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ÚTDRÁTTUR  
 

Markmið þessa verkefnis er að þýða og aðlaga spurningalista og gera drög að 
rannsóknaráætlun fyrir þátttöku Íslands í rannsókn á skipulögðum heimafæðingum á 
Norðurlöndum.   Verkefnið er hluti af undirbúningi fyrir þátttöku Íslands í verkefni.  
Markmið norrænu rannsóknarinnar er: Að öðlast dýpri þekkingu á heilsu mæðra og barna 
þeirra eftir skipulagða heimafæðingu á Norðurlöndum.  Heimafæðingar eru fáar í hverju 
landanna og með því að skrá upplýsingar um skipulagðar heimafæðingar og safna þessum 
upplýsingum saman í samnorrænan gagnabanka fæst aukinn tölfræðilegur styrkur til að 
skoða útkomu mæðra og barna í heimafæðingum.  
 Um er að ræða þrjá lista, einn fyrir ljósmæður, einn fyrir mæður sem skipuleggja 
heimafæðingu og einn fyrir maka þeirra.  Listarnir voru þýddir úr sænsku samkvæmt 
viðkendum vinnubrögðum við þýðingu.  Til að meta hvort listarnir væru auðskiljanlegir og 
aðgengilegir eftir þýðingu voru þeir forprófaðir og sex pör svöruðu spurningum um upplifun 
sína af íslenskri þýðingu spurningalistans.  Allir foreldrar sögðu listann mjög eða frekar 
auðskiljanlegan og málfar mjög eða frekar skýrt.   
 Drög að rannsóknaráætlun fyrir íslenska hluta rannsóknarinnar byggja á fræðilegri 
úttekt á heimafæðingum og viðeigandi aðferðafræði.   
 Ályktað er að spurningalistarnir hafi haldi réttmæti sínu og séu auðskiljanlegir og 
aðgengilegir þeim sem svara þeim.  Með rannsóknaráætlun hafa verið tekin fyrstu skrefin í 
þátttöku í samnorrænni rannsókn á heimafæðingum. Ávinningur af rannsókninni er aukin 
þekking á heimafæðingum á Íslandi, þeim konum sem velja þær, gangi fæðinganna, tíðni 
flutninga, útkomu móður og barns og reynslu og upplifun foreldranna.  Það að hafa aukna 
þekkingu á þessum þáttum  gerir kosti og galla heimafæðingar skýrari, bæði fyrir ljósmæður 
og þær konur og pör sem þær sinna.  Ljósmæður geta nýtt sér þessar upplýsingar í starfi sínu 
og hægt er að gefa þeim konum og pörum sem hyggja á heimafæðingu betri upplýsingar og 
þær geta tekið upplýsta ákvörðun um val á fæðingarstað 

  
Lykilorð: Skipulagðar heimafæðingar, þýðing og aðlögun spurningalista, útkoma heimafæðinga, 
ljósmóðir 
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Abstract 

The aim of this project is to translate and adapt a questionnaire and to write a 
research proposal for ethical approval of and participation of Iceland in a study of planned 
home births in the Nordic countries. This project is in preparation for Iceland’s participation 
in the Nordic project. 
The aim of the Nordic study is: To gain a deeper knowledge of mothers and children’s health 
after a planned home birth in the Nordic countries were such births are rare. By collecting 
data from all planned home births and aggregating it into a Nordic knowledge bank we will 
gain extended statistical power to study maternal and infant outcomes in home birth settings.   

There are three questionnaires, one for midwives, one for mothers who plan a home 
birth and one for their spouses.  These questionnaires were translated from Swedish 
according to recognized methods in translation.  To assess whether the lists would be 
comprehensible and accessible after translation, a pre-test was done and six couples 
answered questions about their experience of the Icelandic translation of the questionnaire. 
All parents said the questionnaires were very or rather comprehensible and very or rather 
accessible. 
A research plan for the Icelandic part of the study is based on theoretical study of home 
births and appropriate methodology of the potential study.  

It was concluded that the questionnaires had held their validity and properties were 
comprehensible and accessible to those who answered them.  With the research plan the first 
steps to participate in the Nordic study of planned home births were taken.  The benefits of 
the study is increased knowledge of home births, the women who choose it, the birth 
process, the frequency of transport, mother and child outcomes and experiences and 
perceptions of parents.  Having increased knowledge of these factors makes the pros and 
cons of home birth clearer, both for midwives and the women and couples in their care.  
Midwives can use this information in their work and give the women and couples who plan a 
home birth better information so they can make informed decisions about the choice of place 
of birth. 

 
  
Keywords: Planned home birth, translation and adaptation of questionnaires, outcome of home birth, 
midwife 
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1.  Inngangur 

1.1  Rök fyrir vali á verkefni   

Heimafæðingar eru fremur sjaldgæfar á Norðurlöndunum og því erfitt að rannsaka þær í 

hverju landi fyrir sig, það er að fá tölfræðilega marktækar niðurstöður vegna þess hversu fáar 

þær eru (Blix, Öian og Kumle, 2008; Johansen, 2009; Lindgren, 2008).  Með samnorrænni 

rannsókn er hægt að safna upplýsingum um allar skipulagðar heimafæðingar á 

Norðurlöndum og setja í sameiginlegan gagnagrunn.  Þannig gæti fengist nægilegt magn 

niðurstaðna til að fá tölfræðilega marktækar niðurstöður um útkomu heimafæðinga.   

Eitt af vandamálunum við rannsóknir á heimafæðingum hefur verið og er ófullnægjandi 

skráning, það er að skipulagðar heimafæðingar eru ekki skráðar sérstaklega heldur eru allar 

fæðingar í heimahúsum, skipulagðar eða ekki, skráðar sem heimafæðingar og skipulagðar 

heimafæðingar sem flytjast á sjúkrahús skráðar sem sjúkrahúsfæðingar(Gyte og Dodwell, 

2008; Vedam, 2003).  Þetta vandamál er einnig til staðar á Norðurlöndunum, skráningu 

heimafæðinga þar er ábótavant (Blix o.fl., 2008; Johansen, 2009; Lindgren, 2008).  

Misbrestur í skráningu skipulagðra heimafæðinga gerir erfitt fyrir um rannsóknir á útkomu 

þeirra, þar sem mikilvægt er að skilja á milli skipulagðra heimafæðinga og hinna sem verða 

óvænt.  Þessi misbrestur veldur einnig því að erfitt er að sjá hversu margar konur skipuleggja 

að fæða heima en flytjast svo á sjúkrahús eftir að fæðing er hafin (Vedam, 2003).  Ekki er 

heldur skráð ástæða (eða krítería) flutnings, en hvort tveggja skiptir máli þegar verið er að 

skoða heimafæðingar. 

Þó skipulagðar heimafæðingar séu fátíðar á Norðurlöndunum hefur þeim þó farið fjölgandi 

síðustu ár (Lindgren, Rådestad, Christensson og Hildingsson, 2008) og skráning þeirra og 

rannsóknir á útkomu því ef til vill enn mikilvægari en áður. 
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Á Íslandi eru gögn frá öllum fæðingastöðum á landinu send á Kvenna- og barnasvið 

Landspítala og skráð í Fæðingaskrá.  Hvort um skipulagðar heimafæðingar er að ræða kemur 

þó hvergi fram í skráningunni þar sem það er ekki skráð sérstaklega.  Fæðingar sem eru 

óvænt heima eru skráðar eins og aðrar heimafæðingar.  Skipulagðar heimafæðingar sem 

enda á sjúkrahúsi eru skráðar sem sjúkrahúsfæðingar og týnast því í raun í skráningunni.  

Hér á landi er þó hægara um vik að rekja einstaka tilfelli vegna þess að heimafæðingar hafa 

verið frekar fáar og hægt að leita beint til heimafæðingaljósmæðranna (sem eru fáar) til að fá 

nánari upplýsingar og hefur ýtarlegri umfjöllun um heimafæðingar og afdrif þeirra í Skýrslu 

frá fæðingarskráningunni meðal annars verið byggð á upplýsingum frá þeim (Ragnheiður I. 

Bjarnadóttir o.fl., 2006).  Heimafæðingum hefur farið fjölgandi á Íslandi síðustu ár, frá því 

að vera 8 árið 1992 (Landlæknisembættið, 2007) en voru 89 árið 2009 eða 1,8% allra 

fæðinga á Íslandi (Hólmfríður Helga Sigurðardóttir, 2010).   

Vegna þess hve fáar heimafæðingar eru á hverju Norðurlandanna og þessa sameiginlega 

vandamáls við skráningu var ákveðið að fara af stað með samnorræna rannsókn þar sem 

skoðaðar væru skipulagðar heimafæðingar á Norðurlöndum á ákveðnu tímabili.  

Þátttökulöndin eru Svíþjóð, Noregur, Danmörk, Finnland og Ísland.  Notast er við þrjá 

spurningalista, einn fyrir ljósmóður sem sinnir konu í skipulagðri heimafæðingu, einn fyrir 

konu sem skipulagt hefur heimafæðingu og einn fyrir maka hennar sem er viðstaddur 

heimafæðinguna.  Í danska og sænska hluta rannsóknarinnar er hægt að svara listunum á 

netinu (http://www.nordichomebirth.com/) en í norska hlutanum eru svörin skrifleg, eins og 

líklegt er að verði í íslenska hlutanum.  Verið er að leita samstarfsaðila frá Finnlandi og ekki 

ljóst hvernig framkvæmd þess hluta verður.  Leyfi siðanefnda til að framkvæma 

rannsóknirnar er sótt í hverju landi fyrir sig.  
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1.2  Tilgangur og markmið 

Markmið Norrænu rannsóknarinnar er eins og segir í sameiginlegri rannsóknaráætlun: 

 „Að öðlast dýpri þekkingu á heilsu mæðra og barna þeirra eftir skipulagða heimafæðingu á 

Norðurlöndum“.  Með því að skrá upplýsingar um skipulagðar heimafæðingar frá Svíþjóð, 

Finnlandi, Íslandi, Danmörku og Noregi og safna þessum upplýsingum saman í 

samnorrænan gagnabanka fæst aukinn tölfræðilegur styrkur til að skoða útkomu mæðra og 

barna í heimafæðingum (http://www.nordichomebirth.com/).  Einnig fæst aukin þekking á 

heimafæðingum og útkomu mæðra og barna í hverju landi og hægt verður að bera 

niðurstöður landanna saman, sem er áhugavert meðal annars vegna þess hversu ólík staða og 

skipulag heimafæðinga er í þessum löndum.  

Markmið þessa verkefnis er að þýða og aðlaga listanna þrjá og gera drög að 

rannsóknaráætlun fyrir þátttöku Íslands í rannsókn á skipulögðum heimafæðingum á 

Norðurlöndum.  Hluti af vinnu við rannsóknaráætlun er að skrifa umsókn til 

Vísindasiðanefndar.  Verkefnið er hluti af undirbúningi fyrir þátttöku Íslands í þessari 

áhugaverðu og mikilvægu rannsókn. Enn fremur verða spurningalistarnir skoðaðir fræðilega, 

um hvað er verið að spyrja og hvers vegna?  Hver eru meginumfjöllunarefni þeirra og 

hvernig hefur verið fjallað um þau af fræðimönnum?  Í þessu samhengi verða skoðaðar 

fræðilegar heimildir um heimafæðingar sem tengjast markmiðum rannsóknarinnar og 

innihaldi spurningalistanna.   

Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum í fræðilegri samantekt: 

Hver er staða heimafæðinga á Norðurlöndum?   

Hvert er megininnihald spurningalistanna og hvað segja heimildir um það efni? 

Halda listarnir réttmæti sínu eftir þýðingu?   

Eru þeir auðskiljanlegir og aðgengilegir þeim sem svara þeim?   

Hvernig skal skipuleggja framkvæmd rannsóknarinnar á Íslandi? 
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1.3  Tengsl við ljósmóðurfræði 

Heimafæðingar eru fáar á Íslandi og því erfitt að fá tölfræðilega marktækar niðurstöður fyrir 

Ísland eitt og sér.  Með því að taka þátt í samnorrænu rannsókninni fá ljósmæður bæði aukna 

þekkingu á heimafæðingum á Íslandi og aðgang að samnorræna gagnabankanum.  Með 

aukinni þekkingu á heimafæðingum verða þær skýrari valkostur fyrir konur.  Ljósmæður 

geta með aukinni þekkingu veitt betri upplýsingar og stutt konur í því að taka upplýsta 

ákvörðun um val á fæðingarstað.  Í hugmyndafræði og stefnu Ljósmæðrafélags Íslands 

(2000) er einmitt lögð áhersla á að ljósmæður veiti fræðslu sem stuðli að upplýstu vali 

barnshafandi kvenna og maka þeirra. Tíðni heimafæðinga hefur farið vaxandi á Íslandi og 

því er þekking enn mikilvægari en áður til að hægt sé að segja að heimafæðingar séu öruggur 

valkostur sem ljósmæður geta boðið barnshafandi konum og mökum þeirra og hlýtur að vera 

stuðningur þeim ljósmæðrum sem starfa við heimafæðingar. Enn fremur getum við með 

rannsókninni fengið upplýsingar um ánægju og upplifun mæðra og feðra af heimafæðingu 

sem nýtast jafnt sem viðbót við þá þekkingu sem fyrir er og til að bæta þá þjónustu sem veitt 

er, hvar sem hún er veitt.   

 

1.4  Uppbygging verkefnis 

Fjallað verður um skipulagðar heimafæðingar á Norðurlöndum hverju fyrir sig.  Skoðað 

verður hvernig skipulagið er kringum heimafæðingarnar í þessum löndum og hver tíðni 

þeirra er.  Skoðaðar verða heimafæðingar á Íslandi, hvernig þær hafa þróast, hver staða 

þeirra er og tíðni heimafæðinga.  Skoðaður verður spurningalisti samnorrænu 

rannsóknarinnar, hvað hann fjallar um og hvers vegna.  Umfjöllunarefni listans verður svo 

sett í fræðilegt samhengi.  Gerð verða drög að rannsóknaráætlun fyrir rannsókn á 

skipulögðum heimafæðingum á Íslandi og skrifuð umsókn til Vísindasiðanefndar.  
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Aðferðafræði við slíka rannsókn verður lýst sem og ferlinu við þýðingu og aðlögun listanna.  

Rannsóknarspurningum sem settar voru fram í upphafi verður svarað.  Rætt um notagildi 

svona rannsóknar og settar fram tillögur að framtíðarrannsóknum. 

 

1.5  Heimildaöflun 

Heimildaleit hófst í byrjun desember 2009 og fór fram í gagnagrunnum sem tengjast 

heilbrigðisgreinum; Cinahl, Pub Med og Scopus, þar sem leitin var þrengd við árin 1999- 

2010. 

Einnig var leitað í heimildaskrám þess efnis sem upp kom við leitina í gagnagrunnum.  

Leitað var á veraldarvefnum með leitarvélinni Google að ýmsu efni tengdum 

heimafæðingum á íslensku.  Notast var við kennslubækur sem stuðst hefur verið við í námi í 

ljósmóðurfræði.  

Við heimildaleitina var notast við eftirfarandi leitarorð: place of birth, home birth, planned 

home birth, home delivery, hospital birth, midwife, midwifery, labor, outcome, risk, safety, 

choice, transfer, referral, intervention, ,questionnarie, questionnarie translation, translation, 

cross-cultural adaption, Finland, Denmark, Sweden, Norway, Iceland, Nordic countries,  

heimafæðingar, ljósmæður, val á fæðingarstað 
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2.  Fræðileg samantekt 

2.1  Þróun fæðingastaða 

Sá staður eða þær aðstæður sem kona fæðir barn sitt við hefur mikil áhrif á gang fæðingar og 

það hvernig konan mun fæða barn sitt og taka á móti því inn í þennan heim.  Hver staður eða 

aðstæður hafa jafnframt mikil áhrif á og verður fyrir áhrifum frá ljósmóðurinni sem er með 

konunni.  Þekking á áhrifum fæðingarstaðar á fæðingaferlið er því öllum ljósmæðrum 

mikilvæg (Foureur og Hunter, 2006). 

Miklar breytingar hafa orðið á fæðingarstað kvenna í þróuðum ríkjum á síðustu 100 árum.  

Um aldamótin 1900 fæddu nær allar konur heima og var yfirleitt sinnt af ljósmóður.  Það var 

í undantekningartilfellum sem konur fæddu á sjúkrahúsi og þá yfirleitt vegna þess að þær 

voru fátækar eða heimilislausar.  Eftir því sem líður á 20. öldina eykst tíðni 

sjúkrahúsfæðinga jafnt og þétt og um miðja öldina fæðir meira en helmingur kvenna á 

sjúkrahúsum.  Hlutverk ljósmæðra breytist og fæðingalæknar sinna konunum.  Skilaboðin 

sem konur fengu voru að sjúkrahúsfæðingar væru öruggari en heimafæðingar og að 

lækkandi tíðni burðarmálsdauða og barnsfararsóttar væri vegna hækkandi tíðni 

sjúkrahúsfæðinga.  Það fór því svo að í mörgum löndum lögðust heimafæðingar nær alveg af 

og er enn í dag algengt að tíðnin sé undir 1% (Foureur og Hunter, 2006; Heptinstall og Lee, 

2004).  Rannsóknir hafa sýnt að í raun var ekki munur á dánartíðni heima- og 

sjúkrahúsfæðinga á þessum tíma, þó að um helmingur þeirra kvenna sem fæddi heima hefði 

ekki fallið í þann flokk sem standa heimafæðingar til boða í dag (Heptinstall og Lee, 2004).  

