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Ágrip 

Bakgrunnur: Kvíði barnshafandi kvenna fyrir valkeisaraskurði í mænudeyfingu er tiltölulega algengt 

fyrirbrigði en tíðni keisaraskurða fer vaxandi á heimsvísu. Kvíði er huglæg tilfinning um óróleika, ótta 

eða áhyggjur sem leiðir til ósjálfráðra, líkamlegra viðbragða en viðvarandi streituviðbrögð geta haft 

skaðlegar afleiðingar í för með sér bæði fyrir móður og barn. Þörf er á samþættri gagnreyndri þekkingu 

á viðfangsefninu sem hægt væri að nýta í klínísku samhengi.  

Rannsóknarsnið: Kerfisbundin fræðileg samantekt. 

Markmið: Að skoða megindlegar rannsóknir sem meta árangur ólíkra meðferðarúrræða er miða að 

því að draga úr kvíða barnshafandi kvenna fyrir valkeisaraskurði í mænudeyfingu og samþætta 

gagnreynda þekkingu á viðfangsefninu.  

Aðferð: Heimildaleit var framkvæmd í gagnagrunnum PubMed, Google Scholar og Scopus í febrúar 

og mars 2021. Við efnisleit voru notuð fyrirfram ákveðin leitarorð ásamt inntöku- og útilokunarskilyrðum. 

PRISMA flæðirit var notað til að lýsa heimildaleit nánar. Alls stóðust 14 frumrannsóknir inntökuskilyrðin.  

Niðurstöður: Þrýstipunktameðferð og munnleg fræðsla ásamt úthlutun fræðslubæklings fyrir 

valkeisaraskurð reyndust vera áhrifarík meðferðarúrræði til að draga úr kvíða barnshafandi kvenna fyrir 

aðgerð. Tónlistarmeðferð, notkun glaðlofts ásamt nærveru og stuðningi bæði fyrir og á meðan á aðgerð 

stóð reyndist einnig draga marktækt úr kvíða barnshafandi kvenna. Rannsóknir um fræðslumyndband 

leiddu í ljós misgóðan árangur þar sem ein sýndi ávinning en tvær sýndu ekki marktækan mun á kvíða 

barnshafandi kvenna fyrir valkeisara. 

Ályktun: Meðferðarúrræði sem fela í sér nánd heilbrigðisstarfsfólks af einhverju tagi fyrir valkeisara 

í mænudeyfingu geta dregið úr kvíða kvenna og eru hjúkrunarfræðingar og ljósmæður í lykilstöðu til að 

veita slík úrræði. Höfundar mæla með frekari rannsóknum á viðfangsefninu hérlendis og í öðrum 

Evrópulöndum þar sem skortur virðist vera á nýlegum rannsóknum frá þeim svæðum. Áhugavert væri 

einnig að kanna hvort árangur náist af því að veita meðferðarúrræði fyrr í ferlinu, yfir lengra tímabil og 

hvort ávinningur sé af því að samþætta meðferðarúrræði.  

 

Lykilorð: Kvíði, keisaraskurður, mænudeyfing 
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Abstract 

Background: Anxiety of pregnant women before elective caesarean sections in spinal anesthesia is a 

relatively common phenomenon, but the frequency of caesarean sections is increasing worldwide. 

Anxiety is a subjective feeling of uneasiness, fear or anxiety that leads to involuntary, physical reactions, 

but persistent stress reactions can have harmful consequences for both mother and child. There is a 

need for integrated evidence-based knowledge of the subject that could be used in a clinical context. 

Research format: A systematic review. 

Aim: To examine quantitative studies that evaluate the effectiveness of different treatment options, 

aimed at reducing the anxiety of pregnant women before elective caesarean sections in spinal 

anesthesia and integrating evidence-based knowledge on the subject. 

Method: Source search was performed in the databases of PubMed, Google Scholar and Scopus in 

February and March 2021. Pre-determined keywords were used in the content search, along with 

admission and exclusion criteria. The PRISMA flow chart was used to further describe the source 

search. A total of 14 preliminary studies met the admission requirements. 

Results: Pressure point therapy and oral education, as well as the distribution of an educational 

booklet for elective caesarean sections, proved to be effective treatment options to reduce pregnant 

women's anxiety before surgery. Music therapy, the use of nitrogen oxide, as well as presence and 

support both before and during the operation also proved to significantly reduce the anxiety of pregnant 

women. Research on educational videos showed mixed results, with one showing benefits and two not 

showing significant differences in pregnant women's anxiety before elective caesarean sections. 

Conclusion: Treatment options that involve the proximity of healthcare professionals of some kind 

for elective caesarean sections in spinal anesthesia can reduce women's anxiety, and nurses and 

midwives are in a key position to provide such treatment resources. The authors recommend further 

research on the subject in Iceland and other European countries, as there seems to be a lack of recent 

research from those areas. It would also be interesting to examine whether the success of providing 

treatment options earlier in the process, over a longer period of time and whether there are benefits to 

integrating treatment options. 

 

Keywords: Anxiety, caesarean section, spinal anesthesia 
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1 Inngangur  

Stórir viðburðir í lífi einstaklings eru meðal þeirra þátta sem geta verið kvíðavaldandi en dæmi um slíka 

lífsviðburði er að gangast undir skurðaðgerð og fæðing barns. Að því sögðu eru barnshafandi konur 

sem gangast undir valkeisaraskurð í hættu á að þróa með sér kvíða fyrir aðgerðinni (Bedaso og Ayalew, 

2019; Noben o.fl., 2019). Rannsóknir sýna háa tíðni kvíða hjá barnshafandi konum fyrir valkeisaraskurði 

sem er á meðal- eða alvarlegu stigi eða á bilinu 80-92% (ALHatab o.fl., 2019; Blüml o.fl., 2012; Kuo, 

o.fl., 2014; Maheshwari og Ismai, 2015). Orsakir kvíðans geta verið fjölmargar og geta meðal annars 

tengst aðgerðinni, mænudeyfingunni, mögulegum fylgikvillum aðgerðar og/eða deyfingar og heilsu 

barnsins (Blüml o.fl., 2012). Viðvarandi eða mikill kvíði getur haft margþættar neikvæðar afleiðingar í för 

með sér á móður og barn bæði á meðgöngunni og eftir fæðingu en mæður þurfa andlega og líkamlega 

slökun eftir valkeisara til þess, meðal annars, að geta sinnt og mætt þörfum barnsins síns (Zhang o.fl., 

2013; Rondó o.fl., 2003; Brouwers o.fl., 2001; Hobson o.fl., 2006; Abadi o.fl., 2018).  

Ljóst er að kvíði barnshafandi kvenna fyrir valkeisara er tiltölulega algengt fyrirbæri en tíðni 

keisaraskurða fer hækkandi á heimsvísu (World Health Organization [WHO], 2015) og því er sérstaklega 

vert að veita viðfangsefni þessu aukna eftirtekt. Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður eru í lykilstöðu til að 

styðja við barnshafandi konur fyrir valkeisaraskurð, draga úr kvíða og þar með neikvæðum afleiðingum 

hans á móður og barn eftir aðgerð. Í ritgerð þessari verður fjallað um hjúkrunarfræðinga í þessu 

samhengi en hafa ber í huga að ljósmæður falla einnig þar undir þar sem þær eru mikilvægir fagaðilar í 

hjúkrun barnshafandi kvenna. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar erlendis um viðfangsefnið en skortur 

er á samþættri gagnreyndri þekkingu sem er aðgengileg og nothæf í klínísku samhengi fyrir 

hjúkrunarfræðinga sem starfa á þessu sviði.  

1.1 Ástæða efnisvals 

Ástæða efnisvals er sú að báðir höfundar þessarar ritgerðar hafa ávallt haft mikinn áhuga á öllu er við 

kemur meðgöngu, fæðingu og sængurlegu og vildu því tengja ritgerðina við barneignarferlið á einhvern 

hátt. Annar höfundanna hefur verið viðstaddur þrjá keisaraskurði í sínu hjúkrunarnámi, þar af tvo 

valkeisaraskurði og tekið eftir hve kvíðavaldandi slík aðgerð getur verið fyrir móðurina. Það vakti því 

áhuga okkar á að skoða hvaða orsakir og afleiðingar kvíði getur haft í för með sér fyrir móður og barn 

ásamt því að skoða hvaða meðferðarúrræði hjúkrunarfræðingar geta nýtt sér í starfi til að draga úr kvíða 

barnshafandi kvenna fyrir valkeisara í mænudeyfingu. Sú þekking sem við höfum aflað okkur við gerð 

þessa verkefnis mun eflaust nýtast okkur í starfi í framtíðinni.  

1.2 Markmið  

Tilgangur með þessari fræðilegu samantekt er að skoða hvers konar stuðningur getur verið hjálplegur 

við að draga úr kvíða barnshafandi kvenna fyrir valkeisara. Við mótun rannsóknarspurningar var unnið 

út frá viðmiðum PICOTS eins og sjá má í töflu 1 en hún skilgreinir skjólstæðingahóp (e. population), 

ákveðið viðfangsefni (e. intervention or issue), samanburð (e. comparison of interest), útkomu/áhrif (e. 

outcome), tíma (e. time) og tegund rannsóknar (e. study design) (Polit og Beck, 2010; Samson og 

Schoelles, 2012). Með hið fyrrnefnda markmið í huga var því lögð fram eftirfarandi rannsóknarspurning: 
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➢ Hvaða meðferðarúrræði, veitt af hjúkrunarfræðingum og öðru heilbrigðisstarfsfólki fyrir og 

meðan á aðgerð stendur, reynast árangursrík við að draga úr kvíða barnshafandi kvenna fyrir 

valkeisaraskurði í mænudeyfingu? 

 

Tafla 1. PICOTS viðmiðin (Polit og Beck, 2010; Samson og Schoelles, 2012). 

P 
 

Barnshafandi konur sem gangast undir keisaraskurð  

I Kvíði fyrir aðgerð og á meðan á aðgerð stendur 

C Á ekki við 

O Áhrif ólíkra meðferðarúrræða á kvíða  

T Frá því að valkeisaraskurður hefur verið ákveðinn og þar til aðgerð 

lýkur 

S Megindlegar rannsóknir  
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2 Aðferðir 

Ritgerð þessi var kerfisbundin fræðileg samantekt þar sem leitast var við að draga saman nýjustu 

þekkingu á viðfangsefninu til þess að svara rannsóknarspurningunni sem sett var fram í upphafi 

ritgerðar. Aflað var heimilda í gegnum gagnagrunnana PubMed, Google Scholar og Scopus þar sem 

leitað var að rannsóknum fyrir niðurstöðukafla. Höfundar settu fram ákveðin inntöku- og 

útilokunarskilyrði við efnisleit sem sjá má í töflu 2. Leitað var að megindlegum rannsóknum á ensku og 

íslensku. Reynt var eftir bestu getu að finna nýlegar rannsóknir um viðfangsefnið en aldursmörk greina 

voru sett frá árunum 2011 til 2021. Við heimildaleit var notast við eftirfarandi leitarorð: „Anxiety“, 

„preoperative anxiety“, „cesarean section“, „spinal anesthesia”, „kvíði“, „keisaraskurður“ og 

„mænudeyfing“. 

 

Tafla 2. Inntöku- og útilokunarskilyrði greinanna. 

Inntökuskilyrði Útilokunarskilyrði 

Greinar frá 2011-2021 Greinar frá 2010 eða eldri 

Rannsóknir gerðar á konum sem gangast undir 

valkeisara 

Rannsóknir gerðar á konum sem gangast undir 

bráðakeisara 

Rannsóknir sem fjalla um meðferðarúrræði Rannsóknir sem fjalla ekki um meðferðarúrræði 

Keisari gerður í mænudeyfingu Keisari gerður í svæfingu 

Megindlegar rannsóknir Eigindlegar rannsóknir 

Greinar á ensku og íslensku Greinar á öðru tungumáli en ensku og íslensku 

Frumrannsókn Fræðilegar samantektir (e. systematic review) 

Opnar greinar  Læstar greinar  

 

Á PubMed var MeSH (e. medical subject heading) notað með leitarorðunum en gerðar voru tvær leitir í 

þeim gagnagrunni. Í fyrri leitinni voru þrjú leitarorð notuð en þau voru „cesarean section“, „spinal 

anesthesia“ og „anxiety“. Þessi leit gaf alls 19 niðurstöður og af þeim voru 11 sem uppfylltu 

inntökuskilyrði með tilliti til aldurs. Í seinni leit voru tvö leitarorð notuð en þau voru „cesarean section“ og 

„anxiety“ en sú leit gaf 176 niðurstöður en þar af voru 93 sem uppfylltu inntökuskilyrði um aldursmörk 

greina. Ein leit var framkvæmd á gagnsafninu Scopus með leitarorðum „cesarean section“, „spinal 

anesthesia“ og „anxiety“ sem gaf 85 niðurstöður en þar af voru 59 sem uppfylltu inntökuskilyrði með tilliti 

til aldurs greina. Leit var einnig framkvæmd á gagnsafninu Google Scholar og voru notuð sömu þrjú 
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leitarorð og í fyrri leitum. Leit þessi gaf 385 niðurstöður en þar af voru 293 sem uppfylltu inntökuskilyrði 

um aldursmörk greina. Önnur leit á Google Scholar var framkvæmd á íslensku en leitarorðin voru 

„keisaraskurður“, „kvíði“ og „mænudeyfing“. Leit þessi gaf 3 niðurstöður en engin þeirra uppfylltu 

inntökuskilyrði með tilliti til aldurs greina. Í þriðju leit á Google Scholar voru notuð tvö leitarorð en þau 

voru  „keisaraskurður“ og „kvíði“. Sú leit gaf 37 niðurstöður en þar af voru 22 sem uppfylltu inntökuskilyrði 

um aldursmörk greina. Yfirlit og nánari uppsetning leitarorða í mismunandi gagnagrunnum má sjá í töflu 

3. Átta greinar fundust ekki úr gagnagrunni heldur úr heimildalista annarra greina.  

Samtals voru því 486 greinar úr gagnagrunnum skoðaðar frá árunum 2011-2021. Titlar og útdrættir 

þessara greina voru skimaðir og metnir með tilliti til inntöku- og útilokunarskilyrða og voru 456 greinar 

útilokaðar í kjölfarið. Helstu ástæður fyrir útlokun greina voru ef ekki var um frumrannsóknir að ræða, 

læstar greinar, þátttakendur sem gengust undir bráðakeisara eða greinar sem fjölluðu ekki um 

meðferðarúrræði. Við lok lesturs á eftirstandandi 30 greinum voru sextán sem stóðust inntökuskilyrði en 

af þeim voru fjórtán notaðar til að svara fyrrnefndri rannsóknarspurningu þessarar ritgerðar. Þrettán 

rannsóknir fundust á fyrrnefndum gagnagrunnum en ein rannsókn fannst hins vegar úr heimildalista 

annarrar greinar. Notast var við PRISMA flæðirit til að lýsa heimildaleitinni á skematískan hátt eins og 

sjá má á mynd 1.  

 

Tafla 3. Yfirlit yfir heimildaleit í gagnagrunnum. 

Gagnagrunnur Leit   Leitarorð Niðurstöður Heimildir 

notaðar 

Pubmed 1. leit “Caeseran section” [Mesh] AND Spinal 

anesthesia” [Mesh] AND “Anxiety” 

[Mesh] 

19 0 

Pubmed 2. leit “Caeseran section” [Mesh] AND 

“Anxiety” [Mesh] 

176 3 

Scopus 1. leit “Caeseran section” AND “Spinal 

anesthesia” AND “Anxiety” 

85 3 

Google Scholar 1. leit  “Preoperative anxiety”, “Caesarean 

section”, “Spinal anesthesia” 

385 7 

Google Scholar  2. leit “Keisaraskurður”, “kvíði”, 

“mænudeyfing“ 

3 0 
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Google Scholar 3. leit “Keisaraskurður”, “kvíði” 37 0 

 

  

Mynd 1. PRISMA flæðirit yfir heimildaleit (Page o.fl., 2021).  
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3 Fræðilegur bakgrunnur  

Í þessum kafla ritgerðar verður farið yfir fræðilegan bakgrunn kvíða með áherslu á aðgerðasjúklinga og 

konur sem gangast undir valkeisara í mænudeyfingu. Greint verður frá algengi kvíða, helstu 

orsakavöldum og þeim afleiðingum sem hann getur haft í för með sér. Því næst verða helstu matstæki 

kynnt til sögunnar sem notuð eru til að meta kvíða, bæði huglægar og hlutlægar aðferðir. Ásamt því 

verður fræðileg umfjöllun um keisaraskurð, deyfingar og um þau meðferðarúrræði sem notuð hafa verið 

af heilbrigðisstarfsfólki til að draga úr kvíða skjólstæðinga og ávinningur af notkun þeirra skoðaður. 

Heimildaleit fyrir fræðilegan bakgrunn ritgerðar fór fram á Pubmed, Google Scholar, heimasíðum 

viðurkenndra stofnana og í kennslubók sem notuð hefur verið í námi við Hjúkrunarfræðideild Háskóla 

Íslands. Nokkrar greinar fundust í heimildaskrám annarra greina en ávallt var reynt að vísa í 

frumrannsókn.  

3.1 Kvíði 

Samkvæmt alþjóðaflokkunarkerfi fyrir hjúkrun (ICNP) er kvíði skilgreindur sem neikvæð tilfinning um 

ógn, hættu eða angist (International Council of Nurses, 2020). Ennfremur skilgreinir greiningarkerfi 

Bandaríska geðlæknafélagsins (DSM-IV) kvíða sem huglæga tilfinningu um óróleika, ótta eða áhyggjur 

vegna raunverulegrar eða hugsanlegrar hættu sem leiðir til ósjálfráðra, líkamlegra viðbragða (Berhe 

o.fl., 2017). Streituviðbrögð þessi gefa viðkomandi viðvörunarmerki um yfirvofandi hættu og gerir honum 

kleift að gera ráðstafanir til að takast á við ógnina (Lee o.fl., 2017). Hluti af streituviðbrögðum líkamans 

er aukin virkni í sympatíkus sem er hluti af ósjálfráða taugakerfinu en það er kallað flótta- eða 

árásarviðbragðið eða betur þekkt sem „fight-or-flight“ viðbragð (Widmaier o.fl., 2008). Aukin sympatísk 

virkni hefur margþætt áhrif á líkamann og þar er með talið áhrif losunar adrenalíns frá nýrnahettum en 

virkni þessi undirbýr líkamann fyrir átök svo sem með aukningu á hjartsláttartíðni, öndunartíðni og 

blóðflæði til beinagrindarvöðva, hjarta og heila, hækkun á blóðþrýstingi og losun á glúkósa frá lifrinni. 

