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Útdráttur 

Bakgrunnur: Konur sem missa fóstur upplifa í kjölfarið mikla andlega vanlíðan. 

Heilbrigðisþjónusta sem veitt er í kjölfar fósturmissis er ábótavant og getur aukið á vanlíðan 

þeirra kvenna sem missa fóstur. Verulegur skortur er á íslenskum rannsóknum um 

viðfangsefnið.  

Markmið: Í þessari rannsókn var leitað svara við því hvernig andleg líðan kvenna er 

eftir fósturmissi á fyrstu 12 vikum meðgöngu út frá aldri, tíðni fósturláta, hjúskapastöðu og 

hvort að þær hafi eignast barn eftir að þær misstu fóstur. Jafnframt var reynsla þeirra af 

íslenskri heilbrigðisþjónustu  skoðuð. Þátttakendur voru allir meðlimir í stuðningshóp fyrir 

konur sem misst höfðu fóstur. 

Aðferð: Megindleg rannsóknaraðferð var valin. Einnig voru tekin viðtöl við 

þátttakendur í þeim tilgangi að dýpka skilning á viðfangefninu. Gögnum var safnað með 

spurningarlistunum Percieved Stess Scale (PSS) og Depression Anxiety Stress Scale (DASS) 

og viðtölum við þrjár konur. Við greiningu á viðtölum var sjö þrepa hugmyndafræði Colaizzi 

(1978) notuð sem byggir á sjö meginþrepum til gagnagreiningar í fyrirbærafræðilegum 

rannsóknum.  

Niðurstöður: Helstu niðurstöður sýndu fram á að andleg líðan þátttakenda tók miklum 

breytingum í kjölfar fósturmissis. Einkenni um streitu, kvíða, þunglyndi og mikla sorg voru 

algengustu einkenni vanlíðunar hjá flestum þátttakenda. Niðurstöður úr viðtölum leiddu í ljós 

fjögur meginþemu: 1) Breytingar á andlegri líðan í kjölfar fósturmissis, 2) Samskiptaleysi 

innan heilbrigðiskerfisins, 3) Umhverfið og 4) Skortur á sálfélaglegum stuðningi og 

eftirfylgni.  

Ályktanir: Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að fósturmissir hafi 

neikvæð áhrif á geðheilsu kvenna og að bæta þurfi þá heilbrigðisþjónustu sem er í boði þegar 

kona missir fóstur. Með bættum stuðningi við þennan hóp og auknum skilningi á áhrif 

fósturmissis á konur má koma í veg fyrir að reynsla þeirra af heilbrigðiskerfinu auki líkurnar á 

meiri vanlíðan í kjölfarið. Sterkar vísbendingar eru um að skortur sé á sálfélagslegu stuðningi 

fyrir þessar konur sem kallar á aukna umræðu og frekari rannsóknir á viðfangsefninu í von 

um bættar aðstæður þessara kvenna í framtíðinni.  

 

 

Lykilhugtök: Fósturmissir, andleg líðan kvenna, reynsla, heilbrigðisþjónusta, megindleg 

rannsókn. 



 

 ii 

Abstract 

Background: Women who have had miscarriage experience a great indisposition afterwards. 

Studies on women’s opinion on the health care they receive when and after they miscarriage 

show dissatisfaction and that the process is deficient. Only a few studies on this topic have 

been done in Iceland.  

 Purpose: In this study the purpose is to examine women’s mental health following a 

miscarriage in the first 12 weeks of pregnancy, based on age, frequency of miscarriages, 

marital status and if they have had children after they miscarried. Their experience of the 

health care system in Iceland will also be examined. Participants were all members of a 

miscarriage support group.  

Method: Quantitative study was chosen. Interviews were also used to give the 

researcher a deeper understanding of the topic. Data was gathered through the questionnaires 

Perceived stress scale (PSS), Depression anxiety stress scale (DASS) and through interviews 

with three women. Data analysis on the interviews was guided by Colaizzi’s seven step data 

analysis framework.  

Results: Participants were from the age of 18 years old. Main results showed that 

miscarriage has a negative effect on women´s mental health and that most women experience 

stress, anxiety, depression and a lot of sorrow while they grief what should have been. Results 

from the interviews revealed four main themes: 1) Changes in women’s mental health 

following a miscarriage, 2) Lack of communication in the health care system, 3) The 

environment 4) Lack of psycho – social support and follow – up.  

Conclusions: The study’s results give evidence of miscarriage having negative effects 

on women’s mental health and that the health care service they receive following a 

miscarriage needs improvement. Improvements for this group of women and a better 

understanding on the effect from miscarriage, could reduce the likelihood that their 

experience on health care services increase women’s mental state getting worse following the 

miscarriage. Strong evidence of lack of psycho – social support for these women is shown 

which calls for increased discussion and further research on the topic in hope for better 

conditions for these women in the future.  

 

 

Keywords: Miscarriage, women’s mental health, experience, health services, quantitative 

study. 
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Formáli 

Rannsóknin er lokaverkefni til BA gráðu í sálfræði við Háskólann á Akureyri og ber 

heitið Andleg líðan kvenna í kjölfar fósturmissis og reynsla þeirra af heilbrigðisþjónustu. 

Leiðbeinandi minn var Dr. Elísabet Hjörleifsdóttir og var hún jafnframt ábyrgðarmaður 

rannsóknarinnar.  

Ég vil fyrst og fremst þakka þeim konum sem tóku þátt í þessari rannsókn fyrir að 

sýna hugrekki og gefa mér betri innsýn inn í þessa erfiðu upplifun þeirra á fósturláti. Án 

þeirra hefði þessi rannsókn ekki orðið að veruleika. Vil ég því tileinka þeim rannsóknina og 

vona að hún geti orðið til þess að skilningur almennings aukist á því hvaða afleiðingar 

fósturlát getur haft á andlega líðan kvenna. Enn fremur vonast ég til að niðurstöður 

rannsóknarinnar veiti starfsfólki í heilbrigðisþjónustu betri innsýn inn í upplifanir þeirra 

kvenna sem þangað leita vegna yfirvofandi eða raunverulegs fósturláts og í framhaldi gert 

útbætur þar sem nauðsyn krefur. Kærar þakkir fær leiðbeinandinn minn, Dr. Elísabet 

Hjörleifsdóttir fyrir góða leiðsögn og uppbyggjandi ábendingar, frá upphafi til enda, við gerð 

þessa verkefnis. Einnig vil ég þakka stjórnanda stuðningshópsins Fósturlát – Gleym mér ei, 

Margréti Ýr Prebensdóttur, fyrir aðstoðina við að koma auglýsingu til þeirra kvenna sem 

gerðust þátttakendur í rannsókninni. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir að vera 

minn helsti stuðningur í einu og öllu. 
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Inngangur 

Tilhlökkun, gleði og ný framtíðarsýn eru oft þær tilfinningar sem vakna hjá 

einstaklingum sem eiga von á barni. Margir fara strax að plana nýja framtíð og oftar en ekki 

kemst lítið annað að í lífi þessara einstaklinga næstu mánuði. Konur byrja snemma að 

undirbúa sig andlega fyrir móðurhlutverkið og því að deila líkama sínum með öðrum næstu 

mánuðina. Fyrir suma getur þessi gleði hins vegar tekið snöggan endi með fósturláti, en 

samkvæmt Alfræðiorðabók er fósturlát skilgreint sem atburður þegar fóstur deyr í móðurkviði 

(Stofnun Árna Magnússonar, 2022). Ein af hverjum sex staðfestum meðgöngum endar með 

fósturláti (Smith et al., 2006) og áætlað er að ein af hverjum fjórum konum upplifi það að 

missa fóstur einhvern tíma á lífsleiðinni (Smith et al., 2006). Fósturmissir getur reynst konum 

erfiður, meðal annars vegna þess að þær hafa myndað tengsl við fóstrið og gert sér upp 

ákveðna hugmynd af því hvernig barnið þeirra mun verða í framtíðinni, strax á fyrstu vikum 

meðgöngunnar (Lumley, 1990). Margar konur upplifa sálræna og streituvaldandi erfiðleika í 

kjölfari fósturmissis (Athey og Spielvogel, 2000), einnig getur  kvíði og þunglyndiseinkenni 

sem konur glíma við eftir fósturmissi jafnvel þróast yfir í áfallastreituröskun (Farren et. al, 

2018; Prettyman, 1993; Qu et al., 2017). Þessi streita getur haft mikil áhrif á næstu meðgöngu 

þeirra og hamlað þeim í daglegu lífi (Maconochie et al., 2007). Sorg er hins vegar algengasta 

upplifun kvenna sem missa fóstur og þrátt fyrir að fóstrið hafi aldrei fengið að verða að barni, 

er samkvæmt Lasker og Toedter (1991), sú sorg sambærileg við þá sorg að missa einhvern 

nákominn.  

Flestar konur sem verða fyrir því að missa fóstur þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda í 

kjölfar fósturláts, hvort sem það er til þess að fá fósturlátið staðfest eða til þess að fá aðstoð 

við það sem á sér stað í kjölfarið af missinum. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á viðhorfi 

kvenna á heilbrigðisþjónustu í kjölfar fósturmissis sýna margar hverjar svipaðar niðurstöður 

og ber þeim saman um að óánægja sé meðal kvenna á því ferli sem fer í gang innan 

heilbrigðiskerfisins eftir fósturmissi (Brier, 1999).  

Markmiðið þessarar rannsóknar er að skoða einkenni um streitu, kvíða og þunglyndi 

hjá konum í kjölfar fósturmissis og reynslu þeirra af íslensku heilbrigðiskerfi. Í rannsókninni 

er sjónum beint að reynslu kvenna frá 18 ára aldri sem hafa misst fóstur á fyrstu 12 vikum 

meðgöngunnar. Skoðuð verður líðan þátttakenda með notkun spurningalista sem mæla streitu, 

kvíða og þunglyndiseinkenni. Tekin verða nokkur viðtöl við þátttakendur til að dýpka 

skilning rannsakanda á viðfangsefninu og til þess að afla uplýsinga um reynslu þeirra af 
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heilbrigðiskerfinu á Íslandi. Ástæða fyrir mikilvægi rannsóknarinnar er sú að rannsóknir á 

viðfangsefninu hérlendis eru af skornum skammti en aukin þekking á því gæti nýst þeim 

fagaðilum sem veita konum sálfélagslegan stuðning við fósturmissi.  