Raunverulegar orsakir lækkandi tíðni burðarmálsdauða og barnsfararsóttar má rekja til 

almennt bættrar heilsu kvenna, betri lífsskilyrða og tilkomu sýklalyfja.  Það er þó svo að í 

hugum margra er það flutningi fæðinga á sjúkrahús að þakka að þessi tíðni fór lækkandi 

(Foureur og Hunter, 2006). 
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Samhliða breytingunni sem varð á fæðingarstað frá heimili á sjúkrahús varð jafnframt 

breyting á fæðingunni sjálfri frá eðlilegu og náttúrulegu ferli yfir í stjórnað ferli og mikið af 

mannlega þættinum glataðist.  Sársauki var meðhöndlaður með lyfjum og konur voru skildar 

eftir einar tímunum saman en þó fylgst með þeim náið úr fjarska (World Health 

Organization, 1996).   

Á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar varð ákveðin hreyfing í átt að eðlilegum og 

náttúrulegum fæðingum meðal ákveðins hóps sem var þó ekki mjög fjölmennur. Þessi hópur 

mótmælti því að allar fæðingar ættu að fara fram á tæknivæddum sjúkrahúsum (Heptinstall 

og Lee, 2004).  Krafan um að snúa aftur til hins náttúrulega ferlis fór svo að heyrast víða í 

hinum þróuðu löndum og náði inn á sjúkrahúsin og varð til þess að feður fengu að vera 

viðstaddir fæðinguna og reynt var að gera fæðingarherbergi heimilislegri og taka í auknu 

mæli mið af óskum konunnar (World Health Organization, 1996).   

Á sjöunda áratugnum var svo fyrst farið að draga í efa þá staðhæfingu að heimafæðingar 

væru hættulegri en sjúkrahúsfæðingar.  Gagnrýni kom fram á þær söguskýringar og 

rannsóknir sem stuðst hafði verið við sem og túlkun þeirra.  Áhersla var lögð á að gerðar 

yrðu nýjar rannsóknir á öryggi heimafæðinga þar sem skilið yrði á milli skipulagðra og 

óvæntra heimafæðinga (Heptinstall og Lee, 2004).  Þó þetta hafi verið jákvæð þróun breytti 

það ekki því að mikill meirihluti fæðinga fer enn fram á sjúkrahúsum (World Health 

Organization, 1996).   

   

2.2  WHO og NICE um heimafæðingar 

Umræðan um heimafæðingar hefur farið vaxandi og ákveðin vakning verið í gangi um að 

ekki sé hægt að staðhæfa um að sjúkrahús sé öruggasti fæðingarstaðurinn fyrir heilbrigðar 

konur í eðlilegri meðgöngu.  WHO og NICE eru leiðandi öfl sem oft er vitnað til í umræðum 

um heilbrigðismál og því áhugavert að vita hvað þar er sagt um heimafæðingar. 
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Í klínískum leiðbeiningum National Institude for Health and Clinical Excellende (NICE) um 

umönnun í fæðingu, frá árinu 2007, segir um val á fæðingarstað að konum ætti að standa til 

boða að velja á milli heimafæðingar, fæðingareiningar sem rekin er af ljósmæðrum eða 

fæðingardeildar á sjúkrahúsi þar sem eru læknar með sérfræðimenntun í 

fæðingarlækningum.  Meta ætti hverja konu á meðgöngu einstaklingsbundið með tilliti til 

áhættuþátta og ráðleggja ætti konum með áhættuþætti að fæða á sjúkrahúsi.  Þar er dregin sú 

ályktun út frá ransóknarrýni fræðigreina að það að heilbrigð kona í eðlilegri meðgöngu 

skipuleggi fæðingu utan fæðingadeilda, á fæðingarheimili eða eigin heimili, virðist vera 

tengt við aukna tíðni sjálfkrafa fæðinga um leggöng og að spöng sé heil.  Heimafæðingar eru 

jafnframt tengdar aukninni ánægju móður.  Lögð er áhersla á að í raun séu ekki til 

nægjanlega góðar upplýsingar um áhættu fyrir móður og barn með tilliti til fæðingarstaðar, 

þar sem rannsóknir á því efni séu ekki fullnægjandi og þörf sé fyrir frekari rannsóknir á 

þessu sviði (National Institude for Health and Clinical Excellende (NICE), 2007). 

Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (World Health Organization, 1996) hefur einnig fjallað um 

val á fæðingarstað.  Í umfjöllun þeirra er dregin fram sú staðreynd að aðeins um 20% kvenna 

heimsins standi til boða að fæða á sjúkrahúsi, fyrir 80% er heimafæðing ekki val heldur 

þeirra eini valkostur.  Hjá hinum 20% er öfugt farið, það hefur lítið verið um aðra valkosti en 

sjúkrahúsfæðingar.  En svar þeirra við spurningunni um hvar kona ætti að fæða er 

eftirfarandi:  

 „Kona ætti að fæða á stað þar sem henni finnst hún vera örugg og á því 

þjónustustigi sem er viðeigandi og öruggt.  Ef um er að ræða heilbrigða konu í 

eðlilegri meðgöngu getur fæðingarstaður því verið heima, fæðingarheimili eða 

fæðingardeild á sjúkrahúsi.  Hvar sem hún fæðir ætti áherslan að vera á þarfir 

hennar og öryggi og hún ætti að vera eins nálægt heimili sínu og menningu og 

mögulegt er.“ (bls.16). 
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Lögð er áhersla á að heimafæðingu skuli undirbúa vel, ljósmóðir eða annar hæfur 

heilbrigðisstarfsmaður ætti að vera við fæðinguna og greiður flutningur á sjúkrastofnun 

tryggður verði þörf fyrir hann. 

Hvorki WHO né NICE mæla á móti heimafæðingum sé vel að þeim staðið en NICE leggur 

meiri áherslu á að þörf sé á frekari rannsóknum til að hægt sé að mæla með þeim. 

 

2.3  Heimafæðingar á Norðurlöndum 

Heimafæðingar eru ekki algengar á Norðurlöndunum og þjónustan er skipulögð á 

mismunandi hátt.  Þau eiga það þó sameiginlegt að það eru ljósmæður sem sinna 

heimafæðingum.  Gerð hefur verið rannsókn á útkomu heimafæðinga árin 1992-2004 í 

Svíþjóð en aðrar rannsóknir á útkomu heimafæðinga hafa ekki verið gerðar í Skandinavíu 

(Lindgren, Rådestad o.fl., 2008).  Hér verður skoðuð tíðni heimafæðinga og aðstæður þeirra 

í þátttökulöndum rannsóknarinnar. 

2.3.1  Svíþjóð 

Lindgren (2008) fjallar í doktorsverkefni sínu um heimafæðingar í Svíþjóð á árunum 1992-

2005, útkomu þeirra og reynslu kvenna.  Hjá henni kemur fram að í Svíþjóð eru 

heimafæðingar utan heilbrigðiskerfisins og ekki er mælt með að konur fæði heima.  Konur 

þurfa sjálfar að finna ljósmæður, sem starfa á eigin vegum og vilja sinna heimafæðingum og 

verða sjálfar að standa fyrir kostnaðinum. Undantekning frá þessu er að í Stokkhólms léninu 

er til staðar möguleiki á að fá greiddan kostnað vegna heimafæðingar en fyrst þarf að fara í 

gegnum ákveðið umsóknarferli og skilyrði eru ströng.  Tíðni skipulagðra heimafæðinga í 

Svíþjóð á árunum 1992-2005 er samkvæmt rannsókn Lindgren 0, 85 af hverjum 1000 

fæðingum.  Í fæðingarskráningunni þar í landi fá allar fæðingar utan sjúkrahúsa sama kóða, 
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hvort sem þær eru skipulagðar eða óvæntar, það er „född utanför sjukhus“.  Samkvæmt 

þeirri skráningu var tíðnin á árunum 1992-2001 0,38 af hverjum 1000 fæðingum 

(upplýsingar úr doktorsritgerð Lindgren, ekki náðist í upprunalegu heimildirnar þrátt fyrir 

leit á vef Socialstyrelsen).  Lindgren telur mun á tíðni koma til af ófullkominni og stundum 

rangri skráningu heimafæðinga í Svíþjóð.  Rannsókn Hildingsson, Waldenström og Rådestad 

(2003) á áhuga sænskra kvenna á því að fæða heima bendir til þess að hefðu konur frjálst val 

um fæðingarstað myndi tíðni heimafæðinga í Svíþjóð aukast verulega og vera í kringum 1%. 

(Hildingsson o.fl., 2003).   

2.3.2 Noregur 

Í Noregi þurfa konur einnig sjálfar að finna ljósmóður ef þær ætla sér að fæða heima.  

Kostnaður fæst að hluta til greiddur frá ríkinu en yfirleitt þarf konan sjálf að greiða 

ljósmóður fyrir að vera á bakvakt.  Skilyrði fyrir heimafæðingum eru þau sömu og fyrir 

fæðingum á fæðingarheimilum (n. födestuer) (Blix o.fl., 2008).  Tíðni heimafæðinga í 

Noregi árin 1999-2004 var 0,3% samkvæmt Blix o.fl. (2008) en grein þeirra fjallar um þá 

umræðu sem hefur verið um heimafæðingar í Noregi og er jafnframt úttekt á rannsóknum 

um útkomu heimafæðinga.  Í norsku fæðingaskráningunni má sjá að skilið er á milli 

skipulagðra og óvæntra heimafæðinga árin 2005-2007 og er tíðni skipulagðra heimafæðinga 

á tímabilinu frá 1,2 – 1,9 af hverjum 1000 en óvæntra 2,5 – 3,3 af hverjum 1000 

(Folkhelseinsituttet, 2007, 2009). 

2.3.4  Danmörk 

Johansen (2009) skrifar í kandídatsritgerð sinni (2009) um heimafæðingar í Danmörku.  

Reyndar er ritgerð hennar með áherslu á fjárhagslega hagkvæmni heimafæðinga, en fram 

kemur að í Danmörku getur barnshafandi kona snúið sér til sjúkrahúss til að fá ljósmóður 

heim þegar fæðing byrjar.  Á sumum dönskum sjúkrahúsum stendur konum til boða að hitta 
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ljósmóður á meðgöngu og að sú ljósmóðir verði með konunni í fæðingu, hvort sem konan 

fæðir heima eða á sjúkrahúsi.  Einnig eru til staðar heimafæðingaljósmæður sem starfa á 

eigin vegum (Johansen, 2009).  Tíðni heimafæðinga árin 2003-2008 var 0,9% 

(Sundhetsstyrelsen, 2004, 2005, 2007, 2008).  Ekki kemur fram á vef dönsku 

Heilsuverndarstofnunarinnar (d. Sundhetsstyrelsen) hvort um er að ræða skipulagðar 

heimafæðingar. 

2.3.5  Finnland 

Viisainen (2001 og 1998) hefur skoðað heimafæðingar í Finnlandi og þá fyrst og fremst 

áhuga og ástæður fyrir því að finnskar konur velji heimafæðingu.  Í Finnlandi eru 

heimafæðingar löglegar en kerfið gerir í raun hvorki ráð fyrir þeim né hvetur til þeirra og það 

eru fáar ljósmæður sem sinna heimafæðingum.  Samkvæmt Viisaninen (2001) er tíðnin um 

eða innan við ein af hverjum þúsund fæðingum.  Áhugi finnskra kvenna á heimafæðingum, 

væru þær aðgengilegar, virðist þó vera mun meiri en samkvæmt Viisainen, Gissler, 

Räikkönen, Perälä og Hemminki (1998) myndu 6% kvenna og 3% karla á frjósemisaldri 

velja heimafæðingu væri sá valkostur aðgengilegur.   

2.3.6  Ísland 

Á Íslandi hefur sama þróun orðið á fæðingarstöðum og lýst er hér að framan.  Fyrir miðja 20. 

öld fæddu flestar konur í heimahúsi en nú fæða 98 – 99% kvenna á sjúkrahúsi og sama 

tilhneiging hefur verið til að sjúkdómsvæða fæðinguna og annars staðar í þróuðum ríkjum.  

Enn frekari breytingar hafa svo orðið síðustu áratugina þar sem fæðingarstöðum hefur 

fækkað og fleiri konur þurfa að ferðast lengri vegalengdir en áður til að komast á 

fæðingarstað (Elva Björg Einarsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009).  Eðlilegum fæðingum 

án íhlutana hefur farið fækkandi og er það áhyggjuefni innan ljósmóðurfræðinnar.  

Áhættuhugsun kemur snemma inn í barneignarferlið og er til staðar ákveðin tilhneiging til að 
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leggja að jöfnu tækni og öryggi (Valgerður Lísa Sigurðardóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 

2009).  

Fæðingar á Íslandi eru skráðar með þeim hætti að gögn frá öllum fæðingastöðum á landinu 

eru send á Kvenna- og barnasvið Landspítala og skráð í Fæðingaskrá.  Hvort um skipulagðar 

heimafæðingar er að ræða kemur þó hvergi fram í skráningu og fæðingar sem eru óvænt 

heima eru skráðar sem heimafæðingar.  Skipulagðar heimafæðingar sem enda á sjúkrahúsi 

eru skráðar sem sjúkrahúsfæðingar og týnast því í raun í skráningunni.  En samkvæmt 

fæðingaskrá hefur tíðni heimafæðinga farið vaxandi frá því að vera 8 árið 1992 í það að fara 

yfir 40 árið 2005 (Landlæknir, 2007).  Síðan hefur þeim fjölgað jafnt og þétt og voru 89 árið 

2009 sem jafngildir 1,8 % allra fæðinga.  

Tíðni heimafæðinga á árunum 1996 til 2009 má sjá í eftirfarandi töflu: 

Tafla 1.  Heimafæðingar á Íslandi 

Heimafæðingar 
á Íslandi 

  
  

Ár Tíðni 
Hlutfall allra 
fæðinga 

1996 9 0,20% 
1997 9 0,20% 
1998 6 0,14% 
1999 17 0,40% 
2000 31 0,72% 
2001 19 0,46% 
2002 25 0,60% 
2003 25 0,60% 
2004 25 0,60% 
2005 43 1,00% 
2006 46 1,00% 
2007 51 1,20% 
2008 61 1,28% 
2009 89 1,80% 

(Hólmfríður Helga Sigurðardóttir, 2010; Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2005-2007; Reynir 
T. Geirsson o.fl., 2003-2004; Þingskjal 749 2003-2004) 
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Í ljósi þess að fæðingum í heimahúsi fór fjölgandi stofnaði Landlæknisembættið árið 2003 

starfshóp til að vinna að leiðbeiningum um heimafæðingar, sem síðan urðu að leiðbeiningum 

um val á fæðingarstað almennt.  Í þeim leiðbeiningum eru skilgreind fjögur mismunandi 

þjónustustig frá A-D.  Þar sem A táknar Landspítala og D er fæðingarstaður þar sem 

meðganga hefur verið eðlileg og fæðing er talin vera án aukinnar áhættu að mati ljósmóður 

og læknis.  Heimafæðing flokkast sem D2, þar sem ljósmóðir starfar og hefur aðgang að 

fæðingarstað með þjónustustig A-C (Landlæknisembættið, 2007).  Samkvæmt skilgreiningu 

Alþjóðasamtaka ljósmæðra og Ljósmæðralögum geta ljósmæður starfað sjálfstætt hvar sem 

er á eigin ábyrgð, jafnt í heimahúsum sem á sjúkrahúsum (Ljósmæðrafélag Íslands, e.d.; 

Ljósmæðralög, 1984).  Á Íslandi geta allar ljósmæður með ljósmóðurleyfi gert 

rammasamning við Sjúkratryggingar Íslands og starfað sjálfstætt sem ljósmæður 

(Tryggingastofnun, 2009).  Á Íslandi eru heimafæðingar innan kerfis þar sem þær eru 

greiddar af hinu opinbera og gert er ráð fyrir þeim í Leiðbeiningum um val á fæðingarstað  

(Landlæknisembættið, 2007).  Ljósmæður sem starfa við heimafæðingar gera það sjálfstætt 

en eiga greiðan aðgang að sjúkrahúsi af þörf er á því.  Af tíðnitöflunni hér að ofan má sjá að 

heimafæðingum hefur fjölgað jafnt og þétt og að mikil aukning varð árið 2009.  Áslaug 

Hauksdóttir ljósmóðir, sem hefur tekið á móti börnum í heimahúsum frá árinu 1997 og um 

helmingi þeirra barna sem fæðst hafa í heimahúsi síðan þá, skrifar aukninguna helst á 

upplýstari umræður á milli kvenna.  Kona sem fæðir heima segir öðrum konum frá reynslu 

sinni.  Einnig að kona sem fæðir einu sinni heima gerir það nær undantekningalaust aftur ef 

hún eignast fleiri börn (Hólmfríður Helga Sigurðadóttir, 2010).  Ekki hafa verið birtar 

rannsóknir á útkomu heimafæðinga á Íslandi en samkvæmt Áslaugu Hauksdóttur 

(Hólmfríður Helga Sigurðadóttir, 2010) og Guðrún Ólöfu Jónsdóttur (2004) hafa 

heimafæðingar á Íslandi gengið vel og nýburarnir sem fæðast heima eru alla jafna sprækir.  

Guðrún Ólöf Jónsdóttir var með úttekt á heimafæðingum árin 1992-2003 í 
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Ljósmæðrablaðinu (2004) og þar kom fram að af 113 konum sem skipulögðu heimafæðingu 

hafi 7 lokið heimafæðingu á Landspítalanum (6,2%) og í tvö skipti hafi þurft að fara með 

nýbura þangað (1,7%).   