Ásamt því eru ýmis hormón sem taka þátt í streituviðbrögðum líkamans og má þar nefna kortisól hormón 

sem seytist í blóðrás fyrir tilstilli undirstúku-heiladinguls-nýrnahettuöxulsins. Kortisól hefur ýmis áhrif á 

líkamann og veldur til dæmis samdrætti í æðum, leysir út orkugjafa úr orkubirgðum líkamans og bælir 

ónæmiskerfið (Widmaier o.fl., 2008). Streituviðbrögð þessi geta valdið ýmsum einkennum hjá 

viðkomandi eins og höfuðverk, svita, hitakófi, hrolli, náladofa, niðurgangi, uppköstum, skapstyggð, 

óöryggi, taugaveiklun og einangrun (Berhe o.fl., 2017). 

Kvíði fyrir skurðaðgerð er algengt og útbreitt vandamál á heimvísu en rannsóknir sýna breytilega tíðni 

á bilinu 11-80% (Mariyam o.fl., 2020; Kalliyath o.fl., 2019; Cakmak o.fl., 2018; Lee o.fl., 2017). Í 

niðurstöðum rannsóknar Mariyam o.fl. (2020) sem gerð var á 380 aðgerðarsjúklingum, kom fram að 

keisaraskurðaðgerð tengdist hærri tíðni kvíða meðal sjúklinga í samanburði við aðrar tegundir aðgerða. 

Kvíði fyrir valkeisara er tiltölulega þekkt fyrirbæri en rannsókn Kuo o.fl. (2014) sýndi fram á að 80,6% 

kvenna upplifðu vægan til mikinn kvíða fyrir valkeisaraskurði en alls voru 139 konur sem tóku þátt. 

Algengast var að þær fyndu fyrir vægum einkennum um kvíða eða 44,6% en 36% þeirra fundu fyrir 

meðal til mikils kvíða (Kuo, o.fl., 2014). Ennfremur sýndi rannsókn Maheshwari og Ismail (2015), sem 

gerð var á 154 verðandi mæðrum, að 72,7% kvenna voru kvíðnar fyrir valkeisaraskurði. 
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3.1.1 Orsakir kvíða  

Aðgerðasjúklingar upplifa oft kvíða fljótlega eftir að aðgerð hefur verið ákveðin, sem fer síðan 

stigvaxandi og nær hámarki þegar einstaklingurinn kemur inn á skurðstofuna (Kumar o.fl., 2019; 

Cakmak o.fl., 2018). Styrkur kvíða er misjafn hjá sjúklingum fyrir aðgerð og er háður ýmsum þáttum eins 

og aldri, kyni, menningu, trú, tegund og umfangi aðgerðar, fyrri reynslu af aðgerð og persónulegu næmi 

fyrir streituvaldandi aðstæðum (Saliminia o.fl., 2019). Fjölmargar ástæður geta orsakað kvíða fyrir 

aðgerð meðal annars ótti við hið óþekkta, dauðann og kvíða fyrir svæfingunni, ísetningu deyfingar, 

aðgerðinni sjálfri, óvæntu atviki í aðgerð, mistök heilbrigðisstarfsfólks, skorti á meðvitund, líðan eftir 

aðgerð og verki eftir aðgerð (Bedaso og Ayalew o.fl., 2019; Eberhart o.fl., 2020; Lee o.fl., 2017; Lin o.fl., 

2016; Mariyam o.fl., 2020).  

Margvíslegar ástæður geta legið að baki kvíða fyrir valkeisara bæði sem tengjast aðgerðinni sjálfri 

og mænudeyfingunni. Kvíði kvenna fyrir aðgerðinni tengist annars vegar því að vera skorin upp, að vera 

vakandi á meðan á aðgerð stendur og ótti við hið kuldalega skurðstofuumhverfi (Lobel og DeLuca, 

2007). Kvíði fyrir mænudeyfingu getur hins vegar beinst að nálinni sem notuð er við ísetningu deyfingar, 

upplifun verkja, að deyfing hætti að verka í aðgerðinni, mögulegri lömun og bakmeiðslum (Vusqa o.fl., 

2019; Cakmak o.fl., 2018). Þá er einnig vitað að þeir sem gangast undir aðgerðir í mænudeyfingu hafa 

oft miklar áhyggjur af mögulegum fylgikvillum sem geta komið upp meðan á aðgerð stendur eða í kjölfar 

aðgerðar (Mıngır o.fl., 2014). Ennfremur getur kvíði kvennanna tengst hræðslu við að aðgerð stofni lífi 

barns í hættu og ótta við lífsbreytingar í tengslum við móðurhlutverkið (Blüml o.fl., 2012).  

3.1.2 Afleiðingar kvíða 

Kvíði fyrir aðgerð og í almennum skilningi getur haft neikvæð og skaðleg áhrif á líkamann en þá 

sérstaklega ef hann er viðvarandi. Einkenni kvíða geta leitt til vitrænnar skerðingar sem lýsir sér í skertri 

hugsun, ákvarðanatöku, skynjun og einbeitingu (Berhe o.fl., 2017). Ásamt því veldur aukið magn 

kortisóls hormóns meðal annars bælingu á ónæmiskerfinu sem leiðir til minna viðnáms gegn sýkingum 

og krabbameini. Langvarandi og endurtekin virkni sympatíska kerfisins getur einnig aukið líkur á þróun 

ákveðinna sjúkdóma og þá sérstaklega á þróun æðakölkunar og háþrýstings (Widmaier o.fl., 2008). 

Kvíði barnshafandi kvenna sem er viðvarandi í langan tíma getur leitt til skertrar virkni á mörgum 

sviðum í lífi konunnar (Araji o.fl., 2020). Sumar rannsóknir sýna að konur með kvíða á meðgöngu eru í 

aukinni hættu að þróa með sér fylgikvilla eins og háþrýsting og meðgöngueitrun (Zhang o.fl., 2013; 

Kurki, o.fl., 2000). Ennfremur getur kvíði á meðgöngu haft skaðleg áhrif á fóstrið og sem dæmi þá getur 

losun adrenalíns við kvíða móður valdið skertu blóðflæði til fósturs og súrefnisskorti sökum 

æðasamdráttar (Che o.fl., 2020; Roshanger o.fl., 2020). Rannsóknir hafa jafnframt sýnt að kvíði kvenna 

á meðgöngu eykur hættu á fyrirburafæðingu, lágri fæðingarþyngd barns og getur haft áhrif á þroska 

barnsins (Rondó o.fl., 2003; Ding o.fl., 2014; Loomans o.fl., 2012; Brouwers o.fl., 2001). 

Kvíði aðgerðasjúklinga getur haft neikvæð áhrif á aðgerðina sjálfa og deyfinguna/svæfinguna 

(Kalliyath o.fl., 2019). Hann getur einnig seinkað bataferlinu, leitt til meiri notkunar verkjalyfja og þar með 

lengt spítaladvölina eftir aðgerð. Ennfremur getur kvíði fyrir aðgerð leitt til óánægju sjúklings (Kalliyath 

o.fl., 2019; Saliminia o.fl., 2019). Rannsókn Hobson og félaga (2006) sem kannaði kvíða fyrir valkeisara 

leiddi í ljós að meiri kvíði tengdist minni ánægju móður með ísetningu mænudeyfingar, aðgerðina sjálfa 
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og upplifun hennar af aukaverkunum. Kvíði fyrir aðgerð getur því leitt til neikvæðrar fæðingarupplifunar 

sem getur haft langvarandi neikvæðar afleiðingar í för með sér, svo sem skert tengslamyndun við barn, 

verri samband við maka og seinkun eða forðun á frekari barneignum (Noben o.fl., 2019).  

Kvíði fyrir valkeisara getur aukið hættu á fylgikvillum aðgerðar og tengist jafnframt verri og hægari 

bataferli, meiri þreytu og minni virkni eftir aðgerðina (Li og Dong, 2012; Hobson o.fl., 2006). Kvíði virkjar 

streituviðbrögð líkamans sem er afar orkukrefjandi ferli og því getur kvíði leitt til mikillar þreytu eftir 

aðgerð (Gul og Kirca o.fl, 2020). Kvíði getur einnig aukið næmi móður fyrir verkjum og haft neikvæð 

áhrif á verkjaupplifun hennar og notkun verkjalyfja eftir aðgerð (Li og Dong, 2012). Rannsóknir hafa leitt 

í ljós að meiri kvíði fyrir valkeisara tengist verri verkjum eftir aðgerð (Mousavi o.fl., 2016; Borges o.fl., 

2016) og rannsókn Gorkem og félaga (2016) sýndi ásamt því fram á meiri notkun ópíóíðalyfja eftir 

aðgerð. Ennfremur getur kvíði haft neikvæð áhrif á mjólkurmyndun móður og þar með brjóstagjöfina eftir 

aðgerð (Hepp o.fl., 2018). 

3.1.3 Mat á kvíða 

3.1.3.1 Huglægar aðferðir  

Ýmis mælitæki eru notuð til að meta kvíða á huglægan hátt fyrir aðgerð en þau algengustu eru State-

Trait Anxiety Inventory (STAI), Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale (APAIS) og 

Visual Analogue Scale (VAS) (Berhe o.fl., 2017). Önnur mælitæki sem notuð hafa verið til að meta kvíða 

fyrir aðgerð eru The Beck Anxiety Inventory (BAI), Self-Rating Anxiety Scale (SAS), Mood States Scale, 

Perceived Threat of Surgery Scale og Tilburg Pregnancy Distress Scale (TPDS) (Eslami o.fl., 2020; Li 

og Dong, 2012; Kushnir o.fl., 2012; Noben o.fl., 2019).  

STAI er kvarði sem almennt er viðurkenndur sem „gullni staðallinn“ fyrir mat á kvíða fyrir aðgerð 

(Berhe o.fl., 2017). Mælitækið var þróað af Charles Spielberger til að skapa áreiðanlegan sjálfs-

matskvarða sem metur kvíða í rannsóknum og á klínískum vettvangi (Spielberger, 2010). Kvarðinn 

inniheldur 40 spurningar sem meta aðstæðubundinn kvíða (e. state anxiety) annars vegar með 20 

spurningum og kvíðatilhneigingu (e. trait-anxiety) hins vegar með 20 spurningum (Skapinakis, 2014). 

Aðstæðubundinn kvíði (e. state anxiety) er metinn með spurningum sem tengjast núverandi líðan 

einstaklings um spennu, ótta, óróleika, áhyggjur og lífeðlisleg einkenni kvíða. Kvíðatilhneiging er metin 

með spurningum um almenna líðan einstaklings og tilhneigingu einstaklings til að meta streituvaldandi 

aðstæður sem ógnandi. Sjúklingur svarar spurningunum og metur líðan út frá fjórum stigum en möguleg 

heildarstig eru frá 20 stigum og upp í 80 stig þar sem hærri stigafjöldi gefur til kynna alvarlegri kvíða 

(Skapinakis, 2014). 

STAI mælitæki getur þó verið óhentugt og tímafrekt þar sem spurningarnar eru fremur margar 

(Zakariah, o.fl., 2015). APAIS mælitæki er hins vegar einfaldri og hentugri sjálfsmatskvarði sem þróaður 

var af Moerman og félögum. Kvarðinn inniheldur einungis sex spurningar, þar sem fjórar eru um kvíða 

fyrir svæfingu og aðgerð og tvær um þörf fyrir upplýsingar eða fræðslu. Spurningum er svarað á fimm 

stiga Likert kvarða þar sem enda pólar kvarðans eru svarmöguleikarnir „alls ekki“ og „ákaflega“ 

(Zakariah, o.fl., 2015). Möguleg heildarstig eru frá 6 stigum og upp í 30 stig en sá sem fær 11 stig eða 

meira á spurningum um kvíða bendir til að viðkomandi þurfi inngrip til þess að draga úr kvíða. Sjúklingar 
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sem skora fimm stig eða hærra á spurningum um þörf fyrir fræðslu ættu að hafa möguleika að fá upp-

lýsingar og svör tengt áhyggjum sínum en þeir sem skora 5 stig eða lægra þyrftu að fá upplýsingar um 

ákveðna grunnþætti (Turzáková J., 2014).  

VAS mælitæki er sjónkvarði sem er vel kunnur við klínískt mat á verkjum en nú er æ algengara að 

nota hann einnig við mat á kvíða og nefnist þá Visual Analogue Scale for Anxiety (VAS-A) (Lesage, 

2011; Noben o.fl., 2019). Kvarðinn sýnir 10 cm línu sem er númeruð frá 0-10, þar sem 0 merkir enginn 

kvíði og 10 endurspeglar mesta mögulega kvíða. Sjúklingur sem metur kvíða frá 0 til 3 er talinn vera 

með vægan kvíða, 3 til 8 er meðal kvíði og sá sem metur kvíða yfir 7 er talinn vera með alvarlegan kvíða 

(Saliminia, 2019). VAS er hentugt mælitæki á klínískum vettvangi því með honum er hægt að meta 

streitu og kvíða hjá sjúklingum á skjótan og einfaldan hátt og gera honum jafnframt kleift að tjá kvíða og 

vanlíðan án þess að nota ópersónulega spurningalista. Ennfremur kemur hann í veg fyrir misskilning 

sem gæti komið fram ef spurningalisti væri notaður, t.d. vegna samskiptaerfiðleika eins og 

tungumálaörðugleika eða skertrar lestrarfærni (Lesage, 2012).  

3.1.3.2 Hlutlægar aðferðir 

Hlutlægar aðferðir eru sem dæmi mælingar katekólamína í þvagi, kortisóls í blóði og hemódýnamískar 

mælingar (Berhe o.fl., 2017). Algengt er að hemódýnamískar mælingar eða lífsmarkamælingar séu 

notaðar til að meta kvíða en eins og fram hefur komið þá eykst hin sympatíska virkni líkamans við kvíða 

sem leiðir til hraðari hjartsláttar, hærri öndunartíðni og hærri blóðþrýstings (Widmaier o.fl., 2008). 

Kortisólmælingar eru iðulega notaðar til að meta kvíða á hlutlægan hátt en eins og fram hefur komið 

þá virkjast undirstúku-heiladinguls-nýrnahettuöxullinn við streitu (Rodriguez o.fl., 2015). Taugaboð 

berast þá frá miðtaugakerfinu til undirstúku í heila um að losa kortikótrópín hormón sem örvar framhluta 

heiladinguls til losunar á stýrihormónum nýrnahettubarkar. Stýrihormón þessi fara í blóðrásina til 

nýrnahetta sem örvar losun á kortisól hormóni sem er mælanlegt í munnvatni, blóði og þvagi. Þó að 

mælingar í blóði hafi verið „gullni staðallinn“ til að mæla kortisól í rannsóknum þá hefur hver af þessum 

þremur aðferðum verið notuð víða og er áreiðanleg til að mæla styrk kortisóls í líkamanum (Rodriguez 

o.fl., 2015). Kortisólmæling úr munnvatni er ein algengasta aðferðin sem notuð er en hún getur endur-

speglað undirstúku-heiladinguls-nýrnahettuöxulinn innan við 30 mínútur frá virkjun þess. Bómull er 

notuð til að safna munnvatni úr einstaklingi og er sýnið síðan geymt í frysti þar til greining á því fer fram 

(Che o.fl., 2020; Hepp o.fl., 2018). 

Alpha-amylasi reynist einnig vera áreiðanlegur og gildur hlutlægur mælikvarði á kvíða. Ensímið 

endurspeglar virkni ósjálfráða taugakerfisins og hefur á síðastliðnum tveimur áratugum verið notað til 

að meta sympatíska örvun líkamans í rannsóknum þar sem kvíði er kannaður. Alpha-amylasi er ensím 

í munnvatni sem tekur þátt í meltingu á sykrum og sterkju og því er hægt að mæla ensímið á skjótan og 

einfaldan hátt með sýnatöku úr munnvatni (Ali og Nater, 2020). 

Tíðnisviðsgreining á breytileika hjartsláttar (e. frequency domain analysis of heart rate variability) er 

einfaldur hlutlægur mælikvarði á kvíða en breytileiki hjartsláttar er lífeðlislegt fyrirbrigði sem lýsir 

tímasveiflna á milli hjartslátta en jafnvel í hvíld eru sjálfsprottnar tímasveiflur á bilinu sem er á milli tveggja 

samfelldra hjartslátta (Li o.fl., 2019). Tvær veigamiklar tíðnisviðsbreytur fást með tíðnisviðsgreiningu 

sem eru mikið notaðar en þær eru lágtíðni afl (0.04–0.15 Hz) (e.low frequency power) og hátíðni afl 
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(0.15–0.40 Hz) (e.high frequency power) (Li o.fl., 2019). Lágtíðni afl eykst þegar sympatíska taugakerfið 

er virkt en eins og fram hefur komið eykst virkni þess við kvíða. Hátíðni afl eykst þegar parasympatísk 

virkni nær yfirhöndinni í gegnum flökkutaugina sem endurspeglar slökunarástand eða „rest-or-digest“ 

ástand líkamans (Li og Dong, 2012; Widmaier o.fl., 2008). Hlutfall lágtíðniafls og hátíðniafls (LF/HF) 

endurspeglar jafnvægið á milli sympatíska og parasympatíska taugakerfisins (Li og Dong, 2012). 

3.2 Keisaraskurður  

Keisaraskurðaðgerð er ein algengasta skurðaðgerð sem konur gangast undir á heimsvísu en hún er 

framkvæmd vegna læknisfræðilegra ábendinga þar sem fæðing um leggöng getur verið hættuleg fyrir 

móður eða barn (Roshangar o.fl., 2020; Eslami o.fl., 2020). Í aðgerðinni er gerður þverskurður rétt fyrir 

ofan lífbein og barn sótt í legið en helstu ábendingar fyrir keisaraskurði eru há fæðingarþyngd, fyrirsæt 

fylgja, afbrigðileg fósturstaða, fósturstreita eða fyrri saga um keisara (Sung og Mahdy, 2021; Roshangar 

o.fl., 2020; Eslami o.fl., 2020). Helstu fylgikvillar móður eftir aðgerð eru verkir, höfuðverkur, blæðing, hiti, 

meltingartruflanir, sýking á skurðsvæði og minnkuð kynferðisleg ánægja (Eslami o.fl., 2020). Í rannsókn 

sem var gerð á Landspítalanum árið 2010 var heildartíðni fylgikvilla eftir keisaraskurð 35,7% en þeir 

algengustu voru blóðtap (≥1000 ml), hiti í sængurlegu (≥ 38°C) og rifa frá legskurði (Heiðdís 

Valgeirsdóttir o.fl., 2010). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) gaf út yfirlýsingu árið 1985 um að almennt skuli tíðni keisara-

skurða vera á bilinu 10-15% af heildarfjölda fæðinga til að tryggja örugga útkomu fyrir móður og barn 

(WHO, 2015). Tíðni keisaraskurða á bilinu 10-15% hefur í för með sér lægri mæðra- og ungbarnadauða 

á heimsvísu en tíðni umfram 15% virðist engan ávinning hafa. Öryggi móður og barns ætti þó alltaf að 

vera í forgangi í stað þess að halda tíðni keisaraskurða innan ákveðinna marka. Síðan yfirlýsingin var 

gefin út hefur algengi keisaraskurða þó farið vaxandi (WHO, 2015). Hérlendis hefur tíðni keisaraskurða 

verið á bilinu 14,6-17,1% frá árinu 2008-2018 sem er með því lægsta á heimsvísu (Kvenna- og barnasvið 

Landspítala og Embætti landlæknis, 2010-2020). Samkvæmt gögnum sem safnað var frá 150 löndum 

var tíðni keisaraskurðar á heimsvísu 18,6% af heildarfjölda fæðinga. Hæsta hlutfall keisaraskurða var 

hjá löndum við Karabískahaf og Rómönsku Ameríku (40,5%) en þar á eftir kom Norður-Ameríka 

(32,3%), Eyjaálfa (31,1%), Evrópa (25%), Asía (19,2%) og að lokum Afríka (7,3%) (Betrán o.fl., 2016). 