Ritgerðin skiptist í fimm meginkafla, að inngangi meðtöldum og undirkafla þar sem 

það á við. Fyrst verður fjallað almennt um fósturmissi og hvaða áhrif sá missir og veitt 

heilbrigðisþjónusta í þeim aðstæðum getur haft á konur sem ganga í gegnum þá reynslu. Því 

næst verður fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknar, farið verður yfir skilgreiningar og 

hugtök á lykilþáttum viðfangsefnisins, fjallað um streitukenningu Lazarus og Folkman (1984) 

sem og tengslakenningu Bowlby (1969). Næst verður greint frá rannsóknaraðferðum og 

niðurstöðum og að lokum verður efnið tekið saman í umræðukafla. 
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Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um tvær kenningar sem rannsakandi valdi sem 

hugmyndafræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar og sem geta hjálpað lesendum við að skilja 

efnið betur. Einnig verður fjallað um þau andlegu áhrif sem konur verða fyrir í kjölfar 

fósturmissis. Fjallað verður um streitu, kvíða og þunglyndiseinkenni sem og sorgina en allt 

eru þetta algengar upplifanir kvenna sem missa fóstur. Einnig verður fjallað um fyrri 

rannsóknir á upplifun kvenna af heilbrigðisþjónustu í kjölfar fósturláts. 

Sálfræðilegar kenningar 

Þær kenningar sem fjallað verður um hér að neðan koma báðar úr sálfræði og tengja 

viðfangsefni rannsóknarinnar við þessar þekktu og margprófuðu kenningar. Fyrri kenningin, 

kenning Lazarus og Folkman, fjallar um streituferli í lífi einstaklinga, skilgreinir streituvaka 

og hvernig viðkomandi metur streituástandið og bjargráð. Þessi skilgreining á við þegar 

einstaklingar verða fyrir áfalli, missi og sorg sem eru, eins og áður er getið, nátengd þeirri 

reynslu að missa fóstur. Seinni kenningin sem fjallað verður um er tengslakenning Bowlby 

sem fjallar um þau tengsl sem myndast á milli móður og barns allt frá meðgöngu til 

fullorðinsára sem einnig á við í þessari rannsókn.   

Streitukenning Lazarus og Folkman 

Lazarus og Folkman (1984) skilgreindu andlega streitu sem samsömun einstaklings og 

umhverfis hans, sem einstaklingurinn metur sem svo að annað hvort bæti það á eða taki frá 

getu hans til að takast á við þætti í umhverfinu og geti því stofnað velferð hans í hættu 

(Lazarus og Folkman, 1984). Lazarus og Folkman (1984) settu streituferlið fram sem tveggja 

þátta mat. Fyrra matið einkennist af því að einstaklingur stendur frammi fyrir nýjum 

áskorunum eða breyttum aðstæðum í lífinu og þarf því að meta hvaða merkingu þessi áskorun 

eða aðstæður hafa. Eftir að einstaklingurinn hefur lagt mat sitt á þetta tekur við seinna mat 

sem snýr að því að átta sig á hvort hann búi yfir nægum úrræðum til að yfirstíga það sem 

fylgir þessari áskorun. Niðurstaða þessa mats getur leitt til streitu hjá einstaklingi en upplifun 

hans af streitu ræðst af því hversu mikið jafnvægi er á milli fyrra og seinna mats (Lazarus og 

Folkman, 1984).   

Seinni kenningar endurspegla kenningu Lazarus og Folkman sem sýna að í nútíma 

samfélagi eru streituvakar ótal margir en þeir eru skilgreindir sem umhverfisþættir sem vekja 

upp streitu hjá einstaklingum (Taylor, 2006). Þær lýsa sér á þann hátt að einstaklingur upplifir 
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neikvæðar tilfinningar, bæði líkamlega og andlega. Þau andlegu einkenni sem geta komið 

fram eru streita, kvíði, depurð, pirringur, svefntruflanir og lágt sjálfstraust, svo eitthvað sé 

nefnt (Taylor, 2006). Það er oft óhjákvæmilegt að komast hjá þeim, en dæmi um þessa 

streituvaka eru meðal annars prófatímabil þar sem einstaklingur er undir miklu álagi, 

ástarsambönd sem valda streitu, það að eignast barn, að missa einhvern nákominn, 

ófyrirsjáanleg atvik, léleg sjálfsímynd og áföll í æsku (Taylor, 2006).  

Tengslakenning Bowlby 

Bowlby (1969) setti fram þá kenningu að aðskilnaður barns frá umönnunaraðila þess í 

æsku gæti valdið varanlegum andlegum skaða seinna á lífsleið bæði barns og móður. Hann 

vakti athygli á mikilvægi nándar og hlýju þegar kemur að tengslum móður og barns og þeim 

neikvæðu afleiðingum sem aðskilnaður þeirra getur haft (Bowlby, 1969). Tengslakenningin 

skilgreinir tengsl milli móður og fósturs sem líffræðileg, hún er aðeins það ferli sem tryggir að 

fóstur þroskist og lifi af í nálægð við móður eða í móðurkviði. Bowlby taldi að tengsl móður 

og barns byrji við fæðingu og séu til staðar út lífsleiðina, þau væru hvati einstaklings í átt að 

ótta, ást og umönnun. Seinna bætti hann inn í tengslakenninguna að tengslin fælu einnig í sér 

sálfræðilega hlið barns og móður (Bowlby, 1969). 

Í kjölfar tengslakenningar Bowlby fóru fræðimenn að skoða aðrar hliðar á henni og 

fljótlega voru þeir búnir að átta sig á að tengsl milli móður og barns byrja löngu fyrir fæðingu 

(Brandon et at. 2009). Margir þeirra sóttu innblástur í þau tengsl sem þau sáu milli móður og 

nýbura aðeins nokkrum klukkutímum eftir fæðingu og þá sorg sem átti sér stað þegar mæður 

upplifðu fósturlát (Brandon et al., 2009). Í seinni tíð hefur tengslakenningin náð að útskýra 

heilsufarsvanda hjá einstaklingum sem ekki eiga sér læknisfræðilega né líkamlega skýringu 

(Brandon et al., 2009). 

Judith M. Lumley (1982), var ein þeirra sem rannsakaði þessi tengsl milli móður og 

fósturs í framhaldi af tengslakenningu Bowlbys. Í rannsókn hennar bar hún saman hóp kvenna 

á mismunandi tímapunktum á þeirra fyrstu meðgöngu. Niðurstöður þeirrar rannsóknar leiddu í 

ljós að allar gátu þær ímyndað sér börnin sín sem einstakling (Lumley, 1982). Seinna gerði 

hún aðra rannsókn þar sem að hún bar saman reynslusögur og ímyndun foreldra í upphafi 

meðgöngu og eftir fæðingu. Niðurstöður leiddu í ljós að foreldrar og þá sérstaklega mæður 

mynduðu tengsl við fóstur í ímyndunaraflinu og ímynduðu sér raunverulega manneskju í 

móðurkviði. Niðurstöðurnar leiddu einnig í ljós að þetta gerðist hjá 30% kvenna á fyrstu 12 

vikum meðgöngunnar, 62% á öðrum þriðjungi og hjá 92% á síðasta mánuði meðgöngunnar. 
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Vísbendingar voru um að þegar þessum tengslum seinkaði þá mátti tengja það við lítinn 

stuðning við mæður og/eða erfiða meðgöngu (Lumley, 1990). Lumley, sem og aðrir 

fræðimenn, hafa haldið því fram að sónarskoðanir, ómskoðanir og það að heyra eða sjá 

hjartslátt fósturs stuðli að sterkari tengslum móður sem og föður við fóstur (Lumley, 1990; 

Price, 2008;Tolman et al., 2021).   

Muller og Mercer (1993) rannsökuðu einnig þessi tengsl móður og fósturs. Þær 

skilgreindu hugtakið Meðgöngutengsl (e. prenatal attachment) sem einstakt samband sem 

þróast á milli konu og fósturs hennar (Muller og Mercer, 1993).  Þær sögðu þetta samband 

ekki vera háð því hvernig konan horfir á sjálfa sig sem þungaðan einstakling né hvernig hún 

sér sjálfa sig sem móður, heldur hvernig samband hennar við móður eða uppeldisaðila var 

háttað. Telja höfundar að sú lífsreynsla sé undirstaða þess hvernig konan þrói önnur 

tengslasambönd í framtíðinni og þar á meðal sambandið við fóstur (Muller og Mercer, 1993). 

Undir þetta taka Condon og Corkindale (1997) sem settu fram þá hugmynd að 

meðgöngutengsl væri kjarni þeirrar reynslu að elska. Þeir lýstu þessum tengslum þannig að 

móðir leitast eftir því að vera með fóstrinu, þekkja það, geti greint og fullnægt þörfum þess og 

komið í veg fyrir að hún missi það.  

