægt fyrir fæðingarferlið og fæðingarreynsluna (Aune o.fl., 2015). Salutogenesis er inntakið í 

kenningu bandaríska félagsfræðingsins Aaron Antonovsky, árið 1979. Hann byggði kenningar sínar á 

meinafræðilegri nálgun er hann rannsakaði m.a. konur sem lifðu af helförina og fangabúðavist nasista. 
Hann átti von á að finna einstaklinga sem byggju við slæma heilsu en honum til undrunar fann hann að 

sumir eftirlifendur höfðu mikla bjartsýnistrú og náðu jafnvel félagslegri velgengni. Þessi staðreynd olli 

því að Antonovsky spurði spurningarinnar: ,,hvernig stendur á því að sumir lifa af svona hræðilega 

atburði, að því er virðist að öllu leyti tilfinningalega og andlega, en aðrir sundrast alveg?'' Rannsóknir 

Antonovsky beindust því að því að greina uppruna heilsu og vellíðunar. Í kenningu hans var áhersla á 

línulegt ferli heilsu og heilbrigðis, frá lítilli heilsu og til góðrar heilsu í stað þess að horfa bara á heilsu 

eða sjúkdóm sem einn punkt (Downe og McCourt, 2020).  

Antonovsky setti fram grundvallarspurninguna: ,,Við þekkjum öll hugmyndina um áhættuþætti. 

Getum við ekki frekar hugsað um hugtakið heilsuþátt?''. Hugmyndafræði hans opnar þar með dyrnar að 

því að endurmeta hugmyndina um áhættu og sé þetta yfirfært á fæðingu þá eigi ekki að byrja á því að 

lista upp sjúkdóma og erfiðar félagslegar aðstæður heldur að horfa á þá styrkleika sem eru vísbending 

um lífeðlislega fæðingu sem getur átt sér stað á fæðingarheimili eða í heimahúsi (Downe og McCourt, 
2020). 

Fæðingarumhverfi sem ber einkenni af hugmyndafræði salutogenesis hvetur til sameiningu allra 

aðila sem koma að umönnun konu í fæðingu, þ.e. ljósmóður, lækna og stuðningsaðila. Með því nær 
konan að tengjast sjálfri sér, tilfinningum sínum og öllum þessum aðilum sem koma að fæðingarferlinu 

hennar. Rými sem tekur mið af salutogenis auðveldar alla þá snertingu og stuðning sem kona þarf á að 

halda frá stuðningsaðila. Rýmið gefur frá sér þau skilaboð að stuðningur og nærvera stuðningsaðila hafi 

forgang fram yfir tækni og lyf þegar möguleiki gefst. Þess vegna er ekki tæknin í augnsýn innan 

salutogenísks rýmis (Drglin, 2019). Hugmyndafræði salutogenesis gefur okkur annað sjónarhorn til að 

skilja fæðingarreynslu kvenna. Það gefur okkur grunn til að byggja upp meðgönguvernd og rannsóknir 

á sviði ljósmóðurfræði, með því að horfa á styrkleika kvenna sem aðal nálgun (Downe og McCourt, 

2020). Vel hannað fæðingarrými ætti að tryggja að fæðing haldist án truflana eins og mögulegt er og 
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ferlið sé þannig að konan tileinki sér og verði í raun drifkraftur eigin fæðingar með sinni virkni og notkun 

fæðingarrýmis (Drglin, 2019). 

1.4 Tilgangur rannsóknar 
Lokaverkefni þetta er til meistaraprófs í ljósmóðurfræði og felur í sér forprófun á mælitæki og viðtölum 

við fjórar ljósmæður. Í Ástralíu var hannað mælitækið BUDSET (birth unit design spatial evaluation tool) 

sem er notað til að meta fæðingarumhverfi með tilliti til þess hvort það sé hagstætt og hvetji til eðlilegra 

fæðinga (Foureur o.fl., 2011). Tilgangur verkefnisins er því að þýða gátlista BUDSET og forprófa hann 

með því að fara í vettvangsathugun á fæðingarstofur hérlendis og skoða hvort gátlistinn sé nothæfur 

fyrir aðstæður á Íslandi auk þess að kanna viðhorf ljósmæðra til fæðingarumhverfis. 

1.5 Rannsóknarspurning 
Styður fæðingarumhverfi við eðlilegt ferli fæðingar samkvæmt BUDSET og hver er reynsla ljósmæðra 

sem sinna fæðingarhjálp af umhverfi fæðingarstofunnar á Íslandi? 
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2 Aðferðir 
Í eftirfarandi kafla verður fjallað um rannsóknarsnið, gagnasöfnun, þátttakendur, mælitæki, framkvæmd 

rannsóknar og úrvinnslu gagna. Einnig er fjallað um siðfræðileg álitamál og réttmæti rannsóknarinnar. 

Rannsóknir í heilbrigðis- og lífvísindum byggðu í upphafi mikið á megindlegum rannsóknaraðferðum. 

Ýmsum rannsóknarspurningum innan þessara fræðasviða er viðeigandi að svara með eigindlegum 

aðferðum (Goodson og Vassar, 2011). Til að framkvæma þessa rannsókn var notast við eigindlega 

aðferð (e. qualitative research), þ.e. svo að hægt væri að svara þeirri rannsóknarspurningu sem sett er 

fram. Sú aðferð sem hjálpar til við að dýpka skilning á samspili milli konu og fæðingarstofunnar er 

etnografía og því hentar þessi nálgun til að ná markmiði rannsóknarinnar (Berg o.fl., 2019). Fræðilegur 
bakgrunnur rannsóknarinnar byggir á hugmyndafræði salutogenesis, en þar er megináherslan að 

nálgast umræðu um heilsu með því að horfa á jákvæða þætti eða styrkleika einstaklinga og umhverfis í 

stað þess að einblína á veikleika (Pétur Heimisson, 2020). Þannig er í rannsókninni leitast við að nýta 

þessa hugmyndafræði til að skoða hvaða þættir í umhverfi fæðingarinnar hafa jákvæð áhrif á eðlilegt 

ferli hennar. Gagnasöfnun verður tvíþætt, annars vegar með vettvangsathugun og hins vegar í gegnum 

einstaklingsviðtöl.  

2.1 Rannsóknaraðferð 
Etnógrafísk aðferð var notuð við þessa rannsókn þar sem umhverfi á fæðingarstöðum var skoðað og 

kannað hvort það styðji við eðlilegt ferli fæðinga ásamt reynslu ljósmæðra af því að sinna fæðingarhjálp 

í sínu vinnuumhverfi. Með etnógrafíu er verið að rannsaka menningarlegt mynstur og einhverskonar 

reynslu á heildrænan hátt (Polit og Beck, 2016). Etnógrafískar rannsóknir hafa yfirleitt breiða skírskotun 
og fela í sér lýsingu og túlkun á menningarlegri hegðun. Þessi aðferð er blanda af athugunum, 

vettvangsathugunum og viðtölum. Vettvangsathugun felur í sér að rannsakandinn (e. ethnographer) fær 

skilning á menningunni en etnógrafísk skrif felast í því hvernig menningunni er lýst. Af því að menning 

er í sjálfu sér hvorki sýnileg eða áþreifanleg verður hún að vera túlkuð með etnógrafískum skrifum. 

Dregin er ályktun af menningu með orðum, háttalagi og afurðum (e. products) innan hópsins (Polit og 

Beck, 2016).  

Að framkvæma etnógrafíska rannsókn krefst úthalds í þeim skilningi að rannsakandi þarf oft að dvelja 

lengi á vettvangi og einnig er leitast við að læra af aðilum innan menningarhópsins og þar með að skilja 

þeirra viðhorf. Hugmyndin um að rannsakandinn sé mælitæki er oft notuð af mannfræðingum til að 

greina og túlka menninguna. Oftast er leitað eftir þremur víðtækum tegundum af upplýsingum í 

etnógrafíu sem eru: 

• Menningarleg hegðun - hvað meðlimir menningarhópsins gera 

• Menningarleg framleiðsla (e. cultural artifacts) - hvað fólkið býr til og notar 

• Menningarleg samskipti - hvað fólkið segir 

Þetta felur í sér að rannsakendur sem nota etnógrafíu reiða sig á margs konar gagnasöfnun eins og 

vettvangsathugun, ítarleg viðtöl, hljóðupptökur, töflur og áþreifanlegar sannanir eins og ljósmyndir, 

dagbækur og bréf (Polit og Beck, 2016). Etnógrafía hentar því vel viðfangsefninu sem verið er að 

rannsaka og gefur tækifæri á fjölbreyttri gagnasöfnun sem uppfyllir markmið rannsóknarinnar. 
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Fæðingarumhverfið hefur lítið verið rannsakað hérlendis. Í þessari rannsókn gefur aðferð etnógrafíu 

tækifæri til að kanna viðhorf og reynslu ljósmæðra af fæðingarumhverfinu, ásamt því að taka myndir og 

gera forprófun á BUDSET gátlista á nokkrum fæðingarstöðum landsins. Gagnasöfnun var því fjölbreytt 

með vettvangsathugunum, viðtölum og ljósmyndum eins og er einkennandi fyrir etnógrafískar aðferðir.  

2.2 Gagnasöfnun 
Gagnasöfnun fór fram frá desember 2020 fram í lok janúar 2021. Vettvangsathugun felur í sér að 

rannsakandinn kynnist menningu með því að skýra frá og túlka (Polit og Beck, 2016). Við framkvæmd 

vettvangsathugunar er hægt að aðgreina á milli tveggja sjónarhorna. Fyrst má nefna emíska (e. emic) 

sjónarhornið sem snýr að því sem rannsóknin fjallar um og svo það etíska (e. etic) sem felur í sér 

greiningar fræðimannsins á þessum sjónarhornum. Með þessari skiptingu sjónarhorna er hægt að gefa 

til kynna að rannsakandinn þurfi ekki að hafa sama sjónarhorn og viðfangsefni rannsóknar en sé að 
reyna að skilja sjónarhorn þess sem verið er að rannsaka (Kristín Loftsdóttir, 2013). Í 

vettvangsathuguninni var einnig fengið leyfi fyrir myndatöku á fæðingarstofum og nánasta umhverfi til 

að nota eftir að vettvangsathugun var lokið. Það gaf rannsakanda tækifæri á að rýna aftur í myndirnar 

og fá skýrari sýn á því sem verið var að skoða áður en gagnagreining fór fram út frá mælitæki BUDSET. 

Þrátt fyrir að vettvangsathugun gefi góða innsýn í viðfangsefnið setja viðtöl upplýsingar í annað 

persónulegra samhengi og gefa rannsakandanum þannig tækifæri til að kafa dýpra í viðfangsefnið. Með 

því að taka einstaklingsviðtöl er hægt að lýsa félagslegum ferlum betur og fá skilning á þeim atriðum 

sem vekja sérstaka athygli í lífi fólks. Þegar eigindleg einstaklingsviðtöl eru tekin geta samskipti orðið 

mun persónulegri í samanburði við megindleg viðtöl, sem byggja á stöðluðum spurningum þar sem 

ákveðnir svarmöguleikar eru í boði og möguleikar til útskýringa eru takmarkaðir. Með eigindlegum 

viðtölum er verið að leita að dýpri skilningi á viðfangsefninu. Þegar rannsakandi og þátttakendur mynda 
rannsóknargögnin getur breyting orðið á milli viðtala, þrátt fyrir að viðfangsefnið sé það sama í öllum 

viðtölum (Helga Jónsdóttir, 2016; Kristín Loftsdóttir, 2013).  

Rannsakandi reyndi að skilja ólík sjónarhorn viðfangsefnisins þegar farið var í vettvangsathuganir á 

þá fjóra ólíku fæðingarstaði sem rannsóknin náði til. Mikilvægt var að tengja saman vettvangsathugun 
og viðtöl við viðfangsefni rannsóknarinnar þar sem það gaf betri heildarsýn á fyrirbærinu sem verið var 

að rannsaka á hverjum og einum stað. Einnig gerði það rannsakanda kleift að spyrja viðmælanda af 

meiri nákvæmni um fæðingarumhverfið sem viðkomandi starfaði í. Að auki má nefna að rannsakandi 

hafði lokið vettvangsathugun fyrir viðtalið sem jók skilning á samtalinu.  

2.2.1 BUDSET 
Í rannsóknarspurningunni sem sett er fram í inngangi kemur fram hugtakið BUDSET (e. birth unit design 

spatial evaluation tool). Það er mælitæki sem var þróað fyrst og fremst til að meta hagstætt (e. optimal) 

fæðingarumhverfi. BUDSET getur einnig aðstoðað við að ákvarða hvaða þættir í umhverfinu auka hættu 

á vandamálum eins og legtregðu (e. uterine inertia) og álagseinkennum fósturs. Þróun mælitækisins tók 

nokkur ár (Foureur o.fl., 2010), en út frá því var hannaður leiðarvísir fyrir fæðingarumhverfi sem heitir 

‘‘BirthSpace‘‘ og var hann gefinn út í Ástralíu árið 2014. Þessi leiðarvísir er byggður á gagnreyndri 

þekkingu og nær yfir þætti í umhverfi fæðingarstaða sem styðja við lífeðlisfræðilega fæðingu. Einnig 
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felast í þessum leiðarvísi ráðleggingar um tiltölulega einfaldar og ódýrar breytingar á fæðingarumhverfi, 

ásamt því að vera góður leiðarvísir þegar hanna á ný fæðingarrými. Leiðarvísirinn hefur það markmið 

að lágmarka streitu móður og auðvelda lífeðlisfræðilega fæðingu og þar með að gera reynslu konu í 

fæðingu bæði ánægjulegri og öruggari. Þeir þættir sem eru skoðaðir í leiðarvísinum eru: næði, rúm, 

aðgangur að vatni, sturta, klósett inni á fæðingarstofu, lýsing, gluggar, hávaði, húsgögn, rými til að hreyfa 

sig í, tengsl við náttúruna, aðgengi á deild, lykt, persónulegir hlutir, matur fyrir stuðningsaðila og 

menningarleg sjónarmið (Jenkinson o.fl., 2014). 

Beitt var eigindlegum rannsóknaraðferðum við þróun á BUDSET mælitækinu. Þar voru ýmsar 

heimildir skoðaðar, viðtöl tekin við lykilpersónur og að auki var hópur sérfræðinga (e. expert panel) 

fenginn til að meta réttmæti á þeim hugtökum sem voru skilgreind. Þessar lykilpersónur voru 10 

ljósmæður í klínísku starfi og rannsakendur sem höfðu annast konur bæði á heimilum og á sjúkrahúsum. 
Í hópnum voru einnig þrír arkitektar og nemendur í byggingarlist sem tóku þátt í hönnun á 

heilbrigðisumhverfi, þar með talið fæðingardeildum. 

BUDSET var hannað til að geta metið hvort hönnun á fæðingarrými væri hagstæð fyrir eðlilegar 

fæðingar og einnig var það hugsað sem tæki til að leiðbeina við hönnun á rýmum í framtíðinni. Þróun 
mælitækisins var fyrsta þrepið í áframhaldandi (e. ongoing) verkefni sem í raun miðaði að því að ákvarða 

hvort hægt væri að breyta útkomu fæðinga með því að bæta hönnun á fæðingardeildum. 

Grunnforsendan var sú að hagræðing í fæðingarrýmum myndi draga úr streitu og þar með bæta reynslu 

og upplifun barnshafandi kvenna. Hugmyndir um að tiltekið rými eða umhverfi geti framkallað streitu eru 

ekki nýjar af nálinni en bent hefur verið á að með því að breyta heilbrigðisumhverfinu sé hægt að bæta 

upplifun, draga úr notkun inngripa og draga úr kostnaði (Foureur o.fl., 2010). 