Ýmist er talað um bráðakeisara eða valkeisara í daglegu tali en Landspítali flokkar keisaraskurði í 

fjóra flokka eftir bráðleika og aðdraganda aðgerðar eins og sjá má í töflu 4. Fyrstu þrír flokkarnir eru 

bráðaaðgerðir þar sem ákveðinn tímarammi er gefinn og er æskilegt að fæðing fari fram innan þess 

tíma til að tryggja öryggi móður og barns. Fjórði og síðasti flokkurinn er valkeisari sem er fyrirfram 

ákveðinn en hann er megin viðfangsefni þessarar ritgerðar (Landspítali, 2017). Sambærileg 

flokkunarkerfi hafa verið notuð erlendis við flokkun keisaraskurða (MacKenzie og Cooke, 2003; Leung 

og Lao, 2013). 
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Tafla 4. Flokkun keisaraskurða (Landspítali, 2017). 

Flokkur 1 Keisaraskurður nauðsynlegur innan við 15 mínútur eða eins fljótt og hægt er. Útkall 

með neyðarhnappi. Aðgerð framkvæmd í svæfingu. 

Flokkur 2 Keisaraskurður nauðsynlegur innan við 30 mínútna þegar ástand móður er slæmt 

og/eða fósturstreita. Aðgerð framkvæmd með mænudeyfingu eða ábót á 

mænurótardeyfingu ef þess gefst kostur. 

Flokkur 3 Keisaraskurður er að öllu jafna framkvæmdur innan klukkustundar þegar móðir og 

barn eru ekki í yfirvofandi lífshættu. Aðgerð framkvæmd með mænu- eða 

mænurótardeyfingu. 

Flokkur 4 Keisaraskurður sem er fyrirfram ákveðinn með meira en 8 klukkustunda fyrirvara. 

Deyfing/svæfing er ákveðin í samráði við svæfingarlækna. 

 

3.2.1 Valkeisaraskurður  

Valkeisaraskurður er aðgerð sem er ákveðin að minnsta kosti átta klukkustundum fyrirfram vegna 

læknisfræðilegra ábendinga. Ef breyting verður á ástandi móður eða barns og flýta þarf aðgerð telst hún 

ekki lengur sem valkeisari heldur bráðakeisari (Kvenna- og barnasvið Landspítala og Embætti 

landlæknis, 2020). Börn sem fæðast með keisaraskurði eru í meiri áhættu á öndunarfærakvillum (e. 

respiratory morbidity) en þau sem fæðast í gegnum leggöng. Áhættan á slíkum kvillum er þó minni eftir 

39. viku meðgöngu og ætti því fyrirfram ákveðinn keisari að fara fram eftir þann tíma (NICE, 2021). Við 

skoðun á fæðingarskýrslum Landspítala sést að bráðakeisarar eru algengari en valkeisaraskurðir 

hérlendis en árið 2018 var tíðni bráðakeisara á Landspítalanum 10,4% en valkeisara 7,1% af heildar 

fæðingartíðni. Frá árunum 2008-2018 hefur tíðni valkeisara verið á bilinu 5,8%-7,2% allra fæðinga á 

Landspítalanum (Kvenna- og barnasvið Landspítala og Embætti landlæknis, 2008-2018). Nýjustu tölur 

úr fæðingarskrá, sýndu að tíðni valkeisara á Íslandi var 6,7% árið 2018 (Kvenna- og barnasvið 

Landspítala og Embætti landlæknis, 2020).  

 Breska heilbrigðismálastofnunin (e. National Institute for health and care excellence [NICE]) hefur 

gefið út klínískar leiðbeiningar um helstu ábendingar fyrir valkeisaraskurðaðgerð (NICE, 2021). Þær eru 

ef móðir er HIV jákvæð (e. human immunodeficiency virus) og hefur ekki farið í lyfjameðferð eða er í 

virkri meðferð og veirumagn í blóði er 400 veirur í millilíter eða meira, barn í sitjandi stöðu í móðurkviði 

og frábending fyrir höfuðvendingu er til staðar eða ekki hefur tekist að snúa barni, móðir sem greinist 

með Herpes simplex veiru í fyrsta sinn eftir 29. viku meðgöngu eða fylgja sem er fyrirsæt (e. placenta 

praevia), lágsæt (e. low-lying placenta), viðgróin eða inngróin (e. morbidly adherent placenta). Ef kona 

óskar sjálf eftir að fara í valkeisara og ekki er læknisfræðileg ábending fyrir, ætti alltaf að kanna hvaða 

ástæða liggi þar á bak við og veita fræðslu og stuðning. Ef konan óskar enn eftir keisara þrátt fyrir 

fræðslu og stuðning skal fara að hennar óskum (NICE, 2021).  
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Hérlendis hafa ekki verið gefnar út sérstakar ábendingar fyrir valkeisaraskurði en Landspítali hefur 

hins vegar gefið út gæðaskjal með frábendingum fyrir fæðingu um leggöng (Landspítali, 2016a). Þar 

kemur fram að ef kona eigi að baki tvo eða fleiri keisaraskurði ætti að stefna að fæðingu með 

valkeisaraskurði. Aðrar frábendingar eru ör í miðlínu, T- eða J- laga ör, fyrri legbrestur, fyrri gliðnun á öri 

og saga um aðgerð á legi þar sem opnað var inn í leghol (Landspítali, 2016a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Hlutfall keisara og valkeisara af heildar fæðingartíðni á árunum 2008-2018 (Kvenna- og 
barnasvið Landspítala og Embætti landlæknis, 2010-2020). 

 

3.3 Deyfingar 

Keisaraskurður er ýmist framkvæmdur undir almennri svæfingu (e. general anesthesia) þar sem konan 

er án meðvitundar meðan á aðgerð stendur eða svæðisdeyfingu (e. regional anesthesia) þar sem konan 

er vakandi en deyfð fyrir neðan mitti (Institute for Quality and Efficiency in Health Care, 2018). Síðustu 

áratugi hefur notkun svæðisdeyfingar aukist gríðarlega um allan heim en hún hefur margvíslega yfirburði 

yfir almenna svæfingu. Sýnt hefur verið fram á aukið öryggi móður, færri fylgikvilla, minni hættu á 

blóðmissi hjá móður, meiri ánægja með fæðingarferlið og minni eituráhrif á nýburann, þar sem sum 

svæfingarlyf flytjast um fylgju frá móður til barns (Manuouchehrian og Bakhshaei, 2014; Riley 2003; Gul 

og Kirca, 2020). Einnig hafa rannsóknir sýnt að konur geti hafið brjóstagjöf fyrr og stuðlað þannig að 

betri tengslamyndun milli móður og barns, ásamt því fær konan að upplifa fæðingu barns síns (Gul og 

Kirca, 2020; Riley, 2003; Noben o.fl., 2019). Í flestum tilvikum er svæðisdeyfing notuð við keisaraskurð 

en hún skiptist síðan í mænudeyfingu (e. spinal anesthesia) annars vegar og mænurótardeyfingu (e. 

epidural anesthesia) hins vegar (Riley 2003).  

3.3.1 Mænudeyfing 

Við mænudeyfingu (e. spinal anesthesia) er stungið með nál á milli hryggjaliða í gegnum basthimnuna 

og deyfilyfi og/eða verkjalyfi sprautað inn í innanskúmsbilið (e. subarachnoid space) þar sem heila- og 

mænuvökvinn er staðsettur. Algengt er að mænudeyfing sé notuð í aðgerðum sem gerðar er á neðri 

hluta kviðar, grindarholi og neðri útlimum, þar á meðal í keisaraskurði. Í flestum tilvikum valkeisara er 
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mænudeyfing notuð og er því lögð megin áhersla á hana í þessari ritgerð (Riley, 2003). Við ísetningu 

mænudeyfingar er ákjósanlegast að viðkomandi beygi sig fram í sitjandi stöðu á meðan stungið er 

neðarlega á hrygg og deyfilyfi og/eða verkjalyfi sprautað inn í bilið. Í kjölfarið hefur viðkomandi ekkert 

sársaukaskyn, upplifir dofa tilfinningu í neðri hluta líkamans og hefur litla eða enga getu til að hreyfa 

neðri útlimi (Olawin og Das, 2020; Institute for Quality and Efficiency in Health Care, 2018). 

Mænudeyfing felur yfirleitt í sér eina stungu og virkar hún nær samstundis þar sem lítið af lyfi þarf til að 

ná fram verkun þess (Olawin og Das, 2020). Deyfingin er síðan virk í einn og hálfan til þrjá klukkutíma 

eftir ísetningu (American Society of Anesthesiologists, e.d.). Mænudeyfing er framkvæmd af 

svæfingarlækni eða sérnámslækni í svæfingu en hjálplegt er að hjúkrunarfræðingur aðstoði við 

ísetningu deyfingar. Yfirleitt er það reyndur hjúkrunarfræðingur sem útskýrir ferlið fyrir konunni, aðstoðar 

hana við að koma sér í viðeigandi stellingu og veitir henni stuðning meðan á ísetningu deyfingar stendur 

(Sanchez og Perez, 2020; Olawin og Das, 2020).  

Þó fylgikvillar mænudeyfingar séu sjaldgæfir ætti heilbrigðisstarfsfólk ávallt að vera meðvitað um 

mögulega tilkomu þeirra og eiga skjólstæðingar rétt á að vera upplýstir um þá fyrir aðgerð. Helstu 

fylgikvillar mænudeyfingar eru bakverkur, mænuhöfuðverkur, ógleði og uppköst, lágþrýstingur, 

utanbastblæðing og áverkar á taugakerfi (Olawin og Das, 2020). Sjaldgæf aukaverkun sem flestir 

hræðast er alger mænudeyfing (e. total spinal anesthesia) en það er lífsógnandi ástand sem getur komið 

í kjölfar mænudeyfingar. Klínísk einkenni þess eru meðal annars skyndilegt blóðþrýstingsfall, ört vaxandi 

hreyfiskerðing, öndunarerfiðleikar eða öndunarstopp, skert meðvitund, útvíkkuð sjáöldur og jafnvel 

hjartastopp. Mikilvægt er því að starfsfólk vakti lífsmörk vel meðan á aðgerð stendur til að koma í veg 

fyrir slíkt ástand og bregðist við ef breytingar eiga sér stað (Asfaw og Eshetie, 2020).  

3.3.2 Mænurótardeyfing 

Við mænurótardeyfingu (e. epidural anesthesia) er deyfi- og/eða verkjalyfjum sprautað á milli hryggjaliða 

í utanbastbilið (e. epidural space) sem umlykur mænuna við brjósthols- og lendarsvæði konunnar. 

Deyfingin hefur einungis áhrif á þær taugar sem liggja að svæðinu þar sem deyfilyfi er sprautað en 

verkun hennar næst yfirleitt eftir 10 til 20 mínútur eftir ísetningu (Institute for Quality and Efficiency in 

Health Care, 2018). Þessi tegund deyfingar er oft notuð til verkjastillingar í fæðingu í gegnum leggöng 

en einnig er hægt að gefa deyfilyf og/eða verkjalyf í legginn ef kona þarf að gangast undir 

bráðakeisaraskurð (Riley, 2003). Við ísetningu mænurótardeyfingar þarf konan að vera í sömu stellingu 

og þegar um mænudeyfingu er að ræða. Þegar nálin er komin inn í utanbast bilið er leggur þræddur í 

gegnum nálina og hún dregin út. Leggurinn er síðan notaður til að gefa deyfilyf og/eða verkjalyf ýmist í 

stökum skömmtun með ákveðnu millibili (e. bolus) eða í sídreypi (e. infusion) (Sanchez og Perez, 2020).  

Þegar mænudeyfing og mænurótardeyfing voru bornar saman kom í ljós að mænudeyfing hefur færri 

fylgikvilla í för með sér, verkar fyrr og hefur meiri þægindi í för með sér fyrir konuna samanborðið við 

mænurótardeyfingu. Ókostir hennar eru þó að ef aðgerð tekur lengri tíma en áætlað er gæti þurft að 

svæfa konuna. Einnig er meiri hætta á blóðþrýstingslækkun (e. hypotension) og mænuhöfuðverk (e. 

postdural puncture headache) hjá þeim konum sem fá mænudeyfingu (Riley, 2003).  
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3.4 Meðferðir við að takast á við kvíða fyrir aðgerð  

Ýmis meðferðarúrræði eru notuð innan heilbrigðiskerfisins til að draga úr kvíða skjólstæðinga en þau 

geta ýmist verið með eða án lyfja. Þau kvíðastillandi lyf sem almennt eru notuð fyrir sjúklinga sem 

gangast undir skurðaðgerð geta borist í gegnum fylgjuna frá móður til barns og þannig haft neikvæð 

áhrif á barnið, bataferlið og brjóstagjöfina eftir aðgerð (Choubsaz o.fl., 2017; Gul og Kirca, 2020). Að því 

sögðu er reynt að komast hjá því að nota róandi lyf í keisaraskurðaðgerðum en í sumum tilvikum getur 

þurft að grípa til þess (Choubsaz o.fl., 2017).  

Nýlegar rannsóknir hafa þó sýnt að notkun róandi lyfsins, mídazólam (e. midazolam) dregur úr kvíða 

barnshafandi kvenna sem gangast undir keisaraskurð, eykur ánægju móður og hefur ekki áhrif á barnið 

ef það er gefið í viðeigandi skammti (0,020-0,035mg/kg) (Mokhtar o.fl., 2016; Senel og Mergan, 2014; 

Shaaban o.fl., 2019). Með vaxandi algengi keisaraskurða í heiminum og aukinni þekkingu ætti að reyna 

komast hjá því að nota lyf þar sem til eru einfaldari, ódýrari og minna íþyngjandi meðferðarúrræði sem 

geta dregið úr kvíða kvenna fyrir keisaraskurð (Kushnir o.fl., 2012; Gul og Kirca, 2020). Í þessari ritgerð 

verður einblínt á meðferðir án lyfja sem veittar eru af hjúkrunarfræðingum eða öðru heilbrigðisstarfsfólki.  

3.4.1 Þrýstipunktameðferð 

Þrýstipunktameðferð er einn undirflokkur óhefðbundinna meðferða sem lýsir sér með beitingu þrýstings 

á ákveðna staði líkamans með fingrum, höndum, olnbogum eða með áhöldum eins og sogskálum til 

þess að tryggja viðeigandi virkni í orkustöðvum (e. energy gates) (Choubsaz o.fl., 2017; Gul og Kirca, 

2020). Þrýstipunktameðferð hefur verið notuð í meðferðarskyni í Kína í yfir 3000 ár og er því ein af elstu 

lækningarmeðferðum sem notaðar eru (Gul og Kirca, 2020). Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að 

meðferðin hafi minnkandi áhrif á kvíða fyrir aðgerð (Valiee o.fl., 2012; Wunsch o.fl., 2018). Ásamt því 

hafa önnur jákvæð áhrif komið í ljós eins og minnkuð þörf fyrir svæfingu, stuðningur við virkni hjarta- og 

æðakerfis, betri verkjastjórnun eftir aðgerð, minni líkur á garnalömun, ógleði og uppköst eftir aðgerð 

(Choubsaz o.fl., 2017). 

Kenningin á bakvið þrýstipunktameðferð tengist orkustöðvum líkamans sem talið er að séu 12 talsins 

(Abadi o.fl., 2018). Ójafnvægi í orkuflæði þessara stöðva er talið orsaka sjúkdóma en með því að örva 

tiltekna staði í orkustöðvunum er hægt að koma á jafnvægi í orkuflæði líkamans og þar með meðhöndla 

sjúkdóma. Þrýstipunktameðferð getur einnig minnkað kvíða með aðlögun á styrk taugaboðefna í 

líkamanum og með minnkun á styrk serótóníns og kortisóls hormóna í taugabrautum líkamans (Abadi 

o.fl., 2018). Þrýstipunktar H7 og P6 hafa reynst áhrifaríkir staðir til þess að draga úr kvíða. Þrýstipunktur 

H7 er staðsettur radialt á úlnlið við flexor carpi ulnaris sinina, á milli ulna og pisiform eins og sjá má á 

mynd 2. Þýstipunktur P6 er hins vegar staðsettur þremur fingurbreiddum fyrir neðan úlnlið á 

innanverðum framhandlegg á milli sinanna tveggja eins og sjá má á mynd 3 (Choubsaz o.fl., 2017).  
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3.4.2 Tónlistarmeðferð 

Tónlist hefur verið notuð í áratugi sem meðferðarúrræði við streitustjórnun en meðferð þessi er auðveld 

í notkun og kostnaðarlítil (Kushnir o.fl., 2012). Tónlistarmeðferð getur virkað sem athyglisdreifing fyrir 

aðgerð þar sem athygli viðkomandi er leidd frá neikvæðu áreiti að einhverju kunnuglegu og róandi og 

þannig stuðlað að slökun og lífeðlislegum breytingum (Kushnir o.fl., 2012). 

Rannsóknir hafa skoðað áhrif tónlistar á klínískum vettvangi, aðallega hjá sjúklingum sem gangast 

undir skurð- og tannaðgerðir og öðrum stöðum eins og á gjörgæslu og í geð- og öldrunarlækningum 

(Kushnir o.fl., 2012). Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að tónlist getur minnkað kvíða en hlutlægar 

mælingar á kvíða sýna sem dæmi minnkun á sympatískri virkni, adrenalín magni í blóði og öðrum 

streituhormónum, svitamyndun, efnaskiptahraða, súrefnisnotkun ásamt lægri hjartsláttartíðni, 

blóðþrýsting og öndunartíðni. Niðurstöður sýna einnig hærra oxýtosínmagn og endorfínmagn sem er 

náttúruleg verkjastilling líkamans og vellíðunarhormón sem dregur úr ónotalegum tilfinningum eins og 

kvíða (Kushnir o.fl., 2012).  