Út frá tengslakenningu Bowlby’s og annarra fræðimanna sem skoðað hafa kenninguna 

út frá fleiri sjónarhornum og sett meðal annars fram kenninguna um Meðgöngutengsl er ljóst 

að tengslin sem myndast á milli móður og fósturs í móðurkviði séu mikilvæg, ekki aðeins 

fyrir framtíð móður og fósturs heldur einnig fyrir afkomendur þeirra ef marka má niðurstöður 

Muller og Mercer (1993). Einnig má ætla út frá þessu að flestar verðandi mæður þrói með sér 

getuna til þess að annast og elska barnið sitt fljótlega eftir að meðgangan hefst og að tengslin 

styrkist á meðan á meðgöngunni stendur. Þetta setur einnig í samhengi hversu mikil sorg 

móður getur orðið þegar fósturlát verður, því sorg er oft kostnaður þess að elska.  
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Andleg líðan kvenna í kjölfar fósturmissis 

Streita 

Fósturmissir er talinn vera mikill streituvaki og sýnt hefur verið fram á að um 48 – 

51% kvenna upplifa sálræna og streituvaldandi erfiðleika í kjölfar fósturmissis (Athey og 

Spielvogel, 2000). Rannsóknir sem gerðar hafa verið um samband streitu og fósturmissis hafa 

leitt í ljós að auknar líkur eru á streitu hjá konum eftir fósturmissi, sem áður hafa orðið fyrir 

annarskonar streituvaldandi áföllum á lífsleiðinni eða hafa upplifað skort á stuðningi frá maka 

og fjölskyldu (Qu et al., 2017). Taylor (2006) setti fram kenninguna Umönnun og vinátta (e. 

tend and befriend) um streituviðbrögð lífveru og taldi hún að lífvera bregðist ekki einungis 

við streitu með því berjast eða leggja á flótta eins og Walter Cannon setti fram í kenningu 

sinni um líffræðileg viðbrögð líkamans við streitu (Cannon, 1915), heldur bregst hún við með 

því að leita í félagsleg tengsl, samkennd og samstöðu (Taylor, 2006). Hún taldi þetta eiga 

sérstaklega við um konur vegna þess að viðbrögð þeirra við streitu kalla fram hormónið 

Oxytocin eða svokallað hríðahormón við streituvaldandi aðstæður (Bear et al., 2016) sem 

gerir það að verkum að þær hlúa ekki aðeins að sjálfum sér heldur einnig að afkvæmum 

sínum vegna þeirrar tengingar sem þær hafa við afkvæmi sín (Taylor, 2006).   

Streita er einnig talin vera ein af orsökum fósturmissis (Maconochie et al., 2007) og 

hafa rannsóknir sýnt fram á að hjá þeim konum sem hafa reynt að verða ófrískar í 12 mánuði 

eða meira eru tvöfalt líklegri til þess að missa fóstur en þær konur sem hafa reynt í 3 mánuði 

(Maconochie et al., 2007). Einnig eru konur sem upplifa streitu, kvíða, þunglyndiseinkenni og 

andlega bugun, sem og þær sem segjast upplifa neikvæðar hugsanir eins og sektarkennd og 

ótta, í mikilli hættu á að missa fóstur samanborið við konur sem segjast upplifa gleði, 

hamingju og yfirvegun. Ennfremur eru konur sem verða ófrískar eftir að hafa áður misst 

fóstur að upplifa mikla streitu á seinni meðgöngu (Maconochie et al., 2007). Eins og fram 

hefur komið hér að ofan getur streita haft margvísleg áhrif á barnshafandi konur sem og eftir 

að þær missa fóstur (Athey og Spielvogel, 2000.; Maconochie et al., 2007). Það getur því 

reynst erfitt fyrir konur sem misst hafa fóstur að takast á við mikla streitu um leið og þær 

þurfa að feta sig í nýjum raunveruleika. 

Kvíði og þunglyndiseinkenni  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á tengslum kvíða – og þunglyndiseinkenna við 

fósturmissi sýna að um 41% kvenna finna fyrir auknum kvíða (Cordle og Pettyman, 1994), 
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36% þeirra finna fyrir þunglyndiseinkennum á innan við mánuði frá fósturmissi (Neugebauer 

et al., 1992) og 39% kvenna uppfylla skilyrði fyrir áfallastreituröskun á innan við þremur 

mánuðum frá fósturmissi (Farren et. al, 2018). Cordle og Pettyman (1994) skoðuðu 

sálfræðilega kvilla 65 kvenna sem misst höfðu fóstur á fyrstu 12 mánuðum meðgöngu. Fyrstu 

þrjá mánuðina eftir fósturmissinn höfðu flestar þeirra upplifað bæði einkenni kvíða og 

þynglyndis (Prettyman et al., 1993). Tveimur árum eftir fósturmissi komust 68% þeirra ennþá 

í uppnám við hugsanir um fósturmissinn, 64% þeirra sögðu missinn hafa áhrif á þá ákvörðun 

um að verða barnshafandi aftur og 16% þeirra tóku ákvörðun um að eignast ekki barn í kjölfar 

fósturmissis (Cordle og Prettyman, 1994).  

Neugebauer og félagar (1992) sem rannsökuðu þunglyndiseinkenni kvenna í kjölfar 

fósturmissis komust að því að einkennin voru ekki tengd meðgöngulengd og sýndu fram á að 

enginn munur væri á þunglyndiseinkennum kvenna sem misstu fóstur snemma og seint á 

meðgöngu (Neugebauer et al., 1992). Mestu þunglyndiseinkennin komu fram strax á fyrstu 

vikunum eftir missi og hlutfall þeirra kvenna sem fann fyrir miklu einkennum var fjórum 

sinnum hærra en hjá samanburðarhópi sem voru konur sem enn gengu með barnið sitt 

(Neugebauer et al., 1992). Konur sem áttu ekki börn fyrir fósturmissinn voru um ellefu 

sinnum líklegri til þess að finna fyrir þynglyndiseinkennum en konur sem höfðu áður eignast 

börn og einnig var lítill sem enginn munur á þunglyndiseinkennum kvenna sem voru að missa 

fóstur í fyrsta skipti og þeirra sem áður höfðu misst fóstur (Neugebauer et al., 1992). Af þessu 

má álykta að fósturmissir snemma á meðgöngu hafi töluverð áhrif á geðslag kvenna fyrstu 

vikurnar eftir fósturmissi.  

Rannsókn Farren og félaga (2018) sýndi fram á svipaðar niðurstöður og aðrar 

rannsóknir á umræddu rannsóknarefni en þær sýna að konur eru töluvert líklegri til þess að 

upplifa einkenni kvíða og þunglyndis í kjölfar fósturmissis, sem og að greinast með 

áfallastreituröskun, samanborið við konur sem ekki hafa misst fóstur (Farren et. al, 2018 ). 

Rannsókn þeirra leiddi í ljós að um 45% kvenna uppfyllti greiningarkröfur fyrir 

áfallastreituröskun á fyrstu þremur mánuðum eftir fósturmissi (Farren et. al, 2018 ). Þegar 

rýnt er í rannsóknir eins og þessar hér að ofan er nokkuð ljóst að sálræna áfallið sem konur 

verða fyrir eftir fósturmissi getur verið mikið og leitt til sálrænna kvilla sem hamla eðlilegu 

lífi þessara kvenna. 
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Sorg 

Sorg er talin vera algengasta upplifun kvenna sem missa fóstur. Það getur reynst erfitt 

að skilgreina sorgartilfinningar sem upp koma hjá konum eftir missi en samkvæmt Lasker og 

Toedter (1991) virðist það ekki skipta máli á hvaða þriðjungi missirinn verður, hvort um 

ófrjósemi sé að ræða eða hversu oft kona hefur misst fóstur til þess að hægt sé að áætla að 

sorgin geti orðið ákaflega mikil. Það eru hins vegar minni líkur á langvinnri sorg þegar konur 

eiga jákvæða seinni reynslu af meðgöngu og hafa eignast barn eftir fósturmissi. Enn fremur 

telja höfundarnir að konur sem hafa fundið fyrir þunglyndiseinkennum áður en meðganga 

hefst séu líklegri til þess að upplifa sorg í allt að tvö ár eftir fósturmissi, en þær konur sem 

hafa ekki fundið fyrir þunglyndiseinkennum áður. Einnig telja þeir að sú sorg sé sambærileg 

þeirri sorg að missa einhvern sér nákominn (Lasker og Toedter, 1991; Toedter, 2001). 

Rannsókn þeirra leiddi einnig í ljós að konur sem höfðu misst fóstur snemma á meðgöngunni 

voru ólíklegri til þess að hljóta stuðning og skilning, hvort sem það var frá 

heilbrigðisstarfsfólki, vinum eða fjölskyldu. Lítill stuðningur frá þessum aðilum var talinn 

vera einn af helstu áhættuþáttunum fyrir langtímasorg (Lasker og Toedter, 1991; Toedter, 

2001). Út frá þessari rannsókn má áætla að sorg kvenna sem missa fóstur snemma á 

meðgöngu sé mögulega falin og að þær fái minna rými til að syrgja en konur sem missa fóstur 

eftir lengri meðgöngu. 

Heilbrigðisþjónusta 

Lang flestar konur sem að upplifa fósturmissi þurfa á þjónustu heilbrigðiskerfisins að 

halda og getur sú þjónusta skipt sköpun í því ferli. Niðurstöður fyrri rannsókna gefa 

vísbendingar um að almennt sé vöntun á upplýsingaflæði til kvenna sem misst hafa fóstur og 

að þeim sé ekki veittur tími eða rými til þess að spyrja út í fósturlátið og tjá tilfinningar sínar á 

þessari upplifun (Brier, 1999). Oftar en ekki er reynsla kvenna sú að ekki sé tekið mark á 

þeirra tilfinningalegu vanlíðan, eða þær jafnvel ekki virtar af heilbrigðisstarfsfólki, sem ýtir 

undir frekari vanlíðan (Brier, 1999). Niðurstöður rannsókna benda einnig til þess að aðeins 

30% kvenna sé boðið upp á og veitt efirfylgni eftir fósturmissi þrátt fyrir að um 90% þeirra 

segjast þurfa á henni að halda (Prettyman et al., 1993). Þeim konum sem fylgst er með eftir að 

þeim er tilkynnt um fósturmissi og þeim sem eru boðaðar í skoðun eða í sálfélagslegt viðtal 

skömmu eftir missinn sýna fram á betri andlega líðan og að sorgarferlið í kjölfar missis verður 

styttra, samanborið við þær sem ekki fá eftirfylgni (Brier, 1999). 
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Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar og þeim aðferðum 

sem voru notaðar við gerð hennar. Greint verður frá vali á þátttakendum og hvernig staðið var 

að gagnaöflun og framkvæmd rannsóknar. Síðar verður fjallað um hvernig gögnin voru skráð 

og hvernig úrvinnsla þeirra fór fram. Að lokum verður fjallað um þau siðferðislegu álitamál 

sem hafa þurfti í huga meðan á vinnslu verkefnisins stóð. 

