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Ágrip 
Verndun spangar í fæðingu 

Breyting á tíðni alvarlegra spangaráverka eftir kennslu á handtökum við fæðingu til 
verndar spönginni 

Unnur Lára Hjálmarsdóttir1, Erna Halldórsdóttir2,, Harpa Torfadóttir2, Þóra Steingrímsdóttir1,2, 

Edda Sveinsdóttir2 
1Læknadeild Háskóla Íslands, 2 Kvennadeild Landspítalans  

 

Inngangur: Alvarlegir spangaráverkar, af 3° og 4°, þar sem hringvöðvi endaþarms rifnar í 

sundur að hluta eða að öllu leyti í fæðingu getur haft alvarlegar afleiðingar. Alvarlegir spangaráverkar í 

fæðingu eru einn helsti áhættuþáttur fyrir hægða- og/eða loftleka hjá konum. Tölfræði alvarlegra 

spangaráverka við fæðingu um leggöng er á alþjóðavísu einn af gæðavísum á starfsemi fæðingardeilda. 
Áhættuþættir fyrir alvarlega áverka á spöng eru margir þekktir en eitt af því sem hefur verið til skoðunar 

síðustu ár eru handtök til verndar spönginni í fæðingu og hafa rannsóknir sýnt góðan árangur af 

kerfisbundinni innleiðingu og þjálfun ljósmæðra og fæðingarlækna í þeim handtökum. Ef hægt er að 

koma í veg fyrir hluta þessara áverka með kennslu og þjálfun er mikilvægt að kennsla í handtökunum 

verði gerð að föstu verklagi á fæðingarvakt Landspítalans. Helsta markmið þessarar rannsóknar er að 

skoða hvort kennsla í handtökum til verndar spönginni við fæðingu barns hafi haft áhrif á tíðni alvarlegra 

spangaráverka á fæðingarvakt Landspítala. Hér verður tíðni spangaráverka lýst á tímabilinu 01.11.2018 

til 31.10.2019 og tímabilinu 01.01.2020 til 31.12.2020 og tíðnin borin saman fyrir og eftir kennsluátakið 
sem hófst 31.10.2019. 

Efniviður og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn ferilrannsókn og náði til allra fæðinga um 

leggöng á fæðingarvakt Landspítala á tveimur tímabilum. Gögnin voru fengin úr vöruhúsi gagna á 

Landspítala að fengnum tilskildum leyfum. Notast var við lýsandi tölfræði og fór tölfræðiúrvinnsla fram í 

forritinu R. Flokkabreytur voru bornar saman með kí-kvaðrat prófi (c2). Tölfræðileg marktækni var miðuð 

við p-gildi <0,05. 

Niðurstöður: Fjöldi alvarlegra spangarrifa, 3° og 4°, í fæðingu um leggöng fækkaði úr 129 á 

fyrra tímabilinu í 78 á því seinna. Tíðnin lækkaði úr 4,76% í 2,86% (p<0,001). Tíðni alvarlegra 

spangaráverka hjá konum, sem fæddu sjálfkrafa, fór úr 4,05% í 2,43% (p=0,002) og tíðni alvarlegra 

áverka hjá konum sem fæddu með hjálp áhalda fór úr 11,28% í 6,27% (p=0,004) eftir kennsluátakið í  

handtökum til verndar spönginni.  

Ályktanir: Alvarlegum áverkum fækkaði marktækt eftir að kennsluátak í handtökum til verndar 

spönginni í fæðingu var innleitt á fæðingarvakt Landspítala haustið 2019. Niðurstöðurnar benda til þess 
að handtökin séu gagnleg til að koma í veg fyrir alvarlega áverka á spöng í fæðingu.  
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1. Inngangur 
Spangaráverkar af þriðju og fjórðu gráðu þar sem hringvöðvi endaþarms rifnar í sundur að hluta 

eða að öllu leyti í fæðingu geta haft alvarlegar afleiðingar og skert lífsgæði. Konur sem verða fyrir 

alvarlegum spangaráverkum eru líklegri til að eiga við langvarandi hægðaleka (e. Anal incontinence) 

að stríða, upplifa sársauka og geta átt í vandræðum með að stunda kynlíf. (2, 3) Afleiðingar 
spangaráverka af þriðju og fjórðu gráðu koma fram hjá 30-50% kvenna, sem fyrir honum verða, þrátt  

fyrir að áverkinn sé rétt greindur og rétt aðgerð framkvæmd strax eftir fæðingu. Þar sem afleiðingarnar 

geta verið alvarlegar og haft áhrif á lífsgæði kvenna er mikilvægt að vinnubrögð í fæðingu stuðli að því 

að draga úr hættu á áverka. Það er gert til dæmis með handtökum til verndar spönginni í sjálfkrafa 

fæðingum, áhaldafæðingum og spangarskurðum svo eitthvað sé nefnt. (4, 5) Tíðni alvarlegra 

spangaráverka við fæðingu um leggöng er á alþjóðavísu einn af gæðavísum á starfsemi fæðingardeilda. 

Alvarlegir spangaráverkar í fæðingu eru einn helsti áhættuþáttur fyrir hægða- og/eða loftleka hjá konum. 

(6) . Ef hægt er að koma í veg fyrir hluta þessara áverka með kennslu og þjálfun er mikilvægt að kennsla 
í handtökunum verði gerð að föstu verklagi á fæðingarvakt Landspítalans. 

 

1.1 Spangaráverkar á Íslandi og Norðurlöndunum 
Nýgengi alvarlegra spangaráverka hefur aukist síðustu áratugi á Norðurlöndunum en það hefur 

reynst erfitt að finna orsök þess og eru mögulegar orsakir einnig umdeildar. Í rannsókn Laine et al. frá 

1997-2004 var nýgengi spangaráverka á Norðurlöndum borið saman og bentu niðurstöður til þess að í 

Noregi, Svíþjóð og Danmörku væri nýgengi alvarlegra áverka mun hærra en í Finnlandi. Þó var marktæk 
hækkun nýgengis í öllum löndunum fjórum á tímabilinu. Þættir sem voru sameiginlegir í löndunum 

fjórum og gætu allir haft áhrif á aukna tíðni voru hærri aldur móður, vaxandi fæðingarþyngd og 

höfuðummál barna. Auk þess hefur orðið vitundarvakning um alvarleika þessara áverka á síðustu árum 

og greining því orðin betri. Slíkt gæti útskýrt aukna tíðni. (7)  

Á Íslandi hefur tíðni alvarlegra spangaráverka verið í hærra lagi en í lok árs 2008 var tíðnin 

6,4%. Þrátt fyrir að aukin vitundarvakning í greiningu á alvarlegum áverkum spangar hafi líklega átt þátt 