Ýmsar tónlistartegundir sem hafa hægan takt hafa verið notaðar í rannsóknum sem sýna að tónlist 

dragi úr kvíða skurðsjúklinga fyrir aðgerð eins og klassísk tónlist, hljóðfæraleikur og slökunar- og 

hugleiðslutónlist (Lee o.fl., 2011; Uğraş o.fl, 2020; Camara, 2008; Kipnis o.fl., 2016). Aðrar rannsóknir 

hafa sýnt fram á ávinning af því að leyfa þátttakendum að velja tónlistina (Allen o.fl., 2001; McClurkin 

og Smith, 2016) en það getur aukið tilfinningu þeirra um stjórn og vellíðan og þar með haft áhrif á 

streituviðbrögð líkamans (Kushnir o.fl., 2012).  

3.4.3 Glaðloft 

Nituroxíð (N2O), einnig kallað glaðloft eða hláturgas, hefur verið notað í meðferðarskyni í áratugi og þá 

sérstaklega í fæðingum, sjúkraflutningum og í aðgerðum tannlækna (Amsterdam o.fl., 2015; Brunick og 

Clark, 2010). Lyfið hefur bæði verkjastillandi og kvíðastillandi áhrif en virkni þess fer eftir þeim skammti 

sem gefinn er (Amsterdam o.fl., 2015; Rooks, 2011). Verkjastillandi áhrif þess eru talin stafa af aukinni 

losun endorfíns, dópamíns og annarra náttúrulegra ópíóíða líkamans. Einnig eykur það losun prólaktíns 

og hefur áhrif á streituviðbrögð líkamans með því að minnka losun kortisóls í blóði. Þegar lyfið er notað 

Mynd 3. Þrýstipunktur H7 (Gajendran, 2019). Mynd 4. Þrýstipunktur P6 (Iftikhar, 2019). 



24 

til verkja- og/eða kvíðastillingar er það gefið blandað með súrefni, í hlutföllunum 50% súrefni og 50% 

nituroxíð (Rooks, 2011).  

Lyfið virkar sem svo að einstaklingurinn andar því að sér í gegnum grímu/maska eða munnstykki en 

aðeins 1% af lyfinu umbreytist í líkamanum. Öruggasta leiðin við notkun lyfsins er að einstaklingurinn 

stjórnar sjálfur hversu miklu lofti hann andar að sér og hversu oft en það kemur í veg fyrir ofskömmtun, 

súrefniskort neytanda og verndar heilbrigðisstarfsfólk gegn menguðu lofti (Rooks, 2011). Verkun lyfsins 

kemur hratt fram, innan við 10 sekúndur og hverfur alla jafna innan nokkurra mínútna (Amsterdam o.fl., 

2015). Tilætluð áhrif lyfsins eru meðal annars sælutilfinning, slökun, kæruleysi og hlátur ásamt minni 

verkjum og kvíða en aukaverkanir lyfsins geta verið til dæmis jafnvægisleysi, svimi, óáttun, ógleði, 

höfuðverkur og dofi í fingrum (Rooks, 2011; Amsterdam o.fl., 2015). Samkvæmt rannsóknum sem 

gerðar hafa verið á konum í fæðingu eru algengustu aukaverkanir glaðlofts ógleði og uppköst þar sem 

tíðnin er á bilinu 5-36% (Rooks, 2011).  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á nituroxíði hafa sýnt fram á að lyfið dregur úr kvíða hjá 

einstaklingum sem gengist hafa undir tannaðgerðir, þeim sem glíma við krabbamein og börnum sem 

gangast undir sársaukafull inngrip (Manouchehrian og Bakhshaei, 2014; Kanagasundram o.fl., 2001). 

Lyfið hefur verið notað í fæðingum í áratugi og þá aðallega til verkjastillingar en rannsóknir hafa sýnt 

fram á minni verki með notkun lyfsins (Dammer o.fl., 2014). Þar sem lyfið flyst í gegnum fylgjuna frá 

móður til fósturs hafa fjölmargar rannsóknir kannað áhrif þess í gegnum tíðina en niðurstöður sýna að 

notkun lyfsins er örugg fyrir móðurina, nýburann og hefur ekki neikvæð áhrif á framgang fæðingar 

(Rooks, 2011; Amsterdam o.fl., 2015).  

Eitt af markmiðum Landspítala er að sporna við áhrifum loftlagsbreytinga meðal annars með því að 

draga úr losun glaðlofts út í umhverfið með eyðingarbúnaði sem fangar gastegundina og hitar hana upp 

en þá verður efnahvarf sem gerir gastegundina meinlausa (Landspítali, 2016b; Kristinn Haukur 

Guðnason, 2020). Spítalanum hefur tekist að minnkað kolefnisspor sitt til muna með 

eyðingarbúnaðinum og hefur náð markmiði sínu um 40% samdrátt í losun á koltvíoxíði (CO2). Hagur 

sjúklinga er ávallt í forgangi en með eyðingarbúnaðinum getur Landspítalinn enn boðið upp á notkun 

glaðlofts í fæðingu fyrir barnshafandi konur (Kristinn Haukur Guðnason, 2020).  

3.4.4 Nærvera og stuðningur 

Einfalt inngrip sem notað er til að sporna gegn kvíða barnshafandi kvenna er nærvera og stuðningur en 

í því felst bæði líkamlegur og og tilfinningalegur stuðningur (Roshanger o.fl., 2020). Meðferð þessi er 

vanalega framkvæmd með stöðugri nærveru meðferðaraðila sem á í samskiptum við konuna, veitir 

henni hughreystingu og stuðlar að bættu sjálfstrausti. Gengið er út frá því að meðferðin dragi úr kvíða 

barnshafandi kvenna með því að skapa tilfinningu um öryggi og friðsæld, stuðningsþarfir þeirra eru 

uppfylltar og jafnframt er virðing borin fyrir reisn þeirra á meðan fæðingarferlið á sér stað (Roshanger 

o.fl., 2020).  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur gefið út ráðleggingar um að konur ættu að fá stuðning 

meðan á fæðingu stendur hvort sem það er frá maka, ættingja, vini eða heilbrigðisstarfsmanni (World 

Health Organization, 2019). Rannsóknir sýna að nærvera og stuðningur sem veitt er af þjálfuðu og 

reynsluríku heilbrigðisstarfsfólki getur dregið úr kvíða og leitt til jákvæðrar útkomu bæði fyrir móður og 
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barn (Gruber o.fl. 2013; Fu o.fl., 2015). Einnig hafa rannsóknir sýnt að stuðningur maka í fæðingu hefur 

róandi áhrif á móðurina og minnkar kvíða (Salehi o.fl., 2016; Alharbi o.fl., 2018).  

Rannsóknir sýna að aðgerðasjúklingar meta mikils nærveru og stuðning hjúkrunarfræðings og telja 

það hafa meðferðarlegt gildi þar sem það veiti þeim hughreystingu, öryggi og hjálpi þeim að takast á við 

aðgerðardaginn (Mottram, 2009; Costa, 2001). Ennfremur sýna rannsóknir að samræður við heilbrigðis-

starfsfólk dragi úr kvíða en þær þurfa ekki að innihalda mjög nákvæmar upplýsingar um tiltekið vandamál 

heldur dugir að hafa samræður afslappaðar og óformlegar (Simsek o.fl., 2018; Mottram, 2009). 

Afslappaðar samræður sem þessar geta haft róandi áhrif á sjúkling og dreift huga hans frá neikvæðu 

áreiti og dregið þar með úr kvíða (Simsek o.fl., 2018).  

3.4.5 Fræðsla 

Fræðsla sem meðferðarúrræði fyrir aðgerð felur í sér að veita sjúklingum upplýsingar og þar með auka 

þekkingu og skilning þeirra á aðgerðinni og svæfingunni/deyfingunni en eitt af helstu markmiðum 

fræðslunnar er að hughreysta sjúklinga og draga úr kvíða þeirra fyrir aðgerðinni (Saliminia, o.fl, 2019: 

Ortiz o.fl., 2015). Bæði þekkingarleysi skjólstæðings og rangar upplýsingar varðandi deyfingu og aðgerð 

geta verið kvíðavaldandi en uppsprettu misskilnings má yfirleitt rekja til ættingja eða kunningja 

viðkomandi (Ortiz o.fl., 2015; Simsek o.fl., 2018). Heilbrigðisstarfsfólk gegnir því lykilhlutverki að veita 

skjólstæðingum sínum réttar upplýsingar um þá þætti er tengjast fyrirhugaðri aðgerð til að minnka kvíða 

(Ortiz o.fl., 2015; Saliminia, o.fl, 2019). 

Ýmsar aðferðir eru notaðar til að fræða og auka þekkingu sjúklinga fyrir aðgerð eins og í formi 

munnlegrar og skriflegrar fræðslu, með fræðslumyndböndum og sýndarveruleika myndböndum þar sem 

sjúklingar geta séð skurðstofuumhverfið og verið betur undirbúnir fyrir aðgerðina (Saliminia o.fl., 2019; 

Ortiz o.fl., 2015; Noben o.fl., 2019). Aðgerðarsjúklingar fá að jafnaði einungis eitt viðtal við starfsmann 

úr svæfingarteymi fyrir aðgerð. Sumir sjúklingar, sem eru fremur heilbrigðir eða gangast undir tiltölulega 

einfalda aðgerð, hitta heilbrigðisstarfsmann úr svæfingarteymi einungis rétt fyrir aðgerð og því hafa 

ýmsar aðrar aðferðir en munnleg fræðsla, eins og áður sagði, verið notaðar til að miðla upplýsingum og 

fræðslu til sjúklinga fyrir aðgerðardag (Ortiz o.fl., 2015). Fjölmargar rannsóknir hafa kannað ávinning 

þess að veita fræðslu fyrir aðgerð og hafa niðurstöður sýnt fram á að slíkt sé árangursríkt til að minnka 

kvíða skjólstæðinga fyrir aðgerð (Fitzgerald og Elder, 2008; Jlala o.fl., 2010). Þar sem árangur hefur 

fengist af fræðslu fyrir aðgerð hefur fræðsla innihaldið meðal annars upplýsingar um svæfingu/deyfingu 

og aðgerðina sjálfa (Fitzgerald og Elder, 2008; Jlala o.fl., 2010). 
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4 Niðurstöður 

Í þessari kerfisbundnu fræðilegu samantekt verður greint frá niðurstöðum rannsókna sem kanna áhrif 

meðferðarúrræða á kvíða barnshafanda kvenna fyrir valkeisara í mænudeyfingu. Alls voru 14 rannsóknir 

sem uppfylltu inntökuskilyrði og verða þær notaðar til að leita svara við rannsóknarspurningu sem sett 

var fram í upphafi ritgerðar. Í rannsóknunum var árangur fimm ólíkra meðferðarúrræða metin en gerð 

verða skil á hverju úrræði fyrir sig í neðangreindum undirköflum. Meðferðarúrræðin voru 

þrýstipunktameðferð, tónlist, glaðloft, fræðsla ásamt nærveru og stuðning heilbrigðisstarfsfólks. Í töflu 5 

og 6 á blaðsíðu 30-34 og 38-43 má finna ítarlegt yfirlit um rannsóknirnar þar sem greint er frá tilgangi, 

sniði, úrtaki, inntöku- og útilokunarskilyrðum, mælitækjum, meðferð/inngripi og niðurstöðum þeirra. Í 

niðurstöðum rannsóknanna komu fram ýmsar tölfræðilegar upplýsingar en í þessari samantekt verður 

tekið fram p-gildi sem sýnir tengsl milli ákveðinna breyta og hvort um marktækan mun hafi verið að ræða 

í tengslum við meðferðarúrræðin. 

4.1 Almennar upplýsingar um rannsóknirnar  

Elstu rannsóknirnar sem uppfylltu inntökuskilyrðin voru frá 2012 en nýjustu greinarnar voru frá árinu 

2020. Af 14 rannsóknum voru 9 af þeim gefnar út á síðastliðnum þremur árum, frá árunum 2018-2020. 

Rannsóknirnar voru framkvæmdar í 8 mismunandi löndum; Íran (n=5), Tyrklandi (n=2), Kína (n=2), 

Indlandi (n=1), Ísrael (n=1), Ástralíu (n=1), Hollandi (n=1) og Þýskalandi (n=1). Algengasta 

rannsóknarsniðið var slembiröðuð samanburðarrannsókn (n=8), þrjár voru tvíblindar slembiraðaðar 

samanburðarrannsóknir, tvær framsýnar slembiraðaðar samanburðarrannsóknir og ein blind slembi-

röðuð samanburðarrannsókn. Ef á heildina er litið voru alls 1.470 konur sem tóku þátt í rannsóknunum 

sem allar höfðu það sameiginlegt að gangast undir valkeisara í mænudeyfingu. Þar af voru 110 

þátttakendur sem fengu þrýstipunktameðferð, 212 tónlistarmeðferð, 28 glaðloft, 259 fræðslu og 160 

nærveru og stuðning. Í öllum rannsóknunum var ávallt einn viðmiðunarhópur sem fékk enga íhlutun en 

það voru samtals 635 þátttakendur. Algengast var að rannsakendur notuðust við mælikvarðana STAI 

(n=7) og VAS-A (n=5) til að meta kvíða þátttakenda fyrir aðgerð. Aðrir skalar sem notaðir voru til að 

mæla kvíða voru SAS (n=1), BAI (n=1), APAIS (n=1), Perceived threat of surgery scale (n=1), Mood 

states scale (n=1) og TPDS (n=1). Einnig voru hlutlægar aðferðir notaðar til að meta kvíða þátttakenda 

en þær voru mælingar á kortisólmagn í munnvatni (n=3), lífsmörk (n=3), alpha-amylasa í munnvatni 

(n=1) ásamt tíðnisviðsgreiningu á breytileika hjartsláttar (n=1).  

4.2 Þrýstipunktameðferð 

Tvær rannsóknir könnuðu áhrif þrýstipunktameðferðar á kvíða kvenna fyrir valkeisaraskurði í 

mænudeyfingu (sjá töflu 5) (Gul og Kirca, 2020; Choubsaz o.fl., 2017). Í rannsókn Gul og Kirca (2020) 

var þrýstipunktameðferð veitt einum klukkutíma fyrir aðgerð. Í meðferðinni var þrýstipunktur H7 örvaður 

með höndunum af þrýstipunktasérfræðingi í 10 mínútur. Fyrst var þrýstipunkturinn hitaður og nuddaður 

í 60 sekúndur, síðan var þrýstingi beitt á punktinn í 120 sekúndur en eftir 30 sekúndna hvíld var meðferð 

endurtekin. Í rannsókn Choubsaz og félaga (2017) var þrýstipunktameðferð veitt í undirbúningsfasa á 

aðgerðardegi. Íhlutunarhóparnir voru tveir, þar sem annar fékk þrýstipunktameðferð með sogskálum á 

þrýstpunkt H7 en hinn á þrýstipunkt P6. Niðurstöður voru síðan flokkaðar út frá fjórum breytum, þ.e. 
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hvort konurnar væru frumbyrjur eða fjölbyrjur og hvort þær hefðu fengið mænudeyfingu áður eða ekki. 

Viðmiðunarhópar í báðum rannsóknum fengu enga þrýstipunktameðferð á aðgerðardegi. 

Í báðum rannsóknum var kvíði metinn með STAI mælitæki. Í annarri rannsókninni þar sem kvíði var 

metinn 40 mínútum eftir þrýstipunktameðferðina sýndu niðurstöður að meðaltalsstig á STAI skala 

lækkaði eftir meðferðina hjá íhlutunarhópi (p < 0,001). Meðaltalsstig var jafnframt lægra eftir þrýsti-

punktameðferðina hjá íhlutunarhópi í samanburði við viðmiðunarhóp (p < 0,001) (Gul og Kirca, 2020). Í 

hinni rannsókninni var kvíðinn metinn fyrir íhlutunina og síðan næst eftir fæðingu. Niðurstöður 

rannsóknar leiddu í ljós að meðaltalsstig á STAI skala var lægra hjá frumbyrjum eftir fæðingu hjá 

íhlutunarhópi 1 (p=0,009) og bæði hjá frumbyrjum og fjölbyrjum í íhlutunarhópi 2 (p=0,002; p=0,009) í 

samanburði við viðmiðunarhóp. Meðaltalsstig var einnig lægra eftir fæðingu hjá konum sem áður höfðu 

fengið mænudeyfingu í íhlutunarhópi 2 (p=0,019) í samanburði við viðmiðunarhóp. Ásamt því var meðal 

kvíðastig marktækt lægra hjá íhlutunarhópi 2 í samanburði við íhlutunarhóp 1 (p=0,005) hjá konum sem 

höfðu fengið mænudeyfingu áður. Enginn marktækur munur var hins vegar á meðaltalsstigi á STAI skala 

eftir fæðingu hjá konum sem höfðu ekki fengið mænudeyfingu áður (Choubsaz o.fl., 2017).  

Niðurstöður rannsóknar Gul og Kirca (2020) sýndu fram á marktæk jákvæð áhrif þrýstipunkta-

meðferðar á kvíða kvenna fyrir valkeisara. Niðurstöður rannsóknar Choubsaz o.fl. (2017) sýndu að 

meðaltali marktækt minni kvíða á STAI skala eftir valkeisara hjá frumbyrjum, fjölbyrjum og hjá konum 

sem höfðu áður fengið mænudeyfingu í íhlutunarhópi 2 í samanburði við viðmiðunarhóp en kvíði var 

einungis marktækt minni að meðaltali í íhlutunarhópi 1 hjá frumbyrjum í samanburði við viðmiðunarhóp. 

Kvíði hjá konum sem hafa sögu um mænudeyfingu var að meðaltali minni hjá íhlutunarhópi 2 í 

samanburði við íhlutunarhóp 1. 

4.3 Tónlistarmeðferð 

Þrjár rannsóknir könnuðu áhrif tónlistar á kvíða kvenna fyrir valkeisara í mænudeyfingu (sjá töflu 5) (Li 

og Dong, 2012; Kushnir o.fl., 2012; Hepp o.fl., 2018). Í einni rannsókn hlustaði íhlutunarhópur á 

klassíska tónlist (Li og Dong, 2012) en í hinum tveimur fengu þátttakendur að velja tónlist ýmist út frá 

þremur valkostum sem var klassík, popptónlist og ísraelsk tónlist (Kushnir o.fl., 2012) eða fjórum 

valkostum, það er klassíska, „lounge“, djass eða hugleiðslutónlist (Hepp o.fl., 2018). Í einni rannsókninni 

var tónlistarmeðferð veitt í 40 mínútur fyrir aðgerð (Kushnir o.fl., 2012), í annarri var hún veitt í 30 mínútur 

fyrir aðgerð (Li og Dong, 2012) og í þriðju var meðferðin veitt þegar konurnar komu á skurðstofuna og 

þar til að aðgerð lauk (Hepp o.fl., 2018). Í öllum rannsóknum hlutu viðmiðunarhópar enga 

tónlistarmeðferð. 

Í öllum þremur rannsóknum voru notuð huglæg mælitæki til að meta kvíða. Í rannsókn þar sem SAS 

skali var notaður reyndist meðaltalsstig á kvarðanum vera lægra hjá íhlutunarhópi (p < 0.05) eftir 

tónlistarmeðferðina fyrir aðgerð en enginn marktækur munur var hjá viðmiðunarhópi (Li og Dong, 2012). 