Í ljósi þjóðfélagsaðstæðna er áhugavert að velta því upp hvort heimafæðingar séu ekki 

fjárhagslega hagkvæmari fyrir ríkissjóð en sjúkrahúsfæðingar.  Árið 2002 kom fyrirspurn 

þess efnis frá þingmönnunum Svanfríði Jónasdóttur og Þórunni Sveinbjarnardóttur til 

heilbrigðisráðherra.  Í svari heilbrigðisráðherra (Þingskjal 1363, 2001-2002) má sjá að árið 

2001 var kostnaður við eðlilega fæðingu án fylgikvilla á LSH umtalvert hærri en kostnaður 

við heimafæðingu. Johansen (2009) velti því einnig fyrir sér hvort heimafæðingar gætu verið 

hagvæmur kostur og gerði kostaðargreiningu og bar saman heimafæðingar og eðlilegar 

sjúkrahúsfæðingar án fylgikvilla í Danmörku.  Hennar niðurstaða er sú að heimafæðingar 

séu mun ódýrari kostur og ef 2,5% barna í Danmörku myndu fæðast heima spöruðust 13,6 

milljónir danskra króna árlega. 

 

2.4  Norræna rannsóknin  

2.4.1  Tilgangur og markmið 

Markmið Norrænu rannsóknarinnar er, eins og segir í sameiginlegri rannsóknaráætlun: „Að 

öðlast dýpri þekkingu á heilsu mæðra og barna þeirra eftir skipulagðar heimafæðingar á 

Norðurlöndum“.  Með því að skrá upplýsingar um skipulagðar heimafæðingar frá Svíþjóð, 

Finnlandi, Íslandi, Danmörk og Noregi og safna þessum upplýsingum saman fæst aukinn 

tölfræðilegur styrkur til að skoða útkomu mæðra og barna í heimafæðingum 

(http://www.nordichomebirth.com/). 
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Í Norrænu rannsókninni er skipulögð heimafæðing skilgreind sem allar fæðingar þar sem 

konan (og maki hennar) hefur fyrirfram ákveðið að fæða heima og fæðingin hefst heima, 

hvort sem barnið fæðist heima eða á sjúkrahúsi. 

Spurningalistarnir sem notaðir eru í rannsókninni eru þrír: fyrir ljósmóður sem var viðstödd 

skipulagða heimafæðingu, konu sem skipulagði að fæða heima og maka hennar sem var 

viðstaddur fæðinguna.  Nálgast má sænsku og dönsku útgáfu listanna á 

http://www.nordichomebirth.com/ . 

Hér á eftir verða listarnir skoðaðir hver fyrir sig, hvaða upplýsingar er verið að fá með þeim, 

að hverju er spurt og hvers vegna.  Hver eru meginumfjöllunarefni þeirra? 

2.4.2  Listi ljósmóður (fylgirit A) 

Um er að ræða 63 spurningar, af þeim eru 10 opnar þar sem ljósmóðirin getur bætt við þær 

upplýsingar sem fást með lokuðu spurningunum.  Listanum er skipt í kafla: 

bakgrunnsupplýsingar, upplýsingar um fyrri fæðingar, upplýsingar um skipulögðu 

heimafæðinguna, barnið, konuna og svo um flutning, hafi verið um flutning að ræða. 

Spurt er um bakgrunnsupplýsingar móður eins og aldur, hæð, þyngd, hjúskaparstöðu og 

atvinnu.  Einnig um fyrri fæðingar konunnar, hvar þær hafi átt sér stað, hver fæðingarmátinn 

var og um fylgikvilla. 

Spurt er um meðgönguna og svo skipulögðu heimafæðinguna.  Hvar átti fæðingin sér stað, 

lengd fæðingar, verkjameðferð, fæðingarstöður, spangarrifur , blæðingu, lyfjagjöf, inngrip, 

flutning í eða eftir fæðingu, meðferð á sjúkrahúsi ef um flutning þangað var að ræða og 

heilsufar viku eftir fæðingu.  Varðandi barn er spurt um fósturstöðu við fæðingu, þyngd, 

lengd, apgar, lyf, flutning á sjúkrahús, meðferð á sjúkrahúsi ef flutningur þangað, heilsufar 

viku eftir fæðingu og burðarmálsdauða.   
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2.4.3  Listi móður (fylgirit B) 

Listinn inniheldur 37 spurningar, af þeim eru tvær opnar spurningar.  Annarri þeirra var bætt 

við, en hún er ekki til staðar í sænska listanum.  Í þessari spurningu er konan spurð hvort það 

sé eitthvað annað varðandi fæðinguna sem hún vilji koma á framfæri og gefið rými fyrir það.  

Samskonar spurning var til staðar í báðum hinum listunum og tekin var ákvörðun um að 

spurningin ætti einnig heima í lista móður og henni því bætt aftan við listann.  Listinn 

skiptist í kafla eins og listi ljósmóður en ekki er sama uppsetning á þeim: skipulagða 

heimafæðingin, upplýsingar um barnið, fyrri meðgöngur og fæðingar, bakgrunnsupplýsingar 

og um flutning ef hann var.  

Spurt er um bakgrunnsupplýsingar eins og aldur, hjúskaparstöðu, menntun, atvinnu og 

móðurmál konu.  Beðið er um upplýsingar um fyrri fæðingar, ef það á við, hversu margar og 

hvar þær hafi átt sér stað.  Upplýsingar um skipulögðu heimafæðinguna, hverjir voru 

viðstaddir, tímalengd og upplifun á tíma.  Spurt er um upplifun og ánægju með ýmsa þætti 

fæðingarinnar svo sem ákvarðanatöku og samvinnu.  Hvernig móðirin upplifði þátt 

ljósmóðurinnar svo sem hvort hún hafi verið styðjandi, hvetjandi, vakandi fyrir þörfum og 

búið yfir viðeigandi þekkingu.  Spurt er um upplifun af verkjum og hríðum, hvort konan hafi 

óttast um líf sitt eða barns síns.  Einnig um gang fæðingar, fæðingastellingu og fylgikvilla 

hjá móður eftir fæðingu.  Spurt er opinnar spurningar um hvort einhver hafi reynt að hafa 

áhrif á ákvörðunina um að fæða heima.  Spurt er um fæðingarþyngd og lengd barns og hvort 

það hafi farið á brjóst innan tveggja tíma frá fæðingu.  Ekki er spurt frekar um heilsufar 

barns.  Leitað er upplýsinga um flutning ef konan var flutt á sjúkrahús fyrir eða eftir fæðingu 

barns, meðferð á sjúkrahúsi og upplifun konunnar af flutningnum.   

Konan er spurð tveggja spurninga sem snúa að því hvort nálgast megi frekari upplýsingar 

um hana.  Sú fyrri snýr að upplýsingum sem eru til í fæðingarskrá um þessa sömu fæðingu 
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og hljómar svona: „Villt þú gefa rannsakendum leyfi til að nálgast þær upplýsingar sem eru í 

fæðingarskrá Landspítala um fæðingu barns þíns (sömu upplýsingar og eru í mæðraskránni 

þinni)?  Ef þú gefur leyfi þitt biðjum við þig að skrifa kennitöluna þína hér fyrir neðan, ef 

ekki skildu þá reitinn eftir auðan.“ 

Sú seinni snýr að því hvort hafa megi samband til að frá frekari upplýsingar um 

heimafæðinguna og hljómar svona: „Má rannsóknarhópurinn hafa frekara samband við þig 

vegna þessarar heimafæðingar?  Ef já, vinsamlegast gefðu upp símanúmer eða netfang.“ 

Tilgangur fyrri spurningarinnar er að gera mögulegan samanburð á upplýsingum úr 

spurningalistum og upplýsingum úr mæðraskrá.  Tilgangur þeirrar seinni er að opna 

möguleika á frekari rannsóknum, þá mögulega eigindlegum rannsóknum þar sem 

heimafæðingar væru skoðaðar af meiri dýpt.  Gert er ráð fyrir að sækja sérstaklega um leyfi 

til Vísindasiðanefndar fyrir hverja rannsókn. 

2.4.4  Listi maka (fylgirit C) 

Listinn inniheldur 23 spurningar og af þeim eru tvær opnar.  Listinn skiptist í kafla þar sem 

spurt er um skipulögðu heimafæðinguna, hugsanlega áhættu tengda henni, fæðingar eldri 

barna og bakgrunnsupplýsingar.   

Makinn er spurður um hvers vegna heimafæðing hafi orðið fyrir valinu, hvenær sú ákvörðun 

hafi verið tekin og hvernig honum hafi liðið í fæðingunni.  Spurt er um ánægju með þætti 

eins og ákvarðanatöku og samvinnu, hvernig makinn upplifði þátt ljósmóðurinnar svo sem 

hvort hún hafi verið styðjandi, hvetjandi, vakandi fyrir þörfum og búið yfir viðeigandi 

þekkingu og hvort hann hafi óttast um líf maka síns eða barns.  Spurt er um hvernig hafi 

verið tekist á við mögulega áhættu tengda heimafæðingunni og hvaða úrræði hafi verið 

notuð.  Spurt er opinnar spurningar um hvort einhver hafi reynt að hafa áhrif á ákvörðunina 
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um að fæða heima.  Spurt er um fæðingar eldri barna eigi viðkomandi eldri börn.  Spurt er 

um bakgrunnsupplýsingar eins og aldur, hjúskaparstöðu, menntun og móðurmál.  Að lokum 

er svo spurt hvort heimafæðing yrði aftur fyrir valinu og síðan er makinn beðinn um að lýsa 

fæðingunni með eigin orðum.   

Með öllum þremur listunum fæst því heildstæð mynd af heimafæðingunni, útkomu móður og 

barns, aðstæðum við flutning og upplifun foreldra af heimafæðingunni og flutningi ef um 

hann var að ræða.   

Segja má að skipta megi umfjöllunarefni listanna í 4 meginþemu:  

1) Bakgrunnsupplýsingar.  2) Útkoma og fylgikvillar móður og barns.  3) Flutningur, tíðni 

hans og ástæður.  4) Upplifun af heimafæðingu og ástæða þess að hún var valin.  

Hvað segja fræðilegar heimildir um þessi efni?  Leitast verður við að skoða það í næsta kafla 

þar sem meginumfjöllunarefni listans er sett í fræðilegt samhengi. 

 

2.5  Umfjöllunarefni spurningalistanna sett í fræðilegt samhengi. 

2.5.1  Bakgrunnsupplýsingar  

Hvaða konur velja heimafæðingu?  Eru þær eitthvað frábrugðnar þeim sem velja sjúkrahús?  

Í spurningalistunum er spurt um bakgrunnsupplýsingar móður, en í rannsóknum á 

heimafæðingum hefur komið í ljós að ákveðinn munur er á efnahags- og félagslegum 

bakgrunni kvenna sem velja að fæða heima og þeirra sem velja að fæða á sjúkrahúsi.  

De Jonge o.fl. (2009) skoðuðu heimafæðingar í Hollandi á 7 ára tímabili (2000-2006) og 

báru saman við sjúkrahúsfæðingar (low-risk) á sama tímabili.  Skipulagðar heimafæðingar á 

tímabilinu voru 321.307.  Hjá þeim kom fram ákveðinn munur á konum sem skipulögðu 
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heimafæðingu og þeim sem skipulögðu sjúkrahúsfæðingu.  Þær sem skipulögðu 

heimafæðingu voru líklegri til að vera 25 ára eða eldri, með miðlungs eða hærri félags- og 

efnahagsstöðu, þær voru líklegri til að vera fjölbyrjur og af hollensku bergi brotnar.  Þær 

voru ólíklegri til að fæða við 37 vikna meðgöngu. 

Í rannsókn Johnson og Daviss (2005) voru bornar saman 5.418 skipulagðar heimafæðingar 

og allar sjúkrahúsfæðingar einbura í höfuðstöðu eftir 37 vikna meðgöngu (n=3.360.868) í 

Norður- Ameríku árið 2000.  Þar kom fram munur á þeim mæðrum sem skipulögðu 

heimafæðingu og þeim sem skipulögðu sjúkrahúsfæðingu.  Konur sem skipulögðu 

heimafæðingu voru að jafnaði eldri, með lægri félags- og efnahagsstöðu en með betri eða 

meiri menntun en hinar. 

Í sænskri rannsókn á því hvað einkenndi konur sem skipulögðu heimafæðingar í Svíþjóð 

(Hildingsson, Lindgren, Haglund og Rådestad, 2006) kom einnig fram ákveðinn munur á 

þessum hópum kvenna.  Skoðaðar voru 439 konur sem fæddu heima á árunum 1992-2001 og 

þær bornar saman við sambærilegan hóp (n=1.760) kvenna sem fæddi á sjúkrahúsi.  Þær sem 

völdu heimafæðingu voru líklegri til að vera eldri, fjölbyrjur, vel menntaðar, af evrópskum 

uppruna öðrum en sænskum.  Þær voru síður útivinnandi og með lægri fjölskyldutekjur en 

þær sem ekki skipulögðu heimafæðingu.  Rannsakendur ályktuðu að það virtist vera 

ákveðinn munur á lífstíl kvenna sem völdu að fæða heima í Svíþjóð samanborið við sænskar 

konur almennt.  

Af niðurstöðum þessara þriggja rannsókna má álykta að ákveðinn munur sé á bakgrunni eða 

lífstíl kvenna sem velja að fæða heima og hinna sem velja sjúkrahúsfæðingu.  Rannsóknirnar 

eru samhljóma um að konur sem velja heimafæðingu séu frekar eldri, fjölbyrjur og vel 

menntaðar.  Að þessi munur sé til staðar getur valdið ákveðinni villu þar sem konur sem 

fæða heima eru þá alltaf að einhverju leyti frábrugðnar samanburðarhópnum, sem er konur 



20 
 

sem ákveða að fæða á sjúkrahúsi og þessi munur getur haft áhrif á samanburðinn.  Þetta er 

mikilvægt að hafa í huga við framkvæmd rannsókna á heimafæðingum sem og þegar 

niðurstöður þeirra eru skoðaðar (Gyte og Dodwell, 2008; Gyte o.fl., 2009). 

2.5.2.  Útkoma og fylgikvillar móður og barns 

Mikið hefur verið deilt um hvort munur sé á útkomu og fylgikvillum mæðra sem skipuleggja 

heimafæðingu sem og barna þeirra. Ýmis samtök lækna og ljósmæðra hafa ályktað bæði 

með og á móti heimafæðingum.  Útkoma heimafæðinga hefur verið skoðuð í allmörgum 

rannsóknum og gegnum tíðina hafa niðurstöður ekki verið samhljóma (Wax, Pinette og 

Cartin, 2010).  Einkum hefur verið lögð áhersla á hvort aukning sé á alvarlegum veikindum 

eða dánartíðni móður eða barns.  Ýmislegt hefur háð þessum rannsóknum á útkomu og verða 

hér nefndir nokkrir helstu þættir.  Skortur hefur verið á tilviljanakenndum 

samanburðarrannsóknum.  Úrtök hafa ekki verið nógu stór, samanburðarhópar ekki 

nægjanlega vel skilgreindir og ekki gerður nógu skýr greinarmunur á skipulögðum 

heimafæðingum og hinum sem verða óvænt ( Gyte o.fl., 2009; Gyte og Dodwell, 2008; 

McLachlan o.fl., 2009; Vedam, 2003). 

Skortur á tilviljanakenndum samanburðarrannsóknum er sagður stafa af því að konur hafa 

yfirleitt mjög ákveðnar skoðanir á því hvar þær vilja fæða barn sitt og eru ekki reiðubúnar að 

láta tilviljun ráða því (Gyte o.fl., 2009; McLachlan o.fl., 2009).  Gerð hefur verið ein slík 

rannsókn (n=71) og í henni samþykktu 15% eða 11 konur að taka þátt.  Rannsakendur drógu 

þá ályktun að fáar konur væru tilbúnar að láta tilviljun ráða fæðingarstað og þær sem 

samþykktu þátttöku gerðu það til þess að eiga möguleika á heimafæðingu (Dowswell o.fl., 

1996).  Í Hollandi var reynt að gera tilviljanakennda samanburðarrannsókn (Hendrix o.fl., 

2009) en konur fengust ekki til þátttöku.  Helsta ástæða þess að þær neituðu þátttöku var að 

þær höfðu þegar valið sér fæðingarstað og höfðu ekki áhuga á að láta tilviljun ráða hvar þær 

fæddu.  Konurnar mátu rétt sinn til að velja mun meira en mögulegan vísindalegan ávinning 
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af rannsókninni.  Hvort það sé siðferðilega réttmætt að láta tilviljun ráða fæðingarstað 

kvenna hefur verið umdeilt eins og ýmsar aðrar tilviljanakenndar samanburðarrannsóknir og 

mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk virði ætíð val skjólstæðings (Hendrix o.fl., 2009).  Í 

Lögum um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 er staðið vörð um þennan grundvallarrétt og 

heilbrigðisstarfsmenn brýndir til að gæta þess að val skjólstæðinga þeirra sé upplýst og 

sjálfstæði þeirra virt. 

Þörf fyrir stórt úrtak í rannsóknum á útkomu skipulagðra heimafæðinga tengist því að verið 

er að skoða sjaldgæfa atburði eins og burðarmálsdauða og mæðradauða og til að fá 

marktækar tíðnitölur þarf stórt úrtak.  Heimafæðingar eru ekki algengar víðast hvar í hinum 

vestræna heimi og því getur reynst erfitt að fá svo stórt úrtak að niðurstöður verði 

tölfræðilega marktækar (Gyte o.f., 2009; Gyte og Dodwell, 2008).   