í þessari hækkun þá hafði einnig orðið breyting í vinnuferlum hjá ljósmæðrum og fæðingarlæknum hér 
á landi og vinsældir „náttúrulegrar“ fæðingar vaxið sem felur í sér tilhneigingu til að draga úr stuðningi 

við spöng og takmarka spangarklippingar. Árið 2011 fór fram átak í verkferlum á Landspítalanum þar 

sem kennsla í handtökum til verndar spönginni fór fram. (8) Tíðni alvarlegra áverka lækkaði eftir 

kennsluátakið 2011 eins og sjá má á mynd 1 og árið 2014 var tíðni alvarlegra áverka 3,3%. Tíðnin hefur 

þó aukist aftur síðustu ár og árið 2018 var tíðnin komin upp í 4,9%. (9) Á mynd 1 má sjá hlutfallið á 

Landspítala í fæðingum um leggöng frá árinu 2009 til 2019 en hlutfallstölur miðast við heildarfjölda 

fæðinga um leggöng á ári á Landspítala. 
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Mynd 1 - Tíðni alvarlegra spangaráverka á Landspítala 2009-2019 

Á mynd 2, úr skýrslu Fæðingarskráar, má sjá hlutfall 3° og 4° spangarrifa á Norðurlöndunum 

frá árinu 2006-2018. (10) Árið 2018 hlutu 4,4% kvenna á landsvísu, sem fæddu um leggöng, alvarlega 

spangarrifu en það er hærra hlutfall en á nágrannalöndunum þar sem tíðnin var komin undir 3% árið 

2018. Fæðingarþyngd íslenskra nýbura, sem er einn af mörgum áhættuþáttum alvarlegra 

spangaráverka, gæti skýrt þennan mun þar sem meðalþyngd íslenskra nýbura var 3600 g árið 2018 en 

á hinum Norðurlöndunum var hún undir 3500 g. Hér á landi fæðast einnig fleiri þungburar (>4500 g) 
eða 4,5% nýbura samanborið við undir 3% hjá hinum þjóðunum. (9) 

 
Mynd 2- Tíðni 3°og 4°spangarrifa á Norðurlöndunum, 2006-2018. (10) 

Í rannsókn frá árinu 1998 fannst marktækur munur á tíðni spangaráverka í Finnlandi 

samanborið við Svíþjóð. (11) Rannsókn Pirhonen et al. sýndi fram á að munurinn lægi í því að í 
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Finnlandi væri hefðin að hjálpa til við fæðingu barns með stuðningi við spöngina á síðustu skrefum 

fæðingar og það virðist vera mikilvægur þáttur í því að vernda konur fyrir alvarlegum áverkum á spöng 

við fæðingu. (11) Árið 2004 krafðist Statens helsetilsyn í Noregi þess að allir spítalar þar í landi hrintu 

af stað áætlun sem miðaði að því að minnka nýgengni alvarlegra spangaráverka. Þetta varð til þess að 
sérstök handtök voru innleidd í Noregi sem fólust í auknum stuðningi við spöngina á öðru stigi fæðingar. 

Norðmenn hafa náð góðum árangri í lækkun á tíðni alvarlegra spangarrifna eftir átakið 2004. (3) (12) Á 

mynd 2 má sjá að tíðnin í Noregi var komin undir 2% árið 2013. (10) 

 

1.2 Líffærafræði spangar  
Spöngin (lat. Perineum) er svæðið milli leggangaops og endaþarms og er í hættu á að verða 

fyrir áverkum við fæðingu barns um leggöng. Spöngin er samsett af nokkrum vöðvum. Skaði á ytri 
hringvöðva er sá skaði sem einna helst getur valdið langtíma afleiðingum. Það er því mjög mikilvægt 

fyrir heilbrigðisstarfsfólk, sem kemur að fæðingu, að þekkja líffærafræði spangarsvæðisins vegna þeirra 

áverka sem geta orðið á svæðinu en þeir geta haft lífsskerðandi afleiðingar fyrir móður. (13) (14)  

 

1.2.1 Hringvöðvi endaþarms (e. anal sphincter) 
Hringvöðva endaþarms er skipt í ytri og innri hluta. Ytri hringvöðvi endaþarmsganga (e. external 

anal sphincter) er ítaugaður af sómatíska taugakerfinu með pudendal tauginni. Ytri hringvöðvinn veitir 

um 30% af hvíldarþrýstingi í endaþarmsgöngunum en veitir meiri hlutann af þeim þrýstingi sem verður 

þegar líkaminn losar hægðir eða loft. Innri hringvöðvi endaþarmsganganna (e. Internal anal sphincter) 

liggur undir þeim ytri. Innri hringvöðvinn er ítaugaður af ósjálfráða taugakerfinu, ólíkt þeim ytri, og er 

sléttur vöðvi. Hlutverk innri hringvöðvans er að veita meirihlutann af hvíldarþrýstingi 

endaþarmsganganna eða um 50-60%. Hann er því mikilvægur til að koma í veg fyrir hægða- og loftleka. 

Það er mikilvægt að greina áverka rétt og gera við en það getur oft verið erfitt að greina þá, sérstaklega 
á innri hluta hringvöðvans. (15)   

 
Mynd 3 – Líffærafræði spangar (Sultan,2007) (1) 
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1.3 Skilgreining og flokkun á alvarleika spangaráverka 
Flokkun á áverkum á spöng eftir fæðingu um leggöng var lýst af Sultan og Thakar í Bretlandi 

en flokkuninni og lýsingu á áverkum var mjög ábótavant og mikið ósamræmi milli bóka og annarra 

heimilda. Flokkun þeirra er samþykkt af the International Consultation on Incontentinence og The Royal 

College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) í Bretlandi (2015) og hefur verið notuð á 

heimsvísu. (1) Í töflu 1 má sjá flokkunina og lýsingu á 1° – 4° rifum.  
 

 
Tafla 1 - Flokkun á alvarleika spangaráverka (1) 

1.4 Áhættuþættir spangaráverka 
Áhættuþættir  alvarlegra  spangaráverka eru margir þekktir og má skipta þeim eftir því hvort við 

getum haft áhrif á þá eða ekki. Þættir eins og aldur móður, fæðingarþyngd barns, þvermál höfuðs barns, 

staða barns í grind í fæðingu, axlarklemma og bæri eru þættir sem ekki er hægt að hafa áhrif á. Sem 

dæmi má nefna að börn eru almennt að fæðast stærri og konur eru að eignast börn seinna. Aðrir þættir 

eins og áhaldafæðingar, spangarklipping, lengd annars stigs fæðingar og spangarstuðningur eru hins 
vegar þættir sem hægt er að hafa áhrif á og er vert að skoða með tilliti til vinnubragða á fæðingardeildum 

sjúkrahúsa. (15)  

 

1.4.1 Bæri, aldur móður, fæðingarþyngd og höfuðstaða 
Einn helsti áhættuþáttur alvarlegra áverka á spöng er frumbæri og eru frumbyrjur mun líklegri 

til þess að hljóta áverka borið saman við þær sem hafa áður fætt barn um leggöng. (16, 17)(18) 
Rannsóknir sem teknar eru saman í grein Sari Räisänen gefa allar til kynna að áhætta frumbyrja er allt 

að 7.5-föld samanborið við konur sem hafa fætt börn um leggöng. (19) Teygjanleiki spangarsvæðis 

frumbyrju er minni en hjá fjölbyrju sem gæti verið ein orsök fyrir auknum líkum á alvarlegum áverka. 