Val á rannsóknaraðferð 

Við gerð rannsóknar var notast við megindlega rannsóknaraðferð. Til að dýpka 

skilning á viðfangsefninu voru tekin þrjú viðtöl við þátttakendur sem lýstu reynslu sinni af 

fósturmissi og þeirri heilbrigðisþjónustu sem þeim var veitt. 

Þátttakendur 

Þátttakendur þessarar rannsóknar voru konur sem misst höfðu fóstur á fyrstu 12 vikum 

meðgöngu. Skilyrði fyrir þátttöku voru að hafa náð 18 ára aldri og hafa fullt vald á töluðu og 

skrifuðu íslensku máli. Þátttakendur voru allir meðlimir í stuðningshóp fyrir konur sem misst 

höfðu fóstur. Þátttakendur voru sjálfvalið úrtak (e. self – selection sample) þar sem að þeir 

völdu sjálfir að taka þátt í rannsókninni. 

Framkvæmd og gagnaöflun 

Gögnum var safnað í formi spurningalista með forritinu Google Forms.  Í samráði við 

umsjónarmann stuðningshópsins var rannsóknin auglýst á heimasíðu hópsins (Viðauki 1). 

Einungis þær konur sem skráðar voru sem meðlimir höfðu aðgang að auglýsingunni og gátu 

gefið kost á sér í rannsóknina og nálgast ítarlegar upplýsingar í formi kynningarbréfs um eðli 

og framkvæmd rannsóknarinnar (Viðauki 2). Fyrri hluti rannsóknarinnar fól í sér að hver 

þátttakandi var beðinn um að svara spurningalistum um streitu, kvíða og þunglyndiseinkenni. 

Einnig var óskað eftir því að konur gæfu kost á sér í viðtöl eftir að hafa svarað 

spurningalistunum.  

Lýðfræðilegar spurningar sem spurt var voru eftirfarandi: aldur, hjúskaparstaða, tíðni 

fósturmissa, hvort þátttakandi hafi eignast barn eftir missi og á hvaða tímabili meðgöngunnar 

fósturmissir átti sér stað. Áætlað var að svörun listannna tæki þátttakendur um 20 mínútur. 

Samþykki fyrir þátttöku fólst í því að svara spurningalistunum. Seinni hluti rannsóknarinnar 

fól í sér að í framhaldi af svörun spurningalistanna tók rannsakandi viðtöl við hluta 
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þátttakenda sem gáfu kost á sér í það, í þeim tilgangi að dýpka skilning rannsakanda á 

viðfangsefninu. Hvert viðtal tók um 30-50 mínútur, notast var við viðtalsramma með hálf 

stöðluðum spurningum (Viðauki 3). Áður en viðtalið hófst var farið yfir kynningarblað um 

rannsóknina sem þátttakendur höfðu fengið fyrirfram (Viðauki 2) og þeir síðan beðnir um að 

skrifa undir upplýst samþykki fyrir viðtalið (Viðauki  4). 

Mælitæki rannsóknarinnar 

Með spurningalistunum um streitu (Perceived Stress Scale - PSS) og kvíða – og 

þunglyndiseinkenni (Depression Anxiety Stress Scales - DASS) var upplýsingum um andlega 

líðan í kjölfar fósturmissis aflað. Listarnir innihéldu samtals 31 spurningu. Báðir þessir 

spurningalistar hafa verið þýddir yfir á íslensku, DASS listinn í þýðingu Péturs Tyrfingssonar 

sálfræðings sem gaf góðfúslega leyfi fyrir notkun íslensku þýðingarinnar (Lovibond og 

Lovibond, 1995), en ekki er vitað um höfund íslenskrar þýðingar á PSS listanum. 

Einstaklingsviðtöl við þátttakendur fóru fram ýmist í gegnum fjarfundabúnaðinn Zoom eða 

viðmælandi var til staðar í eigin persónu. Viðtölin voru tekin upp á upptökutæki sem aðeins 

var notað í þessum tilgangi í þessari rannsókn. 

Réttmæti og áreiðanleiki 

DASS spurningalistinn skiptist niður í þrjá kvarða, þunglyndi, kvíða og streitueinkenni 

(Lovibond og Lovibond, 1995). Í rannsókn sem gerð var í sex löndum í Asíu, á 2.630 manna 

úrtaki voru 18 spurningar af DASS listanum flokkaðar samkvæmt þáttagreiningu sem leiddi í 

ljós sömu þáttaskiptingu og í fyrri rannsóknum með viðunandi Chronbachs Alfa fyrir alla 

þættina (Oei et al., 2013). DASS var fyrst prófaður á 717 fyrsta árs sálfræðinemum og 

mældist áreiðanleiki listans með Chronbachs alfa áreiðanleikastuðlinum α = 0.91 fyrir 

þunglyndi, α = 0.89 fyrir streitu og α = 0.81 fyrir kvíða (Lovibond og Lovibond, 1995). 

Listinn var einnig notaður í nýlegri rannsókn sem gerð var á andlegri vellíðan og tengdum 

þáttum meðal þjóðernis hjá minnihlutahópum í COVID – 19 heimsfaraldrinum. Þátttakendur 

voru 310 Asíubúar. Niðurstöður sýndu háan Chronbach’s Alpha áreiðanleikastuðul, fyrir 

þunglyndi >0.89, kvíða >0.87, og streitu >0.90 (Wong et al., 2022). Í íslenskri rannsókn 

Óskars Marinó Sigurðssonar (2010) var Chronbach‘s Alpha stuðullinn fyrir DASS listann α = 

0,966 fyrir tilraunahóp og α = 0,956 fyrir samanburðahóp. Viðmið listans samkvæmt 

Lovibond og Lovibond (1995) eru fimm talsins: eðlilegt (<0.5), vægt (0.5 – 1.0), meðal (1.0 – 

2.0), alvarlegt (2.0 – 3.0) og mjög alvarlegt (>3.0) (Lovibond og Lovibond, 1995). 
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PSS – 10 listinn var upphaflega prófaður á 2.387 þátttakendum sem voru fullorðnir 

Bandaríkjamenn og sýndi fram á fullnægjandi áreiðanleika með Chronbach’s Alpha 

áreiðanleikastuðul > 0.78 (Cohen og Williamsson, 1988). Í listanum er viðmiðunargildi sem 

notað er fyrir streitu 13,7 stig (Cohen og Williamsson, 1988). Ennfremur sýndi rannsókn Lee 

(2012) Cronbach-alfa >0,70.  Í íslenskri rannsókn Berglindar Hörpu Svavarsdóttur og 

Elísabetar Hjörleifsdóttur (2020) reyndist Chronbach-alfa-áreiðanleikastuðullinn góður fyrir 

PSS (0,87). PSS – 10 var einnig notaður í íslenskri rannsókn Þóreyjar Agnarsdóttur o. fl. 

(2014). 

Skráning og úrvinnsla gagna 

Notast var við tölfræðiforritið Statistical Package for the Social Science (SPSS, 28). 

Framsetning gagna var gerð út frá lýsandi tölfræði. Fylgni á milli breyta var reiknuð með 

tölfræðiprófinu Spearman‘s Rho og meðaltöl milli hópa voru reiknuð með Mann Withney U 

prófi. One Way ANOVA próf var notað til þess að reikna meðaltöl á milli þriggja hópa fyrir 

breytuna hjúskaparstaða. Viðmið fyrir marktektarmörk voru p <0.05 (Altman, 1999). Viðtölin 

voru greind í þemu samkvæmt innihaldi lýsinganna hverju sinni. Komu í ljós fjögur þemu 

sem lýst verður nánar í niðurstöðukaflanum. Við greiningu var sjö þrepa hugmyndafræði 

Colaizzi (1978) notuð sem byggir á sjö meginþrepum til gagnagreiningar í 

fyrirbærafræðilegum rannsóknum (Viðauki 5).  

Gögnin voru ekki persónugreinanleg. Þau voru geymd í tölvu rannsakanda á meðan 

rannsókn stóð yfir. Rannsakandi skrásetti viðtölin orðrétt upp í sína eigin tölvu. Þau gögn 

voru síðan dulkóðuð með því að gefa hverjum og einum þátttakanda númer og því var ekki 

hægt að rekja hvaðan upplýsingarnar komu. Þegar þessu var lokið sendi rannsakandi afrit af 

gögnum til ábyrgðamanns rannsóknar. Gögnin voru geymd í tölvu rannsakanda og afrit af 

þeim í tölvu ábyrgðamanns á meðan rannsókn stóð yfir. Aðeins þeir tveir höfðu aðgang að 

gögnum.  

Þegar úrvinnslu gagna lauk eyddi rannsakandi þeim varanlega úr sinni tölvu en þau 

verða varðveitt áfram á heimasvæði ábyrgðarmanns í tölvukerfi Háskólans á Akureyri. Þar 

verða gögnin geymd í þrjú ár og þeim síðan eytt. 

Vísindalegt gildi 

Helsta vísindalega gildi þessarar rannsóknar er að þetta er, eftir bestu vitund 

rannsakanda, fyrsta rannsókn sinnar tegundar sem framkvæmd hefur verið á Íslandi. 
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Niðurstöður eru áhugaverðar og eiga þær samhljóm með niðurstöðum alþjóðlegra rannsókna 

sem gerðar hafa verið (Athey og Spielvogel, 2000; Brier, 1999; Farren et. al, 2018; Lasker og 

Toedter, 1991; Prettyman, 1993; Qu et al., 2017).  Að nota megindlega aðferð og viðtöl eykur 

gildi rannsóknarinnar þar sem niðurstöður gefa betri innsýn inn í reynslu kvenna og varpa 

skýrara ljósi á mikilvægi sálfélagslegs stuðnings, frá aðstandendum og heilbrigðisstarfsfólki, 

við konur sem misst hafa fóstur. Þá felst vísindalegt gildi rannsóknarinnar einnig í því að 

niðurstöður gefa vísbendingar um hvað má bæta til að koma betur til móts við þarfir þeirra 

kvenna sem fara í gegnum þessa erfiðu og sáru reynslu. Niðurstöður rannsóknarinnar leggja 

jafnframt grunn að frekari rannsóknarhugmyndum á þessu efni. Niðurstöður geta gefið 

vísbendingar um þau áhrif sem fósturlát hefur á konur, og hvað er gott í þeim stuðningi sem 

þeim er veittur og hvað mætti betur fara. Þekking á þessu sviði getur nýst vel til frekari 

rannsókna á þessu viðfangsefni í framtíðinni. 