Í annarri rannsókn var kvíði metinn fyrir aðgerð með Mood States og Perceived Threat of Surgery skala 

en niðurstöður leiddu í ljós að jákvæðar tilfinningar voru að meðaltali sterkari hjá íhlutunarhópi eftir 

tónlistarmeðferð (p < 0,01), neikvæðar tilfinningar voru veikari (p < 0,01) og skynjuð ógn af aðgerð var 

að meðaltali minni (p < 0,0001). Í viðmiðunarhópi voru jákvæðu tilfinningarnar að meðaltali veikari fyrir 

aðgerð (p < 0,01) og skynjuð ógn af aðgerð meiri (p < 0,0001) (Kusnhir o.fl., 2012). Í rannsókn þar sem 
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tónlistarmeðferð var veitt meðan á aðgerð stóð var kvíði kvennanna metinn þegar skurður var saumaður 

við lok aðgerðar með STAI og VAS-A skala. Niðurstöður rannsóknar sýndu að meðaltalsstig var lægra 

hjá íhlutunarhópi í samanburði við viðmiðunarhópi, bæði á STAI skala (p=0,004) og VAS-A skala 

(p=0,018) (Hepp o.fl., 2018). 

Í rannsóknunum þremur voru einnig notaðar hlutlægar mælingar til að meta kvíða. Í tveimur þeirra 

voru lífsmarkamælingar gerðar en í niðurstöðum rannsóknar þar sem mat á kvíða fór fram fyrir aðgerð 

sýndi að meðal systólískur blóðþrýstingur lækkaði í íhlutunarhópi eftir tónlistarmeðferð (p < 0.05) en 

meðal dístólískur blóðþrýstingur hækkaði í viðmiðunarhópi (p < 0.01) og meðal öndunartíðni jókst einnig 

marktækt (p < 0.0001) (Kusnhir o.fl., 2012). Í hinni rannsókninn þar sem kvíði var metinn í aðgerð á 

meðan tónlistarmeðferð stóð sýndu niðurstöður að systólískur blóðþrýstingur og hjartsláttartíðni var að 

meðaltali lægri hjá íhlutunarhópi þegar skurður var framkvæmdur í aðgerð í samanburði við 

viðmiðunarhóp (p=0,002; p=0,049). Til viðbótar voru gerðar kortisól- og alpha-amylasa mælingar úr 

munnvatni en í ljós kom að kortisól aukning frá innskrift og þar til skurður var saumaður í aðgerð var að 

meðaltali minni í íhlutunarhópi í samanburði við viðmiðunarhóp (p=0,043). Enginn marktækur munur var 

hins vegar á hópunum í tengslum við meðal alpha-amylasa aukningu frá innskrift og þar til skurður var 

saumaður í aðgerð (Hepp o.fl., 2018). Í einni rannsókninni var gerð tíðnisviðsgreining á breytileika 

hjartsláttar með Holter síriti fyrir aðgerð. Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að tíðnisviðsgreining á 

breytileika hjartsláttar sýndi að meðal lág tíðni afl (LH) og hlutfall lág tíðni afls og há tíðni afls (LF/HF) 

var lægri eftir tónlistarmeðferðina í íhlutunarhóp (p < 0.05) en meðal há tíðni afl (HF) jókst marktækt 

(p<0.05). Enginn marktækur munur reyndist vera á milli mælinga hjá þátttakendum í viðmiðunarhópi (Li 

og Dong, 2012).  

Af þessum þremur rannsóknum gáfu tvær til kynna marktæk jákvæð áhrif tónlistarmeðferðar á kvíða 

fyrir valkeisara (Li og Dong, 2012; Kushnir o.fl., 2012) og sú þriðja sýndi marktæk jákvæð áhrif 

tónlistarmeðferðar á meðan valkeisara stóð (Hepp o.fl., 2018), bæði út frá huglægum og hlutlægum 

mælingum. 

4.4 Glaðloft  

Rannsókn Manouchehrian og Bakhshaei (2014) kannaði áhrif nituroxíðs (N2O) til að draga úr kvíða 

meðal barnshafandi kvenna sem gangast undir valkeisaraskurð í mænudeyfingu (sjá töflu 5). 

Þátttakendum var skipt upp í tvo hópa þar sem íhlutunarhópurinn andaði að sér blöndu af 50% nituroxíð 

og súrefni en viðmiðunarhópurinn andaði að sér eingöngu súrefni. Íhlutunin var veitt af svæfingarlækni 

þremur mínútum fyrir ísetningu deyfingar og meðan á aðgerð stóð, þangað til barnið var fætt. Við mat á 

kvíða þátttakenda var VAS-A skali notaður en hann var metinn á sex mismunandi tímapunktum yfir 

aðgerðardaginn, það er að segja áður en sjúklingur kom inn á skurðstofuna, þegar hann var kominn inn 

á skurðstofu og lagstur á skurðarborðið, við ísetningu mænudeyfingar, þegar skurður á kvið var 

framkvæmdur, við fæðingu barns, í lok aðgerðar og við flutning upp á legudeild. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að heildar meðaltal kvíða á VAS-A skala yfir alla sex tímapunktana var minni hjá 

þeim sem fengu nituroxíð samanborið við þá sem fengu einungis súrefni (p=0,003). Á þremur 

tímapunktum yfir aðgerðardaginn var munur á meðaltalsstigi kvíða á VAS-A skala á milli hópanna, það 

er við upphaf skurðaðgerðar, þegar skurður á kvið er framkvæmdur (p=0,001), við fæðingu barns 
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(p=0,001) og í lok aðgerðar (p=0,028) þar sem konur sem höfðu fengið nituroxíð (N2O) voru að meðaltali 

með minni kvíða en þær sem fengu einungis súrefni. Rannsóknin sýndi að notkun glaðlofts í 

valkeisaraskurði hefur gagnleg áhrif á kvíða í aðgerð.
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Tafla 5. Yfirlit rannsókna um þrýstipunktameðferð, tónlistarmeðferð og notkun glaðlofts.  

Höfundar 
Ár 
Land 

Tilgangur 
rannsóknar 
 

Rannsóknarsnið 

Úrtak 
 

Inntöku- og 
útilokunarskilyrði 

Mælitæki Meðferð/Inngrip Niðurstöður* 

Choubsaz 
o.fl., 2017 

  

Íran 

  

Meta áhrif 
örvunar 
sogskála á 
þrýstipunkta 
P6 og H7 á 
kvíða fyrir 
keisaraskurð 
í mænu-
deyfingu. 

Blind slembiröðuð 
klínísk tilraun (e. 
blind randomized 
clinical trial). 

  

Úrtak N†=102 

 

  

  

  

I‡: Konur á aldrinum 18-
35 ára sem kjósa sjálfar 
að fara í keisaraskurð í 
mænudeyfingu og ASA 
flokkur I og II. 

 

Ú‡: Keisaraskurður í 
svæfingu, saga um 
geðræn vandamál og 
notkun geðlyfja eða 
róandi lyfja. 
 

STAI¶ 
Fyrir 
þrýstipunktameð
ferð, eftir 
fæðingu og 6 
klst. eftir aðgerð. 

 

Kortisól 
mæling  

Fyrir 
þrýstipunktameð
ferð og eftir 
fæðingu. 
  

Íhlutunarhópur 1 
(N=34): Fengu 
sogskálameðferð í 
undirbúningsfasa á 
aðgerðardegi þar 
sem þrýstipunktur 
P6 var örvaður. 

 

Íhlutunarhópur 2 
(N=34): Fengu 
sogskálameðferð í 
undirbúningsfasa á 
aðgerðardegi þar 
sem þrýstipunktur 
H7 var örvaður. 

 

Viðmiðunarhópur 
(N=34): Engin 
sogskálameðferð 

Meðaltalsstig á STAI skala var 
marktækt lægra hjá frumbyrjum eftir 
fæðingu hjá íhlutunarhópi 1 (p=0,009) 
og 2 (p=0,002) í samanburði við 
viðmiðunarhóp.  

 

Meðaltalsstig á STAI skala var 
marktækt lægra hjá fjölbyrjum eftir 
fæðingu hjá íhlutunarhópi 2 (p=0,009) í 
samanburði við viðmiðunarhóp. 

  

Meðaltalsstig á STAI skala var 
marktækt lægra eftir fæðingu hjá 
konum sem áður hafa fengið 
mænudeyfingu í íhlutunarhópi 2 
(p=0,019) í samanburði við 
viðmiðunarhóp. Ásamt því var 
meðaltalsstig á STAI skala hjá konum 
sem áður höfðu fengið mænudeyfingu 
marktækt lægra hjá íhlutunarhópi 2 í 
samanburði við íhlutunarhóp 1 
(p=0,005). 

 

Enginn marktækur munur var á 
meðaltalsstigi á STAI skala eftir 
fæðingu hjá konum sem hafa ekki 
sögu um mænudeyfingu. 

Niðurstöður sýndu ekki marktækar 
breytingar hjá hópunum á meðal 
kortisólmagni fyrir og eftir íhlutun. 
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Gul og 
Kirca, 
2020 

 

Tyrkland 

Meta áhrif 
þrýstipunkta-
meðferðar á 
bráðan kvíða 
sem þróast 
hjá konum 
fyrir 
keisaraskurð 
í mænu-
deyfingu. 

  

Tvíblind stýrð 
slembiröðuð 
samanburðar-
rannsókn (e. 
double-blind 
randomized 
controlled 
experimental 
study). 

 

Úrtak N= 82 

 
 
  

I: Keisaraskurður í 
mænudeyfingu, konur 
20-40 ára, 
meðgöngulengd 37-42 
vikur, einbura 
meðganga, frumbyrjur 
og STAI skor 40 eða 
meira.  

 

Ú: Langvinnur 
sjúkdómur (t.d sykursýki 
eða háþrýstingur), taka 
lyf að staðaldri, glíma 
við vandamál sem 
kemur í veg fyrir að 
viðkomandi geti tjáð sig 
eða fengið geðmeðferð, 
eins og sálfræðimeðferð 
eða lyfjameðferð. 

STAI  

Fyrir 
þrýstipunkta-
meðferð og 40 
mínútum eftir 
hana. 

Íhlutunarhópur 
(N=42):  

Fengu 
þrýstipunkta-
meðferð 60 
mínútum fyrir 
aðgerð þar sem 
þrýstipunktur H7 á 
úlnlið var örvaður í 
10 mínútur. 

 

Viðmiðunarhópur 
(N=40): Engin 
þrýstipunkta-
meðferð. 

Meðaltalsstig á STAI skala lækkaði 
marktækt eftir þrýstipunktameðferðina 
hjá íhlutunarhópi (p < 0,001). 

 

Meðaltalsstig á STAI var marktækt 
lægra eftir þrýstipunktameðferðina hjá 
íhlutunarhópi í samanburði við 
viðmiðunarhóp (p < 0,001).  
 

Hepp 
o.fl.,  201
8 

 

Þýskalan
d 

Meta áhrif 
tónlistar í 
valkeisara-
skurði á 
kvíða 
verðandi 
mæðra 

 

Slembiröðuð 
samanburðar-
rannsókn 
framkvæmd á 
einum stað 

(e. single-centre, 
controlled, 
randomized 
study).  

 

Úrtak N= 304 

 

I: Óléttar konur með 
læknisfræðilega 
ábendingu fyrir keisara í 
mænudeyfingu, fullur 
skilningur konu í þýsku. 

 

Ú: Heyrnar-skerðing, 
konur með alvarlega 
sjúkdóma, aukin hætta í 
skurðaðgerð greind fyrir 
aðgerð eins og truflanir í 
fylgju, alvarlegt ástand 
fósturs, almenn 

STAI 

7-14 dögum fyrir 
keisara, við 
innskrift, þegar 
skurður 
saumaður í 
aðgerð og 2 klst 
eftir aðgerð.  

 

VAS-A¶ 
Við innskrift, 
þegar skurður 
saumaður í 

Íhlutunarhópur 
(N=154): Hlustuðu 
á tónlist með 
hægum takti (60–
80 bpm) í 
aðgerðinni. 

 

Viðmiðunarhópur 
(N=150): Fengu 
enga 
tónlistarmeðferð.  

Meðaltalsstig kvíði var marktækt lægri 
hjá íhlutunarhópi í samanburði við 
viðmiðunarhóp þegar skurður var 
saumaður í aðgerð, bæði á STAI skala 
(p=0,004) og VAS-A skala (p=0,018). 
Tveimur klst. eftir aðgerð var 
meðaltalsstig kvíða á VAS-A skala 
einnig marktækt lægri hjá íhlutunarhópi 
(p=0,018). 

  

Kortisól aukning frá innskrift og að 
saumaskap í aðgerð var að meðaltali 
marktækt minni í íhlutunarhópi í 
samanburði við viðmiðunarhóp 
(p=0,043). Enginn marktækur munur 
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kvíðaröskun eða aðrar 
alvarlegar geðraskanir.  

  

  

 

aðgerð og 2 klst. 
eftir aðgerð. 

 

Kortisól og 
alpha-amylasa 
mæling úr 
munnvatni 

Við innskrift, 
þegar skurður 
saumaður í 
aðgerð og 2 klst. 
eftir aðgerð. 

 
Lífsmarkamæli
ng A§  

Þegar skurður 
framkvæmdur í 
aðgerð og þegar 
skurður 
saumaður í 
aðgerð.  

var hins vegar á hópunum í tengslum 
við meðal alpha-amylasa aukningu frá 
innskrift og þar til skurður var 
saumaður í aðgerð. 

 

Systólískur blóðþrýstingur og 
hjartsláttartíðni var að meðaltali 
marktækt lægri hjá íhlutunarhópi þegar 
skurður var framkvæmdur í aðgerð í 
samanburði við viðmiðunarhóp 
(p=0,002; p=0,049). 

 

Kushnir 
o.fl., 2012 

  

Ísrael 

  

Meta áhrif 
sérvalinnar 
tónlistar á 
tilfinningaleg 
viðbrögð, 
skynjaða ógn 
af aðgerð og 
streitutengd 
lífeðlisleg 
viðbrögð 
kvenna á 
meðan beðið 
er eftir 
valkeisara. 

 

Slembiröðuð 
samanburðar-
rannsókn (e. 
randomized 
controlled trial). 

 

Úrtak N= 60 

 
 

I: Hraustar konur að fara 
í valkeisara vegna 
læknisfræðilegra 
ábendinga.  

 

Ú: Konur sem komu á 
spítalann með hríðar, 
áhættumeðganga, fóstur 
sem er með lífshættuleg 
vandamál eða konur 
sem óskuðu eftir 
valkeisara án 
læknisfræðilegra 
ábendinga. 

 

Mood States 
Scale og 
Perceived 
Threat of 
Surgery scale 

Fyrir 
tónlistarmeðferð 
á aðgerðardegi 
og 40 mín eftir 
tónlistar-
meðferð. 

 

Lífsmarkamæli
ng B§ 

Íhlutunarhópur 
(N=28): Hlustuðu á 
sérvalda tónlist 
(fengu þrjá valkosti) 
í 40 mínútur á 
aðgerðardegi. 

 

Viðmiðunarhópur 
(N=32): Engin 
tónlistarmeðferð. 

Jákvæðar tilfinningar voru að meðaltali  
marktækt sterkari hjá íhlutunarhópi eftir 
tónlistarmeðferð (p<0,01), neikvæðar 
tilfinningar voru marktækt veikari 
(p<0,01) og einnig skynjuð ógn af 
aðgerð (p<0,0001). Í viðmiðunarhópi 
höfðu jákvæðu tilfinningarnar minnkað 
marktækt að meðaltali (p<0,01) og 
skynjuð ógn hækkað marktækt 40 mín. 
eftir fyrstu mælingu (p<0,0001).  

 

Systólískur blóðþrýstingur lækkaði að 
meðaltali marktækt í íhlutunarhópi eftir 
tónlistarmeðferð (p<0.05) en 
dístólískur blóðþrýstingur hækkaði 
marktækt í viðmiðunarhópi (p<0.01) og 
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Fyrir 
tónlistarmeðferð 
á aðgerðardegi 
og 40 mín. eftir 
tónlistar-
meðferð. 

 

öndunartíðni jókst einnig marktækt að 
meðaltali (p < 0.0001).  

Li og 
Dong, 
2012 

  

Kína 

  

Meta áhrif 
tónlistar á 
kvíða kvenna 
fyrir 
valkeisara-
skurði, 
hjartsláttar-
breytileika og 
verki eftir 
aðgerð. 

Slembiröðuð 
samanburðar-
rannsókn (e. 
randomized 
controlled trial). 

 

Úrtak N=60 

I: Heilbrigt hjarta, lungu, 
lifur og nýrnastarfsemi. 

 

Ú: Saga um 
innkirtlasjúkdóma eða 
sjúkdóma í 
miðtaugakerfi, 
lyfjaofnæmi, blóðleysi, 
vannæring, minnkuð 
þéttni próteins í blóði (e. 
hypoproteinemia) eða 
truflanir í vökva- og 
elektrólýtajafnvægi eða 
sýru og basaójafnvægi. 

SAS¶ 

Daginn fyrir 
aðgerð og 5 
mín. fyrir 
ísetningu 
deyfingar. 

 

Tíðnisviðsgrein
ing á 
breytileika 
hjartsláttar (e. 
frequency 
domain analysis 
of heart rate 
variability). 

Daginn fyrir 
aðgerð og 5 
mín. fyrir 
ísetningu 
deyfingar. 

 

VAS¶ 

6 klst eftir 
aðgerð. 

Íhlutunarhópur 1 
(N=30): Hlustuðu á 
klassíska tónlist 
með hægum takti í 
30 mínútur fyrir 
aðgerð.  

 

Viðmiðunarhópur 
(N=30): Engin 
tónlistarmeðferð. 
Fengu leiðbeiningar 
um að slaka á og 
hvíla sig í 30 mín í 
rólegu umhverfi 
fyrir aðgerð.  

Meðaltalsstig á SAS skala minnkaði 
marktækt eftir tónlistarmeðferðina hjá 
íhlutunarhópi 1  
(p < 0.05) en enginn marktækur munur 
var í viðmiðunarhópi. 

 

Tíðnisviðsgreining á breytileika 
hjartsláttar sýndi að meðal lágtíðni afl 
(LH) og hlutfall lágtíðni afls og hátíðni 
afls (LF/HF), var marktækt lægra eftir 
tónlistarmeðferðina í íhlutunarhóp (p < 
0.05) og meðal hátíðni afl (HF) jókst 
marktækt (p < 0.05) en enginn 
marktækur munur var í 
viðmiðunarhópi. 

 

Meðaltalsstig á VAS skala 6 klst. eftir 
aðgerð var marktækt lægra í 
íhlutunarhópi í samanburði við 
viðmiðunarhóp  
(p < 0.01).  