(20) 

Hækkandi aldur móður hefur verið rannsakaður sem einn af áhættuþáttum alvarlegra 

spangaráverka en sá þáttur er umdeildur. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á samband milli hækkandi 

 Lýsing ICD kóði 
1° rifa Áverki á húð spangarinnar og/eða slímhúð legganga O 70.0 

2° rifa Áverki á vöðvum í spöng en ekki áverki á hringvöðva O 70.1 

3a° rifa Áverki þar sem < 50% af ytri hringvöðva rifnar O 70.2 

3b° rifa Áverki þar sem >50% af ytri hringvöðva rifnar  O 70.2 

3c° rifa Áverki þar sem bæði ytri og innri hringvöðvi rifna O 70.2 

4° rifa Áverki þar sem bæði ytri og innri hringvöðvi rifna ásamt áverka á 

slímhúð endaþarms 

O 70.3 
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aldurs og aukinnar tíðni í 3° og 4°spangarrifum (21) (22) Einhverjar rannsóknir nefna minnkaðan 

teygjanleika bandvefsins með hækkandi aldri sem orsök fyrir því að aldur sé áhættuþáttur. (23) (24) 

Ekki eru þó allar rannsóknir sem sammælast um að hækkandi aldur móður sé áhættuþáttur fyrir 

alvarlegum spangarrifum og vilja sumir meina að aldur hafi engin áhrif. (25) 
Fæðingarþyngd barns er þáttur sem skoðaður hefur verið með tilliti til áverka á spöng. Samband 

er á milli aukinnar fæðingarþyngdar og alvarlegra áverka á spöng. (16, 26) Það er erfitt að segja til um 

það fyrir fram hversu stórt fóstur er og því erfitt að gera ráðstafanir fyrir fæðingu þar sem bæði sónar 

og klínísk skoðun gefa mjög ónákvæmt svar varðandi raunverulega stærð fósturs. (27) 

Þegar barn fæðist í occipitoposterior stöðu eða framhöfuðstöðu snýr hnakki barnsins aftur en 

ekki fram eins og algengast er í eðlilegri fæðingu. Þessi staða er talin hafa áhrif á tíðni áverka og auka 

líkurnar á alvarlegum rifum. (16, 26) 

 

1.4.2 Áhaldafæðingar og spangarskurðir 
 Áhaldafæðingar eru áhættusamar þegar kemur að spangaráverkum hvort sem um er að ræða 

sogklukkufæðingar eða tangarfæðingar. (17, 28) Margar niðurstöður benda til þess að konur sem fara 

í gegnum áhaldafæðingu séu mun líklegri til þess að hljóta alvarlega áverka á spöng borið saman við 

þær konur sem fæða sjálfkrafa. (18) Margar rannsóknir benda til þess að sogklukkufæðingar séu 
áhættuminni en tangarfæðingar með tilliti til spangaráverka. Sumir mæla því frekar með því að 

sogklukka sé notuð frekar en tangir. (16, 29) Spangarskurður (e. episiotomy) er þegar að klippt er á 

spöngina á öðru stigi fæðingar. Spangarskurðir eru ýmist median, mediolateral eða lateral skurðir. 

Munurinn liggur í því hvar er byrjað að skera og/eða í hvaða gráðu skurðurinn er lagður. Mediolateral 

og lateral skurðir hafa verið algengari í Evrópu á meðan að median skurðir eru vinsælli í Norður 

Ameríku. (30) Það er nokkuð umdeilt hvort spangarskurður sé áhættuþáttur eða þvert á móti verndandi 

fyrir spangarrifum en margar rannsóknir benda til þess að mediolateral spangarskurður sé verndandi 

þáttur fyrir alvarlega spangaráverka í áhaldafæðingum. (31) (32) Niðurstöður annarra rannsókna hafa 
bent til þess að median spangarskurðir auki líkurnar á alvarlegum rifum í áhaldafæðingum. Á sama tíma 

hafa rannsóknir ekki einungis sýnt fram á alvarleika median skurða heldur einnig að mediolateral skurðir 

séu á sama tíma verndandi fyrir alvarlegum áverkum á spöng. (33, 34) (20, 28, 35)  

 

1.5 Handtök til verndar spönginni 
 Í Finnlandi hefur það verið þekkt aðferð ljósmæðra og fæðingarlækna í marga áratugi að hjálpa 

til við fæðingu með stuðningi við spöng og höfuð barns þegar höfuð nýburans krýnist (e. crowning). (11) 
Marktækur munur hefur verið á tíðni alvarlegra spangaráverka í Finnlandi og hinum Norðurlöndunum 

þar sem tíðnin í Finnlandi hefur alltaf verið lægst. (7) Í rannsókn Pirhonen et al., þar sem borin voru 

saman sjúkrahús í Malmö í Svíþjóð og í Turku í Finnlandi, benda niðurstöður til þess að aðalmunurinn 

liggi í handtökum sem styðja við spöngina og við höfuð nýburans þegar það fer um leggangaopið. (11) 

Handtökin voru innleidd í Noregi eftir vitundarvakninguna árið 2004 en þau byggja á þessum stuðningi  

þegar kollur og axlir barns eru að fæðast sem rannsóknir hafa sýnt að eru fyrirbyggjandi fyrir 

spangarrifur. (3, 12)   
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Áður en fæðingin fer af stað er mikilvægt að fræða konuna um spangarstuðning í fæðingu. 

Ásamt fræðslu um spangarstuðning er mælt með því að konan sé í fæðingarstellingu þar sem sá sem 

tekur á móti barninu hefur góða yfirsýn yfir spöngina og getur auðveldlega stutt við bæði spöngina og 

kollinn. Fram að fæðingu höfuðsins velur konan þá stellingu sem henni finnst best. Við fæðingu kollsins 
er mikilvægt að góð samvinna sé milli konunnar og ljósmóður/læknis og mikilvægt að gefa henni skýrar 

leiðbeiningar. Önnur höndin styður við spöngina meðan að hin styður við kollinn og hægir á fæðingu 

hans þannig að hann fæðist hægt og rólega. Fingrum þeirra handar sem styður við spöngina er þrýst 

saman frá hliðunum í átt að miðju til þess að minnka þrýstinginn við miðju spangarinnar. Þetta eykur 

stjórnina betur og gerir starfsfólki enn auðveldara fyrir við að styðja við spöngina og minnka tog sem 

verður á henni þegar kollurinn fæðist. Æskilegt er að konan rembist ekki í kollhríðum og að stutt sé við 

spöngina þar til axlir nýburans eru fæddar. Þessi handtök eiga við bæði í sjálfkrafa fæðingu og í 

áhaldafæðingu. Í áhaldafæðingum ætti að hafa lágan þröskuld fyrir spangarklippingu. (3, 4, 12) 
 

 

Mynd 4 - Handtök til verndar spönginni (12) 

 
1.6 Markmið rannsóknar 

Helsta markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvort kennsla í handtökum til verndar 

spönginni við fæðingu barns hafi haft áhrif á tíðni alvarlegra spangaráverka á fæðingarvakt Landspítala. 