Siðferðileg álitamál 

Rannsókn þessi rannsakar reynslu og líðan kvenna sem hafa misst fóstur á fyrstu 12 

vikum meðgöngu. Sú lífsreynsla getur reynst konum erfið og eru upplýsingar rannsóknarinnar 

því taldar vera viðkvæmar. Það er helsta siðferðislega álitaefni þessarar rannsóknar. 

Umsjónarmaður stuðningshópsins tryggði að upplýsingar færu ekki út fyrir hópinn og að ekki 

væri hægt að deila auglýsingunni út fyrir hópinn. Spurningar í viðtölum gætu hafa reynst 

þátttakendum erfiðar, og ef spurningarnar vöktu upp vanlíðan hjá þátttakendum, stóð þeim til 

boða að hætta þátttöku hvenær sem væri án nokkurra eftirmála. Þátttakendur voru upplýstir 

um þann möguleika að leita sér aðstoðar utanaðkomandi fagaðila sér að kostnaðarlausu. 

Vísindasiðanefnd veitti leyfi fyrir rannsókninni ( VSNb2021120012/03.01), (Viðauki 6 og 7) 
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Niðurstöður 

Í þessum kafla koma fram niðurstöður rannsóknarinnar. Lagt var upp með 

rannsóknarspurninguna; hver eru andleg einkenni kvenna í kjölfar fósturmissis og hver er 

reynsla þeirra af heilbrigðisþjónustu? 

Tölfræðilegar niðurstöður 

Þrjátíu og þrjár konur svöruðu spurningalistunum. Átta svör voru ógild vegna þess að 

meðgangan hafði verið lengri en 12 vikur. Eins og fram kemur í töflu 1 leiddu niðurstöður 

lýðfræðilegra spurninga í ljós að af 25 þátttakendum voru 16% þeirra á aldrinum 18 – 25 ára 

(n=4), 52% á aldrinum 26 – 30 ára (n=14), 12% á aldrinum 31 – 34 ára (n=3) og 20% á 

aldrinum 35 ára eða eldri (n=5). Hjúskaparstaða kvennanna var eftirfarandi: 32% sögðust vera 

giftar (n=8), 60% í sambúð (n = 15) og 4% einhleypar (n=1). Þátttakendur svöruðu spurningu 

um tíðni fósturláta sem þeir höfðu upplifað og sýndu niðurstöður að 48% þeirra höfðu misst 

fóstur einu sinni (n= 12), 32% þeirra höfðu misst fóstur tvisvar (n=8) og 20% þeirra höfðu 

misst fóstur þrisvar eða oftar (n=5). Einnig voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu eignast 

barn eftir fósturmissi og höfðu 52% þátttakenda gert það (n=13) en 48% þeirra höfðu ekki 

eignast barn eftir fósturmissi (n=12). 

 

Tafla 1. Bakgrunnur þátttakenda 
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Tafla 2 sýnir fylgni á milli aldurs, tíðni fósturláta og einkenna þunglyndis, kvíða og 

streitu. Niðurstöður mælinga á PSS sýna veika neikvæða fylgni á milli aldurs og streitu (-

0.042) og fylgni á milli tíðni fósturláta og streitu sýnir veika jákvæða fylgni (0.083). 

Niðurstöður mælinga á DASS sýnda fram á veika jákvæða fylgni á milli einkenna þunglyndis 

og aldurs (0.030), kvíða og aldurs (0.119) og streitu og aldurs (0.119). Einnig kom fram veik 

jákvæð fylgni á milli tíðni fósturláta og þunglyndis (0.119), kvíða (0.178) og streitu (0.136).    

 

Tafla 2. Perceived stress scale (PSS), Depression Anxiety Stress scale (DASS): Fylgni á milli 

aldurs, tíðni fósturláta og einkenna þunglyndis, kvíða og streitu 

 

 

 

 

 

Í töflu 3 má sjá mismun á meðaltali einkenna streitu, kvíða og þunglyndis út frá aldri 

þátttakenda. Niðurstöður leiddu í ljós að konur 31 árs eða eldri (n = 8) lýstu meiri streitu, 

þunglyndi, kvíða og þunglyndiseinkenni í kjölfar fósturmissis en þær sem voru 30 ára eða 

yngri (n = 17). Tafla 3 sýnir einnig fram á meðaltalsmun á einkennum streitu, kvíða og 

þunglyndis á milli þátttakenda sem höfðu eignast barn eftir fósturmissi og þeirra sem ekki 

höfðu eignast barn. Streita, kvíði og þunglyndiseinkenni þeirra kvenna sem ekki höfðu eignast 

barn eftir fósturmissinn (48%) voru að meðaltali meiri en hjá þeim sem höfðu eignast barn 

þrátt fyrir að hærra hlutfall þátttakenda hafði eignast barn (52%). 

 

 

 

 

 

       Aldur          Tíðni fósturláta

PSS

-0.042 0.083

DASS

Þynglyndi 0.030 0.119

Kvíði 0.119 0.178

Streita 0.119 0.136

Spearmans rho. * fylgnin er marktæk miðað p < 0,05. ** fylgnin er marktæk miðað við p < 0,01.
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Tafla 3. Samanburður á meðaltali streitueinkenna á Perceived Stress Scale (PSS), einkenna 

kvíða, þunglyndis og streitu á Depression Anxiety Stress Scale (DASS) út frá aldri og 

samanburður á barneignum eftir fósturmissi út frá viðmiðum PSS og DASS 

 

 

 

Tafla 4 sýnir meðaltalsmun á hjúskaparstöðu þátttakenda og streitu, kvíða og 

þunglyndiseinkennum þeirra. Niðurstöður úr streitulistanum PSS (F (0,351, 0,704) = 0,250, p 

= 0,781) sýna fram á að konur sem voru í sambúð lýstu að meðaltali meiri streitu (3,26) en 

þær sem voru giftar (3,12) eða einhleypar (2,70). Niðurstöður mælinga á DASS listanum 

sýndu að þunglyndi (F (0,185, 13,64) = 0,149, p = 0,862) var meira hjá konum sem voru 

einhleypar (2,50) en hjá þeim sem voru í sambúð (2,11) eða giftar (2,22). Kvíði (F (0,94, 

9,733) = 0,106, p = 0,900) reyndist vera meiri hjá konum sem voru giftar (2,14) en hjá þeim 

sem voru einhleypar (2.00) eða í sambúð (2,02). Streita (F (0,228, 15,269) = 0,164, p = 0,84) 

var meiri hjá þeim sem voru í sambúð (2,49) en hjá þeim sem voru giftar (2,46) eða 

einhleypar (2,00).  
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Tafla 4. Meðaltalsmunur á hjúskaparstöðu og þunglyndis, kvíða og streitueinkenna PSS og 

DASS  

 

Niðurstöður viðtala 

Greining á viðtölum leiddu í ljós fjögur meginþemu: 1) Breytingar á andlegri líðan í 

kjölfar fósturmissis, 2) Samskiptaleysi innan heilbrigðiskerfisins, 3) Umhverfið og 4) Skortur 

á sálfélagslegum stuðningi og eftirfylgni. Þau endurspegluðu hvernig andleg líðan þátttakenda 

var í kjölfarið af fósturmissi og reynslu af þeirri heilbrigðisþjónustu sem þær fengu hér á 

Íslandi. Allir viðmælendur höfðu misst fóstur einu sinni og lýstu þeirri reynslu í viðtölunum.  

Þema 1 – Breytingar á andlegri líðan í kjölfar fósturmissis 

Flestir þátttakendur lýstu því að hafa fundið fyrir neikvæðum breytingum á andlegri 

líðan sinni í kjölfar fósturmissis. Fram kom í lýsingum þeirra að þeir höfðu áður fundið fyrir 

vægum einkennum streitu, kvíða og þunglyndis, en ekki í líkingu við þá andlegu vanlíðan sem 

þeir fundu fyrir eftir fósturmissinn. Einn þátttakandi lýsti þessu sem ofsakvíða sem kom í 

kjölfarið af fóstumissinum og segist enn þann dag í dag vera að vinna úr áfallinu sem hann 

varð fyrir. Allir viðmælendur greindu frá þeirri miklu sorg sem þeir upplifðu og reiði sem 

hefði fylgt í kjölfarið Einn þátttakandi sagði svo frá: 



 

17 
 

Þetta er náttúrulega, manni finnst bara eins og heimurinn hrynji bara á núll einni, þú 

veist, fyrst var bara sorg og maður náttúrulega bara grét og grét í marga daga, og svo 

fannst mér koma smá svona reiði í kjölfarið. Það bara hrundi allt bara á einu 

augabragði þegar maður fór í sónar og það var ekki hjartsláttur (Viðmælandi B). 

Einn viðmælandi talaði um að hann hefði ekki leyft sér að syrgja fósturmissinn í 

nokkurn tíma á eftir og sagði það vera í takt við það hversu lokuð umræðan væri hjá 

almenningi í samfélaginu. Þeir sem höfðu eignast barn í kjölfarið af fósturmissinum lýstu því 

hvernig fósturmissirinn hefði haft áhrif á andlega líðan þeirra á seinni meðgöngu, þeir lýstu 

miklum kvíða og stöðugri leit eftir staðfestingu. Eftirfarandi lýsing endurspeglar þessa 

reynslu:  

Já það gerði það alveg klárlega, ég var með bara hjartað í buxunum fyrstu vikurnar 

og ég var rosalega svona óróleg og fannst ég sífellt þurfa að fara upp á spítala og fá 

staðfestingu á því að allt væri í lagi af því að fósturlátið var svona dulið. En þegar ég 

var komin yfir þennan 12 vikna hjalla að þá kom mér rosalega á óvart, af því að það 

var svo mikið búið að tala um bara fyrir 12 viku, en þessi kvíði fer ekkert, hann fer 

ekkert fyrr en að jafnvel krakkinn kemur bara í fangið á manni (Viðmælandi C). 