2.2.2 Mælitæki 
Gátlisti var gefinn út í Ástralíu fyrir BUDSET sem var notaður í rannsókninni og var hann þýddur yfir á 

íslensku og er forprófaður í þessu verkefni. BUDSET er gátlisti yfir þætti sem hafa ber í huga við 

endurbætur hönnunar eða skipulagningu á nýjum fæðingardeildum sem beinast að stuðningi við 

lífeðlisfræðilega fæðingu. Fæðingardeildir sem eru nú þegar í notkun geta einnig haft hag af því að 

notast við mælitækið til að ákvarða hvaða svæði innan fæðingarumhverfisins þarf að vinna betur með 

til að auka stuðning við lífeðlisfræðilegar fæðingar (Foureur o.fl., 2010). Út frá þessu mælitæki var 
fæðingarumhverfinu skipt niður í fjögur svæði (tafla 1). Undir hverju og einu þeirra voru tvö til átta 

einkenni. Undirflokkar einkenna voru svo þættir sem voru skoðaðir í vettvangsathugunum (fylgiskjal 1): 
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Tafla 1. Svæði og einkenni BUDSET. Undir einkennum eru þeir þættir sem voru skoðaðir.  
Svæði (e. domain)        Einkenni 

Eiginleikar sem hafa áhrif á ,,keðjuverkun ótta‘‘  
(e. Characteristics affecting the Fear Cascade) 

1. Aðkoma á fæðingarstað  
2. Rými utandyra 
3. Rými móttöku  
4. Rými inni á fæðingarstofu 
5. Skynjun á heimilislegum þáttum 
6. Næði 
7. Hávaðastjórnun 
8. Öryggisráðstafanir 

Einkenni á aðstöðu  
(e. Facility characteristics)  

1. Líkamlegur stuðningur 
2. Baðkar á fæðingarstofu 
3. Aðstaða í baðherbergi 

 
Fagurfræðilegir þættir einingar  
(e. The Aesthetic aspects of the unit) 

1. Lýsing 
2. Litir 
3. Áferð og samsetning 
4. Umhverfi innandyra 
5. Kvenleiki 

Nauðsynslegar stuðningsþarfir fyrir konur og 
aðstandendur þeirra (e. The essential Support 
elements for women and families) 

1. Matur og drykkir fyrir konuna 
2. Aðbúnaður fyrir stuðningsaðila og 

umönnunaraðila 

 
Gátlistinn inniheldur 84 þætti sem þarf að skoða til að meta hvern og einn fæðingarstað. Stigagjöf 

BUDSET er reiknuð út í Microsoft Excel, en þar eru stigin sett inn fyrir hvert einkenni og er hægt að fá 
að hámarki 100 stig samtals fyrir öll einkennin sem tilgreind eru í listanum. Einnig voru reiknuð út 

heildarstig ákjósanlegrar niðurstöðu (e. optimality score) fyrir hvert svæði (e. domain) ásamt meðaltali 

þeirrar niðurstöðu. Ef fæðingarstaður fær 100 stig þá uppfyllir hann bestu mögulegu skilyrðin fyrir 

fæðingarumhverfi samkvæmt BUDSET (Foureur o.fl., 2011).  

Forprófun á BUDSET átti sér stað árið 2011 í Ástralíu á átta fæðingarstöðum þar sem alls fara fram 

um 10.500 fæðingar árlega. Tveir af þessum fæðingarstöðum voru fæðingarheimili þar sem konur án 

áhættuþátta völdu að fæða, en hinir sex voru fæðingardeildir inni á sjúkrahúsum þar sem konur með 

eða án áhættuþátta völdu að eignast börn. Þessir fæðingarstaðir fengu 51-77 stig af 100 mögulegum. 

Þeir staðir sem hlutu lægri stigafjölda voru bæði eldri staðir og staðir með hinu hefðbundna umhverfi 

fæðingardeilda (Foureur o.fl., 2011). 

2.3 Þátttakendur 
Fyrir þessa rannsókn var notað tilgangsúrtak (e. purposeful sampling) en með því var valið í 

viðmælendahóp út frá tilgangi rannsóknarinnar. Þannig eru þeir viðmælendur sem verða fyrir valinu 

taldir henta best markmiði rannsóknarinnar og að auki þekkja þeir fyrirbærið sem á að skoða (Katrín 
Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Óskað var eftir þátttöku ljósmæðra sem vinna við 

fæðingarþjónustu á Landspítalanum, Sjúkrahúsinu á Akureyri, Heilbrigðisstofnun Vesturlands og í 

Björkinni. Úrtaksstærðin var samtals fjórar ljósmæður eða ein á hverjum fæðingarstað þar sem farið var 

í vettvangsathugun og fengu ljósmæðurnar boð um þátttöku með tölvupósti frá rannsakanda.  
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2.4 Framkvæmd rannsóknar 
Út frá etnógrafísku aðferðinni var gagna aflað með vettvangsathugun og einstaklingsviðtölum. 

Rannsakandi fór á fjóra fæðingarstaði á Íslandi en þeir eru flokkaðir eftir fjórum þjónustustigum A, B, C 
og D. Með því að velja einn fæðingarstað úr hverju þjónustustigi verður valið á fæðingarstofum fjölbreytt 

og þannig er gengið úr skugga um að verið sé að forprófa BUDSET við mismunandi aðstæður. Farið 

var á: Fæðingarvakt Landspítalans sem tilheyrir þjónustustigi A, Fæðingardeildina á Sjúkrahúsinu á 

Akureyri sem er á þjónustustigi B, Kvennadeild Heilbrigðisstofnunar Vesturlands sem er á þjónustustigi 

C og loks Fæðingarheimili Bjarkarinnar sem er á þjónustustigi D (Embætti landlæknis, 2007). Á 

Landspítalanum voru skoðaðar tvær fæðingarstofur af þeim níu sem þar eru í boði, þar sem 

fæðingarstofurnar á Landspítalanum eru ólíkar að uppbyggingu. Á hinum fæðingarstöðunum var ein 

fæðingarstofa skoðuð. Fyrir þessar vettvangsathuganir var óskað eftir leyfi frá þeim stofnunum sem 
rannsakandi hugðist skoða og einnig var óskað leyfis fyrir myndatöku á umhverfinu (fylgiskjal 2, 3, 4 og 

5). 

Í hverri vettvangsathugun voru teknar myndir sem voru skoðaðar út frá BUDSET gátlistanum og allir 
þeir þættir metnir sem áttu við og taldir voru upp í töflunni. Með þessu var BUDSET gátlistinn forprófaður 

í fjölbreyttu fæðingarumhverfi á Íslandi. Gátlistinn var þýddur, lesinn og samlesinn af rannsakanda og 

leiðbeinanda til að ganga úr skugga að um þau hugtök sem eru notuð í listanum eigi við hér á landi. 

Greining fór strax fram í kjölfar vettvangsathugunar og því næst voru niðurstöður úr mælitæki BUDSET 

settar inn í forritið Microsoft Excel þar sem stigafjöldinn var reiknaður. Hver vettvangsathugun tók um 

eina klukkustund en fæðingarstofur máttu ekki vera í notkun þegar rannsakandi skoðaði þær. Til að 

hægt væri að meta fæðingarstofurnar með BUDSET gátlistanum þurftu þær að vera hreinar og tilbúnar 

til notkunar.  

Til að bæta við gagnasöfnun og fá betri skilning á viðfangsefninu voru tekin fjögur einstaklingsviðtöl 

við ljósmæður. Viðtölin voru hálfstöðluð og var viðtalsrammi þróaður til að hafa til hliðsjónar og stuðnings 

á meðan á viðtalinu stóð (fylgiskjal 6). Rannsakandi þróaði viðtalsrammann ásamt leiðbeinanda. Í 

viðtalsrammanum voru tvær lykilspurningar hafðar að leiðarljósi. Annars vegar spurningin ,,Getur þú lýst 
fyrir mér hvernig umhverfið á fæðingarstofunni styður við eðlilegt ferli fæðingar?‘‘ Og hins vegar ,,Getur 

þú sagt mér frá þáttum í umhverfi á þínum vinnstað (fæðingarumhverfinu) sem geta haft hamlandi áhrif 

á eðlilegt ferli?‘‘. Út frá þessum spurningum reyndi rannsakandi að draga fram viðhorf ljósmæðranna. 

Áður en viðtalið hófst var viðmælendum rétt upplýst samþykki sem þeir skrifuðu undir en á því kom fram 

tilgangur og markmið rannsóknarinnar (fylgiskjal 7). Viðtölin voru hljóðrituð og þeim gögnum eytt eftir að 

búið var að afrita þau. Viðtölin tóku mislangan tíma eða allt frá 30 – 55 mínútur. Þrjú viðtalanna, voru 

tekin upp á fæðingarstöðum, ýmist inni á skrifstofum eða í minni herbergjum sem voru á vettvangi. Eitt 

viðtalanna fór fram á samskiptaforritinu Microsoft Teams vegna óvæntra aðstæðna en viðmælandi kom 
með tillögu um að nota samskiptaforritið. 

2.5 Gagnagreining 
Eftir að hafa lokið við að safna rannsóknargögnum hófst úrvinnsla og greining. Gagnagreining fór fram 
með tvenns konar hætti. Fyrst má nefna gagnagreiningu úr vettvangsathugunum, en þá var bæði 

stigafjöldi reiknaður út fyrir fæðingarstofuna sem var skoðuð, ásamt því að fundin var út meðaleinkunn 
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fyrir hvert svæði úr BUDSET mælitækinu. Rannsakandi fór á vettvang með gátlista með 84 spurningum 

þar sem merkt var við hvort viðkomandi spurning ætti við eða ekki og út frá því var gefinn stigafjöldi. Til 

að fá út nákvæman stigafjölda fyrir hvern fæðingarstað sem var skoðaður voru teknar myndir á vettvangi 

sem voru skoðaðar af rannsakanda og þannig fékkst nákvæmari heildarstigafjöldi. Því hærri sem 

stigafjöldinn var þeim mun betri útkoma fékkst fyrir staðinn með tilliti til að styðja við eðlilegt ferli fæðinga. 

Eftir hverja vettvangsathugun skrifaði rannsakandi niður sínar eigin hugleiðingar varðandi vettvanginn 

til að fá betri heildarsýn yfir staðinn.  

Seinni hluti gagnagreiningar byggði á viðtölum sem tekin voru við fjórar ljósmæður. Eftir að búið var 

að afrita viðtölin voru þau lesin yfir og notast var við innihaldsgreiningu (e. content analysis) til að greina 

þau. Innihaldsgreining aðskilur sig frá öðrum eigindlegum aðferðum með því að greina texta út frá því til 

hvers hann er ætlaður (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Eigindleg innihaldsgreining felur í sér að skipta 
gögnum niður í smærri einingar. Þannig er innihaldsgreining fyrst og fremst leið til að þétta mikinn fjölda 

orða í texta í smærri efnisflokka. Þegar lesið er yfir texta er leitað að endurteknum þáttum sem lýsa 

innihaldi í frásögnum viðmælanda en þá eru gögnin greind með svokallaðri kóðun. Túlkanir eru misjafnar 

að dýpt og eru iðulega grunnur að þemum (Polit og Beck, 2016). Á eftir kóðun er því innihaldinu skipt í 

þemu þar sem sameiginleg reynsla einstaklinga kemur fram (Jón Gunnar Bernburg, 2005; Polit og Beck, 

2016). Greint verður frá þemum í niðurstöðukafla. 

2.6 Réttmæti rannsóknar 
Réttmæti felst í gæðaeftirliti sem þarf að vera til staðar í öllu rannsóknarferlinu. Að hámarka réttmæti er 

gert með því að gæta að aðferðafræðilegu samræmi í rannsóknum en með því er átt við að samræmi 

sé á milli undirbúnings rannsóknarinnar, rannsóknarspurninga, rannsóknaraðferðarinnar og 

gagnagreiningar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Í þessari rannsókn eru notaðar 
margar aðferðir við gagnasöfnun og gagnagreiningu, en mælt er með því til að auka réttmæti eigindlegra 

rannsókna (Bailey, 1997). Fæðingarstaðir á Íslandi eru mun fleiri og því má gera ráð fyrir að hægt væri 

að fá öðruvísi niðurstöður ef allir fæðingarstaðir hér landi hefðu verið teknir með í rannsóknina. Þegar 

meta þurfti spurningar af gátlista BUDSET var um að ræða huglægt mat rannsakanda í einstaka 

spurningum og því er mikilvægt að greina frá því. Tekin voru fjögur einstaklingsviðtöl og gekk vel að 

notast við viðtalsrammann. Úrtakið hafði þá þekkingu á rannsóknarefninu sem rannsakandi sóttist eftir 

sem eykur réttmætið. Rannsóknin náði einungis til fjögurra fæðingarstaða hérlendis en það var ákveðið 

þar sem verið var að forprófa BUDSET í fyrsta sinn hér á landi. Reynt var eftir fremsti megni að greina 
gögn um leið og gagnasöfnun var hafin til að sjá hvaða þekking hefur safnast og hvort það vanti fleiri 

gögn. Þetta er eitt af grundvallaratriðum í réttmæti eigindlegra rannsókna (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

2.7 Siðferðileg álitamál 
Þar sem rannsóknin fól ekki í sér aðgang að viðkvæmum gögnum var ekki þörf á að óska leyfis 

Vísindasiðanefndar (https://www.vsn.is/is/content/leyfisskylda). Hins vegar var fengið leyfi fyrir 

vettvangsathugun, ásamt myndatöku á fæðingarstofum hjá þeim stofnunum sem rannsakandi fór á. 

Fengið var leyfi frá siðanefnd stjórnsýslurannsókna Landspítalans (nr. 6/2020) fyrir framkvæmd 
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vettvangsathugunar innan Landspítalans (fylgiskjal 8). Sent var bréf með tölvupósti þar sem óskað var 

eftir leyfi fyrir vettvangsathugunum og myndatöku. Annar hluti gagnasöfnunar voru einstaklingsviðstöl 

við fjórar ljósmæður en þær fengu send kynningarbréf ásamt upplýstu samþykki fyrir þátttöku þeirra í 

viðtalinu (fylgiskjal 7). Í kynningarbréfinu kom fram hver tilgangur og markmið rannsóknarinnar væri og 

í hverju þátttaka þeirra fælist. Nafnleynd og trúnaður varðandi persónulegar upplýsingar voru ítrekuð. 

Viðmælendum var gerð grein fyrir því að þeir gætu hætt við þátttöku í rannsókninni hvenær sem er.  

Rannsakandi var virkur í öllu rannsóknarferlinu þar sem hann tók viðtölin og gerði 

vettvangsathuganir. Hann þurfti því að greina á milli þeirra menningarheima sem hann skoðaði og eigin 

viðhorfa. Öll úrvinnsla gagna var unnin með leiðbeinanda. Rannsakandi hafði kynnst nokkrum 

fæðingarstofum í gegnum nám sitt og hafði að einhverju leyti myndað sér skoðun á því hvernig 

fæðingarumhverfi ætti helst að vera uppbyggt. Mikilvægt er að gera grein fyrir því í rannsókninni en gæta 
að hlutleysi í lýsingum eins og kostur er og ekki láta eigin skoðanir í ljós við framkvæmd viðtala. Ávallt 

voru siðferðileg álitamál höfð að leiðarljósi við gerð rannsóknarinnar. 
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3 Niðurstöður 
Kaflinn skiptist í tvo hluta þar sem í fyrri hluta er fjallað um þær niðurstöður sem komu í ljós úr 

vettvangsathugunum sem farið var í á fimm fæðingarstofur. Seinni hlutinn fól í sér niðurstöður úr 

viðtölum sem voru tekin við fjórar ljósmæður sem starfa hver á sínum fæðingarstað. 

3.1 BUDSET 
Í þessum hluta verður greint frá þeim niðurstöðum sem komu fram í vettvangsathugunum sem 

framkvæmdar voru frá desember 2020 og fram undir lok janúar 2021. Farið var á fjóra fæðingarstaði 

sem tilheyrðu öllum þeim þjónustustigum sem standa til boða hérlendis (Embætti landlæknis, 2007) og 

voru fimm fæðingarstofur skoðaðar út frá gátlista BUDSET. Farið var á tvær fæðingarstofur á sama 

fæðingarstaðnum vegna fjölda fæðingarstofa á þeim stað. Komist var að stigafjölda fyrir hverja og eina 

fæðingarstofu í kjölfar vettvangsathugana. Stigafjöldinn fékkst með því að svara spurningum á gátlista 

BUDSET á vettvangi en í heildina voru þetta 84 spurningar þar sem hver og ein spurning gat gefið stig 
á bilinu 0-3.  