Hér verður tíðni spangaráverka lýst á tímabilinu 01.11.2018 til 31.10.2019 og tímabilinu 01.01.2020 til 

31.12.2020 og tíðnin borin saman fyrir og eftir kennsluátakið sem hófst 31.október 2019. Í öðru lagi 

verður skoðað hvort að áhættuþættir alvarlegra spangaráverka séu stöðugir yfir þessi tvö tímabil.  
 

2. Efni og aðferðir 
Á kvennadeild Landspítala var hafin vitundarvakning árið 2019, með kennslu í handtökum til að 

styðja við spöng við fæðingu barns, í þeim tilgangi að fækka alvarlegum spangaráverkum við fæðingu. 

Starfsfólk Landspítala sem hafði fengið þjálfun í Noregi tók að sér að skipuleggja kennslu fyrir annað 

starfsfólk kvennadeildar. Kennslan var byggð á fyrirlestrum og verklegri kennslu á dúkkum (e. 
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simulator). Verklega kennslan fór fram í litlum hópum með 3-6 þátttakendum með einn kennara sem 

hafði áður fengið þjálfun og hafði reynslu af handtökunum. Eftir nokkra daga þjálfun og kennslu hafði 

mestur hluti starfsfólks fengið kennsluna. Nokkrir stakir auka kennsludagar hafa verið í boði fyrir 

starfsfólk þar sem það hefur getað mætt til leiðbeinanda og fengið enn betri þjálfun og hafa þeir dagar 
verið vel nýttir. Kennslan fór fram í nóvember árið 2019 og miðast því fyrra tímabilið við þá dagsetningu. 

Ákveðið var að gefa kennslunni tvo mánuði og miða því við að 1.1.2020 væri upphaf seinna tímabilsins. 

Bæði tímabilin taka fyrir fæðingar á einu ári.  

 

2.1 Rannsóknarþýðið 
Rannsóknin fór fram á Landspítala sem er háskólasjúkrahús en þar er stærsta fæðingardeild 

landsins. Rannsóknarúrtakið eru allar konur sem fæddu um leggöng á fæðingarvakt Landspítala á 
rannsóknartímabilunum tveimur, 01.11.2018-31.10.2019 annars vegar og 01.01.2020-31.12.2020 hins 

vegar. Gögnin voru fengin úr vöruhúsi gagna á Landspítala að fengnum tilskildum leyfum. Úrtakinu var 

skipt í tvennt eftir tímabilum og telur fyrra tímabilið 2710 fæðingar og það seinna 2730 fæðingar. Á 

þessum tímabilum voru fæðingar í keisaraskurði, ICD O82 og O84.2, útilokaðar frá rannsóknarþýðinu. 

Gögnin lágu fyrir við upphaf BS rannsóknartímabilsins í febrúar 2021 og komu dulkóðuð frá vöruhúsi 

gagna á Landspítala.  

 

2.2 Breytur 
 Skráningaratriði frá vöruhúsi gagna á Landspítala voru um móður, barn, fæðinguna sjálfa og 

inngrip. Breyturnar sem notaðar voru til samanburðar á hópunum voru: Aldur móður, BMI stuðull móður 

í fyrstu mæðraskoðun, dagsetning fæðingar, meðgöngulengd, fæðingarþyngd barns, kyn barns, bæri, 

staða á kolli við fæðingu, lengd annars stigs fæðingar, upplýsingar um axlarklemmu (ICD O66.0), 

upplýsingar um hvort kona hafi fengið deyfingu í fæðingu og hvaða deyfingu (Spinal - NCSP 

WAA320/322, Epidural - NCSP WAA307, Pudental NCSP WAA230), hvort um áhaldafæðingu hafi verið 

að ræða, hvort gerður hafi verið spangarskurður (NCSP MAXX00), hvort spangarstuðningur hafi verið 

veittur og upplýsingar um spangarrifur (ICD O70). Dagsetning fæðingar var einungis notuð til þess að 

skipta þýðinu upp í tvö tímabil, fyrra tímabil frá 1.11.2018 til 31.10.2019 og það seinna frá 1.1.2020 til 

31.12.2020. Í fæðingarskýrslum var hægt að velja á milli fimm valmöguleika varðandi spangarstuðning: 

Spangarstuðningur – fullur, spangarstuðningur – stjórn ónóg, spangarstuðningur – ónógur stuðningur, 

spangarstuðningur – samvinna ónóg og spangarstuðningur – flýtir v/barns. Í tölfræðiúrvinnslu og 
niðurstöðum voru flokkarnir einungis tveir til einföldunar, þ.e. spangarstuðningur – fullur og ekki fullur 

spangarstuðningur þar sem flokkarnir fjórir sem voru ekki fullur stuðningur voru sameinaðir í einn flokk. 

Spangarrifur eru flokkaðar í: Ekki spangarrifa, 1° spangarrifa, 2° spangarrifa, 3° spangarrifa og 4° 

spangarrifa. Til einföldunar voru flokkarnir sameinaðir í: ekki alvarlegir áverkar og alvarlegir áverkar, 

þar sem alvarlegir áverkar eru 3° og 4° spangarrifur.  

Ekki var gerður greinarmunur á því hvort um var að ræða sogklukku eða tangir þegar um 

áhaldafæðingar var að ræða þar sem tangir eru einungis notaðar í örfáum tilfellum. Breyturnar: Aldur 
móður, þyngd barns við fæðingu, lengd meðgöngu og lengd annars stigs fæðingar var öllum skipt upp 
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í flokka til einföldunar. Aldur móður var flokkaður í 14-29 ára, 30-34 ára, 35-39 ára og 40-49 ára. 

Fæðingarþyngd var skipt í £2999 g, 3000-3499 g, 3500-3999 g, 4000-4499 g og ³4500 g. Lengd 

meðgöngu var flokkuð í  <37 vikur, 37-40 vikur og >40 vikur og lengd annars stigs fæðingar var flokkuð 

í 0-30 mínútur, 30-60 mínútur og >60 mínútur. Flokkun fósturstöðu var einfölduð í fjóra flokka: 

Flokkurinn, eðlileg höfuðstaða, voru bæði 1. og 2. hvirfilstöður, næsti flokkur eða flokkurinn 

framhöfuðstaða, voru framhöfuðstaða, 3. og 4. hvirfilstöður, ennisstaða og andlitsstaða, þriðji flokkurinn 

var sitjandastaða og síðasti flokkurinn voru þær fæðingar þar sem staða kolls var ekki skráð. BMI stuðull 

móður var flokkaður í þrjá flokka þ.e <25, 25-30 og >30. Gögnin um bæri voru flokkuð þannig að 

frumbyrjur væru þær konur sem voru að fæða fyrsta barn um leggöng, sumar höfðu fætt barn í 

keisaraskurði áður. Fjölbyrjur voru þá þær konur sem höfðu fætt barn um leggöng áður.  
Breyturnar: Bæri, axlarklemma, upplýsingar um hvort kona hafi fengið deyfingu í fæðingu og 

hvaða deyfingu og BMI stuðull móður bárust seinna en hinar breyturnar. Þegar þær bárust vantaði gögn 

fyrir eina fæðingu á seinna tímabilinu. Rannsakandi telur það ekki hafa áhrif á niðurstöðurnar.  