Þema 2 – Samskiptaleysi  

Allir þátttakendur lýstu miklu samskiptaleysi af hálfu heilbrigðisstarfsfólks, það hafi 

kallað fram mikið óöryggi hjá þeim. Fram kom í lýsingum þeirra að þeim hefði liðið eins og 

að þeir væru fyrir. Eftirfarandi tilvitnun lýsir vel reynslu allra þriggja þátttakendanna af þeirri 

heilbrigðisþjónustu sem þeir fengu:  

Þannig, ég lá þarna inni í fjóra tíma að bíða, og svo eftir þrjá klukkutíma var enginn 

búinn að tékka á mér og maður þorir náttúrulega ekkert að ýta á bjölluna, og maður 

einhvernveginn vill ekki vera fyrir, og svo kemur kona inn til mín, hjúkrunarfræðingur 

og ætlar að láta mig hafa sömu töflur og ég var búinn að taka þegar ég kom inn 

(Viðmælandi B). 

Einn þátttakandi lýsti einnig sinni reynslu af því hvernig heilbrigðissstarfsfólk hefði 

talað um sig í návist hans í stað þess að tala við hann. Hann lýsti þessari upplifun sem 

vanvirðingu fyrir sér sem sjúklingi:  

Líka já, þegar ég fer, er kölluð í þessa neyðaraðgerð, þessa sköfun, útsköfunina, er að 

þegar það er verið að rölta með mig í átt að herberginu sem ég átti að vera í þangað 

til að það kæmi að aðgerðinni þá eru tvær fyrir framan mig, ein sem er að fara með 
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mig og ein sem að rölti með henni og þær hvíslast á hvað hefði skeð hjá mér og ég er 

bara fyrir aftan (Viðmælandi A).  

Þema 3 – Umhverfið 

Flestir viðmælendur lögðu áherslu á það að umhverfið, sem þeir eru í þegar þeir fara á 

sjúkrahús vegna fósturmissis, sé ábótavant. Í lýsingum þeirra kom fram að biðstofan spilaði 

stóran þátt í því að gera upplifunina af fósturmissinum erfiðari. Þeir höfðu allir lent á biðstofu 

sem var ætluð öllum sem þurftu að leita eftir fæðingarþjónustu eða annarri þjónustu tengdri 

konum eingöngu. Sama hvort verið var að koma í sónar, fóstureyðingu eða fósturmissir var 

yfirvofandi eða raunverulega að eiga sér stað, eða jafnvel legnám, allar þessar konur voru 

látnar bíða á sömu biðstofu. Einn þátttakandi benti á að það gæti einnig verið óþægilegt fyrir 

barnshafandi konur sem væru á leiðinni í sónar að sjá aðrar konur í erfiðum sporum. Annar 

lýsti því að biðin á biðstofunni hafi verið eitt það erfiðasta við ferlið að missa fóstur, eins og 

eftirfarandi tilvitnun lýsir:  

Þannig að mér fannst það kannski það erfiðasta, að ég svona upplifði mig svona, þú 

veist þetta eru kannski fordómar í mér en ég upplifði mig dæmda, svona eins og það 

væri verið að stimpla mig fyrir að labba ekki til hægri, þar sem að konurnar fara í 

sónar, heldur, ég var að fara í hina áttina, og ég vissi náttúrulega alveg hvað var að 

fara eiga sér stað hinum megin. Konur voru að fara í fóstureyðingu eða voru að lenda 

í fósturmissi (Viðmælandi B). 

Annar viðmælandi talaði um að það gerði reynsluna líka erfiðari að þurfa að bíða 

tímunum saman á biðstofunni eftir þjónustu, en hann hafði hringt á undan sér vegna 

gríðarlegra verkja og honum bent á að koma strax inn á viðkomandi deild en þegar hann 

mætti var hann látinn bíða:  

Uuu sko, til að byrja frá byrjun, er að þegar ég hringi upp á deild þegar vatnið, ég 

missi vatnið, þá er mér sagt að koma strax en svo bíð ég í rúman einn og hálfan tíma á 

biðstofunni þangað til að það er tekið við mér (Viðmælandi A). 

 

Þema 4 – Skortur á sálfélagslegum stuðningi og eftirfylgni 

Öllum viðmælendum var tíðrætt um að það skorti sálfélagslegan stuðning af hálfu 

heilbrigðisstarfsfólks í því ferli sem þeir gengu í gegnum við og eftir fósturmissinn. Einn 

þeirra nefndi að hann hefði upplifað mikinn mun á deildinni og á skurðstofunni þar sem að 

hann gekkst undir aðgerð eins og hann lýsir:  
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Það var bara svona, ég upplifði bara svona ´girl power´ inni á skurðstofunni, það 

voru bara konur þarna inni og þær voru allar svo dásamlegar og blíðar og létu mér 

líða svo ótrúlega vel og svo þegar aðgerðin var búin og ég kom aftur inn á þetta 

herbergi, þá upplifði ég aftur þetta óöryggi. Þegar ég var niðri þá fannst mér ég bara 

sjúklega óörugg, bara mér fannst ég ekkert vita, mér fannst bara enginn vita hvað ég 

var að fara gera einhvernveginn, fer svo upp og finnst ég bara algjörlega vernduð og 

svo þegar ég kem aftur niður að þá er þetta aftur bara, mér finnst enginn vita að ég sé 

þarna (Viðmælandi B).  

Annar segir að hann hafi óskað eftir því að fá að tala við fagaðila til þess að auðvelda 

honum að vinna úr áfallinu. Svarið sem hann fékk kom honum í opna skjöldu og hann 

upplifði eins og gert væri lítið úr því áfalli sem hann hafði orðið fyrir:  

Já mér fannst þetta vera meira bara svona, þetta er ekki svona mikilvægt dæmi, það 

lenda margir í þessu. Alveg sama, ég veit að það lenda margir í þessu, en þetta er 

erfitt fyrir hvern einasta einstakling sem að lendir í þessu. Ég óskaði eftir sálfræðingi 

en þá fékk ég bara það svar að það er enginn sem vinnur hérna sem sálfræðingur hjá 

okkur, þannig að ég endaði á því að leita annað til sálfræðings (Viðmælandi A). 

Flestir viðmælendur nefndu hinsvegar að þeir hefðu fengið góðan sálfélagslegan 

stuðning og mikinn skilning frá sínum nánustu sem hafi hjálpað þeim að komast í gegnum 

þetta erfiða tímabil. Allir viðmælendur voru spurðir í lok viðtalanna hvaða breytingu á ferlinu 

þeir myndu helst vilja sjá og allir nefndu þeir eftirfylgni í kjölfar fósturmissis sem væri 

mikilvæg fyrir andlega og líkamlega heilsu. Þeim fannst mikilvægt að það stæði til boða að 

koma í eftirfylgni til þess að vita að allt væri í lagi, hvort að allt hafi skilað sér eftir 

töflumeðferð og/eða hvort allt væri eins og það ætti að vera eftir aðgerð. Eins og er væri það 

ekki í boði fyrir konur:  

Nei, það er semsagt þannig að þegar ég fæði að þá kemur fylgjan tætt út en hún sagði 

svo, jú jú þetta er alveg hundrað prósent öll fylgjan. Svo er ég látin fá verkjalyf fyrir 

bara þessum verkjum sem mátti búast við og svo er bara sagt bless og gangi ykkur vel 

(Viðmælandi A). 
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Samantekt og umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða andlega líðan kvenna í kjölfar fósturmissis 

sem hafði átt sér stað á fyrstu 12 vikum meðgöngunnar og hver reynsla þeirra væri af 

heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Einnig var markmiðið að dýpka skilning rannsakanda á 

viðfangsefninu með viðtölum við nokkra þátttakendur. Í ljósi þess að niðurstöður 

rannsóknarinnar voru ekki marktækar er erfitt að draga ályktanir út frá þeim, en áætla má að 

það sé vegna þess hve lítið úrtak rannsóknarinnar var. Hinsvegar gefa niðurstöðurnar 

vísbendingar um þau áhrif sem fósturmissir hefur á andlega líðan kvenna og þá þjónustu sem 

þær fengu frá heilbrigðisþjónustunni á Íslandi.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa vísbendingar um að konur upplifi miklar 

breytingar á andlegri líðan sinni í kjölfarið af fósturmissi. Þær sem voru 31 árs og eldri 

upplifðu meiri streitu en þær sem að voru 30 ára og yngri og einkenni streitu, þunglyndis og 

kvíða virtist aukast eftir því sem konur misstu oftar fóstur. Einnig gáfu niðurstöðurnar 

vísbendingar um að andleg líðan kvenna sem hafa misst fóstur virðist batna til muna þegar 

þær eignast barn í kjölfarið. Þessar niðurstöður eru í samræmi við erlendar rannsóknir á 

viðfangsefninu (Athey og Spielvogel, 2000; Maconochie et al, 2007; Cordle og Pettyman, 

1994; Neugebauer et al, 1992; Lasker og Toedter, 1991). Þátttakendum þessarar rannsóknar 

þótti ekki vera veittar nógu góðar upplýsingar þegar þeim var tilkynnt um fósturmissi né um 

það sem kæmi í kjölfarið af honum. Eins greindu þeir frá því að þeir höfðu upplifað 

samskiptaleysi innan heilbrigðiskerfisins og fundu fyrir ótta og miklu vantrausti vegna þess í 

garð heilbrigðisþjónustunnar. Umhverfið sem tók á móti þeim á þeirri deild sem þeir leituðu 

til virtist hafa skipt þá miklu máli og töldu þeir allir mikla þörf á úrbótum þar. Allir 

þátttakendur lýstu reynslu sinni af deildinni sem þeir leituðu til sem streituvaka á þessum 

erfiða tíma í lífinu og má þar sjá ákveðna tengingu við streitukenningu Lazarus og Folkman 

(1984).  