Manouch
ehrian og 
Bakh-
shaei, 
2014 

Bera saman 
áhrif 
nituroxíðs 
(N2O) og 
súrefnis (O2) 

Tvíblind 
slembiröðuð 
klínísk tilraun (e. 
double-blind, 

I: Frumbyrjur, 
keisaraskurður 
framkvæmdur í 
mænudeyfingu 

 

VAS, VAS-A 
Metið á 6 
mismunandi 
tímapunktum yfir 
aðgerðardaginn; 

Íhlutunarhópur 
(N= 28) : Önduðu 
að sér blöndu af 
50% nituroxíð og 
súrefni (3L af N2O 

Heildarmeðaltal kvíða á VAS-A skala 
yfir alla sex tímapunktana var 
marktækt lægra hjá þeim sem fengu 
nituroxíð samanborið við þá sem fengu 
eingöngu súrefni (p=0,003). 
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Íran 

  

  

til innöndunar 
við að draga 
úr kvíða og 
verkjum hjá 
konum sem 
gangast 
undir 
keisaraskurð 
í mænu-
deyfingu. 

randomized, 
clinical trial). 

 

Úrtak N= 56 
 
 

 
 
 

 
 

Ú: Persónuleika-röskun, 
fíknisjúkdómur, flókin 
meðganga (s.s 
meðgöngueitrun, 
meðgöngusykursýki eða 
vandamál tengt 
skjaldkirtli), langvarandi 
lungnateppa, 
hjartasjúkdómar, sýking 
í efri öndunarvegi, astmi, 
skútabólga, vandamál 
frá eyrum eða nýleg 
skurðaðgerð. 

áður en 
sjúklingur kemur 
inn á skurðstofu, 
þegar hann er 
kominn inn á 
skurðstofu og 
lagstur á 
skurðarborðið, 
við ísetningu 
mænudeyfingar, 
við skurð á kvið, 
við fæðingu 
barns og í lok 
aðgerðar við 
flutning upp á 
legudeild. 

 

og 3L af O2) þremur 
mínútum fyrir 
ísetningu deyfingar 
og meðan á aðgerð 
stóð. 

 

Viðmiðunarhópur 
(N=28): Fengu 
eingöngu súrefni 
(6L af O2). 

 

 

Hæsta meðaltal kvíða var við ísetningu 
mænudeyfingar bæði hjá íhlutunar-
hópnum og viðmiðunarhópnum. 

Marktækur munur var á meðaltalsstig 
kvíða á VAS-A skala milli hópanna á 
þremur tímapunktum yfir 
aðgerðardaginn, þ.e. við upphaf 
skurðaðgerðar þegar skurður á kvið er 
framkvæmdur (p=0,001), við fæðingu 
barns (p=0,001) og í lok aðgerðar 
(p=0,028) þar sem konur sem höfðu 
fengið nituroxíð voru með minni kvíða 
að meðaltali á VAS-A skala en þær 
sem fengu súrefni. 

 

Hæsta meðaltal verkja á VAS skala var 
eftir að aðgerð lauk, í bataferlinu bæði 
hjá íhlutunarhópnum og 
viðmiðunarhópnum. Marktækur munur 
var á verkjum á VAS skala við 
ísetningu mænudeyfingar hjá hópnum 
þar sem þær sem fengu nituroxíð 
upplifðu að meðaltali minni verki 
(p=0,013).  

 

* Einungis er greint frá niðurstöðum þar sem marktækni er p < 0.05. 

† N=Fjöldi. 

‡ I= Inntökuskilyrði; Ú= Útilokunarskilyrði. 

§ Lífsmarkamæling A= Blóðþrýstingur og hjartsláttartíðni; Lífsmarkamæling B= Blóðþrýstingur, hjartsláttartíðni og öndunartíðni 

¶ STAI= The State-Trait Anxiety Inventory (metur kvíða); VAS= Visual Analogue Scale (metur verki); VAS-A= Visual Analogue Scale for anxiety (metur kvíða); SAS= Self-Rating 

Anxiety Scale (metur kvíða). 
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4.5 Nærvera og stuðningur 

Tvær rannsóknir skoðuðu gagnsemi nærveru og stuðnings frá heilbrigðisstarfsfólki á kvíða barnshafandi 

kvenna sem gangast undir valkeisaraskurð í mænudeyfingu (sjá töflu 6) (Simsek o.fl., 2018; Roshangar 

o.fl., 2020). Í annarri rannsókninni fengu konur í íhlutunarhóp hefðbundinn undirbúning fyrir keisara auk 

nærveru og stuðnings skurðhjúkrunarfræðings (e. operating nurse) meðan á aðgerð stóð. 

Hjúkrunarfræðingurinn hitti konurnar einni klukkustund fyrir aðgerð og fylgdi þeim þar til að klukkutími 

var liðinn frá aðgerðinni. Sami hjúkrunarfræðingur fylgdi konunum og veitti þeim stuðning með því að 

halda í hönd þeirra, mynda augnsamband, leiðbeina, reyna að dreifa hug þeirra og svara spurningum 

sem kunnu að vakna er varðar fæðingarferlið (Roshangar o.fl., 2020). Í hinni rannsókninni dróg 

svæfingarlæknir athyglina frá aðgerðinni með afslöppuðu samtali við konurnar sem voru í íhlutunarhóp 

og spurði þær spurninga svo sem um uppruna, starf, búsetu og fjölskyldu þeirra. Sami svæfingalæknir 

var hjá konunum í gegnum alla aðgerðina og veitti þeim stuðning (Simsek o.fl., 2018). Allir þátttakendur 

voru skráðir fyrir mídazólam og fengu eftir þörfum á meðan á aðgerð stóð. Í báðum rannsóknum fengu 

þátttakendur í viðmiðunarhópi einungis hefðbundinn undirbúning fyrir keisara og var spurningum þeirra 

svarað í aðgerðinni (Simsek o.fl., 2018; Roshangar o.fl., 2020). 

Tveir ólíkir huglægir skalar voru notaðir til að meta kvíða í rannsóknunum tveimur. Í annarri 

rannsókninni var STAI skali notaður til að meta kvíða (Simsek o.fl, 2018). Greining á gögnum sýndi mun 

á kvíða eftir aðgerð þar sem konur í íhlutunarhópi voru með lægra miðgildi á STAI skala samanborið við 

viðmiðunarhóp (p < 0,05). Einnig var notkun mídazólam tölfræðilega meiri hjá viðmiðunarhópi 

isamanborið við íhlutunarhóp (p < 0,05) (Simsek o.fl, 2018). Í hinni rannsókninni var VAS-A skali notaður 

til að meta kvíða en niðurstöður sýndu að meðaltalsstig var lægra hjá íhlutunarhóp meðan á aðgerð stóð 

(p < 0.001) og eftir að henni lauk (p=0,011) samanborið við viðmiðunarhóp. Til viðbótar voru gerðar 

lífsmarkamælingar en niðurstöður sýndu ekki fram á að íhlutunin hefði marktæk áhrif á lífsmörk 

þátttakanda (Roshangar o.fl., 2020). 

Niðurstöður rannsóknar Roshanger og félaga (2020) sýndu jákvæð áhrif nærveru og stuðnings á 

kvíða hjá þátttakendum. Niðurstöður rannsóknar Simsek og félaga (2018) sýndu tölfræðilega minni 

notkun kvíðastillandi lyfja í aðgerð hjá íhlutunarhópi og að meðaltali minni kvíða á VAS-A skala eftir 

aðgerðina samanborið við viðmiðunarhóp. 

4.6 Fræðsla 

Sex rannsóknir könnuðu áhrif fræðslu á kvíða barnshafandi kvenna sem gengust undir valkeisara í 

mænudeyfingu (Saliminia, o.fl., 2019; Eslami o.fl., 2020; Kalliyath o.fl., 2019; Che o.fl., 2020; Eley, o.fl., 

2013; Noben o.fl., 2019). Mismunandi var eftir rannsóknum hvaða aðferð var notast við til að veita 

fræðslu en það var ýmist munnleg fræðsla, fræðslubæklingur eða fræðslumyndband. Í fjórum af sex 

rannsóknum var tveimur fræðsluaðferðum blandað saman. 

4.6.1 Munnleg fræðsla 

Í þremum rannsóknum fékk íhlutunarhópurinn munnlega fræðslu og þar af voru tvær rannsóknir sem 

þátttakendur fengu einnig útprentaðan fræðslubækling samhliða fræðslunni (Eslami o.fl., 2020; Kalliyath 
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o.fl., 2019; Saliminia, o.fl., 2019). Fjórir ólíkir huglægir skalar voru notaðir til að meta kvíða hjá 

þátttakendum en það voru STAI, VAS-A, APAIS og BAI skali.  

Í rannsókn Saliminia o.fl. (2019) fengu þátttakendur í íhlutunarhópi fræðslu sem fór fram augnliti til 

auglits daginn fyrir aðgerð ásamt fræðslubækling en viðmiðunarhópur fékk enga fræðslu fyrir aðgerðina. 

Í greininni var ekki tekið fram hvað fræðslan fól nákvæmlega í sér. Niðurstöður sýndu að kvíði var að 

meðaltali minni hjá íhlutunarhópi eftir að hafa fengið fræðslu, bæði á STAI skala (p = 0,019) og VAS-A 

skala (p = 0,018). Ekki sást marktækur munur á kvíða hjá viðmiðunarhóp. 

Í rannsókn Kalliyath o.fl. (2019) fékk íhlutunarhópurinn hefðbundna fræðslu fyrir aðgerð ásamt 

skipulagðri fræðslu og fræðslubækling um mænudeyfingu daginn fyrir aðgerðina. Fræðslan innihélt 

upplýsingar um hvernig mænudeyfing væri framkvæmd, stelling við ísetningu, mögulegar aukaverkanir 

og endurheimt eftir deyfingu. Einnig var farið yfir samanburð á mænudeyfingu og almennri svæfingu fyrir 

keisaraskurð. Sömu upplýsingar komu einnig fram í fræðslubæklingnum sem konurnar fengu. 

Viðmiðunarhópurinn fékk hefðbunda fræðslu fyrir aðgerð varðandi föstu og mænudeyfingu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að miðgildi kvíða út frá APAIS skala var lægri hjá íhlutunarhópi eftir fræðsluna 

samanborið við miðgildi hjá viðmiðunarhópi (p < 0.001). 

Í rannsókn Eslami o.fl. (2020) fengu þátttakendur í íhlutunarhópi fjóra 45 mínútna fræðslutíma fyrir 

valkeisara. Í fyrsta tímanum var farið yfir skurðstofuumhverfið og upplýsingasöfnun við innskrift. Í öðrum 

tímanum var farið yfir framkvæmd mænudeyfingar, mögulegar aukaverkanir mænudeyfingar og hvernig 

bataferlinu eftir aðgerð væri háttað. Í þriðja tímanum var farið yfir sjálfa aðgerðina og jafnframt var greint 

frá þeim hljóðum og uppákomum sem hugsanlega gætu átt sér stað í aðgerðinni. Í fjórða og síðasta 

tímanum var farið yfir umhirðu skurðsárs og fyrirbyggingu á mögulegum fylgikvillum aðgerðar og 

deyfingar. Viðmiðunarhópur fékk hefðbundna fræðslu fyrir valkeisaraskurð. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að eftir íhlutun var meðalstig á BAI skala lægra hjá íhlutunarhópi en hjá 

viðmiðunarhópi (p < 0.0001). 

Niðurstöður allra þessara rannsókna sýndu að munnleg fræðsla og fræðslubæklingur fyrir aðgerð 

getur haft jákvæð áhrif á kvíða kvenna sem gangast undir valkeisara með mænudeyfingu. 

4.6.2 Fræðslumyndband 

Í þremum rannsóknum horfði íhlutunarhópurinn á fræðslumyndband en þar af voru tvær rannsóknir þar 

sem þátttakendur í íhlutunarhópi fengu ýmist munnlega fræðslu eða bækling samhliða myndbandinu 

(sjá töflu 6) (Che o.fl., 2020; Noben o.fl., 2019; Eley o.fl., 2013). Í öllum rannsóknunum voru huglæg 

mælitæki notuð til að meta kvíða en það voru skalarnir STAI og VAS-A. Í einni rannsókninni var einnig 

gerð kortisól mæling.  

Í rannsókn Che o.fl. (2020) horfðu þátttakendur í íhlutunarhópi á fræðslumyndband í átta og hálfa 

mínútu daginn fyrir aðgerð þar sem farið var yfir gang aðgerðardags. Myndbandið sýndi tímabilið frá því 

að kona hittir svæfingarlækni og þar til hún er komin upp á legudeild eftir að aðgerð lýkur. Í myndbandinu 

var meðal annars sýnt frá ísetningu mænudeyfingar og jafnframt var greint frá mögulegum fylgikvillum 

hennar. Í myndbandinu kom einnig fram hver ábyrgð svæfingarlæknis væri og hvað sé notað til að 

vernda móður og barn ef öryggi þeirra er ógnað í aðgerð svo sem neyðarlyf. Ásamt því var greint frá 

þeim réttindum sem móðir hefur fyrir og í aðgerð. Ekki var sýnt frá aðgerðinni sjálfri í myndbandinu. 
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Konurnar fengu einnig afhentan fræðslubækling sem innihélt algengar spurningar mæðra um 

mænudeyfingu og keisaraskurð. Viðmiðunarhópurinn fékk hefðbundna fræðslu fyrir valkeisara. 

Meðaltalsstig á STAI skala var lægra eftir áhorf fræðslumyndbandsins fyrir aðgerð hjá íhlutunarhópi í 

samanburði við viðmiðunarhóp (p=0,004). Tíðni þátttakenda sem fundu fyrir miðlungs miklum kvíða 

(STAI 38-44 stig) lækkaði úr 31% í 11% eftir að hafa horft á fræðslumyndbandið en þær sem fundu fyrir 

miklum kvíða (STAI meira eða jafnt og 45 stig) lækkaði úr 18% í 10% við íhlutunina. Niðurstöður sýndu 

einnig fram á að kortisól magn í munnvatni var að meðaltali minna hjá íhlutunarhópi 30 mínútum eftir 

áhorf fræðslumyndbands í samanburði við þær sem fengu hefðbundna fræðslu fyrir aðgerð (p=0,02). 

Í rannsókn Noben o.fl. (2019) fékk íhlutunarhópur staðlaðar upplýsingar frá lækni og fræðslubækling 

ásamt 4,75 mínútna sýndarveruleikamyndband sem þeim var úthlutað fyrir aðgerð eftir að 

valkeisaraskurður var ákveðin. Myndbandið sýndi frá innritun við komu á spítala, skurðstofuumhverfið, 

ísetningu mænudeyfingar og fæðingu barns. Ekki var þó sýnt frá aðgerðinni sjálfri í myndbandinu. 

Þátttakendur höfðu tækifæri til að horfa á myndbandið eins oft og þeir vildu. Viðmiðunarhópurinn fékk 

eingöngu staðlaðar upplýsingar frá lækni ásamt fræðslubæklingi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

ekki fram á marktækan mun á meðaltalsstigi kvíða milli íhlutunarhóps og viðmiðunarhóps á VAS-A skala. 

Þrátt fyrir það voru 85% kvenna í íhlutunarhópi sem fylltu út alla spurningalista sem töldu sig hafa verið 

betur undirbúnar fyrir aðgerðina eftir að hafa horft á myndbandið. 

Í rannsókn Eley o.fl. (2013) horfði íhlutunarhópur á 4,5 mínútna fræðslu myndband í viðtali 1-7 dögum 

fyrir aðgerð. Myndbandið sýndi gang aðgerðardags, teiknimyndir af grundvallar anatómíu 

svæðisbundinnar deyfingar og ísetningu hennar en einnig var greint frá stöðu sjúklings við ísetningu. 

Ásamt því voru algengar skynjanir/tilfinningar eftir mænudeyfingu nefndar en ekki var greint frá 

aukaverkunum og þeirri áhættu sem gæti fylgt deyfingunni. Ekki var sýnt frá aðgerðinni sjálfri í 

myndbandinu. Viðmiðunarhópur fékk hefðbundinn undirbúning í viðtali um svæfingu 1-7 dögum fyrir 

aðgerð. Niðurstöður rannsóknar gáfu til kynna engan marktækan mun á meðaltalsstigi á STAI skala 

þegar íhlutunarhópur og viðmiðunarhópur voru bornir saman.  

Niðurstöðum þessara rannsókna ber ekki öllum saman en ein af rannsóknunum sýndi jákvæð áhrif 

fræðslumyndbands og fræðslubæklings, bæði út frá huglægum og hlutlægum rannsóknum (Che o.fl. 

2020). Í hinum tveimur rannsóknunum gáfu niðurstöður til kynna að fræðslumyndband eitt og sér eða 

fræðslumyndband ásamt fræðslubæklingi fyrir aðgerð hefði ekki marktæk áhrif á kvíða þátttakendanna 

(Eley o.fl, 2013; Noben o.fl., 2019). Meirihluti þátttakendanna í rannsókn Noben o.fl. (2019) fannst þeir 

samt sem áður vera betur undirbúnir fyrir aðgerðina eftir að hafa horft á fræðslumyndbandið.
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Tafla 6. Yfirlit rannsókna um fræðslu ásamt nærveru og stuðningi. 

Höfundar 

Ár 

Land 

Tilgangur 

rannsóknar 
 

Rannsóknarsnið 

Úrtak 
 

Inntöku- og 

útilokunarskilyrði 

Mælitæki Meðferð/Inngrip Niðurstöður* 

Che o.fl., 
2020  

 

Kína  

Meta áhrif 
fræðslumynd
bands og 
bæklings um 
svæfingu/ 
deyfingu á 
kvíða fyrir og 
eftir aðgerð 
og skoða 
áhrif kvíða á 
bataferli eftir 
aðgerð.  

Framskyggn 
slembiröðuð 
samanburðar-
rannsókn sem 
framkvæmd er á 
einum stað 
(e.  single-center 
prospective 
randomized trial) 

 

Úrtak N† = 121 

 

  

 

I‡: ASA flokkur I og II, 
valkeisari, full meðvitund, 
andlegur stöðugleiki, geta 
svarað spurningum 
sjálfstætt og skýrt, konur 
eldri en 16 ára og buðu sig 
fram til að taka þátt í 
rannsókn.  

 

Ú‡: Konur yngri en 16 ára 
og eldri en 45 ára, 
meðvitundarleysi, 
geðraskanir, geta ekki 
svarað spurningum skýrt og 
sjálfstætt eða konur sem 
neituðu að taka þátt í 
rannsókn, krítískt ástandi 
eins og alvarleg 
meðgöngueitrun, fylgjurof, 
mikil blæðing í aðgerð. 

 

STAI¶ 

Að kveldi fyrir 
aðgerð, 30 
mínútum eftir 
fræðslu og að 
kveldi eftir 
aðgerð  

 

Kortisól 
mæling úr 
munnvatni 

Að kveldi fyrir 
aðgerð, 30 
mín. eftir 
fræðslu og að 
kveldi eftir 
aðgerð. 

 

MSSCS¶ og 

ObsQoR-11¶ 

Tveimur 
dögum eftir 
aðgerð að 
kveldi til. 