 

2.3 Tölfræðiúrvinnsla 
Öll gögn bárust frá vöruhúsi gagna á Landspítala í Excel og voru færð yfir í tölfræðiforritið R 

þar sem öll tölfræðiúrvinnsla fór fram. Töflur og myndir voru gerðar í Excel og Word. Flokkabreytur voru 

bornar saman með kí-kvaðrat prófi (c2). Tölfræðileg marktækni var miðuð við p-gildi <0,05. Á seinna 

tímabilinu voru flokkarnir í sumum tilfellum of litlir og þá var notast við simulate.p.factor = TRUE 
skipunina sem gerir forritinu kleift að reikna úr kí-kvaðrat prófi þrátt fyrir að einhverjar tölur séu minni en 

fimm í væntitíðnitöflunni. Tíðni áverka fyrir og eftir kennsluátak var reiknað út frá fjölda alvarlegra 

spangaráverka (3° og 4° spangarrifur) og heildarfjölda fæðinga um leggöng. Tíðni áhættuþátta 

alvarlegra spangaráverka á þessum tveimur tímabilum var borin saman.  

 
2.4 Leyfi  

Öll leyfi lágu fyrir við upphaf rannsóknartímabilsins í febrúar 2021 þ.e. leyfi siðanefndar 

heilbrigðisrannsókna á Landspítala dagsett 3. febrúar 2021 og 29. mars 2021 (sjá viðauka) og leyfi 

vísindarannsóknanefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala dagsett 21. janúar 2021 og 31. mars 2021 

(sjá viðauka).  

3. Niðurstöður  

Fjöldi alvarlegra spangaráverka, 3° og 4° spangarrifa, í fæðingum um leggöng var 129 á fyrra 

tímabilinu en 78 á því seinna. Marktækur munur (p<0,001) var milli tímabilanna tveggja en tíðnin 

lækkaði úr 4,76% í 2,86%. Mynd 5 sýnir tíðni alvarlegra spangarrifa á tímabilunum tveimur fyrir allt þýðið 

en einnig lagskipt eftir sjálfkrafa fæðingum og áhaldafæðingum. Tíðni alvarlegra spangaráverka í 

sjálfkrafa fæðingum fór úr 4,05% í 2,43% (p=0,002) meðan tíðnin í áhaldafæðingu fór úr 11,28% í 6,27% 
(p=0,004) eftir að handtökin voru innleidd. 
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Mynd 5 - Tíðni alvarlegra spangaráverka á tímabilunum fyrir og eftir kennsluátak 

 

3.1 Niðurstöður allra áhættuþátta 
Í töflu 2 er tíðni alvarlegra áverka lýst á báðum tímabilunum lagskipt eftir áhættuþáttum. 

Alvarlegir áverkar eru bornir saman í hverjum flokki fyrir sig og p-gildið segir til um marktækni 

lækkunarinnar. Alvarlegum áverkum fækkaði í öllum flokkum milli tímabilanna tveggja nema þegar barn 

fæddist í framhöfuðstöðu þar sem fjöldinn fór úr 9 í 10 tilfelli og í sitjandastöðu þar sem enginn hlaut 

áverka við að fæða barn í sitjandastöðu á fyrra tímabili en ein á því seinna. Hjá konum með BMI stuðul 

yfir 30 fjölgaði áverkum úr 12 í 17. Í öllum öðrum flokkum dró úr tíðni alvarlegra áverka eftir 

kennsluátakið.  
Frumbyrjum með alvarlega áverka fækkaði marktækt úr 100 í 63 milli tímabila eða úr 7,1% í 

4,4% (p=0,003). Í hópi fjölbyrja fækkaði tíðni alvarlegra áverka einnig marktækt úr 2,2% í 1,2% 

(p=0,047). Þeim konum sem ekki fengu fullan spangarstuðning í fæðingu og hlutu alvarlega 

spangaráverka fækkaði úr 60 (10,3%) í 28 (4,9%) seinna tímabilið með marktækum mun (p<0,001) sem 

bendir til þess að starfsfólk hafi tileinkað sér handtökin sem kennd voru til verndar spönginni. 

Spangarskurðir voru 332 (12,3% af öllum fæðingum) á fyrra tímabilinu en fjölgaði í 375 (13,7% 

af öllum fæðingum) á því seinna. Alvarlegum áverkum þar sem klippt var á spöng fækkaði hins vegar 

milli tímabila úr 6,3% í 3,2% en munurinn var ekki marktækur. 
Í hópnum Lengd annars stigs fæðingar hlutu 66 af 895 konum (7,4%) með yfir 60 mínútna langt 

annað stig fæðingar alvarlega áverka. Það var talsvert hærra hlutfall en þegar annað stig fæðingar var 

undir 60 mín (5,4% og 2,2%). Tíðni alvarlegra áverka hjá konum með yfir 60 mínútna langt annað stig 

fæðingar lækkaði milli tímabilanna úr 7,4% í 4,5% sem var marktæk lækkun (p=0,016). 
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 Fyrra tímabil  Seinna tímabil  
Breytur: Alvarlegir áverkar 

(n=129) 
Alvarlegir áverkar 

(n=79) 
p-gildi 

 
% (Fjöldi alvarlegra áverka í hverjum hópi / 

heildarfjöldi í hverjum hópi) 

 

Aldur móður 
 

  
14-29 ára 4,7% (59/1260) 2,6% (35/1324)  0,008 
30-34 ára 5% (44/872) 3,1% (28/909) 0,047 
35-39 ára 3,7% (17/458) 3,3% (13/397) NS (0,873) 
40-49 ára 7,5% (9/120) 2% (2/99) NS (0,124) 

Meðgöngulengd     

<37 vikur  2,6% (5/195) 1,7% (3/174) NS (0,735) 
37vikur - 40 vikur  4% (43/1065) 2,6% (28/1097) NS (0,069) 

>40 vikur  5,6% (81/1445) 3,2% (47/1451) 0.003 
Fæðingarþyngd (g) 

   

£ 2999 3,2% (12/365) 2,3% (8/351) NS (0,554) 
3000-3499 3,5% (25/722) 2,1% (15/721) NS (0,150) 
3500-3999 4,3% (45/1042) 3,8% (39/174) NS (0,615) 
4000-4500  8,0% (37/463) 2,3% (12/513) <0,001 
³ 4500 8,5% (10/118) 3,5% (4/115) NS (0,184) 

Fósturstaða 
   

Eðlileg höfuðstaða 4,6% (118/2541) 2,6% (66/2560) <0,001 
Framhöfuðstaða 8,1% (9/111) 8,1% (10/124) NS (1) 