Niðurstöðurnar gefa vísbendingar um að konur þurfi á miklum sálfélagslegum 

stuðningi að halda í kjölfar fósturmissis, bæði frá sínum nánustu og heilbrigðisþjónustu. Hann 

hafi þær hinsvegar ekki fengið frá heilbrigðisþjónustunni og voru þær allar sammála um að 

skortur væri á stuðningi í þessum aðstæðum. Allir viðmælendur greindu frá því að þeir hefðu 

viljað fá boð og/eða getað óskað eftir eftirfylgni í kjölfar fóstumissis, sem ekki var í boði. Það 

má því segja að þessir þættir spili stóran þátt í því að reynsla kvenna, sem misst hafa fóstur, af 

heilbrigðisþjónustu á Íslandi sé oftar en ekki neikvæð. Telst það vera áhyggjuefni í ljósi þess 

að andleg vanlíðan kvenna getur haft skaðleg áhrif á daglegt líf þeirra og mögulega komandi 
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meðgöngu eins og fram hefur komið í rannsóknum Maconochie et. al (2007) og Lumley 

(1990). Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa vísbendingar um óöryggi kvenna og vantraust í 

garð heilbrigðiskerfisins á stað þar sem almenningur væntir þess að finna fyrir trausti, öryggi 

og samúð. Niðurstöðurnar gefa einnig vísbendingar um að mikil þörf sé á því að skoða 

hvernig bæta megi það ferli sem fer í gang þegar kona missir fóstur og að ákall sé eftir 

auknum sálfélagslegum stuðningi, betri samskiptum á milli fagaðila og sjúklings, meira 

utanumhald og eftirfylgni fyrir þessar konur. Samræmist þetta niðurstöðum rannsóknar Brier 

(1999) og Prettyman (1993) sem sýndu að 90% kvenna sem misst höfðu fóstur þurftu á 

auknum sálfélagslegum stuðningi og eftirfylgni að halda og að andleg líðan þeirra reyndist 

verri en þeirra kvenna sem höfðu fengið aukinn stuðning og eftirfylgni.  

Ætla má að með því að bæta heilbrigðisþjónustu við þessar konur mun reynsla þeirra 

verða jákvæðari, öryggi þeirra aukast sem og traust þeirra í garð heilbrigðiskerfisins. Þrátt 

fyrir að fósturmissir sé í langflestum tilfellum áfall fyrir konur og maka þeirra gætu umbætur 

á þessum atriðum minnkað líkurnar á andlegri vanlíðan í kjölfarið af fósturláti. Rannsakandi 

telur að frekari rannsóknir á viðfangsefninu séu nauðsynlegar til þess að varpa enn skýrara 

ljósi á stöðu og reynslu þessara kvenna. Er það ennfremur ósk rannsakanda að þessi rannsókn 

verði kveikjan að breytingum á ferlinu og úrbótum á heilbrigðisþjónustu sem og 

sálfélagslegum stuðningi fyrir konur sem misst hafa fóstur. 

Takmarkanir rannsóknarinnar 

Takmarkanir rannsóknarinnar eru meðal annars þær að þetta er fyrsta rannsókn sem  

rannsakandi framkvæmir, en hann naut leiðsagnar og stuðnings leiðbeinandans í gegnum allt 

rannsóknarferlið. Leiðbeinandi undirbjó rannsakanda vel fyrir viðtölin og tók fyrsta viðtalið 

þar sem rannsakandi var með sem hlustandi. Niðurstöður rannsóknarinnar eru ekki marktækar 

og má áætla að ástæða þess sé hversu lítið úrtak hennar sé. Einnig eru það ákveðin takmörk að  

heimildaleit hafi leitt í ljós að meirihluti þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið á 

viðfangsefninu eru flestar eigindlegar rannsóknir sem byggðar eru á einstaklingsviðtölum sem 

takmarkar möguleika á samanburði á niðurstöðum þessarar megindlegu rannsóknar við fyrri 

rannsóknir á efninu.  

Þátt fyrir að líta megi á þetta sem takmarkanir þá ber að hafa það í huga að þetta 

verkefni er nemaverkefni sem hefur verið lærdómsríkt fyrir mig sem rannsakanda og von mín 

er að niðurstöður gefi vísbendingar um mikilvæga þætti sem hafa áhrif á andlega líðan kvenna 
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í þessum aðstæðum og hvernig bæta megi heilbrigðisþjónustu við þær og maka þeirra til þess 

að hjálpa þeim að komast í gegnum þessa erfiðu reynslu.  

Ávinningur af rannsókninni 

Hér á landi hefur þetta viðfangsefni verið lítið rannsakað og telur rannsakandi mikla 

þörf á því að þetta sé skoðað betur. Mikilvægt er að afla upplýsinga um viðhorf kvenna, sem 

misst hafa fóstur, til heilbrigðisþjónustu og þess sem betur mætti fara til þess að geta veitt 

góðan stuðning í kjölfar fósturmissis byggðum á gagnreyndri þekkingu. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar geta einnig verið nýttar í þeim tilgangi að opna betur á umræðu um þetta málefni á 

meðal almennings sem og fagaðila í heilbrigðisþjónustu. Þrátt fyrir að rannsókn þessi sé lítil í 

sniðum gætu niðurstöður hennar orðið kveikjan að jákvæðum breytingum í þessum efnum hér 

á Íslandi. Fyrir þátttakendur er ávinningurinn sá að þátttaka í þessari rannsókn gaf 

þátttakendum tækifæri til að tjá sig um sína líðan og reynslu af því að missa fóstur. Með því 

að koma reynslu sinni og viðhorfum til heilbrigðisþjónustu á framfæri geta þeir tekið þátt í að 

stuðla að betri stuðningi við þennan hóp og bætt heilbrigðisþjónustu á þessu sviði. Einnig er 

möguleiki að niðurstöður veki upp frekari samstöðu og samkennd á meðal kvenna sem verður 

til þess að opna frekar á hvað betur má fara í stuðningi við þær. 

Tillögur að framtíðarrannsóknum  

Rannsakandi leggur til að gerðar verði fleiri rannsóknir á viðfangsefninu í framtíðinni 

vegna þeirra vísbendinga sem þessi rannsókn gefur. Eftirfarandi eru nokkrar hugmyndir um 

rannsóknarefni:  

- Að framkvæma eigindlega rannsókn sem leggur áherslu á djúpviðtöl við konur sem 

misst hafa fóstur á fyrstu 12 vikum meðgöngunnar og samanburðarrannsókn á konum 

sem hafa ekki misst fóstur til að skoða betur andlega líðan.  

- Að framkvæma megindlega rannsókn með stærra úrtaki en í þessari rannsókn til að 

kanna hvort niðurstöður séu marktækar þegar notast er við stærra gagnasafn. 

- Að framkvæma rannsókn á því hver þekking heilbrigðisstarfsfólks er á fósturmissi og 

hvort úrræðin sem veitt eru séu í samræmi við þarfir sjúklinga.  

- Að framkvæma eigindlega rannsókn þar sem reynsla kvenna af heilbrigðisþjónustu í 

kjölfar fósturmissis er skoðuð til að draga fram jákvæða þætti þjónustunnar. 
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Viðaukar 

 

Viðauki 1 - Auglýsing  

 

 

 

Akureyri, x.xx. 2021. 

 

Auglýst er eftir þátttakendum í vísindarannsókn: Andleg líðan kvenna í kjölfar 

fósturmissis og reynsla þeirra af heilbrigðisþjónustu. 

 

Rannsóknin er lokaverkefni mitt, Hönnu Ágústsdóttur, til BA gráðu í sálfræði við Háskólann á 

Akureyri sem ég vinn undir leiðsögn Dr. Elísabetar Hjörleifsdóttur sem jafnframt er 

ábyrgðarmaður rannsóknarinnar. Markmiðið er að skoða líðan kvenna (18 ára og eldri) í kjölfar 

fósturmissis á fyrstu 12 vikum meðgöngunnar. Öll gögn verða ópersónugreinanleg. Rannsóknin 

mun hefjast í janúar 2022. Ef þú velur að gefa kost á þér í rannsóknina, þá eru nánari upplýsingar 

um hana og spurningalistar hér.  

Við veitum fúslega frekari upplýsingar um rannsóknina í gegnum tölvupóst sé þess óskað.  

Hanna, netfang: ha190104@unak.is. 

Elísabet, netfang: elisabet@unak.is  

 

 

 

Kærar þakkir fyrir að lesa þetta, 

Hanna Ágústsdóttir, Elísabet Hjörleifsdóttir. 
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Viðauki 2 - Kynningarbréf 

 
Akureyri, x.xx.2022. 

 

Kynningarbréf um rannsóknina: Andleg líðan kvenna í kjölfar fósturmissis og reynsla 

þeirra af heilbrigðisþjónustu. 

Beiðni um þátttöku. 

 

Ágæti viðtakandi. 

Með bréfi þessu viljum við kynna fyrir þér rannsókn þar sem ætlunin er að kanna reynslu 

kvenna af heilbrigðisþjónustu og sálfélagslegum stuðningi eftir fósturmissi og áhrif þess á 

andlega líðan. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Dr. Elísabet Hjörleifsdóttir, prófessor 

emerita við Háskólann á Akureyri (HA). Rannsóknin er lokaverkefni Hönnu Ágústsdóttur til 

BA gráðu í sálfræði við HA og er Elísabet leiðbeinandi hennar. Markmið rannsóknarinnar er 

að skoða sálfélagslega líðan hjá konum (18 ára og eldri) í kjölfar fósturmissis á fyrstu 12 

vikum meðgöngunnar og reynslu þeirra af heilbrigðisþjónustu. Notaðir verða spurningalistar 

sem innihalda spurningar um streitueinkenni, kvíða og þunglyndiseinkenni sem tekur um það 

bil 30 mínútur að svara. Þátttakendur fá einnig boð um að koma í einstaklingsviðtal til að gefa 

færi á frekari dýpkun á viðfangsefninu, áætlaður tími hvers viðtals er 30-60 mínútur. Elísabet 

og Hanna munu taka viðtölin. Stefnt verður að því að ná 5 einstaklingum í viðtöl. 