Í rannsóknum á útkomu er mikilvægt að greina á milli skipulagðra heimafæðinga og óvæntra 

því þessir hópar eru í raun mjög ólíkir, sem og útkoma þeirra (Gyte o.fl., 2009; McLachlan 

o.fl., 2009).  Konur sem skipuleggja heimafæðingu með ljósmóður viðstadda eiga yfirleitt að 

baki eðlilega meðgöngu, eru lausar við alla áhættuþætti og fæðingin er vel undirbúin.  Þær 

sem fæða óvænt heima geta verið með marga áhættuþætti eða vandamál á meðgöngu, þær 

hafa ekki undirbúið sig og ljósmóðir er ekki viðstödd og fæðing getur verið fyrir tímann 

(Vedam, 2003). Wax, Pinette og Cartin (2010) leggja mikla áherslu á muninn á skipulögðum 

og ekki skipulögðum heimafæðingum í samantektargrein sinni.  Þeir álykta jafnframt að 

grundvallar munur sé á útkomu og hún sé mun betri þar sem heimafæðingar eru ekki bara 

skipulagðar heldur einnig partur af viðurkenndri fæðingarþjónustu og ljósmæðurnar sem 

sinna þeim eru í góðum tengslum við sjúkrahús og konur sem fæða heima eru valdar að 

kostgæfni.   
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Að meðganga hafi verið eðlileg og ljósmóðir eða annar hæfur aðili sé viðstaddur 

heimafæðinguna eru grundvallaratriði í því að gera heimafæðingu að góðum valkosti bæði 

samkvæmt WHO og NICE (National Institude for Health and Clinical Excellence (NICE) , 

2007; World Health Organization (WHO), 1996 ).  Til að fá raunsæja mynd af útkomu 

skipulagðra heimafæðinga er því nauðsynlegt að greina þær frá öðrum heimafæðingum. 

Hér á eftir verða skoðaðar nokkrar nýlegar rannsóknir sem gerðar hafa verið á útkomu 

skipulagðra heimafæðinga.  Þær eiga það sameiginlegt að úrtök eru nokkuð stór (þó mjög 

misstór eða 790 til 321.307), um skipulagðar heimafæðingar er að ræða og útkoma er borin 

saman við samanburðarhóp sem fæddi á sjúkrahúsi.   

Heimafæðingar eru algengari í Hollandi en í öðrum vestrænum löndum og um 30% kvenna 

þar fæða heima.  De Jonge o.fl. (2009) skoðuðu heimafæðingar í Hollandi á 7 ára tímabili 

(2000-2006) og báru saman við sjúkrahúsfæðingar hjá sambærilegum hópi kvenna (low-risk) 

á sama tímabili (n=163.261).  Skipulagðar heimafæðingar á tímabilinu voru 321.307 talsins.  

Megin áhersla rannsóknarinnar var á tíðni burðarmálsdauða og tíðni innlagna á 

nýburagjörgæslu, en þetta stóra úrtak gaf möguleika á marktækum niðurstöðum fyrir svo 

sjaldgæf atvik.  Niðurstaða rannsóknarinnar var að hvorki var marktækur munur á tíðni 

burðarmálsdauða eftir fæðingarstað né var munur á tíðni innlagna á nýburagjörgæslu. 

Johnson og Daviss (2005) báru saman í rannsókn sinni 5.418 skipulagðar heimafæðingar og 

allar sjúkrahúsfæðingar einbura í höfuðstöðu eftir 37 vikna meðgöngu (n=3.360.868) í 

Norður- Ameríku árið 2000, þar sem ljósmóðir var við fæðinguna.  Galli við rannsóknina er 

hve víðtækur samanburðarhópurinn er og ákveðin gögn vantar um hann.  Áhersla þeirra var 

á inngripatíðni, tíðni flutninga, útkomu móður og barns og heilsufar 6 vikum eftir fæðingu.  

Í niðurstöðum þeirra kom fram að tíðni burðarmálsdauða í heimafæðingahópnum var 

sambærileg við tíðni í Norður Ameríku almennt.  Tíðni inngripa á borð við spangarskurð, 
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sogklukku og keisaraskurð var mun lægri hjá heimafæðingahópnum.  Spangarskurður 2,1% 

en 33% hjá samanburðahóp.  Sogklukkur 0,6% samanborið við 5,2% og keisaraskurður 

3,7% miðað við 19% hjá samanburðarhópnum. 

96% kvenna sem fæddu heima komu í 6 vikna eftirskoðun og 98,3% barna og 98,4% kvenna 

voru þá við góða heilsu.  Ekki voru gefnar upp tölur fyrir samanburðarhópinn.  

Hutton, Reitsma og Kaufman (2009) gerðu rannsókn á heimafæðingum í Ontario í Kanada á 

árunum 2003-2006.  Um var að ræða 6.947 konur sem höfðu skipulagt að fæða heima.  

Niðurstöður voru bornar saman við sambærilegan hóp kvenna sem fæddi á sjúkrahúsi 

(n=6.692).  Sami hópur ljósmæðra sinnti öllum konunum.  Í rannsókninni var fyrst og fremst 

verið að skoða tíðni burðarmálsdauða og alvarlegra veikinda en einnig var skoðuð 

inngripatíðni, heilsufar móður og brjóstagjöf.  Tíðni burðarmálsdauða var lág hjá báðum 

hópum eða 1 af hverjum 1000.  Ekki var marktækur munur á alvarlegum veikindum 

(heimafæðingahópur 2,4% samanborið við 2,8% hjá þeim sem fæddu á sjúkrahúsi).  Tíðni 

inngripa var lægri hjá konum í heimafæðingahópnum og má þar nefna að keisaratíðni var 

2,9% lægri (5,2% samanborið við 8,1%).  Hjá heimafæðingahópnum var einnig minna um 

áverka á spöng og blæðing yfir 1000 ml. var sjaldgæfari.  

Önnur kanadísk rannsókn var gerð í Bresku Kólombíu á árunum 2001-2004.  Janssen o.fl. 

(2009) skoðuðu útkomu allra skiplagðra heimafæðinga þar sem ljósmóðir var viðstödd á 

þessu tímabili, 2.889 fæðingar.  Samanburðarhópurinn (n=4.752) voru konur sem uppfylltu 

skilyrði um heimafæðingu en völdu að fæða á sjúkrahúsi og var sinnt af sama hópi 

ljósmæðra.  Niðurstöður voru einnig bornar saman við sambærilegan hóp kvenna þar sem 

fæðingalæknir hafði sinnt konunni í fæðingu, en sá hluti verður ekki skoðaður hér.  Skoðuð 

var tíðni inngripa og heilsufar móður og barns sem og dánartíðni.  Ekki reyndist marktækur 

munur á tíðni burðarmálsdauða hjá hópunum en tíðnin var 0,35 af 1000 hjá 
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heimafæðingahópnum og 0,57 af 1000 hjá þeim sem fæddu hjá ljósmóður á sjúkrahúsi.  

Börn sem fæddust heima voru síður líkleg til að verða fyrir áverkum í fæðingu, þurfa 

endurlífgun eða þurfa súrefnismeðferð lengur en 24 klst. eftir fæðingu.  Ekki reyndist munur 

á 5 mínútna apgar hjá hópunum.  Konur í heimafæðingahópnum voru síður líklegar til að 

verða fyrir 3°-4° rifu (1,2% samanborið við 2,9%), blæðingu eftir fæðingu (3,8% miðað við 

6%) eða inngripum í fæðingu (t.d. belgjarof, notkun oxytocins).  Tíðni sogklukkufæðinga 

var lægri (3,0% samanborið við 7,2%) sem og keisaratíðni sem var 7,2% hjá 

heimafæðingahópnum en 10,5% hjá þeim sem fæddu hjá ljósmóður á sjúkrahúsi.  

Í Svíþjóð hefur útkoma heimafæðinga verið rannsökuð en ekki tókst að finna rannsóknir frá 

neinu hinna Norðurlandanna á þessu efni.  Lindgren, Rådestad, Christensson og Hildingsson 

(2008) skoðuðu allar skipulagðar heimafæðingar í Svíþjóð á árunum 1992-2004.  Þessar 790 

fæðingar voru svo bornar saman við 11.195 skipulagðar áhættulitlar sjúkrahúsfæðingar.  

Ekki reyndist marktækur munur á tíðni burðarmálsdauða eða alvarlegara veikinda barna eftir 

hópum.  Ekki reyndist heldur munur á apgar stigum barnanna. Tíðni burðarmálsdauða var 

2,2 af 1000 fæðingum í heimafæðingahópnum en 0,6 af 1000 í sjúkrahússhópnum.  Þessi 

munur er sem fyrr segir ekki marktækur og hafa ber í huga smæð úrtaks og þar með hversu 

mikið hvert þessara sjaldgæfu atvika telur hjá svo litlu úrtaki.  Konur í 

heimafæðingahópnum voru síður líklegar til þess að verða fyrir blæðingu eftir fæðingu eða 

rifna 3°- 4° rifu.  Sogklukkufæðingar voru 2,2% í heimafæðingum en 9,6% í 

sjúkrahúsfæðingum og tíðni keisara 2,4% í heimafæðingum og 6,8% í sjúkrahúsfæðingum. 

Í þessum rannsóknum, sem fjallað er um hér að framan, þar sem úrtak var í öllum tilfellum 

nema einu frekar stórt, var samhljóma niðurstaða sú að ekki hafi verið marktækur munur á 

tíðni burðarmálsdauða né alvarlegum veikindum hjá börnum, þegar bornar voru saman 

skipulagðar heimafæðingar heilbrigðra kvenna í áhættulausri meðgöngu þar sem ljósmóðir 

er viðstödd og skipulagðar sjúkrahúsfæðingar.  Enn fremur kom fram í þessum rannsóknum 
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að líkur á 3°-4° spangarrifum og blæðingu eftir fæðingu eru minni hjá konum sem fæða 

heima og einnig er inngripatíðni mun lægri.  Þessar niðurstöður eru bæði konum og 

heimafæðingum í hag. 

Að þessum sömu niðurstöðum komust Fullerton, Navarro og Young (2007) í yfirlitsgrein 

sinni um skipulagðar heimafæðingar.  Eftir umfjöllun um niðurstöður rannsókna á útkomu 

skipulagðra heimafæðinga þar sem konum var sinnt af fagaðilum, um var að ræða 

heilbrigðar konur og meðganga var án áhættuþátta, komust höfundarnir að þeirri niðurstöðu 

að útkoma kvenna og barna í skipulögðum heimafæðingum sé þeim í hag í samanburði við 

önnur þjónustuform eins og sjúkrahús og fæðingarheimili.  Samhljóma niðurstöður má 

einnig finna í eldri rannsóknum en úrtök þeirra voru yfirleitt minni.  Ackermann-Liebrich 

o.fl. (1996) ályktuðu út frá niðurstöðum sinnar rannsóknar að ekki væri munur á tíðni 

burðarmálsdauða eftir fæðingarstað og að í heimafæðingum væri minna um inngrip.  

Wiegers, Keirse, Van Der Zee og Berghs (1996) komust að þeirri niðurstöðu að 

heimafæðingar komi jafn vel út og sjúkrahúsfæðingar og þegar um fjölbyrjur var að ræða var 

útkoman jafnvel betri í heimafæðingum.  Samantektargreining Olsen frá 1997 tekur undir 

þessar niðurstöður.   

Útkoma barns er það atriði sem mest áhersla er lögð á í rannsóknum á heimafæðingum, en í 

sumum og þá einkum eldri rannsóknum var því haldið fram að burðarmálsdauði væri aukinn 

í heimafæðingum (Lindgren, Rådestad o.fl., 2008).  Sem dæmi um rannsóknir þar sem 

niðurstaða rannsakenda hefur verið sú að heimafæðingum fylgi aukin tíðni burðarmálsdauða 

má nefna Bastian ofl. (1998) sem sýndi þreföldun á burðamálsdauða í heimafæðingum 

miðað við sjúkrahúsfæðingar í Ástralíu.  Þegar nánar er rýnt í rannsóknina kemur í ljós að 

konur sem flokkast í áhættumeðgöngu (með sykursýki, tvíburameðgöngur, fóstur í sitjandi 

stöðu og meðganga lengri en 42 vikur) voru í heimafæðingahópnum (Bastian, Keirse og 

Lancaster, 1998).  Eftir að útkoma úr áhættumeðgöngunum hefur verið aðgreind er ekki 
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lengur til staðar munur á dánartíðni (Lindgren, Rådestad o.fl., 2008).  Mori, Dougherty og 

Whittle (2008) skoðuðu allar fæðingar í Englandi og Wales á árunum 1994-2003 með það 

fyrir augum að bera saman tíðni þess að börn deyji í fæðingu á sjúkrahúsi og í 

heimafæðingu.  Þeir sögðu aukna tíðni tengda heimafæðingum, einkum þó þeim sem ekki 

voru skipulagðar og ef um var að ræða skipulagða heimafæðingu þar sem konan þurfti að 

flytjast á sjúkrahús.  Þessi rannsókn hefur reyndar verið gagnrýnd harðlega og Gyte o.fl. 

(2009) skrifuðu grein þar sem þeir gagnrýna aðferðafræði Mori, Dougherty og Whittle og 

telja að þær ályktanir sem þeir dragi endurspegli ekki niðurstöður og aðferðafræðilega 

veikleika rannsóknarinnar (Gyte o.fl., 2009). 

2.5.3.  Flutningur, tíðni hans og ástæður 

Samkvæmt WHO ættu skipulagðar heimafæðingar að eiga sér stað í tengslum við 

tímanlegan aðgang að ráðgjöf og flutningi og fyrirfram ætti að huga að skipulagi flutnings 

fyrir sérhverja fæðingu (World Health Organization, 1996).  Mikilvægt er að ábendingar 

fyrir flutningi séu skýrar til að takmarka vafaatriði.  Skýrar ábendingar auðvelda einnig 

samanburð í rannsóknum (Vedam, 2003).  Flutningstími, flutningsmáti og þeir aðilar sem 

koma að flutningunum eru þættir sem geta haft áhrif á útkomu móður og barns (World 

Health Organization, 1996). 

Hætta á flutningi í fæðingu eða strax eftir hana er eitt af því sem notað hefur verið sem 

mótrök gegn heimafæðingum á vesturlöndum (Lindgren, Hildingsson, Christensson og 

Rådestad, 2008).  Tíðni flutnings hefur verið nokkuð breytileg í rannsóknum og misjafnt er 

hvort gerður er greinarmunur á frum- og fjölbyrjum og hvort bráður flutningur sé tiltekinn 

sérstaklega.  Samantektargreinar gefa upp tíðni flutnings hjá frumbyrjum á bilinu 25-56% og 

hjá fjölbyrjum 3,5- 28,4% (Blix o.fl., 2008; Wax o.fl., 2010).  Frumbyrjur eru því í meiri 

hættu á að þurfa á flutningi að halda.  Algengasta ástæða flutnings er langdregið fyrsta eða 

annað stig fæðingar (Blix o.fl., 2008; Johnson og Daviss, 2005; Lindgren, Hildingsson o.fl., 
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2008; Wax o.fl., 2010).  Aðrar algengar ástæður eru farið legvatn lengur en 24 klst., þörf 

fyrir verkjastillingu, grunsamlegt hjartsláttarrit fósturs, blæðing og öndunarerfiðleikar 

nýburans (Johnson og Daviss, 2005; Lindgren o.fl., 2008; Wax o.fl., 2010).   

Lindgren, Hildingsson o.fl. (2008) skoðuðu flutning í skipulögðum heimafæðingum þegar 

þau rannsökuðu heimafæðingar í Svíþjóð, í rannsókn sem fjallað var nánar um hér að 

framan.  Hjá þeim kom fram að í 12,5% fæðinga var þörf á flutningi og í 85% þeirra tilfella 

átti flutningur sér stað fyrir fæðingu barnsins.  Tekið var fram að nær 1 af hverjum 4 

frumbyrjum þurfti flutning.  Algengasta ástæðan var skortur á framgangi og sú næst 

algengasta að ljósmóðir sem ætlaði að vera viðstödd fæðingu gat það ekki.  Heimafæðingar í 

Svíþjóð eru utan kerfis og ljósmæður sem sinna heimafæðingum hafa yfirleitt aðra atvinnu 

og því var þetta algeng ástæða.  Flutningur var vegna fósturstreitu í 5% tilfella og vegna þess 

að barn hafði þörf fyrir flutning hjá 3%. 

Johnson og Daviss (2005) könnuðu einnig tíðni flutninga í heimafæðingum í rannsókn sinni 

sem fjallað var um hér að framan.  Hjá þeim var tíðni flutninga 12,1% að meðaltali en hjá 

frumbyrjum 25,1% og fjölbyrjum 6,3%.  Í 83,4% tilfella átti flutningur sér stað fyrir 

fæðingu.  Algengasta ástæðan var skortur á framgangi, því næst þörf fyrir verkjastillingu og 

þreyta móður.  Eftir fæðingu voru algengustu ástæður föst fylgja, blæðing hjá móður og 

öndunarerfiðleikar hjá nýbura.  3,4% flutninga voru taldir vera bráðir af ljósmæðrunum sem 

sinntu konunum. 

2.5.4  Upplifun af heimafæðingu og ástæða þess að hún var valin 

Af því sem fjallað er um hér að framan má sjá að heimafæðingar koma yfirleitt vel út úr 

rannsóknum og fræðilegum úttektum.  Þær eru þó frekar lítið hlutfall fæðinga í flestum 

löndum.  Svíþjóð og Finnland eru dæmi um lönd þar sem heimafæðingar eru í raun ekki hluti 

af viðurkenndri fæðingaþjónustu.  Í báðum löndum hafa verið gerðar rannsóknir sem hafa 
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sýnt fram á að ef meira framboð væri á heimafæðingum og/eða betra aðgengi myndu fleiri 

konur fæða heima.  Heimafæðingatíðni í Svíþjóð yrði þá um 1% sem er tíu sinnum hærri en 

hún er nú (Hildingsson o.fl., 2003).  Í finnsku rannsókninni sögðu 6% kvenna að þær myndu 

velja heimafæðingu ef þær hefðu algjörlega frjálst val en tíðni heimafæðinga í Finnlandi er 

um 0,01% (Viisainen o.fl., 1998).  Þessar rannsóknir benda til þess að ákveðinn hluti kvenna 

vilji fæða heima.  En hvað liggur að baki þessari ósk þeirra?  Samkvæmt niðurstöðum 

rannsókna eru konur sem skipuleggja heimafæðingu að velja sér fæðingarstað þar sem þær 

hafa stjórnina, umhverfið er þægilegt, þær finna til öryggis, geta ráðið því hverjir eru 

viðstaddir fæðinguna og geta valið sér ljósmóður.  Þær vilja sleppa við flutning á sjúkrahús 

og stýrða umönnun sem þær telja þau veita, fæða án inngripa og lyfja og treysta á sjálfa sig 

og ljósmóðurina sem er viðstödd fæðinguna.  Fyrri slæm reynsla af sjúkrahúsum getur einnig 

verið áhrifavaldur í vali kvennanna (Boucher, Bennett, McFarlin og Freeze, 2009; 

Hildingsson o.fl., 2003; Janssen o.fl., 2009; Lindgren, Rådestad, Christensson, Wally-

Bystrom og Hildingsson, 2008; Sjöblom, Nordström og Edberg, 2006; Wax o.fl., 2010).  