Sitjandi 0% (0) 3,8% (1/26) NS (0,428) 
Ekki skráð 2 1  

Áhaldafæðing 
   

Já 11,3% (30/266) 6,3% (19/303) 0,004 
Nei 4,1% (99/2444) 2,4% (59/2427) 0,002 

Spangarskurður 
   

Já 6,3% (21/332) 3,2% (12/376) NS (0,073) 
Nei 4,5% (108/2378) 2,8% (66/2345) 0,002 

Lengd 2. stigs 
fæðingar 

   

0-29 mín 2,2% (24/1106) 1,4% (16/1127) NS (0,239) 
30-60 mín 5,4% (29/538) 2,7% (16/551) NS (0,056) 

>60 mín 7,4% (66/895) 4,5% (39/861) 0,016 
Vantar gögn 10 7  
Kyn barns 

   

Stúlka 4,9% (64/1314) 3,6% (47/1298) NS (0,137) 
Drengur 4,7% (65/1395) 2,2% (31/1432) <0,001 

Vantar gögn 1 0  
Fullur 

spangarstuðningur 
   

Já 3,2% (69/2129) 2,3% (50/2154) NS (0,082) 
Nei 10,3% (60/581) 4,9% (28/576) <0,001 

Bæri 
  

 
Frumbyrja 7,1% (100/1412) 4,4% (63/1433) 0,003 
Fjölbyrja 2,2% (29/1298) 1,2% (15/1296) 0,049 

 
 



 
 

19 

Axlarklemma    
Já 8,7% (2/23) 6,7% (2/30) 1 
Nei 4,7% (127/2687) 2,8% (76/2699) <0,001 

Epidural    
Já 5,9% (75/1269) 3,3% (40/1213) 0,003 
Nei 3,7% (54/1441) 2,5% (38/1516) NS (0,066) 

Pudendal    
Já 10,8% (11/102) 7% (10/143) NS (0,416) 
Nei 4,5% (118/2608) 2,6% (68/2586) <0,001 

Spinal    
Já 27,9% (17/61) 24,1% (13/54) NS (0,803) 
Nei 4,2% (112/2649) 2,4% (65/2675) <0,001 

BMI móður    
<25 5,3% (68/1287) 2,9% (39/1328) 0,003 

25-30 5,6% (41/728) 2,5% (19/761) 0,003 
>30 2,1 % (12/568) 2,9% (17/588) NS (0,5) 

Tafla 2 - Samanburður á tíðni alvarlegra áverka milli tímabila. 

 
Fæðingar um leggöng voru 5440 á tímabilunum tveimur, 2710 á því fyrra og 2730 á því seinna. 

Tafla 3 sýnir fjölda (n) allra breyta sem eru taldar áhættuþættir fyrir alvarlegum áverkum þar sem þeim 

er lagskipt eftir því hvort um var að ræða alvarlega áverka (3° og 4° rifur) eða ekki (ekki rifa, 1° rifa eða 

2° rifa). Töflunni er síðan skipt eftir tímabilunum tveimur og sýnir samanburð á áhættuþáttunum milli 

tímabilanna. P-gildin segja til um  hvort hóparnir séu sambærilegir, þ.e. hátt p-gildi þýðir að þeir séu 
sambærilegir. Niðurstöðurnar sýna að lítill munur var á milli hópanna en einungis fannst marktækur 

munur í tveimur hópum þ.e. í hópnum aldur móður (p=0,034) og í hópnum þar sem konur fengu 

pudendal deyfingu (p =0,01). Í þessari rannsókn voru áhættuþættirnir eingöngu bornir saman milli 

tímabila hvað varðar tíðni en engar niðurstöður birtar þar sem leiðrétt var fyrir öðrum áhættuþáttum sem 

gætu haft áhrif. 
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Breytur: Fyrra tímabil n=2710 Seinna tímabil n=2730  
Ekki 

alvarlegir 
Alvarlegir 
áverkar 

Ekki 
alvarlegir 

Alvarlegir 
áverkar 

Aldur móður (P=0,034) 
 

  
14-29 ára 95,3% 

(1201/1260) 
4,7%  

(59/1260) 
97,4% 

(1289/1324) 
2,6% 

(35/1324) 
30-34 ára 95,0% 

(828/872) 
5,0%  

(44/872) 
96,9% 

(881/909) 
3,1%  

(28/909) 
35-39 ára 96,3% 

(441/458) 
3,7%  

(17/458) 
96,7% 

(384/397) 
3,3%  

(13/397) 
40-49 ára 92,5% 

(111/120) 
7,5% 

(9/120) 
98% 

 (97/99) 
2%         

(2/99) 
Meðgöngulengd (dagar) 

(P=0,443) 

 
  

<37 vikur (259) 97,4% 
(190/195) 

2,6%  
 (5/195) 

98,3% 
(171/174) 

1,7%  
(3/174) 

37vikur - 40 vikur (260-280) 96% 
(1022/1065) 

4% 
 (43/1065) 

97,4% 
(1069/1097) 

2,6% 
(28/1097) 

>40 vikur (>281) 94,4% 
(1364/1445) 

5,6% 
 (81/1445) 

96,8% 
(1404/1451) 

3,2% 
(47/1451) 

Fæðingarþyngd (g) (P=0,580) 
 

  
£2999 96,7% 

(353/365) 
3,2%  

(12/365) 
97,7% 

(343/351) 
2,3%    

(8/351) 
3000-3499 96,5% 

(697/722) 
3,5%  

(25/722) 
706 (97,9% 
(706/721) 

2,1%  
(15/721) 

3500-3999 95,7% 
(997/1042) 

4,3%  
(45/1042) 

96,2% 
(991/1030) 

3,8% 
(39/1030) 

4000-4500 92,0% 
(426/463) 

8,0%  
(37/463) 

97,7% 
(501/513) 

2,3%   
(!2/513) 

³4500 91,5% 
(108/118) 

8,5%  
(10/118) 

96,5% 
(111/115) 

3,5%    
(4/115) 

Fósturstaða (P=0,447) 
 

  
Eðlileg höfuðstaða 95,4% 

(2423/2541) 
4,6%  

(118/2541) 
97,4% 

(2494/2560) 
2,6% 

(662560) 
Framhöfuðstaða 91,9% 

(102/111) 
8,1%   

 (9/111) 
91,9% 

(114/124) 
8,1%  

(10/124) 
Sitjandi 100%    

(37/37) 
0% (0) 96,2%  

(25/26) 
3,8%      
(1/26) 

Vantar gögn 19 2 19 1 
Áhaldafæðing (P=0,133) 

 
  

Já 88,7% 
(236/266) 

11,3% 
 (30/266) 

93,7% 
(284/303) 

6,3%  
(19/303) 

Nei 95,9% 
(2345/2444) 

4,1% 
(99/2444) 

97,6% 
(2368/2427) 

2,4% 
(59/2427) 

Spangarskurður (P=0,104) 
 