 

Nafnleynd og trúnaður: Allar upplýsingar verða meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum 

um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og 

eyðingu gagna. Engar persónugreinanlegar upplýsingar koma fram á spurningalistunum og 

tryggt er að ekki verði hægt að rekja viðtöl til einstakra þátttakenda með því að merkja 

viðtölin með númerum. Viðtölin verða tekin upp á upptökutæki sem eingöngu er ætlað til 

notkunar í þessari rannsókn, þau eru skráð orðrétt inn í tölvu Hönnu og ábyrgðarmaður 

rannsóknarinnar, Elísabet, mun einnig hafa aðgang að þessum gögnum. Þegar úrvinnslu gagna 

er lokið mun Hanna eyða þeim varanlega úr sinni tölvu og Elísabet vistar gögnin yfir á 

gagnaskrár Háskólans á Akureyri. Þar verða gögnin vistuð í ár frá því að rannsóknarvinnu 

lauk. 

Þér er frjálst að hætta þátttöku á hvaða tímapunkti sem er í rannsókninni án þess að 

það hafi nokkrar afleiðingar fyrir þig. Við viljum vinsamlegast benda á að viðtölin gætu 

kallað fram erfiðar tilfinningar og því er til taks fagmaður óháður rannsókninni sem þú getur 

hringt í til að ræða um þína líðan. Þátttaka þín yrði mikilvægt innlegg í þetta málefni og 

yrðum við mjög þakklátar fyrir hana. 

Með góðri kveðju, 

___________________________________________________________________________

___ 

Dr. Elísabet Hjörleifsdóttir,       Hanna Ágústsdóttir, 

Prófessor emerita, Háskólanum á Akureyri,   nemi við sálfræðideild háskólans á 

Akureyri, 

netfang: elisabet@unak.is      netfang: ha190104@unak.is 
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Viðauki 3 - Viðtalsrammi 

 
 

Viðtalsrammi fyrir rannsóknina: Andleg líðan kvenna í kjölfar fósturmissis og reynsla 

þeirra af heilbrigðisþjónustu. 

Reynsla af fósturmissi 

Ef við byrjum þá á því að ræða almennt um reynslu þína af fósturmissinum, getur þú lýst fyrir 

mér hvernig þú upplifðir það að missa fóstur? 

Ítarlegri spurningar 

• Er þetta í fyrsta sinn sem þú missir fóstur? 

• Hvaða áhrif fannst þér missirinn hafa á andlega líðan? 

• Fannst þér þú almennt geta talað um missinn við fólk sem þú kaust að segja frá? 

• Upplifðir þú fólk almennt skilja og virða það sem þú varst að ganga í gegnum 

 

Aðeins fyrir konur sem orðið hafa óléttar eftir fósturmissi 

• Fannst þér fósturmissirinn hafa áhrif á andlega líðan þinn á síðari meðgöngu? 

 

Reynsla af heilbrigðisþjónustu 

Getur þú lýst almennt reynslu þinni af heilbrigðisþjónustunni sem þú fékkst í kjölfar 

fósturmissis? 

Ítarlegri spurningar 

• Hvað telur þú vera mikilvæga og góða þætti í upplifun þinni af heilbrigðisþjónustu?  

• Hvað telur þú vera slæma þætti í heilbrigðisþjónustunni sem þú fékkst?  

• Hefur þú tillögur til að bæta þetta ferli í heilbrigðisþjónustu hér á Íslandi?  

 

Reynsla af upplýsingaflæði til kvenna sem misst hafa fóstur 

Getur þú lýst fyrir mér hvernig upplýsingaflæðið var þegar þú misstir fóstur? 

Ítarlegri spurningar 

• Hvernig var þér sagt frá því að þú hefðir misst fóstur? 

• Fékkst þú upplýsingar um að þú hefðir rétt á að tala við félagsráðgjafa eða prest eftir 

fósturmissinn?  

• Fannst þér þú vera vel upplýst um hvað væri framundan? 

• Var þér bent á hvert þú gætir leitað ef þig vantaði stuðning frá konum sem hafa 

svipaða reynslu? 

 

Reynsla af sálfélagslegum stuðningi  

Getur þú lýst fyrir mér þeim sálfélagslega stuðningi sem þú fékkst? 

 Ítarlegri spurningar 

• Hvernig upplifðir þú stuðning frá heilbrigðisstarfsfólki þegar missirinn átti sér stað? 

• Fannst þér þú fá rými til þess að spyrja heilbrigðisstarfsfólk um það sem þú vildir 

vita? 

• Hvernig upplifðir þú stuðning frá þínum nánustu? 

 

Aðeins fyrir þær konur sem hafa misst fóstur oftar en einu sinni. 

• Upplifðir þú mun á stuðningi eftir fyrsta missi og seinni missi? 
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Viðauki 4 – Upplýst samþykki  

 
 
 
 

 
 
 
 

Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttakendur í rannsókninni: 

Andleg líðan kvenna í kjölfar fósturmissis og reynsla þeirra af heilbrigðisþjónustu. 

Viðtalshluti rannsóknarinnar. 

 

Þátttaka í rannsókninni felur í sér svörun spurningalista sem inniheldur 31 spurningu um 

streitu – kvíða – og þunglyndiseinkenni, sem og eitt viðtal við rannsakendur um ofangreind 

atriði.   

 

Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið upplýsingarnar um rannsóknina sem 

mér voru afhentar og hef fengið tækifæri til að spyrja rannsakendur spurninga um 

rannsóknina og fengið fullnægjandi svör og útskýringar á atriðum sem mér voru óljós.  

 

Ég hef af fúsum og frjálsum vilja ákveðið að taka þátt í viðtalshluta rannsóknarinnar. Mér er 

ljóst, að þó ég hafi skrifað undir þessa samþykkisyfirlýsingu, get ég stöðvað þátttöku mína 

hvenær sem er án útskýringa og án áhrifa á þá læknisþjónustu sem ég á rétt á í framtíðinni.  

__________________ 

Dagsetning 

_______________________________________ 

Nafn þátttakanda 

 

Undirritaður, starfsmaður rannsóknarinnar, staðfestir hér með að hafa veitt upplýsingar um 

eðli og tilgang rannsóknarinnar, í samræmi við lög og reglur um vísindarannsóknir.  

_______________________________________ 

Nafn þess sem leggur samþykkisyfirlýsinguna fyrir 
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Viðauki 5 – Sjö meginþrep Colaizzi‘s  

 
Flæðirit - Sjö Meginþrep gagnagreiningar 

 

Þrep 1 

Yfirlestur allra viðtala 

Öll viðtöl skrifuð upp orðrétt og lesin yfir eins oft og 

þörf er á til þess að fá ákveðna tilfinningu fyrir 

þeim. 

↓ 

Þrep 2 

Finna lykilsetningar 

Fundið lykilsetningar í hverju viðtali; áhersla lögð á 

málsgreinar og setningar sem að hægt er að tengja 

beint við það fyrirbæri sem rannsakað er. 

↓ 

Þrep 3 

Skilgreina merkingu lykilsetninga 

Áhersla lögð á að finna merkingu í hverri 

lykilsetningu; merking má ekki vera í mótsögn við 

samhengi setningar.  
↓ 

Þrep 4 

Lykilsetningar flokkaðar 

Þemu eru flokkuð á kerfisbundin hátt til þess að fá 

heildarmynd sem að er síðan borin saman við 

upprunalegu lýsingu viðmælanda. 

↓ 

Þrep 5 

Grunnur lagður að heildarmynd fyrirbæris 

Þættir sem eru grunnur að heildarmynd fyrirbæris 

eru skilgreindir. 

↓ 

Fyrirbærafræðileg lýsing sett fram 

Ítarleg lýsing á fyrirbærinu sem að endurspeglar 

kjarna þess er sett fram. 

↓ 

Staðfesting 

Snúa aftur til þátttakanda í leit að staðfestingu á 

niðurstöðum; lýsa niðurstöður sannri reynslu þeirra?  
(Colaizzi, 1987). 
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Viðauki 6 – Beiðni til Vísindasiðanefndar 

 

 
Akureyri .x.xx.2021 

Vísindasiðanefnd, 

Borgartúni 21, 

105 Reykjavík 

  

 

Efni: Beiðni um leyfi fyrir rannsókninni: Andleg líðan kvenna í kjölfar fósturmissis og 

reynsla þeirra af heilbrigðisþjónustu 

Ágæta Vísindasiðanefnd. 

Ég undirrituð, Elísabet Hjörleifsdóttir, óska með bréfi þessu og gögnum sem því fylgja, eftir 

leyfi Vísindasiðanefndar til að framkvæma rannsóknina: Andleg líðan kvenna í kjölfar 

fósturmissis og reynsla þeirra af heilbrigðisþjónustu.  

 

Ég er ábyrgðarmaður rannsóknarinnar og ber faglega ábyrgð á framkvæmd hennar. 

rannsóknin er lokaverkefni Hönnu Ágústsdóttur (150796-2539) til BA gráðu í sálfræði við 

Háskólann á Akureyri (HA) og er ég undirrituð leiðbeinandi hennar.  

 

Virðingarfyllst, 

____________________________________ 

Dr. Elísabet Hjörleifsdóttir, prófessor emerita, 

Háskólanum á Akureyri, Heilbrigðisvísindasvið, 

Sólborg v. Norðurslóð, 600 Akureyri, 

GSM: 862-5369; tölvufang: elisabet@unak.is 

 

Fylgiskjöl: Umsókn til Vísindasiðanefndar; upplýsingar til þátttakenda og beiðni um þátttöku 

(Fylgiskjal I); samþykkisyfirlýsing (Fylgiskjal II); viðtalsrammi (Fylgiskjal III); 

starfsferilsskrá ábyrgðarmanns (Fylgiskjal IV); samþykki óháðs aðila (Fylgiskjal V); 

samþykki akademísks aðila LSH (Fylgiskjal VI). 
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Viðauki 7 – Leyfi frá Vísindasiðanefnd  
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