Konur sem fæða heima eru yfirleitt mjög ánægðar með reynslu sína og myndu velja 

heimafæðingu aftur ef þær ættu þess kost (Blix o.fl., 2008; Wax o.fl., 2010).  Borin hefur 

verið saman ánægja kvenna sem skipuleggja heimafæðingu og þeirra sem skipuleggja 

sjúkrahúsfæðingu með fæðingarreynslu sína.  Fram kom marktækt hærra hlutfall ánægju hjá 

konum sem skipulögðu heimafæðingu (Christiaens og Bracke, 2009; Janssen, Carty og 

Reime, 2006) og konur sem skipulögðu heimafæðingu og fæddu heima mældust ánægðastar 

(Janssen o.fl., 2006). 

Af þessari úttekt á fræðilegri umfjöllun má sjá að listarnir fjalla um þætti sem mikið hafa 

verið rannsakaðir og skipta hvað mestu máli að hafa upplýsingar um þegar gera á valkostinn 

heimafæðingu skýran. 
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3.  Aðferðafræði 

3.1  Siðfræði rannsókna  

Öll vísindi byggja á rannsóknum af einhverju tagi.  Markmið slíkra rannsókna er að afla 

frekari þekkingar á viðkomandi sviði og stuðla þar með að þróun fræðigreinarinnar 

(Vilhjálmur Árnason, 1997). 

Rannsóknir sem hafa með manneskjur að gera krefjast ýtarlegrar umhugsunar í framkvæmd 

til þess að varðveita mannréttindi einstaklinga.  Helsta ástæðan fyrir því er að rannsóknir 

hafa ekki alltaf verið framkvæmdar á siðfræðilega réttan hátt og vegna þess að upp hafa 

komið siðferðilegar deilur um rannsóknir (Polit, Beck og Hungler, 2001).  Þrjú megin 

grundvallaratriði í siðfræði eru: virðing fyrir einstaklingnum, ávinningur (að skaða ekki 

einstaklinginn og gera mögulegan ávinning eins mikinn og hægt er) og réttlæti (Lo-Biondao-

Wood og Haber, 2002; Polit o.fl., 2001).  Enn fremur þarf alltaf að gæta réttinda þeirra sem 

þátt taka í rannsóknum og þau mannréttindi sem helst þarf að huga að, við undirbúning, 

skipulag, framkvæmd og úrvinnslu gagna, eru réttur til sjálfsákvörðunar, réttur til friðhelgi 

einkalífsins, nafnleynd, trúnaður, sanngjörn meðferð og varðveisla frá óþægindum og skaða 

(Burns og Grove, 2003; Lo-Biondao-Wood og Haber, 2002; Polit o.fl., 2001).  Þáttur í því að 

gæta réttinda er að afla tilskilinna leyfa áður en rannsókn er gerð.  Hluti af undirbúningi fyrir 

íslenska hluta rannsóknar á skipulögðum heimafæðingum er að senda umsókn til 

Vísindasiðanefndar og tilkynningu til Persónuverndar. Heilbrigðisstéttir eru undir strangri 

þagnarskyldu hvað varðar upplýsingar sem þær fá, því þar er oft um viðkvæmar 

persónuupplýsingar að ræða.  Farið verður með öll gögn úr rannsókninni sem trúnaðarmál.  

Hverjum spurningalista mun fylgja bréf þar sem rannsóknin verður kynnt fyrir 

þátttakendum, þeim heitið nafnleynd og gerður kunnur réttur þeirra til að hafna þátttöku í 
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rannsókninni.  Þeir sem samþykkja þátttöku svara spurningalistanum og er litið á það sem 

upplýst samþykki fyrir þátttöku. 

 

3.2  Rannsóknarsnið 

Til þess að þróa þekkingu í ljósmóðurfræði er nauðsynlegt að stunda rannsóknir.  Ljósmæður 

nota rannsóknarniðurstöður sér til stuðnings við klíníska ákvarðanatöku, stunda faglega 

gagnrýni og taka þátt í faglegri þróun.  Rannsóknir ljósmæðra miða að því að meta árangur 

og bæta umönnun og þjónustu við konur og fjölskyldur þeirra.  Þær eru gerðar til að svara 

spurningum sem sífellt koma upp í starfi ljósmæðra og grundvallast á gagnrýnni íhugun 

(Ljósmæðrafélag Íslands, 2000). 

Hér á eftir verður fjallað um þá aðferðafræði sem drög að rannsóknaráætlun (kafli 4.5) 

byggja á.   

Rannsóknin Heimafæðingar á Norðurlöndum verður unnin með megindlegri 

rannsóknaraðferð og við gagnasöfnun verða notaðir spurningalistar.  Út frá aðalrannsókninni 

verða líklega unnar eigindlegar rannsóknir en ekki verður fjallað um þann möguleika hér.  

Megindlegar rannsóknir eru gerðar til að mynda þekkingu sem hefur með tilgang og 

uppgötvun að gera.  Í þeim er unnið með mælanlegar stærðir og tölulegar upplýsingar.  Beitt 

er tölfræðilegum aðferðum þar sem tilgangurinn er að lýsa fyrirbærum, mæla stærðir og 

áreiðanleika sambanda milli þeirra (Burns og Grove, 2003; Polit o.fl., 2001).  

Rannsóknarsnið er lýsandi en lýsandi rannsóknir eru leið til þess að uppgötva nýja merkingu, 

lýsa því sem er til staðar, ákvarða tíðni atburða og flokka upplýsingar (Burns og Grove, 

2003).   
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3.2.1  Þýði og úrtak  

Þýði er heildarsafn atriða, einstaklinga eða tilfella sem hafa ákveðin einkenni og uppfylla 

ákveðnar forsendur (Burns og Grove, 2003; Polit o.fl., 2001).  Gert er ráð fyrir að þýði 

fyrirhugaðrar rannsóknar verði allar konur sem skipuleggja heimafæðingu á ákveðnu 

tímabili, makar þeirra og ljósmæður sem sinna þeim í heimafæðingunni. 

Úrtak er skilgreint sem hópur úr þýðinu sem valinn er til rannsóknar og endurspeglar 

einkenni þýðis rannsóknarinnar.  Úrtak er alltaf valið úr skilgreindu þýði (Burns og Grove, 

2003; Polit o.fl., 2001).  Í fyrirhugaðri rannsókn á það við að úrtakið er það sama og þýðið, 

markmiðið er að ná til allra í þýðinu. 

3.2.2  Spurningalisti 

Þegar safna á gögnum er mikilvægt að velja til þess viðeigandi aðferð.  Spurningalistar eru 

vel þekkt og viðurkennd aðferð til að safna upplýsingum.  Að nota spurningalista er skipuleg 

aðferð til að safna gögnum og hentar vel þegar rannsakandi veit fyrirfram hvaða 

upplýsingum hann leitar eftir og einnig ef safna á upplýsingum frá stórum hópi fólks (Lo-

Biondao-Wood og Haber, 2002; Polit o.fl., 2001).  Þeir eru hannaðir til að fá fram 

staðreyndir um þátttakendur eða einstaklinga sem þátttakendur eru tengdir, staðreyndir um 

atburði eða aðstæður sem þátttakendur þekkja, um trú, viðhorf, skoðanir, stig þekkingar eða 

áætlanir þátttakenda.  Spurningalistar eru byggðir upp á mismunandi hátt og spurningar geta 

verið opnar eða lokaðar (Burns og Grove, 2003; Lo-Biondao-Wood og Haber, 2002; Polit og 

Beck, 2008).  Spurningalistar geta verið prentað eyðublað eða eyðublað á tölvutæku formi, 

sem fólk fyllir sjálft út og hentar því til þess að safna upplýsingum sem hægt er að nálgast 

gegnum skriflega svörun þátttakenda.  Kostur er að þeir eru ódýr aðferð og svarandi getur 

verið nafnlaus.  Ekki næst fram sama dýpt og ef tekin eru viðtöl en spurningalistar fela í sér 

að spurningar eru bornar fram á stöðugan hátt, eins fyrir hvern þátttakenda og það getur 
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dregið úr líkum á skekkju/villum (Burns og Grove, 2003; Lo-Biondao-Wood og Haber, 

2002).  Einkum á það við ef vel er gætt að orðalagi og uppsetningu spurningalista, en ætíð er 

mikilvægt að hyggja að þessu tvennu við gerð spurningalista (Polit og Beck, 2008). 

Þó auðvelt sé að koma spurningalistum til stórs hóps fólks er svartíðni oft lág.  Ef svartíðni 

er undir 50% er hætt við að lýsandi eiginleikar úrtaks verði vafasamir.  Svarendum hættir 

einnig til að sleppa úr einhverjum spurningum og getur það ógnað réttmæti mælitækisins 

(Burns og Grove, 2003).  Í rannsókn á heimafæðingum í Svíþjóð árin 1992-2005 sem 

Lindgren (2008) fjallar um í doktorsverkefni sínu, var spurningalisti (sambærilegur þeim 

sem hér er fjallað um) sendur til kvenna sem höfðu fætt heima og var svörun 99%.  Lindgren 

tengir þetta háa svarhlutfall því að þetta var í fyrsta skipti sem skipulagðar heimafæðingar 

voru rannsakaðar í Svíþjóð en segir jafnframt að svona hátt svarhlutfall þegar heimafæðingar 

eru rannsakaðar sé ekkert einsdæmi.  

Það er því full ástæða til bjartsýni um skil lista í fyrirhugaðri rannsókn. 

3.2.3  Réttmæti og áreiðanleiki 

Þegar kemur að því að nota mælitæki eins og spurningalista vill rannsakandi vera viss um að 

mælitækið endurspegli í raun hugtökin sem verið er að mæla og að það skili samskonar 

niðurstöðum við endurteknar mælingar, það sé bæði réttmætt og áreiðanlegt. 

Áreiðanleiki vísar til nákvæmni niðurstaðna mælitækis/spurningalista.  Hann ákvarðast af 

því hve hátt hlutfall niðurstaðna sem fengnar eru með mælitækinu/spurningalistanum eru 

samskonar þegar gerðar eru endurteknar mælingar á tilteknu viðfangsefni, óháð tíma og ytri 

aðstæðum.  Hann hefur að gera með samkvæmni, nákvæmni, einsleitni, stöðugleika og 

sambærileika.  Mæling er áreiðanleg ef samskonar niðurstöður fást þegar viðfangsefnið er 

mælt aftur á sama skala.  Lítill áreiðanleiki er tilkominn vegna þess að tilviljunarkenndir 
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þættir hafa áhrif á niðurstöðuna þannig að hún endurspeglar verr það fyrirbæri sem ætlunin 

var að mæla (Burns og Grove, 2003; Lo-Biondao-Wood og Haber, 2002; Polit o.fl., 2001).   

Réttmæti mælitækis ákvarðast af því hversu vel tækið raunverulega endurspeglar hugtökin 

sem verið er að mæla.  Það er að segja hvort mælitækið mæli það sem því er ætlað að mæla.  

Við þróun mælitækis er reynt að tryggja réttmæti þegar atriðin eru valin (Burns og Grove, 

2003; Lo-Biondao-Wood og Haber, 2002; Polit o.fl., 2001).  Gerður er greinarmunur á 

ýmsum tegundum réttmætis og verður hér fjallað lítillega um tvær þeirra. 

Innihaldsréttmæti segir til um hvort mælitæki og þættirnir sem það inniheldur séu í samræmi 

við það sem rannsakandi ætlar að mæla.  Innihaldsréttmæti mælitækisins er því byggt á 

dómgreind því það er engin algjörlega hlutlæg leið til að mæla það.  Leiðin sem er farin, er 

að sérfræðingar á viðkomandi sviði eru fengnir til að greina hversu viðeigandi þættir 

mælitækisins eru (Lo-Biondao-Wood og Haber, 2002; Polit o.fl., 2001).   

Yfirborðsréttmæti á við um hvort tækið líti út fyrir að mæla það sem það á að mæla.  Til þess 

eru fengnir sérfræðingar á viðkomandi sviði sem lesa mælitækið og meta hvort það líti út 

fyrir að mæla það sem á að mæla (Lo-Biondao-Wood og Haber, 2002; Polit o.fl., 2001).   

Forprófun er skilgreind sem minni útgáfa af fyrirhugaðri rannsókn, reynslukeyrsla á 

fyrirhugaðri aðferðafræði eða mælitæki sem er gerð til að undirbúa stærri rannsókn eða sem 

lokaskref í þróun mælitækis (Burns og Grove, 2001).  Forprófun er hægt að nota til að þróa 

og fullgera skrefin í rannsóknarferlinu, rannsóknaraðferð, gagnasöfnunartæki eða 

gagnasöfnunarferli.  Forprófun getur verið mjög gagnleg til að meta áreiðanleika og réttmæti 

mælitækis.  Hægt er að hafa innbyggða í forprófunina mælingu á áreiðanleika og réttmæti 

mælitækis (Burns og Grove, 2001; Polit og Beck, 2008).  Það gerir rannsakenda kleift að 

athuga áreiðanleika og réttmæti mælitækis fyrir úrtakið sem ætlunin er að vinna með frekar 

en að treysta á fyrri niðurstöður um mælitækið (Lo-Biondao-Wood og Haber, 2002).  Með 
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forprófun koma mögulegir gallar mælitækis í ljós til dæmis hvort orðalag er skýrt og 

þáttakendum finnist það aðgengilegt, hvort um meiriháttar villur er að ræða og hvort 

mælitækið mæli það sem því er ætlað.  Með því að finna gallana er hægt að gera úrbætur 

áður en farið er af stað með rannsóknina sjálfa (Polit og Beck, 2008; Polit o.fl., 2001). 

Markmið forprófunar getur því verið að fullgera gagnasöfnunartæki eins og spurningalista 

og meta réttmæti hans. 

3.2.4  Réttmæti og áreiðanleiki spurningalistanna um skipulagða heimafæðingu 

Upprunaleg útgáfa listanna er á sænsku.  Listarnir þrír eru byggðir á og þróaðir út frá 

spurningalista sem notaður var í sænskri rannsókn á heimafæðingum sem Helena Lindgren 

fjallar um í doktorsverkefni sínu (2008).  Rannsóknarhópurinn samanstóð af H. Lindgren, 

I.J. Rådestad, K. Cristensson og I.M. Hildingsson.  Sá spurningalisti var ætlaður mæðrum 

sem höfðu skipulagt heimafæðingu.  Hann var byggður á klínískri reynslu rannsakenda, 

heimildaleit, reynslu rannsakenda af því að vinna með og taka viðtöl við foreldra sem höfðu 

reynslu af skipulögðum heimafæðingum.  Nokkrar af spurningunum höfðu verið notaðar í 

fyrri rannsóknum rannsakenda.  Innihaldsréttmæti listans byggir því á sérfræðiþekkingu 

þeirra aðila sem þróuðu hann.  Yfirborðsréttmæti þessa spurningalista var metið með tilliti til 

hvort konurnar skildu spurningar listans rétt.  Listinn hefur verið lagður fyrir 750 konur í 

Svíþjóð og niðurstöður þeirra rannsóknar verið birtar (Lindgren, 2008; Lindgren, 

Hildingsson o.fl., 2008; Lindgren, Rådestad, Christensson, Wally-Bystrom og Hildingsson, 

2008).  Það má því ætla að innihalds- og yfirborðsréttmæti sænska listans sé staðfest. 

Sem fyrr segir hafa síðan verið unnir þrír listar út frá þeim upprunalega, einn fyrir 

ljósmæður, einn fyrir mæður og einn fyrir maka þeirra.  Þeir hafa svo verið þýddir á dönsku 

og norsku og nú einnig á íslensku.  Verkefnahópurinn sem stendur að baki sameiginlegu 

norrænu rannsókninni stendur fyrir þessari þróun listanna og er réttmæti og áreiðanleiki 
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þeirra byggður á viðtækri faglegri þekkingu og reynslu. Forsvarsmenn hópsins eru Helena 

Lindgren (Svíþjóð), Hanne Kjaergaard (Danmörk) og Ellen Blix (Noregur).  

Réttmæti og áreiðanleiki íslensku spurningalistanna um skipulagða heimafæðingu 

Innihaldsréttmæti listanna hefur verið staðfest erlendis og því fólst innihaldsréttmæti 

íslensku listanna fyrst og fremst í því að halda innihaldi og merkingu listanna við þýðingu.  

Gert er ráð fyrir að það sama eigi við um áreiðanleika þeirra.  Fjallað er um þýðingarferli 

listanna í kafla 3.3.1.  Yfirborðsréttmæti listanna eða það hvort þeir líti út fyrir að mæla það 

sem ætlast er til að þeir mæli, var metið af þremur ljósmæðrum sem fengnar voru til að fara 

yfir listanna og koma með athugasemdir ef eitthvað mátti betur fara og með forprófun. 