Þær fæðingarstofur sem voru skoðaðar skiptust niður á eftirfarandi fæðingarstaði : 1) Sjúkrahúsið á 

Akureyri, 2) Heilbrigðisstofnun Vesturlands, 3) Björkin fæðingarheimili, 4) Landspítali og 5) Landspítali. 

Allt voru þetta sjúkrahús nema fæðingarstaður 3) sem var fæðingarheimili rekið af ljósmæðrum. Á 
Sjúkrahúsinu á Akureyri og Heilbrigðisstofnun Vesturlands voru tvær fæðingarstofur. Sjúkrahúsið á 

Akureyri var með baðkör á báðum sínum fæðingarstofum. Á Heilbrigðisstofnun Vesturlands var eitt 

baðkar fyrir framan báðar fæðingarstofurnar. Björkin var með eina fæðingarstofu en hafði möguleika á 

að nýta sér annað herbergi ef upp kæmu tvær fæðingar á sama tíma. Í stóru fæðingarstofunni þeirra var 

uppblásanleg laug. Á Landspítalanum voru níu fæðingarstofur og þar af fimm þeirra með baðkari. Farið 

var á tvær ólíkar fæðingarstofur á Landspítalanum þar sem önnur var með baðkari en ekki hin. 

Reiknaður var út heildarstigafjölda fyrir hverja fæðingarstofu eins og sjá má á töflu 2, sem gaf til 

kynna að því hærri sem stigafjöldi var því betra var fæðingarumhverfi fæðingarstaðarins með tilliti til 

eðlilegra fæðinga. Stigafjöldinn spannaði frá 65,5 stigum (fæðingarstofa 5) upp í 80 stig (fæðingarstofa 

3). Meðaltal stiga af þessum fimm fæðingarstofum voru 73,5 stig.  
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Tafla 2. Heildarstigafjöldi fyrir hverja og eina fæðingarstofu. 

 

3.1.1 Svæði 1: Eiginleikar sem hafa áhrif á keðjuverkun ótta 
Svæði keðjuverkun ótta (e. Fear Cascade) innihélt einkenni sem voru meðal annars aðkoma á 

fæðingarstað, rými utandyra, móttökurými, fæðingarstofa, skynjun á heimilisleika, næði, hávaðastjórnun 
og öryggisráðstafanir. Þar var fæðingarstofa 1 með flest stig eða 80 samtals (tafla 3). Fæðingarstofur 2, 

3 og 5 voru jafnar með 70 stig. Meðaltal fyrir þetta svæði voru 73,5 stig. 

Tafla 3. Stigafjöldi fyrir svæðið keðjuverkun ótta. 

 
 

Ef um sjúkrahús var að ræða var aðkoman vel merkt og auðvelt að rata á fæðingardeildina. 

Fæðingarstaður 4 og 5 var með sérinngang fyrir konur í fæðingu en á fæðingarstað 1 og 2 var gengið 

inn um aðalinngang sjúkrahússins. Eingöngu var einn inngangur á fæðingarheimilið og jafnframt var sá 

staður með flest stig hvað varðar aðkomu fyrir fæðandi konu með tilliti til vegalengdar að fæðingarstofu. 

Fæðingarstofur sem voru innan sjúkrahúsa voru ekki á jarðhæð sem krafðist þess að taka þurfti lyftu 
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eða ganga upp stiga. Fæðingarheimilið var hins vegar á jarðhæð. Bílastæði voru fyrir framan innganga 

á öllum þessum fæðingarstöðum. 

Rými utandyra var nokkuð gott á fæðingarstofu 1 þar sem útsýni var gríðarlega mikið og uppfullt af 

heillandi náttúru og landslagi yfir fjörð og sjó. Fæðingarstofa 2 bauð líka upp á útsýni yfir fjöll en þó 
skyggðu byggingar sjúkrahússins á hluta útsýnisins. Fæðingarstofa 3 var ekki með neinu útsýni þar sem 

sá staður er á jarðhæð og byggingar standa þétt í kring. Á fæðingarstofu 4 og 5 var hægt að horfa yfir á 

næstu byggingar sem tilheyrðu sjúkrahúsinu eða á bílastæðin umhverfis bygginguna. Enginn af 

fæðingarstöðunum var með aðgengi út í garð ætlað konum í fæðingu. 

Rými móttöku voru öll með stólum eða bekkjum. Móttaka á öllum fæðingarstöðum var þannig að þar 

var hátt borð og gler, nema á fæðingarheimilinu. Þar var stórt rými með stólum, fatahengi, plöntum og 

hlýlegu umhverfi sem einkenndist af heimilislegum atriðum (sjá mynd 1). 

 
Mynd 1. Móttökurýmið fyrir framan fæðingarstofu 3. Heimilislegt umhverfi einkennandi. 
 

Allar fæðingarstofur voru rúmgóðar nema fæðingarstofa 5. Hún var áberandi lítil með litlu svigrúmi til 
að hagræða uppröðun húsgagna til að auka tækifæri kvenna til að hreyfa sig innan rýmisins. Ljósmæður 

sem þurfa að sinna yfirsetu á þeirri fæðingarstofu eru mjög nálægt konunni í fæðingu og þá skapast lítið 

rými fyrir ljósmóðurina til draga sig í hlé þar sem hún er jafn nálægt konunni í fæðingu og raun ber vitni. 

Á sömu stofu sneru gluggarnir í norður. Gluggar annarrar byggingar sjúkrahússins sneru þannig að hægt 

væri að horfa úr þeim inn í fæðingarstofu 5 ef gluggatjöldin væru ekki dregin fyrir. Fæðingarrúmið var 

áberandi á sjúkrahúsunum en á fæðingarheimilinu var hjónarúm sem var ýtt upp að vegg og því var það 

ekki á hefðbundnum áberandi stað innan herbergisins (sjá mynd 4). Fæðingarstofa 3 var eini staðurinn 
sem notaðist ekki við glaðloft en á sjúkrahúsunum voru slöngur og búnaður fyrir glaðloftið sjáanlegt og 
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ekki falið á bakvið skápa eða hurðar sem hægt væri að opna þegar þörf væri á notkun þessara tækja. 

Glaðloftið var í öllum tilfellum staðsett fyrir ofan rúmið. Framlengingarsnúrur fyrir glaðloft voru ekki til 

staðar á fæðingarstofu 2 svo að kona gat lítið farið frá rúminu ef hún hafði þörf á að hreyfa sig innan 

herbergisins á meðan hún notaði glaðloftið. Fæðingarstofur 1, 4 og 5 voru allar með 

framlengingarsnúrur, en rýmið á fæðingarstofu 5 var það lítið að eingöngu væri notagildi í 

framlengingasnúru ef konan ætlaði að fara á salernið með glaðloftið.  

Tæknivætt umhverfi var til staðar á fæðingarstofum 1, 2, 4 og 5 (sjá myndir 2, 3, 5 og 6). 

Endurspeglast það í þeim búnaði sem var til staðar á stofunum og þeim húsgögnum sem þar voru. 

Gangar sem þurfti að ganga til að komast að fæðingarstofunum undirstrikuðu hefðbundið umhverfi 

sjúkradeildar eins og er áberandi á sjúkrahúsum. Þegar komið var inn á fæðingarstofurnar blöstu rúmin 

við en á fæðingarstofum 1 og 4 var baðkarið einnig áberandi þegar komið var inn á stofurnar. Áður en 
gengið var inn á fæðingarstofu 2 var stórt baðkar í sér rými þar sem hægt var að draga tjald fyrir. 

Fóstursíriti var áberandi á fjórum fæðingarstofum eða 1, 2, 4 og 5. Þegar komið var inn á fæðingarstofu 

3 (sjá mynd 9) blasti við blá uppblásin laug á miðju gólfinu með mjúkum línum. Engin tæki voru sjáanleg 

á fæðingarstofu 3 sem gaf ákveðin skilaboð. Bráðabúnaður nýbura var falinn á bakvið hurð á 

fæðingarstofu 4. 

 
Mynd 2. Fæðingarstofa 1. 
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Mynd 3. Fæðingarstofa 2. 
 

 
Mynd 4. Fæðingarstofa 3. 
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Mynd 5. Fæðingarstofa 4. 
 

 
Mynd 6. Fæðingarstofa 5. 
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Einu fæðingarstofurnar sem buðu upp á möguleika á að læsa hurðinni voru fæðingarstofur 3 og 5. 

Skjólveggir voru ekki til staðar á fæðingarstofu 2, 3 og 5. Fyrir framan fæðingarstofu 2 var ekki langur 

gangur heldur sér rými fyrir baðkar (sjá mynd 7), því þurfti að ganga inn um tvær hurðar til að komast 

inn á fæðingarstofu 2. Á fæðingarstofu 3 var um svipaðar aðstæður að ræða þar sem annað rými var 

fyrir framan fæðingarstofuna sem konan sjálf gat notað og því ekki þörf á skjólvegg. Á fæðingarstofu 5 

var ekki skjólveggur og fyrir framan stofuna var gangur með öðrum fæðingarstofum. Aðstaðan stuðlaði 

síður að því að kona í fæðingu fengi næði. 

 
Mynd 7. Rými með baðkarinu fyrir framan fæðingarstofu 2.  
 

Á öllum fæðingarstofum gátu konur stýrt eigin tónlist. Stofurnar voru mis hljóðbærar en á 

fæðingarstofu 1 og 3 var besta hljóðeinangrunin og erfitt að heyra út fyrir stofurnar samtöl sem áttu sér 

stað innan þeirra. Fæðingarhljóð heyrðust fyrir framan fæðingarstofur 2, 4 og 5. Á fæðingarstofu 5 var 

sameiginlegt salerni með annarri samliggjandi stofu og því heyrðust vel þau samtöl sem áttu sér stað 
innan salernis og ef að konan gaf frá sér fæðingarhljóð.  

Almennt voru fyllstu öryggisráðstafanir uppfylltar á öllum fæðingarstofunum. Með því er átt við að 

förgunarbox fyrir oddhvassa hluti var til staðar og vaskur fyrir starfsfólk til að skrúbba hendur sínar og 

setja á sig hanska. Sjúkrahús eru hönnuð út frá ákveðnum öryggisráðstöfunum og eru fæðingarstofur 
innan sjúkrahúsa engin undartekning frá því. Á fæðingarheimilinu var ekkert bjöllukerfi en þar eru engar 

kröfur um slíkt. 
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3.1.2 Svæði 2: Einkenni á aðstöðu 
Það sem þessi þáttur inniheldur er líkamlegur stuðningur, baðkar á fæðingarstofu og aðstaða í 

baðherbergi. Þar fékk fæðingarstofa 3 flest stig, í heildina 93,3 stig (tafla 4). Fæðingarstofa 5 fékk hins 

vegar 40 stig sem er mun lægri stigafjöldi en sú fæðingarstofa sem var þar fyrir ofan hana í stigafjölda 

með 60 stig (fæðingarstofa 2). Meðaltalið fyrir þetta svæði voru 70,6 stig. 

Tafla 4. Stigafjöldi fyrir svæðið einkenni á aðstöðu.  

 

Allir fæðingarstaðirnir höfðu upp á mikið af bjóða af búnaði sem hvatti til eðlilegra fæðinga. Þar má 

nefna jógabolta, fæðingarstól, grjónapúða, dýnur á gólfin, hnetubolta, rólu til að hanga á og gaddabolta 

til að kreista eða nudda mjóbak. Ýmist var þetta geymt inni á stofum uppi á skápum eða fyrir framan 

stofurnar og sótt þegar á þurfti að halda (sjá mynd 8). Einnig var hægt að veita ilmolíumeðferðir á öllum 
fæðingarstöðunum. Engin af þessum fæðingarstofum bauð upp á handföng á veggjum í mismunandi 

hæðum sem konan gæti nýtt sér til að hanga á í gegnum fæðingu. Þægilegir stólar voru á öllum þessum 

stofum, til að nota við brjóstagjöf og fyrir stuðningsaðila til að setjast niður.  

Baðkörin á sjúkrahúsunum voru hvít, græn eða gul að lit og hörð á meðan fæðingarheimilið var með 
bláa uppblásna laug sem var mjúk á alla kanta (sjá mynd 9). Á fæðingarstofu 1 var gott rými umhverfis 

baðkarið sem afmarkaði svæðið eins og sjá má á mynd 10. Baðkarið var fyrir framan fæðingarstofu 2 

en þar var hægt að draga tjald fyrir rýmið með baðkarinu. Ef önnur kona kom í fæðingu á hina 

fæðingarstofuna á þeim fæðingarstað heyrðust öll hljóð og samtöl milli herbergja. Baðkörin voru öll nógu 

djúp til þess að hin fæðandi kona gæti fundið sér þá stellingu sem hentaði henni. Slíkt er hvetjandi 

þannig að hún leggst síður á bakið eins og gerist ósjálfrátt í þeim baðkörum sem eru of grunn. Handrið 

voru á flestum baðkörum (sjá mynd 11). Fæðingarstofa 5 var ekki með baðkar. 
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Mynd 8. Ýmis búnaður eins og dýnur og grjónapúði innan fæðingarstofu 3. 
 

 
Mynd 9. Uppblásna laugin á fæðingarstofu 3. 
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Mynd 10. Baðkarið á fæðingarstofu 1. Mjög gott rými og sérstakur dúkur sem kemur í veg fyrir 

að starfsfólk og konur renni í bleytu. 

 
Mynd 11. Stórt og djúpt baðkar á fæðingarstofu 4.  
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Fæðingarstofur 1, 2, 3 og 4 voru með sér salerni, handlaug og sturtu. Baðherbergin voru 5m2 eða 

stærri nema á fæðingarstofu 2, þar var það örlítið minna. Salernin voru rúmgóð á fæðingarstofum 1, 3 

og 4. Fæðingarstofa 5 var ekki með sér salerni og því var tvíhliða aðgangur að salerninu frá tveimur 
fæðingarstofum sem voru hlið við hlið eins og fram hefur komið. 

3.1.3 Svæði 3: Fagurfræðilegir þættir einingar 
Það sem einkenndi fagurfræðilega þætti eininga voru lýsing, litir, umhverfi innandyra, kvenleiki, áferð og 

samsetning. Flest stig fékk fæðingarstofa 3 eða 84 stig en fæðingarstofur 1 og 2 voru með fæst stig eða 

64 stig (tafla 5). Meðaltal fyrir þetta svæði voru 70,4 stig. Fæðingarstofa 3 var því með áberandi flesta 
þætti sem lutu að fagurfræði sem styrkja eðlilegt ferli fæðinga. 

Tafla 5. Stigafjöldi fyrir svæðið fagurfræði. 

 
 

Lýsingu á fæðingarstofum var hægt að gera náttúrulega og auðvelt var að stýra birtustigi á þeim 

öllum. Ljós var beint fyrir ofan fæðingarrúmið inni á sjúkrahúsunum en birtan af þeim var sterk. Hægt 

var að slökkva á þeim og ýta þeim frá rúminu svo þau væru ekki eins ágeng. Á fæðingarheimilinu voru 

lampar notaðir í miklu magni og jafnvel kertaljós sem skapaði notalega birtu og þægilegt andrúmsloft. 

Gluggar voru stórir á fæðingarstofu 1 og hægt var að horfa út um þá (sjá mynd 12). Filma var í gluggum 

á fæðingarstofu 2, 3, 4 og 5 svo að ekki var hægt að liggja í rúmi og horfa út um glugga. Útsýnið var 
mjög fallegt út um glugga á fæðingarstofu 2 en á hinum fæðingarstofunum (3,4 og 5) hafði filman þann 

tilgang að koma í veg fyrir að sjá að utan, eða frá byggingum í nágrenninu, inn um glugga á 

fæðingarstofunum. Á öllum fæðingarstofunum var hægt að búa til rými sem líktist helli sem lýsir sér sem 

dökkt og verndandi rými fyrir konu í fæðingu. 
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Mynd 12. Útsýni er yfir fjörð og bæ af fæðingarstofu 1 í dagsbirtu.  
 