  
Já 93,7% 

(311/332) 
6,3%  

(21/332) 
96,8% 

(364/376) 
3,2%  

(12/376) 
Nei 95,5% 

(2270/2378) 
4,5% 

(108/2378) 
97,2% 

(2288/2354) 
2,8% 

(66/2354)  
Lengd 2. stigs fæðingar 

mínútur (P=0,603) 
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0-29 97,8% 
(1082/1106) 

2,2% 
(24/1106) 

98,5% 
(1111/1127) 

1,4% 
(16/1127) 

30-60 94,6% 
(509/538) 

5,4%  
(29/538) 

97,1% 
(535/551) 

2,7%  
(16/551) 

>60 92,6% 
(829/895) 

7,4%  
(66/895) 

95,5% 
(822/861) 

4,5%  
(39/861) 

Vantar gögn 161 10 185 7 
Kyn barns (P=0,467) 

 
  

Stúlka 95,1% 
(1250/1314) 

4,9% 
(64/1314) 

96,4% 
(1251/1298) 

3,6% 
(47/1298) 

Drengur 95,3% 
(1330/1395) 

4,7% 
(65/1395) 

97,8% 
(1401/1432) 

2,2% 
(31/1432)  

Vantar gögn 1 1 0 0 
Fullur spangarstuðningur 

(P=0,785) 
   

Já 96,8% 
(2060/2129) 

3,2% 
(69/2129) 

97,7% 
(2104/2154) 

2,3% 
(50/2154) 

Nei 89,7% 
(521/581) 

10,3% 
(60/581) 

95,1% 
(548/576) 

4,9%  
(28/576) 

Bæri (P=0,785)     
Frumbyrja 92,9% 

(1312/1412) 
7,1% 

(100/1412) 
95,6% 

(1370/1433) 
4,4% 

(63/1433) 
Fjölbyrja 97,8% 

(1269/1298) 
2,2% 

(29/1298) 
98,8% 

(1281/1296) 
1.2% 

(15/1296) 
Axlarklemma (P=0,422)     

Já 91,3%   
(21/23) 

8,7% 
(2/23) 

93,3%  
(28/30) 

6,7%      
(2/30) 

Nei 95,3% 
(2560/2687) 

4,7% 
(127/2687) 

97,8% 
(2623/2699) 

2,8% 
(76/2699) 

Epidural (P=0,083)     
Já 94,1% 

(1194/1269) 
5,9% 

(75/1269) 
96,7% 

(1173/1213) 
3,3% 

(40/1213) 
Nei 96,2% 

(1287/1441) 
3,7% 

(54/1441) 
97,5% 

(1478/1516) 
2,5% 

(38/1516) 
Pudendal (0,010)     

Já 89,2% 
(91/102) 

10,8% 
(11/102) 

93%  
(133/143) 

7%     
(10/143) 

Nei 95,5% 
(2490/2608) 

4,5% 
(118/2608) 

2518  
(97,4%) 

2,6% 
(68/2586) 

Spinal (P=0,546)     
Já 72%      

(44/61) 
27,9%  
(17/61) 

75,9%  
(41/54) 

24,1%  
(13/54) 

Nei 95,8% 
(2537/2649) 

4,2% 
(112/2649) 

97,6% 
(2610/2675) 

2,4% 
(65/2675) 

BMI móður (P=0,980)     
<25 94,7% 

(1219/1287) 
5,3% 

(68/1287) 
97,1% 

(1289/1328) 
2,9% 

(39/1328) 
25-30 94,4% 

(687/728) 
5,6%  

(41/728) 
97,5% 

(742/761) 
2,5%  

(19/761) 
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Tafla 3 – Allir áhættuþættir flokkaðir eftir alvarleika spangaráverka á tímabilunum tveimur 

 

4. Umræður 
Í þessari afturskyggnu faraldsrannsókn þar sem tíðni alvarlegra spangaráverka var borin saman 

milli tveggja tímabila, þar sem handtök til verndar spönginni voru kennd starfsfólki á kerfisbundinn hátt 
milli tímabilanna, fækkaði alvarlegum áverkum úr 4,76% í 2,86% (p<0,001). Niðurstöðurnar benda til 

þess að handtökin til verndar spönginni séu gagnleg. Þessar niðurstöður eru samhljóma niðurstöðum 

sambærilegra rannsókna á Norðurlöndum. (3, 11, 12) (36, 37) 

 Aðrir þekktir áhættuþættir voru af svipaðri tíðni á báðum tímabilunum sem túlka má á þann hátt 

að eina breytingin sem hafi átt sér stað sé kennsluátakið í handtökum til verndar spönginni. Tíðni 

alvarlegra áverka lækkaði í langflestum hópum milli tímabila en það er misjafnt hvort munurinn sé 

marktækur eða ekki. Í mörgum tilfellum var þýðið mjög lítið og því erfitt að fá marktækan mun með 

tölfræðiaðferðum. Sem dæmi má nefna að ef horft er til hópsins fæðingarþyngd má sjá að tíðnin lækkaði 
í öllum hópunum milli tímabila. Það var þó einungis marktækur munur í hópnum 4000-4500 g þrátt fyrir 

að tíðnin hafi lækkað talsvert milli tímabila í öðrum hópum eins og í flokknum ³4500 g þá fækkar 

alvarlegum áverkum úr 8,5% í 3,5%. Tilfellin voru hins vegar mjög fá í þeim hópi en þeim fækkaði úr 10 

í 4 sem gæti haft áhrif á marktækni niðurstaðna. Þessar niðurstöður benda til þess að tíðni alvarlegra 

spangaráverka fækki í öllum hópum sem samræmist niðurstöðum rannsóknar Laine et al. þar sem 
einnig var lagskipt eftir áhættuþáttum. (3) 

Áhaldafæðingar eru, eins og áður hefur komið fram, einn mikilvægasti áhættuþáttur alvarlegra 

spangaráverka og því mikilvægt að horfa til þessa hóps þegar skoða á tíðni alvarlegra áverka á spöng. 

(17) Það er ánægjulegt að sjá að þrátt fyrir aukinn fjölda áhaldafæðinga lækkaði tíðni alvarlegra 

spangaráverka í þeim hópi marktækt (p=0,004) úr 11,3% í 6,3%. Það bendir til þess að handtökin sem 

notuð voru í áhaldafæðingum hafi breyst eftir kennsluna til hins betra. Þessar niðurstöður eru 

sambærilegar öðrum rannsóknum. (12)  

Þegar horft er til bæri kemur ekki á óvart að mun fleiri frumbyrjur hljóti alvarlega áverka en 
fjölbyrjur þar sem frumbæri er talinn einn stærsti áhættuþáttur fyrir alvarlega spangaráverka. (7, 16, 17) 

Á báðum tímabilum sést að stærsti hluti kvenna sem hljóta alvarlega áverka voru með >60 mín langt 

annað stig fæðingar. Þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar rannsóknir sem benda til þess að 

lengd annars stigs fæðingar sé áhættuþáttur fyrir alvarlegar spangarrifur. (18, 38) 

 

4.1 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar 
Styrkleikar þessar rannsóknar eru þeir að fæðingarvakt Landspítala Íslands er langstærsta 

fæðingardeild landsins. Þýðið er því ágætlega stórt og fjölmargt starfsfólk sem fékk þjálfun í 

handtökunum. Íslenskt samfélag er frekar einsleitt sem er styrkleiki í rannsókn sem þessari að því leyti 

>30 97,9% 
(556/568) 

2,1% 
 (12/568) 

97,1% 
(571/588) 

2,9%  
(17/588) 

Vantar gögn 119 8 49 3 
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að sams konar kennsla og þjálfun ætti að gera gagn annars staðar á landinu eins og á Landspítalanum. 