Forprófun listanna var hluti af lokaverkefni annars ljósmóðurnema, Guðlaugar 

Björgvinsdóttur.  Tilgangur forprófunarinnar var að fá athugasemdir frá foreldrum um 

spurningalistanna og að meta réttmæti þeirra eftir þýðingu.  Listarnir voru lagðir fyrir 6 pör 

sem höfðu skipulagt heimafæðingu, eftir að þau höfðu lesið upplýsingablað frá 

rannsakendum og undirritað upplýst samþykki (fylgirit E).  Þátttakendur svöruðu listunum 

og að því loknu svöruðu þau spurningum um hversu skýr og aðgengilegur þeim þótti listinn 

og hvort einhverjar spurningar hefðu valdið þeim vandræðum (fylgirit D).  Einnig voru tekin 

viðtöl við konurnar út frá ákveðnum spurningum í listanum um reynslu þeirra og upplifun af 

heimafæðingunni með áherslu á áhrifaþætti á ákvörðunina um að fæða heima.  Varðandi 

frekari umfjöllun um framkvæmd forprófunar er vísað í verkefni Guðlaugar. 

 

3.3  Að þýða spurningalista (mælitæki) 

Það verður æ algengara að rannsóknir á sviði heilbrigðisvísinda nái til margra landa þar sem 

töluð eru mismunandi mál og menning getur verið ólík.  Við þessar aðstæður er mikilvægt 

að gætt sé að þýðingu mælitækja svo niðurstöður séu sambærilegar milli þátttökulandanna 
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(Sperber, 2004).  Mikilvægt er að þeir heilbrigðisstarfsmenn/rannskendur sem hyggja á 

rannsóknir sem ná til margra landa þekki þá aðferðafræði sem liggur til grundvallar við 

þýðingu og þau vandamál er oft koma upp (Sperber, 2004).  Það er vel þekkt að til þess að 

hægt sé að nota mælitæki og niðurstöður þeirra milli landa er ekki nóg að þýða tækið orð frá 

orði heldur er einnig mikilvægt að aðlaga orðalag og orðaval að menningu á hverjum stað til 

að innihaldsréttmæti haldi sér (Beaton, Bombardier, Guillemin og Ferraz, 2000; Sperber, 

2004).  Í yfirlitsgrein Acquadro, Conway, Hareendran og Aaronson (2008) kemur fram að til 

eru ýmsar aðferðir og leiðbeiningar um hvernig fara skuli að við þýðingarvinnuna og í raun 

sé þörf á frekari rannsóknum á aðferðum við þýðingar milli landa áður en hægt er að mæla 

með einhverjum ákveðnum leiðbeiningum.  Þeir telja þó að leiðbeiningar Beaton o.fl. (2000) 

meðal þeirra sem hvað helst er hægt að mæla með.  

Heimildir eru samhljóma um að mikilvægustu þættir, til að tryggja að þýðing sé vönduð, 

niðurstöður nothæfar milli landa og innihaldséttmæti haldi sér, séu eftirfarandi, notaðar hver 

á eftir annarri. 

• Bein þýðing.  Þýðandi eða þýðendur (oft er mælt með að þeir séu tveir) sé tvítyngdur 

eða vel fær á bæði mál sem þýtt er úr og þýða skal í.  Þýðandi þýðir frumgerð 

mælitækis yfir á hið ráðgerða tungumál.  Aðferðin er algerlega háð hæfileikum og 

þekkingu þýðandans og er jafnvel þegar um reyndan þýðanda er að ræða, ekki 

fullnægjandi ein og sér.  

• Bak þýðing.  Að beinni þýðingu lokinni er annar/aðrir aðili (oft er mælt með að þeir 

séu tveir) fenginn til að þýða mælitækið til baka á frummálið, þessar þýðingar eru 

svo bornar saman.  Þetta er sú aðferð sem er talin henta best til að ná menningarlegu 

samræmi milli mælitækja. 
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• Forprófun mælitækis að þýðingarferli loknu, þar sem mælitækið er lagt fyrir hóp 

sambærilegan ætluðum þátttakendum í rannsókn og þeir svo spurðir út í mælitækið.  

Forprófun er hluti þess að tryggja að þýðingin sé menningarlega jafngild 

frumgerðinni. 

(Beaton o.fl., 2000; Carlson, 2000; Sperber, 2004; Su og Parham, 2002).   

• Yfirferð sérfræðihóps.  Beaton ofl. (2000) bæta því við sem mikilvægum hluta 

þýðingarferlis að sérfræðihópur fari yfir réttmæti þýðingar áður en forprófun er gerð 

og tryggi að öllum spurningum sem upp hafa komið í þýðingarferlinu sé svarað. 

Í grein Sperber (2004) kemur fram að upp geti komið vandamál ef þýðandi hafi ekki 

þekkingu á mælitækinu og því sviði sem ætlunin er að nota það á.  Reyndir þýðendur geti 

því lent í vandræðum með að þýða læknisfræðilegan texta.  Í grein Carlson (2000) er tekið 

undir þetta og jafnframt lagt til að ekki aðeins ætti þýðandi að hafa gott vald á báðum málum 

heldur einnig hafa þekkingu á því sviði sem rannsaka á og því hvernig rannsóknin verði 

framkvæmd.  Enn fremur ætti alltaf að gera grein fyrir hæfni þýðenda í skýrslum um 

þýðinguna. 

Bullinger, Anderson, Cella og Aaronson (1993) tala um að mismunandi mikla áherslu þurfi 

að leggja á menningaraðlögun mælitækja.  Tekið er sérstaklega fram að á svæði eins og 

Skandinavíu þar sem menningarmunur er lítill sé ekki þörf á jafn víðtækum aðgerðum og þar 

sem menningarmunur er mikill.   

3.3.1  Þýðing spurningalista fyrir norræna rannsókn á heimafæðingum 

Spurningalistarnir sem notaðir eru í samnorrænu rannsókninni eru allir þrír til á sænsku og 

dönsku og spurningalisti ætlaður ljósmóður er líka til á norsku.  Ákveðið var að þýða 

listanna af sænsku bæði vegna þessa að það er upprunalega útgáfa þeirra og það er það mál 
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sem þýðandi hefur best á valdi sínu af norðurlandamálum.  Spurningalistarnir voru því 

þýddir úr sænsku yfir á íslensku en norska og danska útgáfan höfð til hliðsjónar.  Sænsku og 

dönsku listanna má nálgast á http://www.nordichomebirth.com/. 

Í ljósi þess sem fjallað er um hér að framan um kröfur til þýðenda, það er að hann hafi 

þekkingu á mælitækinu, því sviði sem ætlunin er að nota það á og hafi gott vald á báðum 

málunum, er þýðandi ágætlega hæfur.  Er hjúkrunarfræðingur og ljósmóðurnemi með 

íslensku að móðurmáli og hefur búið í Svíþjóð og starfað þar sem hjúkrunarfræðingur og því 

talandi á sænsku.  Við þýðingu var eftirfarandi ferli ákveðið með tilliti til fræðilegra 

heimilda og einkum stuðst við leiðbeiningar frá Beaton o.fl. (2000).  Þar sem ekki er 

stórvægilegur menningarmunur milli Norðurlandana er einkum um þýðingu á máli að ræða, 

samanber Bullinger o.fl. (1993) og ekki þótti þörf fyrir bakþýðingu í þessu tilviki. 

1.  Listarnir þýddir hver fyrir sig af sænsku á íslensku.  Þýðing borin saman við norska 

og danska lista.  Upp komu spurningar vegna atriða sem ekki voru eins í norska og 

sænska listanum og með þau leitað til leiðbeinanda og fundin viðeigandi lausn. 

2. Yfirferð hóps sérfræðinga. Íslensku þýðingarnar og sænsku listarnir voru bornir 

saman og þýðing gagnrýnd.  Ljósmæðralistinn var skoðaður af þremur ljósmæðrum.  

Fyrst af tveimur íslenskum sænskumælandi ljósmæðrum starfandi á fæðingargangi 

með ólíkan bakgrunn og starfsreynslu.  Síðan af íslenskri sænskumælandi ljósmóður 

sem hefur jafnframt víðtæka reynslu af rannsóknarstörfum og gerð og þýðingu 

spurningalista.  Enn fremur fóru þrjár ljósmæður yfir íslensku útgáfu listans og gerðu 

athugasemdir við málfar og skýrleika spurninganna.  Listar fyrir mæður og maka 

voru skoðaðir af tveimur  sænskumælandi Íslendingum (konu og karli) sem hafa búið 

um árabil í Svíþjóð og lokið þar sérfræðinámi á sínum sviðum sem og sænskunámi.  

Þau skoðuðu réttmæti þýðingar en komu jafnframt með athugasemdir um það sem 
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betur mátti fara í málfari.  Einnig voru tveir aðilar fengnir til að fara yfir listanna með 

tilliti til málfars og skýrleika spurninga á íslensku.   

3. Forprófun.  Forprófun spurningalistanna var hluti af lokaverkefni annars 

ljósmóðurnema, Guðlaugar Björgvinsdóttur.  Listarnir voru lagðir fyrir 6 pör sem 

höfðu skipulagt heimafæðingu og síðan tekin viðtöl við konurnar út frá ákveðnum 

spurningum í listanum um reynslu þeirra og upplifun af heimafæðingunni.  Nánar er 

hægt að lesa um þetta í lokaverkefni Guðlaugar.  Þeir foreldrar sem tóku þátt í 

forprófun fylltu jafnframt út spurningalista þar sem spurt var um upplifun þeirra af 

því að svara listunum, hversu skýrar þeim þættu spurningarnar og hvort eitthvað við 

málfar hans vefðist fyrir þeim.  Tekið var tillit til þeirra athugasemda við endanlega 

útgáfu listans. 

Þessi yfirferð var talin tryggja að innihaldsréttmæti listanna héldi sér sem og 

yfirborðsréttmæti þeirra. 

Sænska útgáfa spurningalistanna er á tölvutæku formi og er svarað á netinu.  Það þurfti því 

að hyggja að uppsetningu jafnt sem orðalagi við þýðingu.  Við uppsetningu og orðalag 

listanna á íslensku var stuðst við leiðbeiningar frá Polit og Beck (2008) en þær hafa gefið út 

kennslubækur í aðferðafræði hjúkrunarrannsókna um árabil og kafla Þorláks Karlssonar 

(2003) í Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum.   
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4.  Niðurstöður og umræður 

4.1  Hver er staða heimafæðinga á Norðurlöndum? 

Ljóst er að umgjörð um heimafæðingar er mismunandi á Norðurlöndum sem og tíðni þeirra, 

sjá töflu 2, en í öllum löndunum eru það ljósmæður sem sinna heimafæðingum.  Löndin eiga 

það sameiginlegt að skráningu er ábótavant og því erfitt að nálgast tölur um skipulagðar 

heimafæðingar og fylgja eftir afdrifum þeirra. 

Í Svíþjóð og Finnlandi eru heimafæðingar löglegar en utan hins almenna heilbrigðiskerfis og 

konur sem vilja fæða heima þurfa sjálfar að útvega sér ljósmóður og standa fyrir öllum 

kostnaði.  Í Noregi og Danmörku er gert ráð fyrir heimafæðingum innan heilbrigðiskerfisins.  

Í Noregi þarf konan sjálf að finna sér ljósmóður og stendur fyrir hluta kostnaðar sjálf.  Í 

Danmörku eru bæði til staðar heimafæðingaljósmæður sem starfa á eigin vegum og kerfi þar 

sem ljósmæður starfa á sjúkrahúsum og sinna jafnframt heimafæðingum frá sjúkrahúsinu.  Á 

Íslandi starfa heimafæðingaljósmæður sjálfstætt en innan kerfis og eru með samning við 

Sjúkratryggingar Íslands sem greiða fyrir þjónustuna.   

Tafla 2. Heimafæðingar á Norðurlöndunum 

Land - Ár Tíðni 

Svíþjóð     1992-2005  0,085% 

Noregur    1999-2004  0,30% 

Danmörk   2003-2008  0,90% 

Finnland    ekki ljóst >0,10% 

Ísland        1996-2009  0,73% 

Tölur frá löndunum eru misaðgengilegar og ekki reyndist unnt að nálgast nákvæmari tölur 

frá Finnlandi sökum tungumálaerfiðleika.  Tímabil eru mismunandi eftir því hvaða tölur 

voru aðgengilegar.   
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 Út frá tíðnitölum (sjá töflu 2) og skipulagi heimafæðinga í löndunum, sem fjallað er um hér 

að framan, er hægt að draga þá ályktun að tíðni sé hærri þegar vel er staðið að 

heimafæðingum, þær eru innan heilbrigðiskerfisins og konurnar þurfa ekki sjálfar að standa 

fyrir kostnaði.  Þannig er málum háttað í Danmörku (Johansen, 2009) og tíðni heimafæðinga 

þar hefur verið stöðug síðustu ár og var 0,9% árið 2008 (Sundhetsstyrelsen, 2009).  Á Íslandi 

er sömu sögu að segja og tíðnin var 1,8% árið 2009.  Í Finnlandi og Svíþjóð þar sem 

heilbrigðiskerfið gerir ekki ráð fyrir heimafæðingum er tíðnin undir 0,1% (Lindgren, 2008; 

Viisainen, 2001).  Staða heimafæðinga er því mjög ólík á Norðurlöndum.  Áhugavert verður 

hvort niðurstöður úr rannsókn á útkomu heimafæðinga geti orðið til þess að styrkja stöðu 

heimafæðinga í þeim löndum þar sem staðan er veikust. 

Á Íslandi hefur heimafæðingum fjölgað jafnt og þétt síðustu ár, sjá töflu 1.  Frá 2005 hafa 

þær verið 1% allra fæðinga eða meira með nýju hámarki árið 2009 þegar þær voru 1,8%. 

Tafla 1.  Heimafæðingar á Íslandi 

Heimafæðingar 
á Íslandi 

  
  

Ár Tíðni 
Hlutfall allra 
fæðinga 

1996 9 0,20% 
1997 9 0,20% 
1998 6 0,14% 
1999 17 0,40% 
2000 31 0,72% 
2001 19 0,46% 
2002 25 0,60% 
2003 25 0,60% 
2004 25 0,60% 
2005 43 1,00% 
2006 46 1,00% 
2007 51 1,20% 
2008 61 1,28% 
2009 89 1,80% 
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Tíðni heimafæðinga á Íslandi er sú hæsta á Norðurlöndum, heimafæðingar eru innan kerfis 

og greiddar af ríkinu.  Þeim hefur fjölgað verulega og útkoma þeirra virðist vera góð.  Það er 

því mjög áhugavert að sjá hvort hvort sama þróun verður á næstu árum sem og útkomuna úr 

fyrirhugaðri rannsókn.  

 

4.2  Hvert er megininnihald spurningalistanna og hvað segja heimildir um efni 

þeirra? 

Er meginumfjöllunarefni listanna í samræmi við áherslur í rannsóknum og fræðileg skrif um 

heimafæðingar? 

Áherslur listanna þriggja eru aðeins mismunandi en með öllum þremur listunum fæst 

heildstæð mynd af heimafæðingu, útkomu móður og barns, upplýsingum um flutning og 

upplifun foreldra af heimafæðingu og flutningi ef um hann var að ræða.   

Með ljósmóðurlistanum fáum við upplýsingar sem eru að miklu leyti þær sömu og koma 

fram í mæðraskrá en við bætast upplýsingar um heilsufar móður og barns viku eftir fæðingu.  

Einnig fáum við upplýsingar um flutning, tíðni flutnings sem og ástæður, hvernig hann fór 

fram og hvað tók við eftir að á sjúkrahús var komið en það eru mikilvægar upplýsingar sem 

týnast oft í hefðbundinni skráningu.   

Í lista móður er að hluta til verið að spyrja um sömu staðreyndir og spurt er um í lista 

ljósmóður.  Við bætast svo spurningar um upplifun konunar af því sem gerðist í fæðingunni, 

fylgikvillum og um flutning ef hann var.  Með þessum lista fæst því aukin dýpt í upplýsingar 

um heimafæðinguna, í viðbót við vitneskju um hvað gerðist vitum við einnig hvernig konan 

upplifði atburðina. 
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Í lista maka er áherslan önnur en í hinum tveimur listunum.  Ekki er spurt mikið um 

staðreyndir varðandi fæðinguna heldur er áherslan á ákvörðunina að fæða heima, upplifun og 

ánægja með fæðinguna og undirbúning fyrir heimafæðingu.  Þar fáum við þeirra hlið og 

upplifun sem gefur aðra mynd og nýjar upplýsingar um heimafæðinguna. 

Þær upplýsingar sem fást með listunum er hægt að bera saman við upplýsingar sem eru til í 

mæðraskrá konunnar sjálfrar. Samanburður milli listanna þriggja er einnig mögulegur.  Enn 

fremur er mögulegur samanburður við upplýsingar úr mæðraskrám kvenna með annan 

fæðingarstað eins og sjúkrahús. 

Eins og áður hefur verið fjallað um má skipta umfjöllunarefni listanna í 4 megin þemu: 

Bakgrunnsupplýsingar um móður/konuna sem skipulagði heimafæðinguna eins og aldur, 

hjúskaparstaða, menntun, atvinna og upplýsingar um fyrri fæðingar ef það á við.  Samskonar 

upplýsingar eru fengnar um föður/maka konunnar. 

Skoðaðar voru þrjár rannsóknir á bakgrunni kvenna sem völdu heimafæðingu, ein sænsk, ein 

norður-amerísk og ein hollensk.  Af niðurstöðum þessara þriggja rannsókna má álykta að 

ákveðinn munur sé á bakgrunni eða lífstíl kvenna sem völdu að fæða heima og hinna sem 

völdu sjúkrahúsfæðingu.  Rannsóknirnar voru samhljóma um að konur sem völdu 

heimafæðingu voru frekar eldri, fjölbyrjur og vel menntaðar ( De Jonge et al., 2009; 

Hildingsson o.fl., 2006; Johnson og Daviss, 2005).  Samantektargrein Wax o. fl. (2010) 

komst að sömu niðurstöðu.  Það verður áhugavert að sjá hvort þessi munur á bakgrunni eða 

lífstíll komi fram í samnorrænu rannsókninni og hvernig þessu er háttað á Íslandi og hvort 

hægt verður að sjá sambærilegan mun á bakgrunni þeirra kvenna sem velja heimafæðingu og 

þeirra sem velja sjúkrahúsfæðingu.  Einnig gæti verið áhugavert að bera saman milli landa 

hvort munur sé á bakgrunni kvennanna þar sem konur þurfa að hafa mismunandi mikið fyrir 

að skipuleggja heimafæðingar í löndunum.   