Veggir á þeim fæðingarstofum sem voru innan sjúkrahúsa voru oftast að mestu leyti hvítir. Hvítur og 

ljósgulur litur skapa stofnanalegt yfirbragð á fæðingarstofum á meðan pastellitir eru andstæða og gera 

herbergið hlýlegra. Á fæðingarstofu 3 voru veggir allir málaðir í sama lit sem var jarðlitur með brúnum, 

hlýlegum undirtóni. Á fæðingarstofu 3 var hvítur litur lítið notaður en hvítt kom helst fram í húsgögnum 

og í rúmteppi sem var lagt yfir hjónarúmið. 

Tréverk var notað á veggjum og borðum á fæðingarstofum 4 og 5 sem munaði miklu og gerði 

herbergin hlýlegri. Tréverk var minna sjáanlegt innan fæðingarstofa 1 og 3. Á fæðingarstofu 2 var borð 

úr timbri sem skapaði heimilislegra útlit. Ef einhver viður var notaður innan fæðingarstofu 3 var hann 

gjarnan málaður hvítur, svo hlýleikinn náði ekki að skila sér inn í rýmið. Lítil tilbreyting var til staðar í 

húsgögnum og listaverkum innan fæðingarstofa á sjúkrahúsunum en á fæðingaheimilinu var mun meiri 

fjölbreytileiki til staðar. Málmur gefur frá sér þau skilaboð að um klínískt umhverfi sé að ræða. Í örfáum 

tilfellum var málmborð á áberandi stöðum innan fæðingarstofu og var notað undir áhöld og fleira.  

Hitastig innan fæðingarstofu skiptir miklu máli fyrir konur í fæðingu þar sem þeim verður kalt og heitt 

til skiptis í gegnum fæðingarferlið. Hvergi var hægt að stilla hita innan herbergja nema þá með ofnum 

eða með því að opna glugga. Konan gat því ekki stýrt hitastiginu eftir eigin geðþótta. Hitapoki eða 

hitateppi voru til staðar á öllum fæðingarstöðum.  

Flestir staðirnir höfðu að einhverju leyti kvenlegt yfirbragð sem endurspeglaðist í listaverkum í 

sameiginlegum rýmum. Listaverkin voru mismunandi. Sum þeirra sýndu konu með barn í fangi, annað 

listaverk innihélt ljóð sem var rammað inn og síðan má nefna sem dæmi konu með ungabarn í fanginu 
og iðandi fjölskyldulíf umhverfis þau. Enginn fæðingarstaður var með blóm eða pottaplöntur innan 
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fæðingarstofa sem á að skapa kvenleg áhrif. Skreytingar voru í algjöru lágmarki inni á fæðingarstofunum 

nema á fæðingarheimilinu. Þar var að finna hillur, ýmis listaverk, lampa, kertaljós, óróa, myndir af 

foreldrum með börnum sínum sem höfðu fæðst á fæðingarstofunni, styttur og ýmislegt fleira. 

3.1.4 Svæði 4: Nauðsynlegar stuðningsþarfir fyrir konur og aðstandendur 
þeirra 

Tveir þættir einkendu þetta svæði og voru þeir: matur og drykkir fyrir konur og aðbúnaður fyrir 

stuðningsaðila og umönnunaraðila. Í þessum þætti var stigafjöldi nokkuð jafn á milli fæðingarstofanna 

(tafla 6). Fæðingarstofur 1, 2 og 3 fengu 90 stig og fæðingarstofur 4 og 5, 80 stig. Meðaltal fyrir þetta 

svæði voru 86 stig. 

Tafla 6. Stigafjöldi fyrir stuðningssvæðið. 

 
Gott aðgengi var að mat, drykkjum, brauðrist og örbylgjuofni á öllum fæðingarstöðunum. Ef 

stuðningsaðilar konu í fæðingu fá ekki sjálfir notið þessara þátta er aðgengi að því í gegnum starfsfólk. 

Í BUDSET gátlistanum kom fram spurningin ,,Leikherbergi eða afþreyingarstaður fyrir eldra barn?‘‘. Slíkt 

var eingöngu til staðar á fæðingarheimilinu en þar var aftur á móti ekki aðgengi að sjálfsölum, enda 

engin þörf fyrir þá á svona litlum einingum þar sem kona og stuðningsaðili geta sjálfir komið með nesti 
sem þeir geta sett inn í ísskáp á fæðingarstaðnum. 

3.2 Viðtöl við ljósmæður 
Seinni hluti niðurstöðukafla byggir á viðtölum sem tekin voru við fjórar ljósmæður sem unnu við fæðingar 
á þeim tíma sem viðtölin voru tekin. Ljósmæðurnar höfðu allar unnið eingöngu eða að stórum hluta við 

fæðingar frá útskrift og var starfsaldur þeirra 3-18 ár. Ljósmæðurnar unnu allar hver á sínum 

fæðingarstað. Sumar ljósmæðranna unnu einnig við meðgönguvernd og heimafæðingar. Vísað verður 

í viðmælendur með nöfnunum Áróra, Hrafntinna, Iðunn og Lovísa til að tryggja nafnleynd. Við lestur 

viðtalanna kom fram að yfirþemað ,,áhrif fæðingarumhverfis‘‘ var áberandi í öllum viðtölunum til viðbótar 

við tvö meginþemu sem komu síendurtekið fram og höfðu hvort um sig nokkur undirþemu. Meginþemun 

skiptust í 1) Fæðingarumhverfi er allskonar og 2) Hlutverk ljósmóður. Hér verður greint frá hverju og 

einu þessara þema. 
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Tafla 7. Hér má sjá yfirþema, tvö meginþemu og undirþemu. 

 

 

3.2.1 Fæðingarumhverfi er allskonar 
Það sem ljósmæðurnar áttu sameiginlegt og kom fram í öllum viðtölunum var upptalning þeirra á 

fjölmörgum þáttum og eiginleikum sem tilheyrðu fæðingarumhverfinu á þeirra vinnustað og þær lýstu 

sem styðjandi við eðlilegt ferli. Jafnframt bentu þær á þætti sem höfðu hamlandi áhrif á eðlilega ferlið. 

Hér á eftir koma undirþemun: Úr miklu að moða, hagræðing til hins betra, fæðingarrúmið, baðkar á 

fæðingarstofu og hamlandi þættir. 

3.2.1.1 Úr miklu að moða 
Í viðtölunum töldu ljósmæðurnar upp það sem sem þær nýttu sér einna helst til að styðja við eðlilegt ferli 

inni á fæðingarstofum. Flestar nefndu grjónapúða, jógabolta, dýnur á gólfum, ilmkjarnaolíur, 

nálastungur, tónlist, baðkar og sturtu. Hrafntinna bætti við: ,,Síðan erum við auðvitað með hitapoka, 

kælibakstra og gaddabolta.‘‘ Allar töluðu þær um mikilvægi lýsingar og í þeirri merkingu að ljósin væru 

annaðhvort þannig að hægt væri að stilla birtustigið eða þau gæfu frá sér notalega birtu. Sama átti við 
um að hafa möguleikann á því að draga fyrir glugga og loka á umhverfið sem væri fyrir utan 

fæðingarstofuna. Ein ljósmóðirin sagði: ,,Þær horfa bara á veggi í kringum okkur. Það er ekkert sérstakt 

útsýni af fæðingarstofunum. En þær hafa þá alltaf möguleikann á því að draga fyrir. Þú veist útiloka 

umhverfið’’ (Hrafntinna).  

Iðunn bætti við:  

Lýsingunni er hægt að stýra mjög vel og við erum með næturljós sem er með dimmer. Svo 

notum við auðvitað líka stundum saumalampann og lýsum eitthvað annað eins og út í horn. 
Svo erum við með rafmagnskerti úr Rúmfatalagernum og það gerir heilmikið. Alveg eins og 

vatnið gefur manni hugmynd um notalegheit þá gera kertaljós og seríur eitthvað svipað. 
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Slíkt skapar hugmynd um notalegheit. Maður getur dregið fyrir gluggatjöld og gert alveg 

dimmt á sumrin. 

Nægt rými innan fæðingarstofanna skiptir ljósmæðurnar miklu máli. Ef stofurnar væru ekki nógu 

rúmgóðar þyrftu þær að búa til pláss fyrir konuna til að hún geti hreyft sig um stofuna. Jafnvel þó 
stofurnar væru ekki nógu stórar þá reyndu þær að minnsta kost að halda vel utan um konuna.  

Ljósmæðurnar nefndu að það kæmi fyrir að konur tækju enga ábyrgð á eigin líðan og hvernig þær 

sæu fæðinguna fyrir sér. Lovísa sagði í því sambandi: ,,Maður þarf náttúrulega ekkert mikinn búnað til 
að viðhalda eðlilegu ferli hjá konu sem er bara í spontant sótt og græn kona eins og kallað er, þá þarf 

ekkert neinn rosa búnað.‘‘ Lovísa notar þarna orðin ,,græn kona‘‘. Þá er átt við konu sem flokkast sem 

hraust kona sem hefur enga undirliggjandi áhættuþætti varðandi fæðinguna. 

3.2.1.2 Hagræðing til hins betra 
Ýmsar hugmyndir komu frá ljósmæðrunum um hvernig hægt væri að betrumbæta fæðingarumhverfið 
án þess að það fæli í sér aukinn kostnað. Þær hafa ákveðnar óskir um breytingar á fæðingarumhverfinu 

þótt sumar þeirra séu nokkuð sáttar við núverandi aðstæður. Ein ljósmóðirin lýsti breytingu er tengdist 

auknu næði fyrir konu í fæðingu og hverju hún myndi breyta ef hún fengi að ráða: 

Það fyrsta kannski er hurðin...það er enginn lás á henni. Ef ég mætti ráða þá væri lás á 
henni, einfaldur lás sem auðvelt væri að opna utan frá en gefur samt skýrt til kynna ,,Hér 

er prívat. Hér æðir enginn inn á okkur. Við erum í fæðingu!‘‘ (Iðunn). 

Áróra minntist líka á eftirfarandi: ,,Maður er jafnóðum að ganga frá og skipuleggja hlutina og við 

reynum að hafa ekki neitt uppi við sem þarf ekki að vera‘‘. Flestar nefndu þær fæðingarrúmið og 
breytingu á staðsetningu þess innan fæðingarstofunnar til að minnka líkur á að konan fari beint í rúmið. 

Einnig nefna þær mikilvægi þess að hafa möguleika á að draga tjald fyrir rúmið svo það fengi ekki eins 

mikla athygli innan fæðingarstofunnar. Hrafntinna sagði: ,,Svo hefur fólk líka bara svo ólíkar þarfir. 

Þannig að ég held að fyrir utan hvernig rúmið er staðsett þá sé aðalmálið að lesa í aðstæður og veita 

hverjum og einum það sem hann þarf‘‘. Ein ljósmóðir talaði um að vilja gjarnan skreyta meira og setja til 

dæmis myndir á veggi og gera fæðingarstofuna heimilislegri. Slíkt myndi ekki kosta mikið og að 

draumurinn væri að fá baðkar inn á allar fæðingarstofurnar. 

3.2.1.3 Fæðingarrúmið 
Ljósmæðurnar voru flestar sammála því að fæðingarrúmið þyrfti ekki að vera á miðju gólfi og mætti vera 

minna áberandi þegar gengið er inn á fæðingarstofuna. Þær telja það ýta undir að konan fari beint í 

rúmið og staðnæmist þar ef hún hefur ekki íhugað hvað hún ætli að gera. Á þeim fæðingarstöðum þar 

sem rúmin voru miðpunktur athyglinnar voru ljósmæðurnar búnar að venja sig á að byrja á því að hækka 
stöðuna á rúminu til að koma í veg fyrir að rúmið yrði áfangastaður konunnar eftir að gengið væri inn á 

fæðingarstofuna. Ein ljósmóðirin lýsir því sem svo:  

Það fyrsta sem maður sér og kallar á mann er rúmið. Þetta sjúkrarúm, þetta er rúm sem 

kemur heim og saman við þessa bíómyndaútgáfu, þessa fjölmiðlaútgáfu. Mig hefur oft 
langað til að stilla því öðruvísi upp. Auðvitað er það oft stillt svolítið hátt og ég reyni hvað 
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ég get að vera ekkert að lækka rúmið þannig að það sé virkilega erfitt að komast upp í það 

(Iðunn). 

Og önnur ljósmóðir bætir við:  

Á þessum fæðingarstofum þá er fæðingarrúmið dálítið svona miðjupunktur, sem er ekkert 

sérstaklega jákvætt. Það er mikilvægt að vinna með það ef maður ætlar að passa að rúmið 

verði ekki bara áfangastaður konunnar án þess að hún íhugi málið neitt (Hrafntinna). 

Þær töldu að frekar væru not fyrir rúmið sem stuðning þar sem rúmið væri lækkað niður og konan 

sæti á jógabolta og gæti hallað sér fram á grjónapúða á rúminu. Ljósmæður reyna að beina konum í 

uppréttar stöður fyrir aukinn framgang fæðinga. Þá er fæðingarrúmið ekki rétti staðurinn þar sem konan 

leggst oft á bakið en það er talið hægja á fæðingunni. Ef fæðingarstofan er lítil fannst einni ljósmóður 

lítið vera þar nema fæðingarrúmið. Þess vegna væri mikilvægt að vinna með þær aðstæður og ýta 
rúminu upp að vegg til að skapa meira pláss og gefa konunni um leið frekari tækifæri til að hreyfa sig. 

Lovísa sagði: ,,Ég veit að það er einhver hugmyndafræði að hafa fæðingarrúmið ekki svona úti á miðju 

gólfi heldur frekar upp við vegginn‘‘.  

Önnur ljósmóðirin greinir frá allt öðru viðhorfi til fæðingarrúmsins. Hún telur rúmið ekki vera miðpunkt 
herbergisins á hennar vinnustað og telur að konurnar noti rúmið sjaldan og þá helst við saumaskap eða 

ef fæðingin er hröð. Það kemur fyrir að konur fæði í rúminu en ef rúmið er notað þá sé það í þeim tilgangi 

að standa við rúmið og halla sér fram á það. Rúmið sé líka stundum notað þegar búið er að prófa allt 

annað. Uppstilling rúmsins gefur ekki til kynna að það sé einhver heilagur staður: ,,Já það er ekki svona. 

Farðu upp í rúm og vertu þar‘‘ (Áróra). 

3.2.1.4 Baðkar á fæðingarstofu 
Í frásögnum ljósmæðranna töluðu þær allar um að baðkar væri mikilvægt fyrir eðlilegt ferli og væri 

almennt mikið notað. Þeim fannst tilgangur baðkarsins að hjálpa konu að ná slökun. Ef að konu líkaði 

vel við að vera ofan í baðkarinu fór hún að ílengjast í baðinu. Hins vegar væru líka til konur sem kunnu 

alls ekki vel við baðkarið og væru þá snöggar að fara upp úr því. Ein ljósmóðirin nefndi að hún væri svo 

ánægð með hönnunina á hennar vinnustað þar sem baðkarið væri svolítið prívat. Það skiptir konu miklu 

máli að hafa baðkarið í afmörkuðu rými þar sem ekki heyrist til hennar. Ein ljósmæðranna sagði:  

Mér finnst stundum að af því að baðið er fyrir utan fæðingarstofuna hjá okkur. Þá er það 

svoleiðis að konur þurfa að gefa frá sér hljóð í fæðingu og eru hræddar um að það heyrist 

í þeim. Það er eingöngu tjald dregið fyrir rýmið hjá baðkarinu. Ef það er önnur kona í 

fæðingu þá er möguleiki á að sú kona heyri í konunni sem er í baðinu. Þannig að það getur 
kannski verið hamlandi fyrir konur í baðkarinu ef þær vita af einhverri á fæðingarstofunni 

(Lovísa). 