Íhlutunarhópur 
(N=61):  
Horfðu á 8,5 mín 
fræðslumyndband 
daginn fyrir aðgerð.  

 

Viðmiðunarhópur 
(N=60): Fengu 
hefðbundna 
hjúkrunarþjónustu 
fyrir aðgerð. 

Meðaltalsstig á STAI skala var 
marktækt lægra eftir áhorf 
fræðslumyndbandsins hjá 
íhlutunarhópi í samanburði við 
viðmiðunarhóp (p=0,004) og einnig 
2 klst eftir aðgerð (p=0,01).  

 

Ánægja kvennanna eftir aðgerð var 
að meðaltali marktækt meiri á 
MSSCS skala í íhlutunarhópi 
(p=0.007) en enginn marktækur 
munur var á hópunum í tengslum 
við bataferli eftir aðgerð á ObsQoR-
11 skala (p=0.48). 

 

Kortisól magn var að meðaltali 
marktækt minna hjá íhlutunarhópi 
30 mín. eftir fræðslumyndband í 
samanburði við viðmiðunarhóp 
(p=0.02). 

Eley, o.fl., 
2013   

Meta áhrif 
fræðslumynd
bands um 

Framskyggn 
slembiröðuð 

I: Konur eldri en 18 ára sem 
líklega fara í 
svæðisdeyfingu,  

STAI Íhlutunarhópur 
(N=52): Horfði á 4,5 
mínútna 

Enginn marktækur munur var á 
meðaltalsstigi kvíða á STAI skala 
(p=0,5), ánægju móður á MSSCS 
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Ástralía  

svæðisdeyf-
ingu hjá 
konum sem 
eru að fara í 
valkeisara-
skurð. 

 

samanburðar-
rannsókn (e. 
prospective 
randomised trial) 

 

Úrtak N= 110 

 

engin saga um valkeisara, 
hæfni til að skilja spurningar 
og myndband sem er á 
enskri tungu. 

 

Ú: Konur sem fóru í 
bráðakeisara eða konur 
sem voru að fara í 
svæfingu.  

 

Á 
aðgerðardegi 

 

MSSCS 

Daginn eftir 
aðgerð 

 

7 stiga Likert- 
kvarði  
(til að meta 
möguleika til 
að spyrja 
spurningar og 
ánægju með 
viðtalið um 
svæfingu)  

Daginn eftir 
aðgerð.   

fræðslumyndband í 
viðtali 1-7 dögum fyrir 
aðgerð.  

 

Viðmiðunarhópur 
(N=58): Fengu 
hefðbundinn 
undirbúning í viðtali 
um svæfingu 1-7 
dögum fyrir aðgerð. 
Horfðu ekki á 
fræðslumyndband. 

skala (p=0,22), möguleika 
þátttakenda til að spyrja spurninga 
(p=0,38) á 7 stiga Likert kvarða og 
á meðal lengd viðtals fyrir aðgerð 
(p=0,69) þegar íhlutunarhópur og 
viðmiðunarhópur voru bornir 
saman. 

 

Viðmiðunarhópur var marktækt með 
lægra skor að meðaltali á 7 stiga 
Likert-kvarða í tengslum við ánægju 
með upplýsingar fengnar frá viðtali 
um svæfingu fyrir aðgerð í 
samanburði við íhlutunarhóp 
(p=0,01).  

 

Eslami 
o.fl., 2020 

 

Íran 

Kanna áhrif 
kunnugleika 
á skurðað-
gerðinni og 
skurðstofu-
umhverfinu á 
kvíða og 
verki meðal 
barnshafandi 
kvenna sem 
gangast undir 
valkeisara-
skurð 

Slembiröðuð stýrð 
klínísk tilraun (e. 
randomized 
controlled clinical 
trial) 
 
 

Úrtak N= 80 

 

I: Valkeisaraskurðaðgerð 
vegna læknisfræðilegra 
ábendinga eða fyrri 
keisaraskurða, gengin 34 
vikur eða meira á leið, hefur 
fætt fleiri en 2 börn, þjáist 
ekki af kvíða- eða 
geðröskunum og ekki á 
lyfjum við slíku. Ekki saga 
um langvinna verki. 

 

Ú: Óviljug til að taka þátt í 
rannsókninni, saga um 
fylgikvilla í svæfingu eða 
aðgerð, fyrirburafæðing, 
þörf fyrir bráðakeisara og 

BAI¶ 

Fyrir og eftir 
fræðslu. 

 

MPQ¶ 

Eftir aðgerð. 

 

Íhlutunarhópur 
(N=40): Fjórir 45 
mínútna fræðslutímar 
fyrir valkeisara.  

 

Viðmiðunarhópur 
(N=40):Hefðbundin 
fræðsla fyrir 
valkeisara. 

Eftir íhlutun var meðaltalsstig kvíða 
marktækt lægra á BAI skala hjá 
íhlutunarhóp samanborðið við 
viðmiðunarhóp (p < 0.0001).  

 

Meðalstyrkur verkja eftir íhlutun var 
marktækt minni á MPQ skala hjá 
íhlutunarhóp í samanburði við 
viðmiðunarhóp (p < 0.017). 
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saga um fyrri klassískan 
keisaraskurð. 

Kalliyath 
o.fl., 2019 
 
Indland  

Meta hvort 
fræðsla og 
úthlutun 
fræðslu-
bæklings um 
mænu-
deyfingu geti 
dregið úr 
kvíða og 
verkjum eftir 
valkeisara-
skurð 

Slembiröðuð 
samanburðar-
rannsókn (e. 
randomized 
controlled trial) 

 

Úrtak N= 64 

 

I: Konur sem gengust undir 
valkeisaraskurð í 
mænudeyfingu, ASA flokkur 
I og II. 

 

Ú: Konur í 
áhættumeðgöngu og þær 
sem þyrftu að gangast undir 
aðra aðgerð á sama tíma 
t.d legvöðvanám (e. 
myomectom) eða taka hnút 
úr brjósti (e. breast lump 
excision) 

APAIS¶ 

3-4 klst. eftir 
fræðslu.  

 

VAS¶ 

5 klst eftir 
aðgerð og svo 
24 klst. eftir 
aðgerð. 

Íhlutunarhópur 
(N=32): Fengu 
skipulagða og 
gagnvirka fræðslu og 
útprentaðan 
fræðslubækling um 
mænudeyfingu 
daginn fyrir aðgerð. 

 

Viðmiðunarhópur 
(N=32): Fékk 
hefðbundna fræðslu 
varðandi föstu og 
mænudeyfingu 
daginn fyrir aðgerð.  

Miðgildi kvíða út frá APAIS skala 
var lægri hjá íhlutunarhópi eftir 
fræðsluna samanborið við miðgildi 
hjá viðmiðunarhópi (p < 0.001). 

 

Miðgildi verkja út frá VAS skala var 
lægri hjá íhlutunarhópi eftir 
fræðsluna samanborið við miðgildi 
hjá viðmiðunarhópi, bæði 5 klst. og 
24 klst. eftir aðgerð (p < 0.001).  
 

 

 

 

Noben 
o.fl., 2019 

 

Holland 
 

Kanna áhrif 
sýndarveru-
leikamynd-
bands (e. 
virtual 
reality  video) 
auk 
hefðbundinn-
ar fræðslu á 
kvíða kvenna 
sem gangast 
undir 
keisaraskurð 

Slembiröðuð 
samanburðar-
rannsókn (e. 
randomized 
controlled trial) 

 

Úrtak N=97 

 

Úrtaki skipt upp í 
tvo hópa: 

Hópur 1: Konur 
með sögu um 
bráðakeisara 
(N=33). Af þeim 
voru (N=17) sem 
fengu íhlutun en 

I:18 ára og eldri, valkeisari 
eftir 37 vikna meðgöngu og 
góð kunnátta í hollensku 

 

Ú: Fyrirburafæðing 
(meðgöngulengd <37 
vikur), meðgöngueitrun, 
grunur um meðfædd frávik 
og fyrirsæt fylgja 

VAS-A¶ 

Fyrir íhlutun og 
síðan á 
aðgerðardegi 
við innskrift 
(fyrir 
aðgerðina).  

 

SSQ¶ 

Eftir íhlutun. 

 

TPDS¶ 

Metið fyrir 
íhlutun og á 
aðgerðardegi. 

Íhlutunarhópur 
(N=49): Horfði á 4,75 
mínútna 
sýndarveruleika-
myndband fyrir 
aðgerð. Fengu til 
viðbótar staðlaðar 
upplýsingar frá lækni 
með fræðslubæklingi 
og munnlegri ráðgjöf. 

 

Viðmiðunarhópur 
(N=48) Fékk 
staðlaðar upplýsingar 
frá lækni fyrir aðgerð 
með fræðslubæklingi 
og munnlegri ráðgjöf. 

Ekki sást marktækur munur á 
meðaltalsstigi kvíða á VAS-A skala 
eftir íhlutun þegar íhlutunarhópur og 
viðmiðunarhópur voru bornir saman 
(p=0,08). 

 

Þátttakendur í íhlutunarhópi 
reyndust ekki vera með ógleði eftir 
íhlutunina á SSQ skala.  

 

Ekki var marktækur munur á 
meðaltalsstigi á TPDS skala (p > 
0,05) eftir íhlutun þegar 
íhlutunarhópur og viðmiðunarhópur 
voru bornir saman (p > 0,05).  
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(N=16 ) sem 
fengu ekki íhlutun. 

 

Hópur 2: Konur 
sem höfðu ekki 
sögu um keisara 
(N=66). Af þeim 
voru (N=32) sem 
fengu íhlutun og 
(32) sem fengu 
ekki íhlutun. 
Útilokaðar úr 
rannsókn þar sem 
fæðing fór fram í 
gegnum leggöng 
(N=2) 
 

PCQ¶ 

Metið 1-2 
vikum eftir 
aðgerð. 
 

  
 

Þátttakendur í íhlutunarhópi 
skoruðu að meðaltali marktækt 
hærra á PCQ skala eftir íhlutun sem 
þýðir að þær mátu gæði umönnunar 
meiri í samanburði við 
viðmiðunarhóp (p=0,02).  

 

Af 26 þátttakendum sem fylltu út 
alla spurningalista töldu 22 (85%) í 
íhlutunarhópi að þeir hafi verið 
betur undirbúnir eftir að hafa séð 
myndbandið. Af 24 mökum 
þátttakenda sem fylltu út alla 
spurningalista töldu 19 (79%) að 
þeir hafi verið betur undirbúnir eftir 
að hafa horft á myndbandið.  
 

Roshanga
r o.fl., 
2020 
 
Íran 

Skoða hvaða 
áhrif nærvera 
og samfylgd 
hjúkrunar-
fræðings 
hefur á kvíða 
og lífsmörk 
kvenna sem 
gangast undir 
keisaraskurð. 

Tvíblind 
slembiröðuð 
klínísk tilraun (e. 
double blind 
randomized 
control trial). 

 

Úrtak N=128 

  

I: Ekki bráðakeisari, kona 
sem hefur fætt barn, full 
meðvitund, sameiginlegt 
tungumál hjúkrunarfræðings 
og móður til samskipta, 
einbura og full meðganga 
(gengin 38-42 vikur). 

 

Ú: Mislukkuð mænudeyfing 
eða svæfing, þörf fyrir aðra 
skurðaðgerð meðan á 
keisara stendur (t.d 
legnám). Saga um notkun 
kvíðastillandi lyfja, geð-
sjúkdóma, alnæmi eða 
lifrarbólgu. Undirliggjandi 
sjúkdómar (t.d nýrna, 
hjarta- og æðasjúkdómar), 
heyrnarskerðing, 

VAS-A 

Klukkustund 
áður en aðgerð 
hófst, meðan á 
aðgerð stóð og 
einni 
klukkustund 
eftir 
aðgerðina.  

 

Lífsmarkamæl

ing B§ 

1 klst fyrir 
aðgerð, eftir að 
konan var 
komin inn á 
skurðstofuna 
og 1 klst eftir 

Íhlutunarhópur (N= 
64): Auk hefðbundins 
undirbúnings fyrir 
keisaraskurðaðgerð 
fengu konurnar 
stuðning og nærveru 
hjúkrunarfræðings 
klst. fyrir aðgerð, á 
meðan á aðgerð stóð 
og klst. eftir að 
aðgerð lauk.  

 

Viðmiðunarhópur 
(N= 64): Hefðbundinn 
undirbúningur fyrir 
keisaraskurð. 

Meðaltalsstig á VAS-A var lægra 
hjá íhlutunarhóp meðan á aðgerð 
stóð (p < 0.001) og eftir að henni 
lauk (p=0,011) samanborið við 
viðmiðunarhóp. 

 

Niðurstöður sýndu ekki fram á að 
íhlutunin hefði marktæk áhrif á 
lífsmörk þátttakenda. 
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áhættumeðganga (t.d 
meðgöngusykursýki, með-
göngueitrun eða aukið 
legvatn). 

Hættulegt ástand fósturs 
sem þarfnast gjörgæslu-
meðferðar. 

að hún var 
komin á 
legudeild. 
 

Saliminia, 
o.fl., 2019 
 
Íran 
 

 

 

Kanna áhrif 
fræðslu sem 
fer fram 
augnliti til 
augnlitis 
ásamt 
útprentuðu 
fræðsluefni á 
kvíða kvenna 
sem gangast 
undir 
valkeisara-
skurðaðgerð 

Slembiröðuð 
klíník tilraun (e. 
randomized 
clinical trial). 

 

Úrtak N= 50 

 

I: Valkeisari, frumbyrja, 
ASA flokkur I og II, ekki 
saga um skurðaðgerð. 

 

Ú: Ekki með 
gagnfræðapróf.  

STAI, VAS-A 

Kvöldið fyrir 
aðgerð og svo 
eftir að fræðsla 
fór fram. 

Íhlutunarhópur 
(N=25): Fengu 
fræðslu sem fór fram 
augnliti til augnlitis 
kvöldið fyrir aðgerð 
og afhent útprentað 
fræðsluefni. 

 

Viðmiðunarhópur 
(N=25) : Fengu ekki 
fræðslu. 

Meðalstig kvíða var marktækt lægri 
eftir fræðsluna hjá íhlutunarhópi á 
STAI skala (p=0,019). Meðalstig 
kvíða á VAS-A skala var marktækt 
lægri eftir fræðsluna hjá 
íhlutunarhópi (p=0,018).  

Enginn marktækur munur var 
meðalstig kvíða á STAI og VAS-A 
skala í viðmiðunarhópi (p > 0,05).  
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Simsek 
o.fl., 2018 

 

Tyrkland 
 
 
 

Kanna kvíða 
meðal 
kvenna sem 
fara í 
valkeisarasku
rðaðgerð 
með 
mænudeyfing
u og hvaða 
áhrif 
afslappandi 
samtöl hafa á 
kvíðann. 

Slembiröðuð 
samanburðarrann
sókn (randomized 
controlled trial). 

 

Úrtak N=156 
 

 

 

I: Aldursbil 18-45, konur 
sem voru að fara í 
valkeisaraskurðaðgerð með 
mænudeyfingu. 

 

Ú: Saga um geðsjúkdóma, 
taugasjúkdóma, alvarlega 
höfuðáverka, eiturlyfja-
notkun, ofneyslu áfengis, 
fjölkvillar, lent í áföllum 
síðustu 6 mánuði (t.d misst 
nákominn ættingja, slys eða 
sálrænt áfall. Konur sem 
komu á spítalann í virkri 
fæðingu, áhættumeðganga 
(t.d meðgöngueitrun, 
háþrýsting eða 
fjölburafæðing), nýburar 
með lífsógnandi vandamál 
og þær sem óskuðu eftir að 
aðgerðin yrði framkvæmd í 
svæfingu. 

STAI 
Fyrir (á 
biðstofunni) og 
eftir aðgerð 
(þegar komin 
af 
skurðstofunni). 

 

Íhlutunarhópur 
(N=96): 

Svæfingalæknir dró 
athygli frá aðgerðinni 
með afslöppuðu 
samtali við konuna 
meðan á aðgerð 
stóð. Sami 
svæfingalæknir var 
hjá konunni alla 
aðgerðina. 

 

Viðmiðunarhópur 
(N=60): 
Svæfingalæknir og 
hjúkrunarfræðingur 
svöruðu þeim 
spurningum sem 
konan hafði en áttu 
ekki afslappandi 
samtal við 
svæfingalækni 
meðan á aðgerð 
stóð.  

Helstu ástæður fyrir kvíða meðal 
þátttakenda voru vegna mænu-
deyfingar og hræðslu um heilsu 
nýburans. 

 

Stig kvíða var skoðaður:   
Fjórar konur greindu frá vægum 
kvíða (2,6%), 59 frá meðal miklum 
kvíða (37,8%) og 93 konur frá 
miklum kvíða (59,6%).  

 

Konur í íhlutunarhópi voru með 
lægra miðgildi á STAI skala 
samanborið við viðmiðunarhóp (p < 
0,05).  

 

Notkun á mídazólam var 
tölfræðilega marktækt meiri hjá 
viðmiðunarhóp samanborið við 
íhlutunarhóp (p < 0,05).  
 

 

* Einungis er greint frá niðurstöðum þar sem marktækni er p < 0.05. 

† N=Fjöldi. 

‡ I= Inntökuskilyrði; Ú= Útilokunarskilyrði. 

§ Lífsmarkamæling B= Blóðþrýstingur, hjartsláttartíðni og öndunartíðni. 

¶ BAI= The Beck Anxiety Inventory (metur kvíða); SSQ= The Simulation Sickness Questionnaire (metur ógleði); VAS= Visual Analogue Scale (metur verki); VAS-A= Visual 

Analogue Scale (metur kvíða); MSSCS= Maternal Satisfactions Scale for CS (metur ánægju fyrir keisara); ObsQoR-11= Obstetric Quality-of-recovery Score (metur bataferli eftir 

aðgerð); STAI= The State-Trait Anxiety Inventory (metur kvíða); APAIS= The Amsterdam Preoperative Anxiety and Information scale (metur kvíða); PCQ = Pregnancy and 

Childbirth Questionnaire (metur gæði umönnunar á meðgöngu og í fæðingu); TPDS= The Tilburg Pregnancy Distress Scale (metur streitu); MPQ= The McGill Pain 

Questionnaire (metur verki). 
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5 Umræða 

Í þessari kerfisbundnu fræðilegu samantekt var leitast við að svara rannsóknarspurningu sem sett var 

fram í upphafi ritgerðar með því að skoða árangur ólíkra meðferðarúrræða sem miða að því að draga 

úr kvíða barnshafandi kvenna fyrir valkeisara í mænudeyfingu. Í kaflanum hér á undan var greint frá 

niðurstöðum 14 rannsókna sem könnuðu áhrif fimm ólíkra meðferðarúrræða en þær gáfu til kynna að 

notkun slíkra úrræða dragi úr kvíða barnshafandi kvenna ýmist fyrir valkeisara eða á meðan á aðgerð 

stendur.  