44 
 

Útkoma og fylgikvillar móður og barns, það er hvernig móður og barni heilsast og hvort upp 

hafi komið fylgikvillar í kjölfar fæðingar eins og hvort konan hafi rifnað eða henni blætt eftir 

fæðinguna.  Enn fremur er spurt um gang fæðingar og tímalengd. 

Er munur á tíðni vandamála eða fylgikvilla hjá konum sem ákveða að fæða heima 

samanborið við sjúkrahúsfæðingar hjá sambærilegum hópi?  Er munur á útkomu hjá börnum 

þessara kvenna?  Þetta eru spurningar sem mikið hefur verið deilt um og útkoma 

heimafæðinga hefur verið skoðuð í allmörgum rannsóknum og gegnum tíðina hafa 

niðurstöður ekki verið samhljóma.  Ýmislegt hefur háð þessum rannsóknum á útkomu eins 

og fjallað er um í kafla 2.5.2.  Má þar helst nefna að úrtök hafa ekki verið nægjanlega stór til 

að niðurstöður hafi náð tölfræðilegri marktækni og ekki hefur verið gerður greinarmunur á 

skipulögðum heimafæðingum og þeim sem ekki eru skipulagðar ( Gyte o.fl., 2009;Gyte og 

Dodwell, 2008; McLachlan o.fl., 2009; Vedam, 2003).  Samnorrænn gagnabanki þar sem 

eingöngu eru skráðar skipulagðar heimafæðingar færir okkur nær því að geta fengið 

tölfræðilega marktækar niðurstöður um útkomu heimafæðinga á Norðurlöndum. Því hlýtur 

að vera mikilvægt að öll löndin vinni saman að þessu verkefni. 

Fjallað var um niðurstöður fimm nýlegra rannsókna á útkomu heimafæðinga þar sem úrtak 

er í öllum tilfellum nema einu frekar stórt (n=790 til 321.307).  Minnsta rannsóknin er sú 

eina sem hefur verið gerð á Norðurlöndum um útkomu heimafæðinga.  Samhljóma 

niðurstaða þeirra var að ekki sé marktækur munur á tíðni burðarmálsdauða né alvarlegum 

veikindum hjá börnum þegar bornar voru saman skipulagðar heimafæðingar heilbrigðra 

kvenna í áhættulausri meðgöngu þar sem ljósmóðir var viðstödd og skipulagðar 

sjúkrahúsfæðingar.  Enn fremur kom fram í þessum rannsóknum að líkur á 3°-4° 

spangarrifum og blæðingu eftir fæðingu voru minni hjá konum sem fæddu heima og einnig 

var inngripatíðni mun lægri.  Þessar niðurstöður eru bæði konum og heimafæðingum í hag 
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(De Jonge o.fl., 2009; Hutton o.fl., 2009; Janssen o.fl., 2009; Johnsson og Daviss, 2005; 

Lindgren o.fl., 2008). 

Í spurningalistunum er áhersla á útkomu móður og barns, spurt er um veikindi og 

burðarmálsdauða.  Einnig er spurt um spangarrifur og blæðingu í fæðingu.  Áhugavert er að 

sjá hvort útkoma samnorrænu rannsóknarinnar verður í samræmi við jákvæðar niðurstöður 

þessara greina.   

Flutningur, tíðni hans og ástæður og hvenær hann hafi átt sér stað.  Hætta á flutningi í 

fæðingu eða strax eftir hana er eitt af því sem notað hefur verið sem mótrök gegn 

heimafæðingum á vesturlöndum (Lindgren, Hildingsson o.fl., 2008).  Tíðni flutnings hefur 

verið nokkuð breytileg í rannsóknum en að meðaltali um 12-13%.  Frumbyrjur eru í meiri 

hættu á að þurfa á flutningi að halda.  Algengasta ástæða flutnings er að fæðing sé 

langdregin (Blix o.fl., 2008; Wax o.fl., 2010).   

Á Íslandi er flutningur í heimafæðingu ekki skráður í hefðbundinni skráningu og ef kona 

sem hefur skipulagt heimafæðingu flyst á sjúkrahús er fæðingin skráð sem sjúkrahúsfæðing.  

Það er áhugavert að sjá hvort íslenskar tölur samræmast erlendum og hvort ástæður séu þær 

sömu og eru algengastar í erlendum rannsóknum eða hvort einhverjar aðrar ástæður séu 

sértækar fyrir íslenskar aðstæður.  Dæmi um slíkar sértækar ástæður koma fram í sænskri 

rannsókn (Lindgren, Hildingsson o.fl., 2008).  En ein algengasta ástæða flutnings þar í landi 

er að ljósmóðir komist ekki til að vera við fæðinguna, sem orsakast af skipulagi 

heimafæðinga í Svíðþjóð (sem rætt er í kafla 2.3.1). 

Upplifun af heimafæðingu og ástæða þess að hún er valin.  Móðir og maki eru bæði spurð 

um upplifun en aðeins maki um ástæður fyrir vali.  Samkvæmt niðurstöðum rannsókna eru 

helstu ástæður þess að konur skipuleggja heimafæðingu að þær séu að velja sér fæðingarstað 

þar sem umhverfið er þægilegt, þær hafa stjórnina, finna til öryggis, geta ráðið því hverjir 
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eru viðstaddir fæðinguna og geta valið sér ljósmóður (Boucher o.fl., 2009; Hildingsson o.fl., 

2003; Janssen o.fl., 2009; Sjöblom o.fl., 2006; Wax o.fl., 2010).  Í spurningalistunum er 

spurt um ástæður fyrir vali og á eftir að koma í ljós hvort þær séu þær sömu og hér hefur 

verið fjallað um (kafli 2.5.4) og hvort ástæður séu þær sömu í öllum þátttökulöndunum.  

Ástæður fyrir vali geta ef til vill varpað ljósi á þætti sem þarf að bæta í umönnun 

barnshafandi og fæðandi kvenna, hvar sem þær eru staddar. 

Borin hefur verið saman ánægja kvenna sem skipuleggja heimafæðingu og þeirra sem 

skipuleggja sjúkrahúsfæðingu með fæðingarreynslu sína.  Komið hefur fram marktækt hærra 

hlutfall ánægju hjá konum sem skipulögðu heimafæðingu (Christiaens og Bracke, 2009; 

Janssen, Carty og Reime, 2006).  Algengt er, eins og fram kemur hér að framan, að mest sé 

horft á líkamlega útkomu en andlegi þátturinn er einnig mikilvægur og þar með ánægja 

mæðra.  Velta má fyrir sér hvort tíðni fæðingarþunglyndis sé lægri hjá konum sem fæða 

heima en ef svo er væri ávinningur bæði kvenna og fjölskyldna þeirra mikill. 

Af þessari yfirferð má sjá að áherslur spurningalistanna eru í samræmi við áherslur í 

rannsóknum og fræðilegri umfjöllun um heimafæðingar þar sem meginþemu þeirra eru 

meðal meginþema í skrifum um heimafæðingar. 

 

4.3  Halda spurningalistarnir réttmæti sínu eftir þýðingu?   

Réttmæti mælitækis (hér spurningalista) ákvarðast af því hversu vel tækið raunverulega 

endurspeglar hugtökin sem verið er að mæla (Burns og Grove, 2003; Lo-Biondao-Wood og 

Haber, 2002; Polit o.fl., 2001).  Gerður er greinarmunur á mismunandi tegundum réttmætis 

en hér er áherslan á innihaldsréttmæti og yfirborðsréttmæti (fjallað er um það í köflum 3.2.3 

og 3.2.4).  Innihaldsréttmæti listanna hefur verið staðfest erlendis og því felst 

innihaldsréttmæti íslensku listanna fyrst og fremst í því að innihald og merking listanna 
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varðveitist við þýðingu þeirra.  Aðferð við þýðingu byggðist á fræðilegri þekkingu á því 

ferli, notast var við beina þýðingu, yfirferð sérfræðihóps og að lokum forprófun listanna 

(Beaton o.fl., 2000) (nánar sjá kafla 3.3 og 3.3.1).  Yfirborðsréttmæti var staðfest með 

yfirlestri ljósmæðra og annarra hæfra einstaklinga og forprófun listanna. 

Þar sem þýðingarferlið var byggt á fræðilegri þekkingu, hæfir einstaklingar komu að verkinu 

með þýðanda og foreldrar og ljósmæður töldu listanna spyrja um það sem þeim var ætlað er 

ekki ástæða til að ætla annað en að réttmæti listanna hafi haldið sér við þýðinguna. 

 

4.4  Eru spurningalistarnir auðskiljanlegir og aðgengilegir þeim sem svara 

þeim?   

Spurningalistar fyrir móður og maka voru lagðir fyrir 6 pör sem jafnframt svöruðu 

spurningum um upplifun þeirra af því að svara listunum, hversu skýrar þeim þættu 

spurningar listanna og hvort eitthvað við málfar þeirra vefðist fyrir þeim (sjá fylgirit D).   

Listi maka 

Það tók maka 5-10 mínútur að svara listanum.  Fjórir sögðu spurningar listans mjög skýrar 

og tveir sögðu þær frekar skýrar.  Enginn taldi spurningarnar frekar eða mjög óskýrar.  Þrír 

sögðu málfar íslensku þýðingarinnar vera mjög skýrt, tveir sögðu það frekar skýrt og einn 

svaraði ekki þessari spurningu.  Enginn taldi málfarið vera frekar eða mjög óskýrt.  Makar 

voru spurðir hvort þeir hefðu átt í erfiðleikum með að fylla út einhvern hluta 

spurningalistans.  Fjórir svöruðu neitandi, einn játandi og einn svaraði ekki.  Þeir sem 

svöruðu játandi voru beðnir um að útskýra nánar og var tilgreind ein spurning.  Það var 

spurning númer 2 en þar þótti vanta að tilgreint væri hversu marga möguleika mætti merkja 

við.  Einnig var spurt hvort þátttakendur teldu einhverjar ákveðnar spurningar skera sig úr og 

þeir beðnir um að tilgreina númer þeirra og hvað það væri sem þeim fyndist að mætti bæta.  
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Frá mökunum barst ein slík athugasemd um uppsetningu svarmöguleika í spurningum 11 og 

12. 

Listi móður 

Það tók flestar mæðurnar 5 -15 mínútur að svara listanum, en ein var 30 mínútur að svara 

honum.  Tvær sögðu spurningar listans mjög skýrar og fjórar sögðu þær frekar skýrar.  Engin 

taldi spurningarnar frekar eða mjög óskýrar.  Fimm sögðu málfar íslensku þýðingarinnar 

vera mjög skýrt og ein svaraði ekki þessari spurningu.  Engin taldi málfarið vera frekar eða 

mjög óskýrt.  Mæður voru spurðar hvort þær hefðu átt í erfiðleikum með að fylla út einhvern 

hluta spurningalistans.  Fjórar svöruðu neitandi og tvær játandi.  Þær sem svöruðu játandi 

voru beðnar um að útskýra nánar og voru tilgreindar tvær spurningar númer 7 og 14 .  Í 

spurningu nr. 7 er spurt um tímalengd fæðingar og fannst einni konu erfitt að segja til um 

hvenær fæðingin hefði byrjað.  Í spurningu nr. 14 er spurt um upplifun af verkjum og fannst 

tveimur konum erfitt að gefa verkjum í fæðingunni einkunn. 

 Einnig var spurt hvort þátttakendur teldu einhverjar ákveðnar spurningar skera sig úr og þeir 

beðnir um að tilgreina númer þeirra og hvað það væri sem þeim fyndist að mætti bæta.  Frá 

mæðrunum bárust þrjár slíkar athugasemdir.  Snéru þær að orðalagi í spurningu nr. 3, að 

fleiri valmöguleikar mættu vera við spurningu nr. 6 og að spurningu 11 þar sem spurt er um 

þætti sem eiga við ljósmóður sem var viðstödd en einni konu fannst sú spurning aðeins óljós. 

Tekið var tillit til athugasemda þátttakenda við lokaútgáfu listans.  Orðalag spurninga var 

lagfært og leitast við að gera svarmöguleika ljósari. 

Af svörum þátttakenda má draga þá ályktun að spurningarlistarnir séu auðskiljanlegir og 

aðgengilegir þeim sem svara þeim.  Málfar vel skiljanlegt og spurningar frekar skýrar.  Ekki 

tók foreldra langan tíma að svara.  Það eykur líkur á góðum skilum sem er mikilvægt því ef 
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skil eru léleg er hætt við að lýsandi eiginleikar úrtaks verði vafasamir (Burns og Grove, 

2003). 

 

4.5  Hvernig skal skipuleggja framkvæmd rannsóknarinnar á Íslandi? 

Til þess að þróa þekkingu er mikilvægt að stunda rannsóknir (Ljósmæðrafélag Íslands, 

2000).  Til að öðlast frekari þekkingu á heimafæðingum er nauðsynlegt að rannsaka þær og í 

þessu verkefni er unnið að undirbúningi slíkrar rannsóknar.  Sett voru fram drög að áætlun 

um framkvæmd rannsóknar á Íslandi.  Við gerð þeirra var stuðst við aðferðafræðikafla þessa 

verkefnis (kafli 3) sem og úttekt á fræðilegri umfjöllun um heimafæðingar (kafli 2).  Lögð 

var áhersla á siðfræðilega rétta framkvæmd og að mannréttindi væru virt í hvívetna (Burns 

og Grove, 2003; Lo-Biondao-Wood og Haber, 2002; Polit o.fl., 2001).  Þetta er mikilvægt 

þar sem upplýsingar sem er safnað eru persónulegar og geta verið viðkvæmar.  Lögð er 

áhersla á nafnleynd og rétt til að hafna þátttöku í rannsókn, án þess að það hafi áhrif á þá 

þjónustu sem þátttakendur kunna að njóta. 

4.5.1  Drög að áætlun um framkvæmd rannsóknar á Íslandi 

Undirbúningur  

Þýðing spurningalista fyrir rannsóknina úr sænsku.  Úttekt á fræðilegum grundvelli 

rannsóknarinnar.  

Umsókn um leyfi frá Vísindasiðanefnd.  Tilkynning til Persónuverndar. 

Forprófun lista og eigindleg forrannsókn 

Forprófun listanna var hluti af lokaverkefni ljósmóðurnema.  Guðlaug Björgvinsdóttir lagði 

listanna fyrir 6 pör.  Eftir að pörin höfðu svarað listunum svöruðu þau spurningum um 

upplifun af því að svara íslenska spurningalistanum.  Jafnframt var eigindlegum gögnum 
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safnað með viðtali við konurnar um reynslu þeirra og upplifun af heimafæðingunni með 

áherslu áhrifaþætti á ákvörðunina að fæða heima. 

Rannsóknaraðferð  

Megindleg aðferð er notuð við rannsóknina, sendir verða spurningalistar og unnið úr svörum 

þeirra.  Rannsóknarsniðið er lýsandi.  Í kjölfar rannsóknar opnast möguleiki á eigindlegum 

rannsóknum. 

Rannsóknartímabil     

Er áætlað 2010-2015. 

Þýði og úrtak   

Markmiðið er að ná til allra kvenna á Íslandi sem skipuleggja að fæða barn sitt heima á 

tímabilinu.  Rétt er að taka fram að einungis verður haft samband við konur sem þegar eru 

búnar að taka ákvörðun um að fæða heima, hvort sem fæðingu lýkur heima eða á sjúkrahúsi.  

Konur sem fæða heima án þess að hafa skipulagt það fyrirfram falla ekki undir þann hóp 

sem gögnum verður safnað um. 

Framkvæmd 

Haft verður samband við allar ljósmæður sem sinna heimafæðingum á Íslandi og þeim kynnt 

rannsóknin.  

Þær munu síðan afhenda þeim konum/pörum sem stefna að heimafæðingu kynningarefni um 

rannsóknina.  Ef konan/parið er viljugt til að taka þátt fær konan/parið spurningalista.  Litið 

verður á það að svara spurningalistanum sem upplýst samþykki fyrir þátttöku.  Þegar konan 

hefur veitt samþykki sitt fær ljósmóðirin sem henni sinnti einnig sendan spurningalista.   

Gögnin sem fyrirhugað er að safna eru 3 útfylltir spurningalistar.  Einn fyrir konu sem 

skipulagt hefur heimafæðingu (sjá fylgirit B), einn fyrir maka hennar (ef við á, sjá fylgirit C) 
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og einn fyrir ljósmóður sem sinnti konunni/parinu fyrir, í og eftir fæðinguna (sjá fylgirit A).  

Spurt er um þætti er snúa að bakgrunni konu, fyrri fæðingum, skipulögðu heimafæðingunni, 

vandamálum er kunna að hafa komið upp hjá konu eða nýfæddu barni hennar og flutningi á 

sjúkrahús ef hann hefur átt sér stað.  Enn fremur eru spurningar til parsins um skipulagningu 

heimafæðingar og upplifun af henni og ánægju/óánægju með fæðinguna. 

Þær konur sem taka þátt í rannsókninni verða spurðar hvort rannsakendur megi hafa frekara 

samband vegna reynslu þeirra af heimafæðingum og þær geta gefið samþykki með því að 

gefa upp netfang eða símanúmer þar sem hægt er að hafa samband við þær. 