Iðunn talaði um að baðkar á fæðingarstofu gæfi til kynna eðlilegt ferli. Á svoleiðis fæðingarstofum 

blasir baðkarið við og konurnar sjá fyrir sér möguleika á að fara ofan í baðkarið. Á einum af 
fæðingarstöðunum var ekki um að ræða þetta klassíska baðkar eins og á flestum fæðingarstöðum, 

heldur uppblásna laug sem væri mjúk. Áróra sagði að laugin væri mikið notuð og það væri hægt að 

liggja í henni og láta sér líða vel. Hrafntinna talaði um að stundum væri hún að sinna konum sem héldu 



  

53 

að það væri mikið mál að fara ofan í baðkarið og það væri mögulega að halda aftur af konunum að biðja 

um að fara í baðkarið:  

Það skiptir máli að hafa aðgengi að baðinu þannig að konurnar viti að þær eiga kost á því 

að fara í bað og að það sé ekkert mál. Stundum upplifir kona að það sé eitthvað mál að 
láta renna í bað og segir: Hvað ef mér líkar það svo ekki? Ljósmóðirin: Þá bara látum við 

renna úr því. 

3.2.1.5 Hamlandi þættir 
Flestar ljósmæðurnar lýstu einhverjum hamlandi þáttum í umhverfinu á þeirra fæðingarstað. Inni á 
fæðingarstofunum eru tæki og tól vegna þess að þetta eru fæðingarstaðir sem þjónusta ekki eingöngu 

hraustar konur. En það væri hægt að byggja upp umhverfi sem gerir tækin ekki eins sýnileg fyrir hraustar 

konur sem fæða á þessum áhættufæðingarstöðum. Ein ljósmóðirin lýsir því sem svo:  

Þú ert komin inn á sjúkrahús þannig að mér finnst aðstæður ekki alveg fullnægjandi til að 
styðja við eðlilega fæðingu. Einhversstaðar verða vondar að vera. Það væri alveg æskilegt 

ef að þessar heilbrigðu konur kæmu ekki til okkar sem fyrsta val (Hrafntinna).  

Einnig kom fram að ef þú kemur inn á sjúkrahús til að fæða þá væru auknar líkur á inngripum og því 

væru áhættufæðingarstaðir ekki endilega þeir bestu fyrir eðlilegar fæðingar. Iðunni þótti staðsetningin á 
fæðingardeildinni sinni geta verið hamlandi þar sem konan þarf að fara upp nokkrar hæðir. Iðunn telur 

sumar konur þurfa að jarðtengja sig í fæðingu og þá sé ekkert fáránlegra en að hafa fæðingardeild sem 

er ekki á jarðhæð. Sama má segja um fæðingarheimilið. Þar ertu að vísu á jarðhæð með stóra glugga 

en á sama tíma umferð fyrir utan og fólk að ganga fyrir utan. Áróra lýsti því sem svo að foreldrarnir 

finndu ekki fyrir þessu iðandi lífi fyrir utan fæðingarheimilið. Áróra sagði: ,,Foreldrarnir hafa lýst því að 

þeim finnist skrítið að lífið fyrir utan er bara eins og það er‘‘. Sjálf staðsetningin í Síðumúla er hins vegar 

þægileg ef það þarf að flytja konur á hærra þjónustustig í fæðingu því það er fljótlegt að koma sér 

þangað. Varðandi aðstæður á salerni þá kom fram hjá Hrafntinnu að þegar um væri að ræða 
sameiginleg baðherbergi, þá fyndist henni það ekki styðja við eðlilega ferlið: ,,Því þá er þessi tilfinning 

að það sé hægt að koma inn á þig og konan getur orðið berskjölduð þannig‘‘. Ljósmæðurnar hafa því 

hver og ein skoðun á einhverjum hamlandi þáttum í þeirra fæðingarumhverfi. 

3.2.2 Hlutverk ljósmóður 
Það kemur skýrt fram í viðtölunum að ljósmæður eru meðvitaðar um sitt hlutverk innan 

fæðingarumhverfsins. Þær búa yfir mikilli þekkingu, færni og útsjónasemi sem þær nýta sér í hverri og 

einni fæðingu til að skapa umhverfi sem styður við eðlilegt ferli fæðingar. Hér á eftir koma undirþemun: 

Nærvera verkfæri ljósmóður, samfelld þjónusta ljósmæðra, þetta er rými konunnar ekki ljósmæðra og 

ljósmæður læra hver af annarri. 

3.2.2.1 Nærvera verkfæri ljósmóður 
Ljósmæðurnar lýstu því hvernig þær væru hluti af umhverfinu þótt þær væru eingöngu að sinna yfirsetu. 

Það skiptir einnig konuna máli hvað ljósmóðirin segir. Nærveran sem fylgir yfirsetu ljósmæðra aðstoðar 

konu að finna fyrir öryggi og gerir það að verkum að ljósmæður eru fljótari að sjá þær breytingar sem 
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eiga sér stað hjá konu í gegnum fæðingu. Ein ljósmæðranna sem starfar á sjúkrahúsi talaði sérstaklega 

um að:  

Það er frekar þannig að þegar ég [ljósmóðirin] hef ekki haft tækifæri til þess að sinna 

yfirsetu vegna þess að það er mikið að gera á deildinni. Ég kem síðan inn til konu eftir að 
hún hringir bjöllunni og þá er konan búin að missa tökin. Þá er miklu erfiðara að ná konunni 

til baka og hún líklegri til að velja verkjameðferð sem stuðlar ekki að eðlilega ferlinu 

(Hrafntinna).  

Lovísa bætti við:  

Ég held að númer eitt tvö og þrjú sé yfirseta ljósmóðurinnar og ef konan eða foreldrar fá 

ekki yfirsetu þá byggist upp hræðsla og óöryggi meðal þeirra að vera skilin ein eftir. 

Ljósmóðirin þarf að vera útsjónasöm í yfirsetu með því að hvetja konuna til að breyta um 
stellingu svo hún liggi ekki eingöngu út af í rúminu og ekki setja konu í mónitor án ástæðu.  

Ljósmóðirin gegnir lykilhlutverki í að láta konu líða vel og upplýsa hana um að hún sé í öruggum 

höndum. Yfirseta þykir því mikilvæg til að viðhalda hinu eðlilega ferli samkvæmt reynslu ljósmæðranna. 

Áróra talaði um að vera til staðar án þess að trufla og færa sig svo nær konunni eftir því sem hún þyrfti 
meira á sér að halda. Áróra minntist einnig á að það eina sem foreldrar þyrftu á ljósmóður að halda væri 

fólgið í nærveru ljósmóðurinnar. Að hún hlustaði á hjartslátt barnsins og léti foreldrana vita að barninu 

liði vel.  

Konur í fæðingu vilja sem minnsta truflun. Iðunn lýsti því að henni fyndist næði vera grundvallaratriði 
í fæðingu. Þegar kona fæðir barn er hún alveg jafn mikið spendýr og öll hin spendýrin. Spendýr hafa 

þörf á að fæða í einrúmi: ,,Maður þarf að vera öruggur, geta slakað á og verið maður sjálfur og losað 

sig við öll þessi höft, grímur eða hlutverk sem maður setur upp annarsstaðar. Allsstaðar þar sem maður 

er einhver social vera þá hefur maður ákveðið hlutverk‘‘. 

Áróra bætti við:  

Það er ótrúlega algengt þótt við séum með konu sem við þekkjum, að konan sé að biðjast 

afsökunar á sjálfri sér eða einhverju sem hún gerir í fæðingu. Kona gerir ekkert vitlaust í 

fæðingu og hún þarf ekki að biðjast afsökunar á neinu sem hún gerir.  

Ljósmæður gegna mikilvægu hlutverki sem felur í sér að veita konum öryggi í fæðingu og gera þeim 

grein fyrir að allt sem þær geri sé í lagi og að ekkert sé óviðeigandi. Nærvera ljósmóður getur því bæði 

einkennst af því að vera til staðar fyrir konuna, tala við hana og veita henni öryggi. 

3.2.2.2 Samfelld þjónusta ljósmæðra 
Tvær ljósmæður lögðu áherslu á samfellda þjónustu. Áður en kona kemur í fæðingu þykir ljósmæðrunum 

kostur að hafa kynnst þörfum konunnar. Þannig geti þær betur stuðlað að eðlilegu ferli. Af frásögn 

Iðunnar að dæma kemur skýrt fram að hún væri til í að bjóða upp á meiri samfellu í gegnum ferli 

meðgöngu og fæðingar:  

Ég hugsa að það sé þeim mun betra fyrir konuna eftir því sem hún hefur kynnst 

ljósmóðurinni betur áður en hún kemur í fæðingu. Ég held að það muni alltaf styðja við 

eðlilegt ferli. Einfaldlega vegna þess að þegar maður þekkir konuna og veit hvernig hún 
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hegðar sér dags daglega og hvernig hún kemur fram þá erum við ljósmæður fljótari að 

kveikja ef það er eitthvað að.  

Áróra hefur svipaða skoðun og bætir við eigin áliti á mikilvægi samfellu:  

Það auðveldar okkur náttúrulega að þekkja konur þegar við erum að sinna þeim. Þannig 

að við vitum hvað hver kona þarf og hvað hún óttast, varðandi sína fæðingu. Ég held að 

samfellan sé það sem nýtist best í fæðingu. Ásamt þessu gagnkvæma trausti. Þær treysta 

okkur og við þeim.  

Eins og ljósmæðurnar lýsa á heillandi hátt getur samfellda þjónustan skipt sköpum. Bæði til að 

kynnast konunni og vita hverjar hennar þarfir eru í gegnum fæðinguna. Þá er líklegra að ljósmæðurnar 

viti hvað konan hafði séð fyrir sér að nota yfir fæðinguna sem nýtist henni úr fæðingarumhverfinu. 

3.2.2.3 Þetta er rými konunnar ekki ljósmæðra 
Flestar ljósmæðurnar voru á því að fæðingarumhverfið væri rými konunnar og stuðningsaðila hennar. 

Þegar kona kemur inn á fæðingarstað þurfa ljósmæður að sýna konunni virðingu og gera henni grein 

fyrir því að þetta sé hennar umhverfi sem hún geti stýrt eftir eigin þörfum og að hún eigi ekki að horfa á 

sjálfa sig sem gest á vinnustað ljósmæðra. Þarna þarf að valdefla konuna og ræða við hana fyrir 

fæðinguna eða um leið og hún mætir á fæðingarstaðinn. Það er alls ekki sjálfgefið að konur viti að þær 
geti stýrt umhverfinu eftir eigin hentisemi. Ein ljósmóðirin sagði að ljósmæður væru hluti af umhverfinu 

en að þær reyni að láta lítið fyrir sér fara á meðan þær eru inni á stofunni. Iðunn fjallaði um að vilja 

hugarfarsbreytingu í tengslum við þetta:  

Við ljósmæður þurfum að vera svolítið duglegri að virða fæðingarstaðinn í hvert og eitt sinn. 
Fæðingarstaðurinn er ekki okkar vinnustaður heldur fæðingaraðstaða þeirra kvenna sem 

eru þarna inni hverju sinni. Ljósmæður þurfa að upplýsa konur um að þetta sé þeirra staður 

áður en þær koma í fæðingu. Konur hafa ákveðin völd inni á fæðingarstofunni. Valdið er 

ekki allt okkar og þetta á að vera á samvinnu grundvelli. 

Hrafntinna tekur í sama streng:  

Þegar ég fylgi foreldrum á fæðingarstofu og þau að byrja kynnast umhverfinu reyni ég að 

minnast á að þetta sé þeirra herbergi og þau megi hafa það eins og þau vilja. Til dæmis að 

slökka og kveikja ljósin, opna og loka gluggum eða hækka á ofnunum. Einnig að allir stólar 
séu færanlegir. Þá geta þau haft herbergið eins og þau vilja. Það geri ég til þess að þau fái 

tilfinningu fyrir því að þau geti breytt fæðingarstofunni eins og þeim þykir það best. 

Ljósmæðurnar voru flestar sammála því að konan eigi ekki að vera eins og gestur í eigin fæðingu og 
að hún eigi að hafa völd yfir því hvernig hún notar fæðingarstofuna yfir fæðinguna. 

3.2.2.4 Ljósmæður læra hver af annarri 
Þegar ljósmæðurnar voru spurðar hvort þær væru markvisst að ræða sín á milli hvernig styðja megi við 

eðlilegt ferli hjá konum voru þær nokkuð sammála því. Ljósmæðurnar sögðust fara ýmsar leiðir til að 

minna hver aðra á mikilvægi eðlilega ferlisins. Tvær ljósmæðranna minntust á fundi sem færu reglulega 
fram á þeirra vinnustað þar sem ljósmæðurnar kæmu saman og ræddu sín á milli um jákvæðar 

reynslusögur af fæðingum. Þar sögðu þær hver annarri hvað virkaði vel og lærðu af reynslu hver 



  

56 

annarrar. Eins fóru þær yfir hvað hefði betur mátt fara í fæðingunni. Lovísa nefndi mikilvægi þess að 

ljósmæður ræddu sín á milli um fæðingar: ,,Vegna þess að fæðingar eru mismunandi og við erum alltaf 

að læra eitthvað af hverri einustu fæðingu‘‘. 

Ljósmæður virðast vera duglegar að leita sér aðstoðar hjá hver annarri ef þær vantar ráðleggingar 
varðandi hvað sé hægt að gera annað en þær hafa verið að gera fyrir konu sem þær eru að annast í 

fæðingu. Þannig læra ljósmæður hver af annarri með því að miðla hugmyndum sín á milli. Það getur 

verið krefjandi fyrir ljósmóður að vera lengi inni í yfirsetu:  

Það er algengt að ljósmæður komi fram af stofunni til annarra ljósmæðra á vaktinni og segi 

hvað þær hafi gert fyrir konuna og að þær séu búnar að reyna hitt og þetta en viti ekki hvað 

þær geti gert næst. Þá er yfirleitt einhver ljósmóðir sem kemur með hugmynd eða ráð. 

Ljósmæður verða þreyttar eins og allir aðrir. Ef ljósmóðirin er búin að vera lengi inni í 

aðstæðum sem hafa verið krefjandi þá getur hún orðið alveg andlega búin og þar með hætt 

að finna nýjar hugmyndir (Hrafntinna). 

Allar ljósmæðurnar gátu nefnt kennslu eða fræðslu sem þær höfðu hlotið sem studdi við eðlilega 

ferlið. Sem dæmi má nefna nálastungunámskeið, námskeið í notkun á rebozo, ráðstefnur þar sem fjallað 

er fyrst og fremst um eðlilega ferlið og vinnustofu um vatnsfæðingar. Miðað við þessa upptalningu má 

gera ráð fyrir því að ljósmæður séu viljugar að kynna sér leiðir sem geta aukið færni þeirra í eðlilega 

ferlinu. Ein af ljósmæðrunum nefndi að þó að lögð væri mikil áhersla á hennar vinnustað á að auka færni 

ljósmæðra í því sem útaf ber í fæðingum, sem þær vissulega þurfi að kunna, þá mætti einnig leggja 
meiri áherslu á eðlilega ferlið:  

Það er svolítið skrítið vegna þess að við erum miklu oftar að vinna með eðlilegt ferli heldur 

en þetta óeðlilega. Þannig að af hverju ekki að bæta færni sína í eðlilega ferlinu. 

Einhvernveginn þykjumst við allar kunna það (Iðunn). 
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4 Umræða 
Í þessari rannsókn hefur sjónum verið beint að fæðingarumhverfinu og hvernig það getur stutt við eðlilegt 

ferli fæðinga. Eftir forprófun á BUDSET var ein af meginniðurstöðum þessarar rannsóknar að hægt væri 

að nota mælitækið fyrir fæðingarumhverfi hér á Íslandi. Vísbendingar eru um að fæðingarumhverfi á 

þeim fæðingarstöðum sem farið var á uppfylltu að hluta til það umhverfi sem styður við eðlilegt ferli. 

Þetta var þó mismunandi milli fæðingarstaða. Viðtölin við ljósmæðurnar gáfu dýpri skilning á því hver 

reynsla og viðhorf þeirra væri af fæðingarumhverfinu og mátti finna margt líkt meðal svara þeirra. 

Viðtalsramminn var hjálplegur en mögulega var hann of leiðandi, sem getur hafa haft áhrif á það sem 

kom fram í viðtalinu. 