Rannsóknir sem könnuðu áhrif þrýstipunktameðferðar, notkunar glaðlofts, tónlistarmeðferðar, 

nærveru og stuðnings og munnlegrar fræðslu ásamt úthlutun fræðslubæklings sýndu samhljóma 

niðurstöður um að meðferðarúrræðin drógu marktækt úr kvíða kvenna fyrir valkeisaraskurði og á meðan 

á aðgerð stóð út frá huglægum og hlutlægum mælitækjum (Gul og Kirca, 2020; Choubsaz o.fl., 2017; 

(Manouchehrian og Bakhshaei, 2014; Li og Dong, 2012; Kushnir o.fl., 2012; Hepp o.fl., 2018; Simsek 

o.fl., 2018; Roshangar o.fl., 2020; Saliminia, o.fl., 2019; Eslami o.fl., 2020; Kalliyath o.fl., 2019). Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsóknanna um aðgerðasjúklinga sem fjallað var um í 

fræðilega bakgrunninum þar sem sömu meðferðarúrræði voru veitt til að draga úr kvíða (Valiee o.fl., 

2012; Wunsch o.fl., 2018; Lee o.fl., 2011; Uğraş o.fl, 2020; Camara, 2008; Kipnis o.fl., 2016; Allen o.fl., 

2001; McClurkin og Smith, 2016; Kanagasundram o.fl., 2001; Fitzgerald og Elder, 2008; Jlala o.fl., 2010; 

Mottram, 2009; Costa, 2001).  

Mismunandi var á milli rannsókna hvenær kvíði var metinn hjá þátttakendum en í flestum 

rannsóknunum var hann metinn fyrir og eftir íhlutun, það er að segja áður en aðgerð hófst. Í tveimur 

rannsóknum var kvíðinn hins vegar ekki metinn fljótlega eftir að íhlutun lauk heldur einungis eftir 

fæðinguna/aðgerðina (Choubsaz o.fl., 2017; Simsek o.fl., 2018). Að því sögðu er ekki hægt að fullyrða 

að sjálf íhlutunin hafi dregið úr kvíðanum þar sem hann minnkar sennilega til muna þegar orsakavaldur 

kvíðans er ekki lengur til staðar, það er þegar aðgerð er afstaðin. Niðurstöður rannsóknar Simsek og 

félaga (2018), sem kannaði áhrif nærveru og stuðnings í aðgerð, sýndi marktækt lægra miðgildi kvíða á 

STAI skala eftir aðgerð hjá íhlutunarhópi í samanburði við viðmiðunarhóp sem hugsanlega gæti 

endurspeglað kvíðaástand kvennanna meðan á aðgerð stóð þegar íhlutun var veitt af svæfingarlækni. 

Slíkar niðurstöður styðja þá við niðurstöður rannsóknar Roshangar og félaga (2020) sem könnuðu einnig 

áhrif nærveru og stuðnings.  

Niðurstöður rannsóknar Choubsaz og félaga (2017), sem kannaði áhrif þrýstipunktameðferðar, sýndi 

marktækt minni kvíða að meðaltali á STAI skala eftir aðgerðina hjá frumbyrjum, fjölbyrjum og hjá konum 

sem höfðu áður fengið mænudeyfingu í íhlutunarhópum 2 í samanburði við viðmiðunarhóp en kvíði var 

einungis marktækt minni í íhlutunarhópi 1 hjá frumbyrjum í samanburði við viðmiðunarhóp. Kvíði hjá 

konum sem hafa sögu um mænudeyfingu var að meðaltali minni á STAI skala hjá íhlutunarhópi 2 í 

samanburði við íhlutunarhóp 1. Hugsanlega er munur á meðaltalsstigi á STAI skala milli hópa eftir 

fæðingu sambærilegur og eftir íhlutun fyrir aðgerð en álykta mætti þá jákvæð áhrif 

þrýstipunktameðferðar á kvíða kvenna fyrir valkeisara fyrir utan þær konur sem hafa ekki fengið 

mænudeyfingu áður. Þá reyndist meðferð í íhlutunarhópi 2 áhrifaríkari og því virðist meðferð á 
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þrýstipunkti H7 bera meiri árangur í samanburði við meðferð á þrýstipunkti P6. Þessar niðurstöður styðja 

við niðurstöður rannsóknar Gul og Kirca (2020) sem sýndi einnig ávinning meðferðar á þrýstipunkti H7.  

Ljóst er af niðurstöðum þessarar samantektar að þrýstipunktameðferð reynist vera árangursrík á 

þrýstipunkti H7 en síður á þrýstipunkti P6. Ekki virðist skipta máli hvort meðferð sé veitt með höndum 

eða með sogskálum þar sem báðar aðferðir drógu marktækt úr kvíða kvennanna. Meðferð sem beitt er 

í tíu mínútur reyndist nægja í rannsókn Gul og Kirca (2020) til að fá fram ávinning en tímalengd 

meðferðar í rannsókn Coubsaz og félaga (2017) kom ekki fram. 

Tónlist með hægum takti svo sem klassísk tónlist reynist hafa róandi áhrif en ásamt því virðist 

árangursríkt að gefa sjúklingi valkosti um tónlistartegund. Tónlistarmeðferð í 30-40 mínútur fyrir aðgerð 

virðist nægja til að fá fram ávinning en einnig reynist draga úr kvíða að hlusta á tónlist á meðan á 

valkeisara stendur (Li og Dong, 2012; Kushnir o.fl., 2012; Hepp o.fl., 2018).  

Nærvera og stuðningur reynist gagnleg meðferð ef sami aðili veitir hana og hefur að leiðarljósi að 

vera til staðar fyrir konuna, svara spurningum og dreifa hug hennar til dæmis með afslöppuðum 

samræðum og spurningum sem tengjast ekki aðgerðinni svo sem um búsetu, fjölskyldu og starf 

konunnar. Ávinningur næst með meðferð ef hún er veitt yfir tiltölulega langan samfelldan tíma eða 

klukkutíma fyrir aðgerð, í valkeisaranum og þar til klukkutími er liðinn frá aðgerð (Roshangar o.fl., 2020) 

en einnig ef meðferð er eingöngu veitt yfir aðgerðina sjálfa (Simsek o.fl., 2018). 

 Í þeim rannsóknum þar sem ávinningur náðist af fræðslu var í öllum tilvikum frætt um mænudeyfingu 

óháð fræðsluformi svo sem um framkvæmd deyfingar og mögulegar aukaverkanir hennar. Einnig 

reyndist gagnlegt að fræða um gang aðgerðadags, skurðstofuumhverfið, aðgerðina sjálfa og um 

fyrirbyggingu mögulegra fylgikvilla aðgerðar og deyfingar (Saliminia, o.fl., 2019; Eslami o.fl., 2020; 

Kalliyath o.fl., 2019; Che o.fl., 2020). Þrjár rannsóknir sem könnuðu áhrif fræðslumyndbands á kvíða 

sýndu ólíkar niðurstöður þar sem rannsókn Che og félaga (2020) sýndi ávinning af fræðslumyndbandi 

en tvær gáfu til kynna að slíkt meðferðarúrræði drægi ekki marktækt úr kvíða kvenna (Eley o.fl, 2013; 

Noben o.fl., 2019). Úrtök í öllum rannsóknum voru svipuð að stærð eða um 100 þátttakendur og einnig 

voru aldursbil þátttakenda og önnur inntökuskilyrði sambærileg í rannsóknunum. Höfundar telja því að 

þessar breytur hafi ekki haft áhrif á misræmi niðurstaðna. Rannsóknirnar þrjár voru hins vegar 

framkvæmdar hver í sinni heimsálfu, þ.e. Evrópu, Asíu og Eyjaálfu og telja höfundar að menningarmunur 

gæti því haft áhrif á misræmi í niðurstöðum rannsóknanna. Ennfremur voru mismunandi mælitæki notuð 

til að meta kvíða í rannsóknunum sem gæti einnig haft áhrif á misræmi niðurstaðna. Í rannsókn Che og 

félaga var notast við STAI mælitæki til að meta kvíða á huglægan hátt en einnig voru gerðar hlutlægar 

kortisóls mælingar úr munnvatni en báðar aðferðir sýndu að meðaltali marktækt minni kvíða eftir íhlutun. 

Í hinum rannsóknunum var hins vegar einungis notast við huglæg mælitæki þar sem kvíði var metinn 

með STAI mælitæki í rannsókn Eley og félaga (2013) en með VAS og TPDS skala í rannsókn Noben 

og félaga (2019).  

Við ítarlegri greiningu á rannsóknunum kom í ljós að aðferðir við íhlutun reyndust ólíkar sem gæti 

skýrt mun á árangri meðferðaúrræðsins. Fræðslumyndbandið sem þátttakendur horfðu á í rannsókn 

Che og félaga (2020) var 8,5 mínútur að lengd en myndbandið var helmingi styttra í rannsókn Eley og 

félaga (2013) eða 4,5 mínútur og 4,75 mínútur í rannsókn Noben og félaga (2019) en álykta mætti þá 

að hugsanlega sé árangursríkara að sýna lengra og ítarlegra myndband. Í öllum myndböndunum var 
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sýnt frá gangi aðgerðadags og ísetningu mænudeyfingar en ekki var sýnt frá aðgerðinni sjálfri. Í 

myndbandinu í rannsókn Che og félaga (2002) kom fram hver ábyrgð svæfingarlæknis væri og hvað sé 

notað til að vernda móður og barn ef öryggi þeirra er ógnað í aðgerð svo sem neyðarlyf. Ásamt því var 

greint frá þeim réttindum sem móðir hefur fyrir og í aðgerð. Mögulega reynast þessar upplýsingar 

mikilvægar til að draga úr kvíða kvenna fyrir valkeisaraskurði en þær komu ekki fram í hinum 

myndböndunum (Eley o.fl, 2013; Noben o.fl., 2019).  

5.1 Styrkleikar og veikleikar  

Styrkleikar verkefnisins voru nokkrir en höfundum tókst vel að afmarka viðfangsefnið og þar með þrengja 

heimildaleitina. Ásamt því var nýjasta þekking tekin saman á viðfangsefninu þar sem heimildaleit 

afmarkaðist við síðastliðin 10 ár. Meðferðarúrræði í rannsóknunum voru ekki einskorðuð við eina tegund 

meðferðar heldur voru áhrif fimm fjölbreyttra úrræða könnuð sem notuð eru í meðferðarskyni víða um 

heim. Áreiðanleg mælitæki voru notuð til að meta kvíða í rannsóknunum og í flestum þeirra voru notuð 

tvenn huglæg matstæki eða bæði hlutlæg og huglæg mælitæki sem eykur heildar áreiðanleika þessarar 

fræðilegu samantektar. Ásamt því var ávallt viðmiðunarhópur í rannsóknunum, þ.e. hópur sem fékk ekki 

íhlutun heldur hefðbundinn undirbúning fyrir valkeisara sem hægt var þá að bera saman við 

íhlutunarhóp.  

Ýmsir veikleikar voru hins vegar til staðar en af þeim rannsóknum sem notaðar voru í verkefninu var 

engin af þeim framkvæmd hérlendis eða á Norðurlöndunum en meirihluti rannsókna fór fram utan 

Evrópu. Það er því vandmeðfarið að alhæfa um að niðurstöður þeirra eigi við hérlendis og í öðrum 

nærliggjandi ríkjum. Hins vegar eru flest þessara meðferðarúrræða vel þekkt og hafa reynst árangursrík 

á skurðsviði víðs vegar um heim til að draga úr kvíða aðgerðarsjúklinga (Valiee o.fl., 2012; Wunsch o.fl., 

2018; Lee o.fl., 2011; Uğraş o.fl, 2020; Camara, 2008; Kipnis o.fl., 2016; Allen o.fl., 2001; McClurkin og 

Smith, 2016; Kanagasundram o.fl., 2001; Fitzgerald og Elder, 2008; Jlala o.fl., 2010; Mottram, 2009; 

Costa, 2001). Höfundar telja því að fyrrnefnd meðferðarúrræði myndu gagnast einnig hjá konum sem 

gangast undir valkeisara í Evrópu en hugsanlega þyrfti að taka þrýstipunktameðferð og notkun glaðlofts 

með ákveðnum fyrirvara.  

Þrýstipunktameðferð hefur verið notuð í meðferðarskyni í þúsundir ára í Asíu (Gul og Kirca, 2020) 

og því hugsanlega viðurkenndari meðferð á þeim slóðum þar sem menning getur skipt máli í tengslum 

við hversu móttækilegir þátttakendur eru fyrir náttúrulegum og óhefðbundnum meðferðarúrræðum. 

Þegar rannsóknir varðandi notkun á glaðlofti sem meðferðarúrræði voru skoðaðar fannst einungis ein 

rannsókn sem hefur áhrif á heildar áreiðanleika þess að slíkt úrræði hafi ávinning í för með sér. 

Niðurstöður úr rannsókn Vallejo og félaga (2005) sýndi þó einnig fram á árangur glaðlofts til að draga úr 

kvíða kvenna sem gangast undir valkeisaraskurð sem hefði stutt við niðurstöður fræðilegu samantektar 

en vegna aldurs inntökuskilyrða var hún ekki notuð í þessu verkefni.  

Flest meðferðarúrræðin í rannsóknunum, þ.e.a.s þrýstipunktameðferð, tónlistarmeðferð, notkun 

glaðlofts ásamt nærveru og stuðningi heilbrigðisstarfsfólks fóru fram daginn fyrir aðgerð eða á 

aðgerðardeginum sjálfum en erfitt reyndist að finna rannsóknir þar sem meðferðarúrræði voru veitt fyrr 

í ferlinu. Yfirleitt var íhlutun veitt í undirbúningsfasa, 30-60 mínútum fyrir aðgerð en í sumum rannsóknum 

einnig á meðan á aðgerð stóð. Mismunandi var hvenær fræðsla fyrir aðgerð fór fram í rannsóknunum, 
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algengast var þó að hún færi fram daginn fyrir aðgerð. Höfundar telja það vera veikleika þessarar 

fræðilegu samantektar þar sem sjúklingar upplifa oft kvíða fljótlega eftir að aðgerð hefur verið ákveðin 

og fer síðan stigvaxandi þar til kemur að sjálfum aðgerðardeginum (Kumar o.fl., 2019; Cakmak o.fl., 

2018). Þau skaðlegu áhrif sem kvíði getur haft í för með sér á barnshafandi konur (Zhang o.fl., 2013; 

Rondó o.fl., 2003; Brouwers o.fl., 2001; Hobson o.fl., 2006; Abadi o.fl., 2018) gætu þar með verið komin 

fram þegar að aðgerð kemur.  

Námsritgerð af þessu tagi takmarkast við ákveðinn fjölda rannsókna en fleiri rannsóknir hefðu komið 

til greina ef umfang verkefnisins væri víðameira. Ásamt því hefðu hugsanlega fleiri rannsóknir frá 

nærliggjandi ríkjum fundist ef leitarorð hefðu verið fleiri og aldursskilyrði greina hefðu verið önnur, þ.e. 

ef greinar eldri en 10 ára hefðu einnig verið skoðaðar. Víðameiri heimildaleit hefði því ef til vill gefið aðrar 

niðurstöður en fengust í þessari fræðilegu samantekt.  

5.2 Hagnýting í hjúkrun 

Hjúkrunarfræðingar og annað heilbrigðisstarfsfólk geta nýtt sér niðurstöður þessarar ritgerðar í klínísku 

samhengi með því að auka þekkingu sína á gagnsemi mismunandi meðferðarúrræða sem draga úr 

kvíða barnshafanda kvenna fyrir valkeisara. Niðurstöður ritgerðar gefa til kynna ávinning af þeim fimm 

meðferðarúrræðum sem könnuð voru sem gefur forsendu til innleiðingar á þeim hérlendis.  

Með tilkomu eyðingarbúnaðar glaðlofts á Landspítala telja höfundar við hæfi að leggja fram tillögu 

um að barnshafandi konum sé boðið upp á glaðloft af hjúkrunarfræðingum fyrir valkeisaraskurð á 

skurðstofunni. Ásamt því geta þeir veitt markvissa tónlistarmeðferð á aðgerðardegi og í aðgerð og 

hugsanlega boðið upp á þrýstipunktameðferð fyrir aðgerð eftir markvissa þjálfun á því sviði. Nærvera, 

stuðningur og fræðsla er nú þegar meðferðarúrræði sem veitt er fyrir valkeisara hérlendis en hægt væri 

að nýta nákvæmar upplýsingar úr niðurstöðum rannsóknanna um inntak og framkvæmd þessara 

meðferða þar sem marktækur mælanlegur árangur fékkst af þeim (Roshanger o.fl., 2020; Simsek o.fl., 

2018; Eslami o.fl., 2020; Kalliyath o.fl., 2019; Saliminia, o.fl., 2019; Che o.fl., 2020). 

Eins og fram hefur komið upplifa aðgerðarsjúklingar oft kvíða fljótlega eftir að aðgerð hefur verið 

ákveðin (Cakmak o.fl., 2018) og leggja því höfundar til að þessi meðferðarúrræði verði notuð fyrr í ferlinu, 

þ.e. ekki einungis daginn fyrir aðgerð eða á aðgerðardegi, til þess að koma í veg fyrir neikvæðar 

afleiðingar sem mikill og/eða langvarandi kvíði getur haft í för með sér. Ásamt því telja höfundar að 

ávinningur muni fást af því að samþætta meðferðarúrræðin og telja að það myndi reynast árangursríkara 

heldur en að nota einungis eitt meðferðarúrræði. Á Íslandi er barnshafandi konum sem gangast undir 

valkeisara ráðlagt að horfa á fræðslumyndband fyrir aðgerðina en í ljósi þess að niðurstöður 

rannsóknanna sýndu mismikinn árangur af slíku úrræði væri ef til vill meiri þörf fyrir samþætta meðferð 

hérlendis.  
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Ályktanir 

Álykta má að meðferðarúrræði sem fela í sér nánd heilbrigðisstarfsfólks af einhverju tagi geti dregið úr 

kvíða og stuðlað að bættri líðan barnshafandi kvenna sem gangast undir valkeisaraskurð í 

mænudeyfingu. Hjúkrunarfræðingar eru í lykilstöðu til að veita slík meðferðarúrræði og því mikilvægt að 

þekking þeirra sé góð á þeim meðferðum sem eru í boði og bera árangur. Höfundar mæla með frekari 

rannsóknum á viðfangsefninu hérlendis og hjá öðrum Evrópuþjóðum þar sem skortur virðist vera á 

nýlegum rannsóknum frá þessum slóðum. Jafnframt væri áhugavert að skoða hvort árangur gæfist af 

því að veita meðferðarúrræði fyrr í ferlinu og yfir lengra tímabil. Einnig væri gagnlegt að kanna árangur 

þess að samþætta meðferðir sem reynst hafa árangursríkar í samanburði við þá sem fá 

meðferðarúrræði af einni tegund.  
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