Þýðið var mjög svipað eftir tímabilum er varðar fjölda fæðinga en fjöldi fæðinga um leggöng var 2710 

fyrra tímabilið og 2730 það seinna. Hóparnir breyttust ekki með marktækum mun milli tímabilanna og 

voru því samanburðarhæfir. Telst það sem mikill kostur í rannsókn sem þessari þar sem tíðni er borin 
saman milli tveggja tímabila með tilliti til einnar breytu, þ.e. alvarlegra spangaráverka, og ekki leiðrétt 

fyrir öðrum þáttum.    

Takmarkanir rannsóknarinnar voru þær að rannsóknin var afturskyggn ferilrannsókn. Hins 

vegar hefði  slembin íhlutunarrannsókn (e. randomized controlled trial, RCT)  ef til vill verið betri kostur 

til að kanna áhrif handtaka til verndar spönginni þar sem slembnar tvíblindaðar íhlutunarrannsóknir 

teljast besti kosturinn þegar framkvæma á rannsóknir sem þessa. Að framkvæma slembna 

íhlutunarrannsókn þar sem slembið væri hvort handtökunum yrði beitt eða ekki væri þó erfitt í 

framkvæmd og spurning um siðferðislegt réttmæti þar sem aðrar rannsóknir benda til þess að handtökin 
minnki líkur á alvarlegum áverkum sem geta verið lífsgæðaskerðandi fyrir þær konur sem verða fyrir 

þeim. Aðrir veikleikar eru stærð þýðis í ákveðnum hópum þar sem tilfelli alvarlegra spangaráverka voru 

fá og því erfitt að framkvæma tölfræðipróf og fá ábyggilegar niðurstöður.  

 

4.2 Ályktanir og framhaldið 
 Alvarlegum spangaráverkum fækkaði marktækt eftir kennsluátak á kvennadeild Landspítala í 

handtökum til verndar spönginni í fæðingu. Þessar niðurstöður benda til þess að handtökin séu gagnleg 
sem er forsenda áframhaldandi kennslu og notkunar á handtökunum á fæðingardeildum landsins. Aðrir 

þekktir áhættuþættir voru af svipaðri tíðni  á báðum tímabilunum og rennir það stoðum undir að lækkun 

tíðni alvarlega áverka sé raunverulega árangur kennslunnar. Mikilvægt er að fylgjast með tíðni 

alvarlegra spangaráverka á næstu árum og vinna stöðugt að því að halda tíðni þeirra niðri. Á myndinni 

má sjá breytingu á tíðni alvarlegra spangaráverka myndrænt frá 2009 til 2020 og að árið 2020 er tíðnin 

komin undir 3% þar sem markmiðið er að halda henni.  

  

Mynd 6 - Tíðni alvarlegra spangaráverka á Landspítala 2009-2020 
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 Reykjavík, 16.febrúar 2021 

                  ós/te 

  

 

 

Erna Halldórsdóttir sérfræðilæknir 

Sérfræðilæknar fæðingateymis 

Hb-21C 

 

 

 

 

Varðar erindi 7/2021 „Varnir gegn spangaráverkum – hefur kennsla í 

fyrirbyggjandi handtökum áhrif?” 

 

 

 

Ágæta Erna 

 

 

Höfum móttekið svör ykkar dagsett 3.febrúar 2021 ásamt fylgigögnum og svarar þetta 

athugasemdum nefndarinnar með fullnægjandi hætti.  

 

Samkvæmt umsókn er fyrirhugað að safna eftirfarandi upplýsingum úr sjúkraskrá 

vegna vísindarannsóknarinnar: 

 

 

Flokkun spangaráverka 

Aldur 

Meðgöngulengd 

Fæðingarþyngd barns 

Staða á kolli við fæðingu 

Lengd annars stigs fæðingar 

Kyn barns 

Fæðingarmáti (áhaldafæðing eða sjálfkrafa fæðing) 

Hvort lögð hafi verið episiotomia (spangarskurður) 

Hvort spangarstuðningur hafi verið veittur 
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Rannsóknarúrtakið verðu allar konur sem fæddu um leggöng á Landspítala á 

rannsóknartímabilunum, áætluð stærð úrtaks um 5000 konur. Rannsóknartímabilin eru 

01.11.2018-31.10.2019 annars vegar og 01.01.2020-31.12.2020 hins vegar. 

 

Rannsóknarlok eru áætluð í desember 2023. 

 

 

 

Endanlegt samþykki Siðanefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala fyrir ofangreinda 

rannsókn er hér með veitt. 

 

Siðanefnd bendir rannsakendum á að birta siðanefndarnúmer rannsóknar þar sem 

vitnað er í leyfi nefndarinnar í birtum greinum um rannsóknina. Jafnframt fer nefndin 

fram á að fá senda tilkynningu um lok rannsóknar þegar þar að kemur, auk afrita af 

birtum greinum um rannsóknina. 

 

 

 

Gangi ykkur vel við rannsóknarstörfin 

 

 

Virðingarfyllst fyrir hönd Siðanefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala, 

 

______________________________________ 

Tinna Eysteinsdóttir, forstöðumaður. 
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 Reykjavík, 9.apríl 2021 

                        ós/te 

 

 

 

 

Erna Halldórsdóttir sérfræðilæknir 

Sérfræðilæknar fæðingateymis 

Hb-21C 

 

 

 

 

Varðar erindi 7/2021 „Varnir gegn spangaráverkum – hefur kennsla í 

fyrirbyggjandi handtökum áhrif?”. 

 

 

 

Ágæta Erna 

 

 

Höfum móttekið beiðni ykkar dags. 29.mars 2021 þar sem óskað er eftir því að bæta 

við eftirfarandi breytum: 

BMI konu, hæð og þyngd í upphafi meðgöngu 

Fékk konan eppidural, spinal eða pudendal deyfingu í fæðingunni 

Axlarklemma, greiningarkóði í núverandi fæðingu 

Bæri (paritet) og ef fyrri fæðing þá greiningarkóðar fyrir fyrri fæðingu um leggöng og 

fyrri fæðingu með keisaraskurði.  

Persónuvernd gerir ekki athugasemdir og Siðanefnd heilbrigðisrannsókna samþykkir 

fyrirhugaðar breytingar. 

  

 

 

Virðingarfyllst fyrir hönd siðanefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala, 

 

______________________________________ 

Tinna Eysteinsdóttir, forstöðumaður. 