4.1 BUDSET á Íslandi 
Niðurstöðurnar gáfu til kynna að það fæðingarumhverfi sem var skoðað hefði ekki jafna styrkleika til að 

styðja við eðlilegar fæðingar. Skoðuð var fæðingaraðstaða á einu fæðingarheimili og þremur 
sjúkrahúsum á Íslandi. Ekki mátti sjá sömu niðurstöður fyrir fæðingarumhverfi sem var innan 

sjúkrahúsanna en þau fengu mismörg stig í BUDSET sem gefur til kynna að fæðingarumhverfi 

sjúkrahúsa sé ekki einsleitt. Því gildir ekki það sama yfir öll sjúkrahús varðandi gæði fæðingarumhverfis 

til að styðja við eðlilegar fæðingar. Höfundur fór á tvær fæðingarstofur á sama fæðingarstaðnum og þar 

mátti sjá mikinn mun á niðurstöðum hvað varðar þann stuðning sem fæðingarstofurnar bjóða upp á fyrir 

eðlilegt ferli samkvæmt BUDSET. Fæðingarheimilið fékk flest stig fyrir fæðingarumhverfi í þessari 

rannsókn.  

Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar má því álykta að fæðingarheimilið sé betri kostur hvað 

varðar stuðning við eðlilegar fæðingar út frá fæðingarumhverfinu. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

niðurstöður úr rannsókn Foureur o.fl. (2011), þar sem fæðingarheimili komu betur út varðandi það að 

styðja við eðlilegar fæðingar fremur en þau fæðingarumhverfi sem einkenndust frekar af tæknivæddu 

útliti innan sjúkrahúsa. Mesta áherslan var á tæknina í fæðingarumhverfinu á sjúkrahúsum samkvæmt 
annarri rannsókn sem fer saman við niðurstöður þessarar rannsóknar (Bowden, Sheehan og Foureur, 

2016). Af þeim fæðingarstöðum sem voru skoðaðir, var fæðingarheimilið með nýlegustu 

fæðingarstofuna og umhverfið fyrir utan hana, eða frá árinu 2017. Komist var að því í fyrrnefndri 

rannsókn Foureur að því nýlegri sem fæðingarstaðir væru því líklegri væru þeir til að styðja við eðlilegt 

ferli fæðingar. Ástæðan fyrir því gæti verið sú að við hönnun á fæðingarumhverfinu hafi verið horft til 

þeirrar vitneskju sem er til staðar nú varðandi hvað sé að styðja betur við eðlilegar fæðingar (Foureur 

o.fl., 2011).  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að svæðið ,,keðjuverkun ótta‘‘ í BUDSET sé svipað milli 

fæðingarstofanna, þó því hafi verið best mætt á Sjúkrahúsinu á Akureyri. Í þessari rannsókn kemur í ljós 

samkvæmt BUDSET að minni fæðingarstofur séu ólíklegri til að styðja við eðlilegar fæðingar. 

Niðurstöður rannsóknar Hammond og félaga (2014) greindu jafnframt frá því að þegar það væri skortur 
á rými innan fæðingarstofa væru ljósmæður ólíklegri til að veita yfirsetu þar sem notagildi stofunnar væri 

takmarkað vegna plássleysis og að það gæfi þeim minni möguleika að stunda sín ljósmæðrastörf.  
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Það sem gerði það að verkum að heimilisleg einkenni voru takmörkuð á sjúkrahúsunum í þessari 

rannsókn mátti meðal annars rekja til tækjabúnaðar sem var áberandi innan fæðingarstofanna eins og 

fóstursíriti og bráðabúnaður fyrir nýbura. Það kemur heim og saman við rannsóknarniðurstöður þar sem 

hönnun og tækjabúnaður innan fæðingarumhverfis á sjúkrahúsum minnti á að fæðing væri áhættusöm 

(Hammond o.fl., 2014). Á fæðingarheimilinu í þessari rannsókn voru engin tæki í augnsýn og mátti því 

finna fyrir notalegu andrúmslofti sem ýtti undir heimilislegt umhverfi. En rannsóknir sýna að þegar 

umhverfi er heimilislegt ýti það undir öryggi kvenna sem er nauðsynlegt til að auka líkur á að þær fæði 
eðlilega (Butler, 2017; Mondy, Fenwick, Leap og Foureur, 2016). Heimilislega einkennið kom fram með 

hlýjum lit á veggjum, húsgögnum, hjónarúminu og skrautmunum innan rýmisins. Það er í samræmi við 

rannsóknarniðurstöður Bowden og félaga (2016) þar sem minnst er á þau einkenni sem draga fram 

heimilisleika sem eru húsgögn eins og eru innan heimilis, gardínur og hlýlegir litir á veggjum.  

Starfsfólk fæðingarstaðanna var almennt sammála því að bankað væri á dyrnar áður en gengið væri 

inn á fæðingarstofuna. Með þeirri aðferð er verið að auka öryggi kvenna eins og samræmist því sem 

kemur fram í gagnreyndum leiðarvísi Birthspace frá Ástralíu (Jenkinson o.fl., 2014). Það voru ekki allar 

fæðingarstofurnar læsanlegar en ef fæðingarstofur eru það skapar það næði sem gerir konu minna 

berskjaldaða og þá upplifir hún sig öruggari (Foureur o.fl., 2010). Í rannsóknarniðurstöðum Aune og 

félaga (2015) kom fram að það væri nauðsynlegt að hafa umhverfi sem einkenndist af öryggi til að stuðla 

að eðlilegum fæðingum.  

Í þessari rannsókn komu ólíkar niðurstöður undir svæðinu ,,einkenni á aðstöðu‘‘. Kom það skýrt fram 

með stigafjöldanum sem spannaði frá 40-93,3 stigum. Fæðingarheimilið fékk yfirgnæfandi bestu 

útkomuna fyrir þetta svæði. Í fyrrnefndum leiðarvísi Birthspace er mælt með því að hafa baðkar innan 

fæðingarstofa og að það sé nógu djúpt svo að kona geti fundið þá stöðu sem henti henni sem allra best 

(Jenkinson o.fl., 2014). Í þessari rannsókn var baðkar á öllum fæðingarstofum nema einni sem var farið 
á, en það endurspeglaðist í lágum stigafjölda í BUDSET fyrir þá stofu sem fékk ekki nema 40 stig af 100 

mögulegum og því mætti álykta svo að fæðingarstofur án baðkars styðji verr við eðlilega ferlið. Til 

samanburðar fékk fæðingarstofa með baðkari 93 stig fyrir sama svæðið í BUDSET. Því var hönnun á 

fæðingarstofum gríðarlega misjöfn þegar horft var til svæðisins ,,einkenni á aðstöðu‘‘. Á einni 

fæðingarstofunni sem var skoðuð var um að ræða sameiginlegt salerni samliggjandi við aðra stofu og 

því auðvelt að heyra samtöl og fæðingarhljóð sem eiga sér stað innan salernisins. Þetta getur haft áhrif 

á hegðun konu í fæðingu. Þessi hönnun á fæðingarumhverfi er í algjöru ósamræmi við leiðarvísi 
Birthspace, en þar er fjallað sérstaklega um að salerni innan fæðingarumhverfis eigi ekki að vera 

sameiginleg til að gæta að næði fyrir hina fæðandi konu (Jenkinson o.fl., 2014).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar bentu til þess að huga þurfi mun betur að svæðinu ,,fagurfræði‘‘ 

innan fæðingarstofa sem eru innan sjúkrahúsanna. Fæðingarheimilið fékk hins vegar töluvert hærri 
stigafjölda fyrir það svæði í BUDSET en sjúkrahúsin. Einn af þáttum innan fagurfræðinnar er lýsing, en 

þegar lýsing er sterk eins og getur verið í tæknivæddu umhverfi sjúkrahúsa erum við að draga úr 

notalegu andrúmslofti sem er hægt að skapa með daufri og dimmanlegri lýsingu (Hammond o.fl., 2014). 

Ekkert útsýni var til staðar á þremur af fimm fæðingarstofunum. Það er í ósamræmi við ráðleggingar og 

rannsóknarniðurstöður þar sem greint er frá því að þegar horft er út um glugga af fæðingarstofu ætti 

náttúra að vera sjáanleg ásamt því að náttúruleg birta ætti að eiga möguleika á því að lýsa inn á 
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fæðingarstofur (Bowden o.fl., 2016; Hammond o.fl., 2014; Jenkinson o.fl., 2014). Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýndu að innan fæðingarstofa á sjúkrahúsunum er skortur á skrautmunum og listaverkum 

sem sýna kvenleika. Fyrir utan fæðingarstofurnar var hins vegar hægt að finna listaverk á veggjum og 

skrautmuni en í mismiklu magni. Engin fæðingarstofa var með blóm eða pottaplöntur innan 

fæðingarstofunnar. Það er í ósamræmi við rannsókn Bowden og félaga (2016) og leiðarvísi sem sýndi 

að fæðingarstofur sem hefðu skreytingar eins og listaverk uppi á veggjum, gardínur umhverfis glugga 

og blóm í vösum sköpuðu heimilislegt umhverfi sem væri hægt að hafa á fæðingarstofum innan 
sjúkrahúsa. Það er í samræmi við leiðarvísi þar sem kom fram að listaverk, ákveðin áferð og samsetning 

af húsgögnum sköpuðu róandi andrúmsloft sem mætir þörfum kvenna og starfsfólks (International 

Health Facility Guidelines, 2017).  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar fengu fæðingarstofurnar hátt hlutfall stiga fyrir svæðið 
,,stuðningsþarfir‘‘ sem felur m.a. í sér gott aðgengi að mat og drykkjum fyrir stuðningsaðila í fæðingu. 

Stuðningsaðilar skipta fæðandi konu miklu máli og því þarf að mæta þörfum stuðningsaðila jafnt sem 

konunnar. Því má gera ráð fyrir því að þeirra þörfum sé almennt vel mætt á öllum þessum 

fæðingarstöðum. Það er í samræmi við aðra rannsóknarniðurstöðu þar sem ein af stuðningsþörfum er 

aðgengi að næringu til að stuðningsaðili geti sótt sér aukna orku ef fæðing verður löng (Harte, Sheehan, 

Stewart og Foureur, 2016).  

Fæðingarstofurnar sem voru skoðaðar í þessari rannsókn tilheyra fjórum fæðingarstöðum sem 

flokkast eftir leiðbeiningum landlæknis. Fæðingarstaðir A og B sinna konum í eðlilegu fæðingarferli en 

jafnframt konum með áhættuþætti (Embætti landlæknis, 2007). Það má velta fyrir sér hvort það að þeir 

staðir sinni báðum þessum hópum hafi áhrif í þá átt að leggja áherslu á að umhverfið aðlagi sig frekar 

að áhættufæðingum þar sem tæki og tól taka gjarnan meira rými og séu sýnilegri. Samkvæmt 

rannsóknum ætti það þó ekki endilega að vera þannig þar sem hægt er að koma slíku fyrir á þann hátt 
að það sé ekki í forgrunni. Í þessari rannsókn var einmitt hægt að sjá að hægt er að útfæra þetta á 

ýmsan hátt, en á fæðingarstað A voru skoðaðar tvær fæðingarstofur sem voru töluvert ólíkar og fengu 

því mismunandi stigagjöf.  

4.2 Reynsla og viðhorf ljósmæðra gagnvart fæðingarumhverfinu 
Þó svo að sjónarhorn ljósmæðranna væri fjölbreytt var líka mikill samhljómur í svörum þeirra varðandi 

fæðingarumhverfið og hvernig hægt væri að nýta það til að styðja við eðlilegar fæðingar. Ein af 

ástæðunum fyrir ólíku sjónarhorni ljósmæðranna hvað varðar fæðingarumhverfið gæti tengst því að þær 

störfuðu á sitthvorum fæðingarstaðnum en þeir eru að hluta til ólíkir. Þessar niðurstöður undirstrika enn 

betur fyrrnefndar niðurstöður BUDSET sem voru mismunandi með tilliti til að styðja við eðlilegar 

fæðingar og fór það eftir því hvort um væri að ræða sjúkrahús eða fæðingaheimili. Því má álykta að það 

sé misauðvelt að styðja við eðlilegar fæðingar og fari það eftir því hvar ljósmæður starfi og hvernig 
menning sé innan vinnustaðarins. Þó að það komi skýrt fram meðal ljósmæðranna í þessari rannsókn 

að þær séu allar viljugar til að vinna að sama markmiði, að styðja við eðlilegar fæðingar.  

Samdóma álit var meðal ljósmæðranna í þessari rannsókn að það væri mikilvægt að 
fæðingarumhverfið gerði ráð fyrir eðlilegum fæðingum enda raunverulegur hópur kvenna sem væntir 

eðlilegrar fæðingar. Í rannsókn Butler (2017) var að finna sömu niðurstöður þar sem ljósmæður tjáðu 
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sig um að það væri algjört grundvallaratriði að fæðingarumhverfi styðji við eðlilegar fæðingar. Það styður 

enn fremur rannsóknarniðurstöður Valgerðar Lísu Sigurðardóttur og Ólafar Ástu Ólafsdóttur (2009) þar 

sem ljósmæðurnar í þeirri rannsókn lögðu áherslu á mikilvægi þess að skapa fæðingarumhverfi fyrir 

eðlilegar fæðingar þar sem kona treysti á líkama sinn og að auki væri verið að ýta undir velferð og öryggi 

konu.  

Í þessari rannsókn minntist ein ljósmóðirin á að einhversstaðar þyrftu áhættufæðingar að eiga sér 

stað og því væri ákjósanlegra fyrir heilbrigðar konur að velja aðra fæðingarstaði ef þær ættu 

valmöguleika á því, þó að allar konur væru að sjálfsögðu velkomnar á hennar fæðingarstað. Það má því 

álykta út frá þessu að hún efist sjálf um áhrif fæðingarumhverfsins á hennar vinnustað við að styðja við 

eðlilegar fæðingar. Það kemur fram í fyrrnefndri rannsókn Valgerðar Lísu Sigurðardóttur og Ólafar Ástu 

Ólafsdóttur (2009) að skynjun á öryggi og áhættu við eðlilegar fæðingar meðal ljósmæðra sé 
mismunandi og fari það eftir því hvar þær starfi. Þannig að ef ljósmæður störfuðu á þannig fæðingarstað 

þar sem íhlutanir eiga sér daglega stað innan þeirra fæðingarumhverfis, gæti sú tilhneiging meðal 

ljósmæðranna að horfa á það sem eðlilegan þátt orðið ráðandi og það eitt og sér hefði áhrif á líkurnar á 

eðlilegri fæðingu. 

Í þessari rannsókn voru allar ljósmæðurnar meðvitaðar um þann búnað sem þeirra vinnustaður býður 

upp á sem gæti stutt við eðlilega fæðingu. Niðurstöður rannsókna sýna að ljósmæður veita stuðning til 

að auðvelda eðlilega fæðingu með því að bjóða konum grjónapúða, jógabolta, dýnur eða baðkarið 

(Carolan-Olah, Kruger og Garvey-Graham, 2015; Townsend, Fenwick, Thomson og Foureur, 2016). 

Ljósmæðurnar sem störfuðu á sjúkrahúsum í þessari rannsókn greindu frá áberandi staðsetningu 

fæðingarrúmsins og hvað þær væru gjarnar á að gera við fæðingarrúmið til að hindra að kona myndi 

leggjast í rúmið eða dvelja þar yfir fæðinguna sem samræmdist öðrum rannsóknarniðurstöðum (Bowden 

o.fl., 2016; Mondy o.fl., 2016; Townsend o.fl., 2016). Því má álykta að einföld aðgerð sem felur í sér að 
færa rúmið upp að vegg og skapa meira rými innan fæðingarstofunnar sé hvetjandi þáttur fyrir eðlilega 

ferlið. Fæðingarheimilið í þessari rannsókn var með hjónarúm upp við vegg en þegar rúm er tvíbreitt og 

staðsett innan fæðingarumhverfis framkallar það upplifun um þægindi, vellíðun og slökun. Einnig er verið 

að ýta undir að kona sé í nálægð við stuðningsaðila með tvíbreiðu rúmi sem skapar heimilislegt umhverfi 

innan fæðingarstofunnar (Bowden o.fl., 2016).  

Rannsóknarniðurstöðurnar leiddu ennfremur í ljós viðhorf ljósmæðranna gagnvart því að hafa baðkar 

innan fæðingarumhverfisins en þær töldu að það væri ómissandi fyrir eðlilega ferlið. Þetta kemur heim 

og saman við rannsóknir Butler (2017) og Hammond og félaga (2014) en niðurstöður þeirra rannsókna 

benda til þess að ljósmæður hafi jákvæða sýn gagnvart baðkörum og telji það mega vera meira áberandi 

innan fæðingarrýmisins. Einnig kom fram að baðkarið væri gagnlegt fyrir konuna til að finna fyrir meiri 

vellíðan. Samkvæmt ráðlegginum leiðarvísis Birthspace ættu baðkör að vera inni á öllum 
fæðingarstofum og nógu djúp svo að kona geti verið á hnjám eða fjórum fótum. Staðsetning baðkarsins 

skiptir máli svo að konan upplifi sig ekki berskjaldaða (Jenkinson o.fl., 2014). 

4.3 Ljósmæðraþjónusta í fæðingarumhverfinu 
Flestar ljósmæðurnar lögðu áherslu á nærveru í þessari rannsókn og að með nærverunni væru 

ljósmæðurnar hluti af fæðingarumhverfinu. Þessi niðurstaða kemur ekki á óvart þar sem einn af stærstu 
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þáttum í störfum ljósmæðra sem vinna við fæðingar er yfirseta og er þetta í samræmi við 

rannsóknarniðurstöður Butler (2017) sem lýsa því að það sé mikilvægt fyrir ljósmæður að vera til staðar 

í nærumhverfinu til að auka líkur á eðlilegri fæðingu. Einnig kom fram að ljósmæður í yfirsetu væru 

sneggri til að átta sig á því ef það kæmu upp vandamál hjá konu og þá væri auðveldara að snúa 

vandamálinu við. Það samræmist því sem ljósmæðurnar í þessari rannsókn sögðu frá.  

Áróra og Iðunn minntust á að með samfelldri þjónustu væri auðveldara fyrir konu að fæða eðlilega. 

Bæði vegna þess að þær höfðu kynnst konunni og myndað traust við hana og að þær þekktu hverjar 

þarfir hennar væru. Þá vissu þær frekar um óskir konunnar varðandi hvað hún hefði séð fyrir sér að nota 

í fæðingarumhverfinu. Niðurstöður íslenskrar rannsóknar gáfu til kynna að ljósmæðrum þætti kostur ef 

þær þekktu konuna fyrir fæðingu (Sigrún Huld Gunnarsdóttir, 2014). Niðurstöður fjölda rannsókna sýna 

að samfelld þjónusta sé örugg, árangursrík, veiti jákvæða upplifun konu af fæðingarferlinu og þar með 
auknum líkum á eðlilegri fæðingu (Dodwell og Newburn, 2010; Prosser, Barnett og Miller, 2018).  

Eins og áður hefur komið fram eru ýmsir þættir sem hafa áhrif á eðlilega fæðingu. Ljósmæðurnar 

Iðunn og Hrafntinna minntust á það að gera konunni grein fyrir því að hún stýri því hvernig hún vilji hafa 

umhverfið innan fæðingarstofunnar. Þetta styður rannsókn Mondy og félaga (2016) en þar kemur fram 
að ef umhverfi fæðingarstofunnar væri mjög tæknivætt þá fylgdu því ekki skilaboð til konunnar um að 

hún gæti haft þar áhrif. Í rannsókn Mondy o.fl. fannst konunum þær ósjálfrátt verða eins og sjúklingar 

innan þessháttar umhverfis og voru þær því ekki að færa til húsgögn né breyta til innan 

fæðingarstofunnar. Í þessari rannsókn voru allar ljósmæðurnar sammála um að þær væru að læra af 

hver annarri með því að segja sögur af fæðingum sem gengu vel fyrir sig og segja frá því sem þær hefðu 

gert sem virkaði vel í þessum fæðingum. Það samræmist siðareglum ljósmæðra þar sem fram kemur 

að ljósmæður hvetji og styðji við hvor aðra í störfum sínum sem ljósmæður (Embætti landlæknis, 2014). 

4.4 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknarinnar 
Styrkleikar þessarar rannsóknar felast m.a. í því að farið var á öll þjónustustig fæðingarstaða hérlendis 

(Embætti landlæknis, 2007) til að prófa gagnsemi BUDSET. Viðtölin leiddu af sér svipaðar niðurstöður 

og eldri rannsóknir sem hafa verið gerðar um þetta viðfangsefni. Viðtölin endurspegluðu að ljósmæður 
væru virkir þátttakendur í að aðlaga fæðingarumhverfið að hverri og einni fæðandi konu.  

Takmarkanir rannsóknar eru að eingöngu var um forprófun að ræða svo að fáar fæðingarstofur voru 

skoðaðar í þessari rannsókn. Því er ekki hægt að heimfæra niðurstöður yfir á allar fæðingarstofur sem 

standa konum til boða á Íslandi. Þannig er ekki heldur hægt að alhæfa út frá þessari rannsókn að þetta 
eina fæðingarheimili sem rekið er af ljósmæðrum hér á landi sé með besta fæðingarumhverfið. Því þyrfti 

stærri rannsókn til að kanna fleiri fæðingarstofur á Íslandi svo að hægt væri að gera grein fyrir því hvernig 

fæðingarstofur koma út hér á landi með tilliti til eðlilegs ferlis fæðinga. Ákveðinn veikleiki fylgdi 

gátlistanum sem farið var eftir í BUDSET. Hann gaf t.d. ekkert svigrúm til að skilgreina nánar ákveðna 

þætti sem komu þar fram. Ein spurning á gátlistanum undir svæðinu ,,aðstaða‘‘ var: ,,Innrétting er með 

heimilislegu ívafi fremur en stofnanalegu útliti‘‘ og þarna var oft erfitt að finna út hvað væri heimilisleg 

innrétting og hvað ekki.  

Rannsóknin náði eingöngu til fjögurra ljósmæðra og því ekki hægt að segja að þessar niðurstöður 

eigi við allar ljósmæður sem starfa við fæðingarhjálp á Íslandi. Jafnframt er um að ræða fyrstu viðtöl 



  

62 

höfundar en með hverju viðtalinu efldist höfundur og fann því mikinn mun á fyrsta og síðasta viðtalinu 

og hvernig hann varð öruggari í að leyfa umræðunni að flæða en koma með innskot á réttum stöðum til 

að dýpka umræðuna. Verið var að forprófa viðtalsamma sem höfundur samdi ásamt leiðbeinanda og 

eftir á að hyggja hefði mögulega verið heppilegra að nálgast umræðuna um reynslu ljósmæðra af 

fæðingarumhverfinu með því að hafa umræðuna opnari. Höfundur hefði getað opnað með spurningu 

eins og ,,mynduð þið vilja lýsa fyrir mér fæðingarumhverfinu á ykkar vinnustað?‘‘  

4.5 Framtíðarrannsóknir 
Niðurstöður þessarar rannsóknar leiða af sér ýmsar hugmyndir um framtíðarrannsóknir. Hægt væri að 

skoða allar fæðingarstofur hér á landi út frá mæltiæki BUDSET til að sjá hvort fæðingarumhverfi á Íslandi 

sé almennt að mæta þörfum kvenna sem sjá fram á að fæða eðlilega. Jafnframt er þörf á frekari 

rannsóknum tengt fæðingarumhverfinu frá sjónarhorni ljósmæðra þ.e að fá hóp ljósmæðra til að lýsa því 
hvað þeim finnst styðja við eðlilegt ferli og hvað hamlar því. Einnig væri áhugavert að skoða hvort það 

sé samræmi í því sem ljósmæður leggja áherslu á og því sem konur upplifa eða hafa væntingar um. 

Ósk höfundar er að heyra raddir bæði kvenna og ljósmæðra um það hvernig bæta megi 

fæðingarumhverfið til að hámarka þann stuðning og úrræði sem hægt væri að veita konum í eðlilegum 

fæðingum. 

4.6 Hagnýtt gildi rannsóknar 
Rannsóknin hefur hagnýtt gildi fyrir stjórnendur fæðingarstaða og allar starfandi ljósmæður og þá 

sérstaklega þær sem starfa við fæðingar. Rannsóknin skapar umræður og varpar ljósi á að 

fæðingarumhverfið en það skiptir gríðarlegu miklu máli þegar lögð er áhersla á eðlilegar fæðingar í 

klínísku starfi. Höfundur vonast til þess að rannsóknin varpi ljósi á hverju sé hægt að breyta og 
betrumbæta innan fæðingarumhverfis sem er nú þegar til staðar fyrir lítinn tilkostnað. Einnig vonast 

höfundur til þess að rannsóknin gefi ljósmæðrum nýjar hugmyndir af því hvað sé hægt að gera innan 

fæðingarumhverfis til að stuðla að eðlilegum fæðingum. Þó að fæðingarumhverfi sé innan sjúkrahúss 

þarf það ekki að einkennast af því útliti eins og fæðing sé atburður sem þurfi tæknileg inngrip og eftirlit.  
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Ályktanir  

Þessi rannsókn sýnir að einn af þeim þáttum sem styður við eðlilegar fæðingar sé hönnun á 

fæðingarumhverfi. Mælitækið BUDSET sem leggur mat á fæðingarumhverfi í rannsóknarskyni hefur 

eingöngu verið notað í Ástralíu samkvæmt bestu vitund höfundar. BUDSET hentar vel fyrir 
fæðingarumhverfi á Íslandi. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa vísbendingar um að ýmislegt í 

fæðingarumhverfi á Íslandi samræmist niðurstöðum erlendra rannsókna þar sem fjallað er um 

fæðingarrýmið. Í rannsókninni kom einnig í ljós að ekki er lás á öllum fæðingarstofum hérlendis. Það 

virðist ekki samræmast rannsóknum erlendis frá þar sem virðist vera lögð mikil áhersla á aukið öryggi 

og næði fyrir konu í fæðingu og þar á meðal að geta læst fæðingarstofu. Annað sem virðist vera minni 

áhersla á hérlendis eru þættir sem snúa að fagurfræði. Þar má nefna liti á veggjum innan fæðingarstofa, 

pottaplöntur inni á fæðingarstofu og listaverk.  

Vísbendingar eru um að einhverjar breytingar hafi átt sér stað síðustu ár í fæðingarumhverfi á 

fæðingarstöðum hér á landi. Hins vegar hefur fæðingareiningin á Landspítalanum, Hreiðrið, verið lögð 

niður en þar var áhersla á umhverfi í meira samræmi við fæðingarheimili. Það væri áhugavert í samhengi 

við að ýta undir eðlilegar fæðingar að fjölga ljósmæðrastýrðum einingum bæði innan og utan sjúkrahúsa 
hér á landi þar sem ljósmæður hefðu meira frelsi til að nýta þekkingu sína í umönnun kvenna í fæðingu 

með tilliti til hönnunar umhverfis. Það virðist vera erfiðara fyrir ljósmæður á fæðingarstöðum A og B að 

hagræða fæðingarumhverfinu eftir hentugsemi hverrar og einnar konu. Mögulegar ástæður fyrir því geta 

verið vinnustaðamenningin á þessum fæðingarstöðum sem getur komið í veg fyrir að ljósmæður starfi 

eins og þær helst kjósa og fylgi þess í stað eftir ákveðnum verkferlum. Önnur ástæða getur verið sú að 

engar tvær fæðingarstofur eru eins uppbyggðar á fæðingarstöðum sem hafa fleiri en eina fæðingarstofu 

og þær misjafnlega til þess fallnar að styðja við eðlilegt ferli fæðinga.  

Ljósmæður sem rætt var við í rannsókninni virðast leggja mikla áherslu á yfirsetu en rannsóknir 

erlendis frá sýna hins vegar að mismikil áhersla er lögð á hana annarsstaðar. Vísbendingar eru um að 

íslenskar ljósmæður gegni því hlutverki að betrumbæta fæðingarumhverfið eftir þörfum hverrar og einnar 

fæðandi konu til að auka líkur á eðlilegri fæðingu. Jafnframt virðist vera að eitt af hlutverkum ljósmæðra 

sé að skýra fyrir konum og stuðningsaðilum að þegar komið sé inn á fæðingarstað séu þau ekki gestir 
á fæðingarstofunni og geti stýrt fæðingarumhverfinu eins og henti þeim sjálfum hverju sinni. 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1 – BUDSET gátlisti 

 

Svæ
ði 

Einkenni 
Vettvangur 

Stig 
 

1. Fear Cascade 
Aðkom

a á fæ
ðingarstað 

A. Aðkom
a á staðinn utandyra virðist örugg og vel upplýst 

0 
1 

 
 

B. Aðkom
a á staðinn er vel m

erkt og auðvelt að rata þangað 
0 

1 
 

 
C. Aðkom

a á staðinn hefur tím
abundin bílastæ

ði 
0 

1 
 

 
D. Fæ

ðingarstaður/fæ
ðingardeild er m

eð eigin inngang (aðskilinn frá aðalinngangi) 
0 

1 
 

 
E. Leiðin að fæ

ðingardeildinni er stutt og auðvelt er að rata þangað 
0 

1 
 

 
 

Sam
tals 

(hám
ark=5) 

 
Rým

i utandyra 
A. Rým

i utandyra er sjáanlegt frá fæ
ðingarstaðnum

 
0 

1 
 

 
B. Rým

i utandyra er m
eð aðgengi að sæ

tum
 

0 
1 

 
 

C. Útsýni m
eð trjám

, landslagi, fjöllum
 eða ökrum

 (e. field) 
0 

1 
 

 
D. Rým

ið útvegar jákvæ
ða truflun (plöntur, blóm

, vatnssvæ
ði) 

0 
1 

 
 

E. Rým
i er m

eð lágm
arks truflun (hávaði frá þéttbýli, reykur (e.sm

oke)) 
0 
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Sam
tals 

(hám
ark=5) 

 
Rým

i m
óttöku 

A. M
óttaka er opin og aðlaðandi 

0 
1 

 
 

B. Gangur sem
 leiðir að fæ

ðingarstofu veitir tilfinningu um
 að verið sé að fara á einkasvæ

ði (e.private space) 
0 
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C. M

óttaka er m
eð plöntur, blóm

 og lifandi hluti 
0 
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D. Þar er svæ

ði fyrir stuðningsaðila til að sitja og bíða 
0 

1 
 

 
E. Stuðningsaðilar geta nálgast drykki og snarl í sjálfsala 

0 
1 
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tals 
(hám

ark =5) 
 

Rým
i inni á fæ

ðingarstofu 
A. Það er næ

gt rým
i innan herbergisins <15m

2 = 0, > 15m
2 = 1, >20m

2 = 2, >25m
2 =3 

0 
1  2  3 

 
 

B. Gluggarnir snúa í suður (á norðurhveli jarðar) 
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C. Það er gluggi m

eð jákvæ
ðum

 viðhorfum
 (þ.e. engir kirkjugarðar, úrgangur eða veggir) 

0 
1 
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tals 
(hám

ark = 5) 
 

Skynjun á heim
ilislegum

  
A. Hreinlæ

tiskennd til staðar án m
erkja um

 að stofan hafi verið notuð áður 
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1 
 

þáttum
 

B. Glaðloft til staðar en ekki sýnilegt 
0 

1 
 

 
C. Neyðarbúnaður til staðar en ekki sýnilegur 

0 
1 

 
 

D. Fötur fyrir notað lín og ruslafötur á staðnum
 en ekki áberandi 

0 
1 

 
 

E. Að kona geti hreyft sig á m
eðan hún notar glaðloftið (fram

lengingarsnúrur til staðar) 
0 
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(hám
ark = 5) 

 
Næ

ði 
A. Fæ

ðingarstofa sé læ
sanleg að innan svo að hæ

gt sé að stýra því hverjir kom
a inn/út 

0 
1 

 
 

B. Það sé bankað á hurð áður en gengið er inn á stofu 
0 

1 
 

 
C. Að enginn sjái konu annars staðar frá innum

 gluggana á stofunni 
0 

1 
 

 
D. Læ

sanlegur skápur fyrir eignir konunnar 
0 

1 
 

 
E. Að það sé skjólveggur til að hylja sýn, þegar gengið er inn um

 hurð á fæ
ðingastofu 

0 
1 

 
 

 
Sam

tals 
(hám

ark = 5) 
 

Hávaðastjórnun 
A. Ekki kallkerfi og/eða tónlist til staðar 

0 
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Fylgiskjal 1 – BUDSET gátlisti framhald 

 

 

Svæ
ði 

Einkenni 
Vettvangur 

Stig 
 

  
Hávaðastjórnun 

B
. Trúnaður 

  
1   2   3 

  
  

1. Lélegt eða ekkert næ
ði: flest sam

töl og fæ
ðingarhljóð geta heyrst og heyrast vel m

eðal þeirra sem
 eiga ekki að heyra þau 

 
 

  
  

2. Eðlilegt: Sam
töl og fæ

ðingarhljóð geta heyrst en eru eingöngu að hluta til skiljanleg 
 

 
  

  
3. Fullur trúnaður: Sam

töl og fæ
ðingarhljóð heyrast ekki fyrir utan rým

is 
 

 
  

  
C. Kona getur valið og stýrt tónlist innan fæ

ðingarstofu 
0 

1 
  

 
  

Sam
tals 

(hám
ark=5) 

  
Ö

ryggisráðstafanir 
A

. V
askur m

eð aðstæ
ðu til að skrúbba hendur og setja á sig hanska 

0 
1 

  
 

B
. Förgunarbox fyrir oddhvassa hluti innan herbergis 

0 
1 

  
  

C. B
jöllukerfi til að kalla á aðstoð frá starfsfólki inn á fæ

ðingarstofu 
0 

1 
  

  
D

. Sím
i eða kallkerfi innan fæ

ðingarstofu 
0 

1 
  

  
E. V

arúðarráðstafanir til staðar til að kom
a í veg fyrir að einhver renni í kringum

 svæ
ði þar sem

 er vatnsnotkun 
0 

1 
  

 
  

Sam
tals 

(hám
ark=5) 

2. Einkenni 
Líkam

legur  
A

. Fram
boð á öðru en rúm

i (t.d. fæ
ðingarstóll, baunapoki, dýna, bolti, stólar, auka púðar) 

0 
1 

á aðstöðu 
stuðningur 

B
. H

aldföng á veggjum
 í m

ism
unandi hæ

ðum
 

0 
1 

  
  

C. B
ekkur eða arinhilla til að halla sér fram

 á 
0 

1 
  

  
D

. Þæ
ginlegur stóll til staðar fyrir brjóstagjöf 

0 
1 

  
  

E. Þæ
ginlegur staður fyrir stuðningsaðila til að hvíla sig á eða leggast niður 

0 
1 

  
  

  
Sam

tals 
(hám

ark =5) 

  
Baðkar á fæ

ðingarstofu 
A

. B
aðið er til staðar innan fæ

ðingarstofu eða á sér salerni innaf stofu 
0 

1 
  

  
B

. A
ðgangur að baði er nálæ

gt fæ
ðingarstofu 

0 
1 

  
  

C. B
aðið er nógu djúpt og vítt til að leyfa konunni að vera á kafi þegar hún er á höndum

 eða hnjám
 

0 
1 

  
  

D
. B

aðið er m
eð handrið til að draga sig upp 

0 
1 

  
  

E. Tvíhliða aðgangur að baðinu 
0 

1 
  

  
  

Sam
tals 

(hám
ark=5) 

  
Aðstaða í baðherbergi 

A
. Sér salerni og sturta 

0 
1 

  
  

B
. N

æ
gt rým

i innan salernis og sturtuherbergis 0 =< 3m
2,   1 = > 3m

2,  2 = 5m
2,  3 = >5m

2 
 

1   2   3 
  

  
C. Innrétting er m

eð heim
ilislegu ívafi frem

ur en stofnanalegu útliti 
0 

1 
  

  
  

Sam
tals 

(hám
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3.Fagurfræ
ði 

Lýsing 
A

. N
æ

rvera náttúrulegrar birtu í gegnum
 glugga eða þakglugga 

0 
1 

  
  

B
. G

luggar nógu lágir til að horfa út um
 þá þegar legið er í rúm

i 
0 

1 
  

  
C. M

öguleiki á að stýra og breyta lýsingu (m
argir rofar fyrir loft, vegg, fæ

ranleg lýsing) 
0 

1 
  

  
D

. Skortur á lýsingu eins og er á skurðstofum
 

0 
1 

  
  

E. H
æ

fileiki til að búa til ,,hellalík'' rým
i (dökkt og verndandi) 

0 
1 
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Einkenni 

Vettvangur 
Stig 

 
  

  
  

Sam
tals 

(hám
ark=5) 

  
Litir 

A. Notkun andstæ
ðna í litum

 (ljóst/dökkt), (veggjum
, gólfi og lofti í m

ism
unandi litbrigðum

) 
0 

1 
  

  
B. Litir sam

hæ
fast m

eð takm
örkuðu litavali 

0 
1 

  
  

C. Lágm
arks notkun á hvítum

 og gulum
 litum

 
0 

1 
  

  
D. Gólfin eru ekki glansandi 

0 
1 

  
  

E. Að hafa efni sem
 líkist viði eða viður til staðar á fæ

ðingarstofu 
0 

1 
  

 
  

Sam
tals 

(hám
ark=5) 

  
Áferð og sam

setning 
A. Fjölbreytileiki  til staðar í áferð (e.texture) á veggjum

, gólfi og lofti 
0 

1 
  

  
B. Fjölbreytileiki til staðar í áferð á húsgögnum

, efnum
 (e.fabric) og listaverkum

 
0 

1 
  

  
C. Húsgögn eru m

júk/eftirgefanleg en einnig þétt/sterk 
0 

1 
  

  
D. Notkun náttúrulegra efna eins og tim

bur og flísar 
0 

1 
  

  
E. Lágm

arks notkun m
álm

efna á yfirborði eða að sjúkrabörur séu á staðnum
 

0 
1 

  
 

  
Sam

tals 
(hám

ark=5) 
  

Um
hverfi innandyra 

A. Stillanlegt hitastig til að gera konunni kleift að vera nakin í þæ
gindum

  
0 

1 
  

  
B. Aukahitun  fyrir m

óður og barn í boði 
0 

1 
  

  
C. Hitateppi í boði 

0 
1 

  
  

D. Hæ
gt að opna glugga til að fá ferskt loft 

0 
1 

  
  

E. M
öguleiki til að nota ilm

olíum
eðferð eða olíubrennara 

0 
1 

  
  

  
Sam

tals 
(hám

ark =5) 
  

Kvenleiki 
A. Tilvist af kvenlegri ím

ynd í listaverkum
 innan sam

eiginlegra svæ
ða 

0 
1 

  
  

B. Ávöl horn og brúnir að veggjum
 og húsgögnum

 
0 

1 
  

  
C. Viðeigandi blóm

/ pottaplöntur til staðar innan fæ
ðingarstofu 

0 
1 

  
  

D. Tilfinning um
 ró og friðsæ

ld innan sam
eiginlegra svæ

ða 
0 

1 
  

  
E.  Listaverk ná til m

arga m
enningarheim

a 
0 

1 
  

  
  

Sam
tals 

(hám
ark=5) 

4. Stuðningur 
M

atur og drykkir 
A. M

atur og drykkir í boði allann sólarhringinn 
0 

1 
  

fyrir konuna 
B. Aðgengi að örbylgjuofni til að hita upp m

at 
0 

1 
  

 
C. Aðgengi að brauðrist í gegnum

 starfsfólk 
0 

1 
  

 
D. Aðgengi að heitu vatni  

0 
1 

  
  

E. Aðgengi að klökum
  

0 
1 

  
  

  
Sam

tals 
(hám

ark=5) 
  

Aðbúnaður fyrir 
A. Stuðningsaðili finnst hann velkom

inn fyrir utan fæ
ðingarstofu (t.d. fæ

r aðgang að salerni, m
at o.s.frv.) 

0 
1 

  
stuðningsaðila og 

B. Aðgangur að sjálfsölum
 

0 
1 

  
um

önnunaraðila 
C. Aðgangur að sím

a eða stað til að nota farsím
a 

0 
1 

  
  

D. Aðgangur að salerni og sturtu en ekki inn á fæ
ðingarstofu 

0 
1 

  
  

E. Leikherbergi eða afþreyingarstaður fyrir eldra barn  
0 

1 
  

  
  

Sam
tals 

(hám
ark=5) 
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Fylgiskjal 2 – beiðni um leyfi á framkvæmd rannsóknar á Landspítala 
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Fylgiskjal 3 - beiðni um leyfi á framkvæmd rannsóknar á Sjúkrahúsi Akureyrar 
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Fylgiskjal 4 – beiðni um leyfi á framkvæmd rannsóknar á Heilbrigðisstofnun Vesturlands 
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Fylgiskjal 5 - beiðni um leyfi á framkvæmd rannsóknar á fæðingarheimili Bjarkarinnar 
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Fylgiskjal 6 - Viðtalsrammi 

 

 

 

 

 
Viðtalsrammi  
1. Þegar þú hugsar um umhverfið á fæðingarstofunni finnst þér það undirstrika eðlilegt ferli 

fæðingarinnar?  

2. Getur þú lýst fyrir mér hvernig umhverfið á fæðingarstofunni styður við eðlilegt ferli fæðingar? 

3. Finnst þér vera einhverjir þættir í umhverfinu á þínum vinnustað sem hafa hamlandi áhrif á 

eðlilegt ferli – getur þú lýst þeim fyrir mér? 

4. Hvað telur þú þig geta gert við fæðingarumhverfið til að betrumbæta eðlilegt ferli fæðingar sem 

felur ekki í sér neinn kostnað?- t.d þegar þú ert með konu í fæðingu – hvað getur þú gert inni á 

fæðingarstofunni? 
5. Er eitthvað sérstakt í fæðingarumhverfinu sem þér finnst hjálpa konum í fæðingum?  

6. Finnst þér ljósmæður ræða um sín í milli hvernig styðja megi við eðlilegt ferli hjá konum í 

fæðingu? – getur þú komið með dæmi?  

7. Er verið að gera eitthvað markvisst á þínum vinnustað til að efla eðlilegt ferli (samanber ALSO 

námskeið til að auka færni ljósmæðra til að takast á við óvæntar uppákomur í fæðingu)? 

8. Ef að þú svarar bara örstutt 

a. Finnst þær aðstæður á þínum vinnustað fullnægjandi með tilliti til eðlilegs ferli fæðinga? 

9. Er eitthvað sem þér finnst vanta í fæðingarumhverfið á þínum vinnustað sem gæti aukið tíðni 
eðlilegra fæðinga?  

10. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri sem tengist þessu efni sem við höfum ekki rætt? 
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Fylgiskjal 7 – Kynningarbréf og upplýst samþykki 

 

 

 

Eiríksgötu 34 - 101 Reykjavík - Sími: 525 4960 - hjukrun@hi.is - www.hjukrun.hi.is 
 

Kynningarbréf  og boð um þátttöku í rannsókninni, 
Fæðingarstofan: Vettvangsathugun og einstaklingsviðtöl við ljósmæður. 

Ágæta ljósmóðir, 
Með þessu bréfi viljum við kynna fyrir þér ofangreinda rannsókn og um leið bjóða þér þátttöku í henni. 
Rannsakandi er Laufey Rún Ingólfsdóttir, nemi í MS í ljósmóðurfræðum við Háskóla Íslands og er 
verkefnið unnið undir leiðsögn Helgu Gottfreðsdóttir, prófessors í ljósmóðurfræðum við Háskóla 
Íslands (helgagot@hi.is).  
 

Rannsóknin er tvíþætt. Annars vegar forprófun á leiðbeiningunum ´BUDSET´ (e. Birth Unit Design 
Spatial Evaluation Tool) hér á landi en þær hafa verið þróaðar erlendis til að aðstoða fagfólk við að 
hanna fæðingarstofur með það fyrir augum að styðja við eðlilegt ferli fæðinga. Auk þess að skoða 
hvort þessar leiðbeiningar séu viðeigandi fyrir það umhverfi sem er á stofnunum sem sinna 
fæðingarhjálp hér á landi þá geta niðurstöðurnar gefið fyrstu vísbendingar um hvaða þættir í umhverfi 
fæðingarstofa hér á landi styrki eðlilegt ferli og einnig hvað megi betur fara. Hins vegar verða tekin 
viðtöl við ljósmæður sem sinna fæðingarhjálp þar sem leitað verður eftir viðhorfum og reynslu þeirra af 
því fæðingarumhverfi sem þær hafa starfað í. Gera má ráð fyrir að viðtölin taki allt að klukkustund og 
eru þær ljósmæður sem vilja taka þátt beðnar um að senda töluvpóst á Helgu helgagot@hi.is og 
Laufeyju Rún lri1@hi.is. Viðtölin verða hljóðrituð, afrituð fyrir úrvinnslu og þeim síðan eytt eftir að vinnu 
við þetta verkefni er lokið. Nafnleyndar er gætt við alla úrvinnslu.  
 

Fyrir Landspítala: Siðanefnd Stjórnsýslurannsókna á Landspítala hefur gefið leyfi sitt fyrir rannsókninni 
en ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn getur þú snúið þér til 
nefndarinnar í Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 543 1330, eða með tölvupósti 
helthord@landspitali.is.  
 
Ég undirrituð/aður hef kynnt mér upplýsingar um rannsóknina: (fyllist út áður en viðtal hefst) 
Fæðingarstofan: Vettvangsathugun og einstaklingsviðtöl við ljósmæður.  
 
Ég samþykki hér með þátttöku í rannsókninni, sem felur í sér einstaklingsviðtal sem er opið, þar sem 
ég greini frá viðhorfum mínum gagnvart því fæðingarumhverfi sem ég starfa í.  
Ég geri mér grein fyrir að eftir að búið er að skrifa undir blaðið er litið svo á að ég sé þátttakandi í 
rannsókninni og rannsakandi megi hafa samband við mig varðandi tíma og dagsetningu fyrir viðtalið. 
Mér er frjálst að hafna þátttöku eða hætta í rannsókninni á hvaða stigi sem er, án útskýringa.  
 
Áhætta og ávinningur af þátttöku 
Áhættan við þátttöku í rannsókninni er talin lítil eða hverfandi. 
 
 
Kynningarbréf og upplýst samþykki eru í tvíriti og held ég eftir eintaki af þeim báðum. 
 

Staður og dagsetning: ____________________________________________ 

 
Undirskrift þátttakanda:                                                        Undirskrift rannsakanda:                                

_________________________                                           __________________________ 
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Fylgiskjal 8 – Leyfi siðanefndar stjórnsýslurannsókna Landspítalans  

 

 

  

 

 
 
 
Helga Gottfreðsdóttir 
Eiríksgötu 34 
101 Reykjavík 
 

Reykjavík, 18. janúar 2021 
 
 

Varðar: Erindi nr. 6/2020 til Siðanefndar stjórnsýslurannsókna á Landspítala 
„Fæðingarstofan: Vettvangsathugun og einstaklingsviðtöl við ljósmæður“ 

 
Erindi þitt sem barst siðanefnd stjórnsýslurannsókna á Landspítala dags. 19. nóvember 2020 var tekið fyrir 
á fundi siðanefndar stjórnsýslurannsókna þann 8. desember sl. Í svari siðanefndar komu fram 
athugasemdir nefndarmanna og var óskað eftir frekari skýringum frá þér varðandi nokkur atriði.  
 
Nefndin hefur nú fjallað um viðbótargögn sem bárust með tölvupósti þann 28. desember 2020 og svara 
þau fyrirvörum nefndarinnar og telst umsóknin því samþykkt. 
 
Siðanefnd stjórnsýslurannsókna óskar eftir því fyrir hönd LSH að fá rafrænt eintak af niðurstöðum úr 
rannsókninni að henni lokinni. 
 
Gangi þér vel við rannsóknarstörfin. 
 
 
Virðingarfyllst, fyrir hönd siðanefndar stjórnsýslurannsókna 
 
  
 
___________________________________  
Helga Þórðardóttir, lögfræðingur 

 
 