Konurnar verða einnig spurðar hvort þær vilji gefa rannsakendum leyfi til að skoða gögn í 

fæðingarskráningu um þessa tilteknu fæðingu og bera saman við upplýsingar úr 

spurningalista.  Ef þær eru samþykkar gefa þær upp kennitölu sína.  Kennitölur verða 

einungis notaðar í þessum tilgangi. 

Fyrirhugað er að fyrir hverja skipulagða heimafæðingu fylli kona út einn lista, maki hennar 

einn og ljósmóðir einn.  Ef kona fæðir heima oftar en einu sinni á rannsóknartímabilinu 

verður óskað eftir þátttöku hennar á ný eins og hún hafi ekki tekið þátt áður. 

Öryggisráðstafanir 

Spurningalistarnir verða númeraðir og afhentir þátttakendum í lokuðu umslagi.  Númer og 

nöfn þátttakenda verða aðskilin og varðveitt í sitt hvoru lagi í læstum skjalaskáp.  Númerin 

þjóna þeim tilgangi að hægt sé að senda ítrekun til þeirra sem ekki skila listanum innan 

ákveðins tímaramma.   

Gögnin verða varðveitt á tryggan hátt hjá ábyrgðarmanni. 

Niðurstöður íslensku rannsóknarinnar verða svo sendar í samnorrænan gagnabanka til frekari 

úrvinnslu.   
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Trúnaður verður varðveittur með þagnarskyldu og nafnleynd. 

Úrvinnsla gagna 

Gerð verður tölfræðileg greining úr gögnum sem fást með spurningarlistunum þremur.  Ef 

kona gefur leyfi verður haft samband við hana vegna frekari upplýsinga. 

Safnað verður gögnum frá öllum þátttökulöndum og gagnagrunnur búinn til með hjálp 

fagaðila.  Gögn verða unnin í SPSS forritinu.  Beitt verður lýsandi greiningu, lógístískri 

aðhvarfsgreiningu til að lýsa einkennum og finna mögulegan mun milli undirhópa.  Borin 

verða saman algengi fylgikvilla/neikvæðrar útkomu hjá móður og/eða barni hjá konum sem 

skipulögðu heimafæðingu og konum sem fæddu á sjúkrahúsi.  Gögn frá fæðingaskráningu 

hvers lands verða notuð til samanburðar.  Eigindleg gögn verða greind með 

innihaldsgreiningu og ólíkum aðferðum eigindlegra rannsókna í samræmi við markmið og 

hugmyndafræði rannsókna sem verða þróaðar síðar. 

Siðferðileg álitamál  

Rannsakendur telja að rannsókn þessi veki ekki upp siðferðileg álitamál en ef spurningar vakna eða 

vandamál koma upp hjá þátttakendum sem tengjast þátttöku þeirra í rannsókninni er þeim velkomið 

að hafa samband við ábyrgðarmann rannsóknarinnar.   

Ekki verður hægt að tengja nöfn þátttakenda við spurningalistana. 

  



53 
 

5.  Samantekt 

5.1  Hagnýting fyrir ljósmóðurfræði 

Þýðing og aðlögun spurningalistans, umsókn til Vísindasiðanefndar og drög að 

rannsóknaráætlun eru allt liðir í undirbúningi fyrir þátttöku Íslands í rannsókninni 

Skipulagðar heimafæðingar á Norðurlöndum.  Í því felst hagnýting þessa verkefnis fyrir 

ljósmóðurfræði.  En hvers vegna er mikilvægt að taka þátt í þessu verkefni? 

Talsvert hefur verið gert af rannsóknum á heimafæðingum.  Eins og fjallað er um í kafla 

2.5.2 hefur útkoman verið jákvæð fyrir heimafæðingar.  Engu að síður hefur verið lögð 

áhersla á að þörf sé á frekari rannsóknum á útkomu heimafæðinga en hingað til hafa fáar 

slíkar verið gerðar á Norðurlöndunum.  Ekki hefur verið gerð rannsókn á skipulögðum 

heimafæðingum á Íslandi áður með þessu sniði.  Niðurstöður sem hægt er að fá úr 

rannsókninni auka þekkingu ljósmæðra á heimafæðingum og gefa nýjar upplýsingar um 

heimafæðingar á Íslandi sem ekki hafa verið aðgengilegar áður.  Niðurstöður verða bornar 

saman við sambærilegan hóp kvenna sem fætt hafa á sjúkrahúsi og þá verður hægt að skoða 

hvort munur sé á útkomu kvenna og barna eftir því hvar konur velja að fæða börn sín.  

Upplýsingar um útkomu mæðra og barna eru mikilvægar og það er einmitt útkoman sem 

áherslan hefur verið á í sambandi við hvort heimafæðingar eigi að vera í boði eða ekki.  

Heimafæðingum á Íslandi hefur fjölgað og allt bendir til þess að útkoma þeirra sé góð en 

rannsóknarniðurstöður ættu að taka af allan vafa um hvernig þeim málum er háttað.  Tíðni 

heimafæðinga hér á landi er þó ekki nægjanleg til að fá tölfræðilega marktækar niðurstöður.  

Með því að safna niðurstöðum Norðurlandanna saman og koma á fót sameiginlegum 

norrænum gagnabanka fást víðtækari/auknar upplýsingar um skipulagðar heimafæðingar og 

þannig verður hægt að fá tölfræðilega marktækari tölur um útkomu mæðra og barna þeirra 

eftir skipulagða heimafæðingu á Norðurlöndum.  Það gæti stutt heimafæðingar almennt á 
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Norðurlöndum og ljósmæður í því að sinna þeim.  Enn fremur fæst mynd af því hver staða 

heimafæðinga er á Íslandi miðað við hin Norðurlöndin, sem er mjög áhugavert þar sem við 

erum með hæstu tíðni heimafæðinga af Norðurlöndunum. 

 

5.2  Takmarkanir og styrkleikar 

Ég ætla hér að skoða takmarkanir á verkefni mínu en ekki rannsókninni sem fjallað hefur 

verið svo mikið um.  Þar er helst að nefna að margt fleira hefði verið hægt að skoða um 

heimafæðingar en fræðileg umfjöllun um þær er takmörkuð við áhersluþætti 

spurningalistanna og stærð verkefnis.  Styrkleikar felast helst í að í alla staði hefur verið 

leitast við að fara eftir bestu fræðilegu þekkingu við framkvæmd og að foreldrar og 

ljósmæður telja spurningalistanna aðgengilega og auðskiljanleg. 

Varðandi spurningalistana sjálfa má nefna þá takmörkun að hafa þá á pappír en ekki á netinu líkt og 

í sænska og danska hluta rannsóknarinnar.  Bæði getur það aukið skil að þurfa ekki að senda svör í 

pósti og auðveldað úrvinnslu.  Vonandi verður það möguleiki í framtíðinni að setja listanna á 

rafrænt form. 

 

5.3  Hugmyndir að framtíðarverkefnum 

Í spurningalista móður er opnað á frekari rannsóknir með spurningu þar sem konan er spurð 

hvort hún gefi leyfi fyrir að rannsóknarhópurinn hafi frekara samband við sig.  Með 

viðtölum við þær konur sem svara þessari spurningu játandi væri hægt að kafa dýpra í 

reynslu og upplifun af heimafæðingum og hvernig val á fæðingarstað verður til hjá 

íslenskum konum.  Með viðtölum væri líka áhugavert að skoða nánar ánægju kvenna sem 

hafa fætt heima og maka þeirra.  Hvað er það við heimafæðinguna sem þau eru ánægðust 
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með?  Einnig væri spennandi að sjá samanburð á ánægju foreldra eftir fæðingarstað.  Eru 

foreldrar sem hafa upplifað heimafæðingu ánægðari en foreldrar sem hafa upplifað 

sjúkrahúsfæðingu?  Hvaða þáttum er ánægja helst tengd?  Vitneskja um þessa þætti gæti 

verið leiðbeinandi fyrir ljósmæður sem leitast við að upplifun að fæðingu sé sem 

ánægjulegust. 

Í umfjöllun um heimafæðingar á Íslandi er aðeins komið inn á að heimafæðingar gætu verið 

fjárhagslega hagkvæmari en eðlilegar sjúkrahúsfæðingar án fylgikvilla.  Dönsk rannsókn 

hefur sýnt fram á að heimafæðingar eru ódýrari kostur sem konur eru ánægðar með og ef rétt 

er að staðið ætti honum ekki að fylgja aukin áhætta (Johansen, 2009).  Það væri áhugavert að 

sjá slíka kostnaðargreiningu og samanburð á íslenskum aðstæðum, sérstaklega ef hafðar eru í 

huga þær sparnaðaraðgerðir sem nú eru í gangi í heilbrigðiskerfinu og eru væntanlega 

framundan. 

Einnig væri áhugavert að skoða reynslu og viðhorf heimafæðingaljósmæðra með viðtölum 

og þá jafnvel bera saman við reynslu og viðhorf þeirra ljósmæðra sem alfarið starfa á 

sjúkrahúsum.  Hver eru viðhorf þeirra til fæðinga?  Hvað er eðlileg fæðing?  Hvað er það 

sem helst mótar viðhorf ljósmæðra?   

 

5.4  Lokaorð 

Ávinningur af rannsókninni sem þetta verkefni er þáttur í að undirbúa er aukin þekking á 

heimafæðingum á Íslandi, þeim konum sem velja þær, gangi fæðinga, tíðni flutninga, 

útkomu móður og barns og reynslu og upplifun foreldra.  Aukin þekking á þessum þáttum 

gerir kosti og galla heimafæðinga skýrari, bæði fyrir ljósmæður og þær konur og pör sem 

þær sinna.  Það eru ljósmæður sem starfa í mestri nálægð við barnshafandi konur og gegna 

stóru hlutverki þegar kemur að fræðslu.  Þær geta nýtt sér þessar upplýsingar í starfi sínu og 
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geta gefið þeim konum og pörum sem hyggja á heimafæðingu betri upplýsingar og stuðlað 

að upplýstri ákvörðun um fæðingarstað.  Ef til vill er enn mikilvægara en áður að 

heimafæðingar séu skýr valkostur vegna breyttra aðstæðna í þjóðfélaginu.  Í nánustu framtíð 

má telja líklegt að frekari fækkun fæðingastaða og breytingar á þeim verði þáttur í 

niðurskurði og almennum breytingum á heilbrigðiskerfinu.  Vegna þessa er mikilvægt að 

ljósmæður standi vörð um rétt barnshafandi kvenna til að velja sér fæðingarstað og veiti 

verðandi foreldrum fræðslu byggða á gagnreyndri þekkingu sem þau geta byggt val sitt á.  

Enn fremur þurfa ljósmæður að vera tilbúnar að styðja við upplýst val kvenna og fjölskyldna 

þeirra, hvar sem þær sinna þeim. 
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FYLGIRIT A 

HEIMAFÆÐINGAR Á NORÐURLÖNDUM – ÍSLAND  
LJÓSMÓÐIR  
Þrír spurningalistar eru lagðir fyrir, einn fyrir ljósmæður, annar fyrir konur sem hafa fætt 
heima og sá þriðji fyrir maka þeirra sem var viðstaddur heimafæðinguna.  Samskonar 
spurningalistar eru lagður fyrir á öllum Norðurlöndunum og er ætlunin að mynda 
sameiginlegan norrænan gagnagrunn um skipulagðar heimafæðingar 
 
Þessi spurningalistinn er til þín sem ert ljósmóðir og hefur sinnt konu við fyrirfram skipulagða 
heimafæðingu. 
Allar fæðingar sem var lagt upp með sem heimafæðingu og hófust heima, hvort sem barnið 
fæddist heima eða á sjúkrahúsi teljast sem skipulagðar heimafæðingar. 
Farið verður með svör þín sem trúnaðarmál. 
Alls inniheldur listinn 63 spurningar. 
 
Bakgrunnsupplýsingar um konuna sem fæddi 

1 Hvert er fæðingarár barns: 

2 Í hvaða sveitar/bæjarfélagi var fæðingin? 

 

3 Aldur konu: 

4 Hæð konu: 

5 Þyngd konu við fyrstu komu í mæðravernd: 

 

6 
Hjúskaparstaða konu við fæðingu: 

Gift Sambúð Einhleyp Annað 

 

7 Atvinna konu fyrir meðgöngu: 

 

8 
Reykti konan á meðgöngunni? 

Já Nei 

 
  



67 
 

Upplýsingar um fyrri fæðingar (ef konan hefur ekki fætt áður er næst spurning 14) 
 

9 Hversu mörg börn hefur konan fætt áður? 

 

10 

Hver var fæðingarstaður þess/þeirra barna? 

 Eitt barn Tvö börn Þrjú börn eða fleiri 

Í heimahúsi    

Á sjúkrahúsi    

Annar 
fæðingarstaður  

   

Skipulögð 
heimafæðing en 
barnið fæddist á 
sjúkrahúsi 

   

 

11 

Hver var fæðingarmáti þess/þeirra barna? 

 Eitt barn Tvö börn Þrjú eða fleiri börn 

Fæðing um leggöng    

Keisaraskurður    

Tangarfæðing    

Sogklukkufæðing    

 

12 

Mögulegir fylgikvillar fyrri fæðinga(r):  

 Já Nei 

Spangarrifa 3°eða 4°   

Blæðing >1000ml   

 

13 

Annað varðandi fyrri meðgöngur eða fæðingar konu (ef við á): 
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Upplýsingar um þessa meðgöngu/fæðingu 
 

14 

Komu upp vandamál á þessari meðgöngu? 
 

Nei Já 

15 

Ef þú hefur svar já við spurningu 14, getur þú lýst því/þeim vandamálum? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 Meðgöngulengd skv. síðust tíðum (í vikum og dögum): 

17 Meðgöngulengd skv. sónar (í vikum og dögum): 

 

18 
Hversu langt var latent –tímabilið? (Teljið frá því að konan sjálf 
upplifði að hríðar byrjuðu þar til virkt tímabil útvíkkunar hófst) 

 

19 
Hversu langt var útvíkkunartímabilið? (Teljið frá því að latent 
tímabili lauk þar til útvíkkun leghálsins var lokið eða konan 
byrjaði að rembast) 

 

20 
Hversu langur tími leið frá því að fullri útvíkkun var náð þar til 
kollur barns var á grindarbotni?  

 

21 
Hversu langt var rembingstímabilið? (Teljið frá því að konan 
byrjaði að rembast þar til barnið var fætt) 

 

22 
Hversu langt var 3. stig fæðingar? (Teljið frá því að barnið 
fæddist þar til fylgjan var fædd) 

 

 

23 

Hvar átti fæðingin sem þessi spurningalisti á við um sér stað? 

Á heimili konunar  

Eftir flutning á sjúkrahús  

Á meðan á flutningi stóð  

Annað: 
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24 

Í hvaða stöðu var konan þegar hún fæddi? 

Sitjandi/hálfsitjandi  

Á baki  

Á hlið  

Á hækjum sér  

Á fjórum fótum  

Á hnjánum  

Standandi  

Á fæðingarstól  

Önnur (lýstu): 

 

25 
Fæddi konan í vatni? 

Já Nei 

 

26 
Fæddi konan áður en þú náðir heim til hennar? 

Já Nei 

 

27 
Fékk konan einhver lyf í fæðingunni?            

Nei 
Já, þessi: (tilgreindu lyf, magn og ábendingu fyrir lyfjagjöf) 
 

 

28 

Er eitthvað varðandi gang fæðingarinnar sem þú villt koma á framfæri?  
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Barnið  
 

29 

Fósturstaða við fæðingu: 

Occiput anterior/ hvirfilstaða (ROA/LOA)  

Occiput posterior/ framhöfuðstaða 
(ROP/LOP) 

 

Önnur höfuðstaða  

Sitjandi  

Annað (hvað) 

 

30 
Kyn barns: 

Stúlka Drengur 

 

31 
Apgar: 

eftir 1 mín. eftir 5 mín. eftir 10 mín. 

 

32 Lengd barns við fæðingu  

33 Þyngd barns við fæðingu  

34 Höfuðummál barns við fæðingu  

 

35 
Fékk barnið einhver lyf í tengslum við fæðinguna?         

Nei 
Já, þessi: (tilgreindu lyf, magn og ábendingu fyrir lyfjagjöf) 
 

 
 

36 

Hvernig var heilsufar barns viku eftir fæðingu? 

Eðlilegt  

Athugasemd  

 

37 
Dó barnið á fyrstu viku eftir fæðinguna? 

Nei 
Ef já, hver var dánarorsökin? 
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38 

Er eitthvað varðandi barnið sem þú villt koma á framfæri? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Konan 
 

39 
Rifnaði konan 1° eða 2°rifu við fæðinguna? 

Nei Já, en ekki þurfti að sauma Já, hún var saumuð 

 
 

40 
Þurfti að gera spangarskurð í fæðingunni? 

  Nei Já 

 
 

41 
Rifnaði konan 3°eða 4°rifu við fæðinguna?  (Spurningin varðar rifur sem náðu að hluta 
eða öllu leyti í gegnum endaþarmshringvöðva (anal sphincter)) 
Nei Já,  endaþarmshringvöðvi rifnaði 

að hluta 
Já,  endaþarmshringvöðvi rifnaði 
alveg 

 

42 Heildar blóðmissir 2 klst. eftir fæðingu (magn í millilítrum): 

 
 

43 
Fékk konan lyf eftir fæðinguna? 

Nei     Já, þessi: (tilgreindu lyf, magn og ábendingu fyrir lyfjagjöf) 
 

 

44 

Hvernig var heilsufar konu viku eftir fæðingu? 

Eðlilegt  

Athugasemd  
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45 Er eitthvað varðandi  konuna sem fæddi sem þú villt koma á framfæri? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Næst eru spurningar er varða flutning á sjúkrahúss fyrir eða eftir fæðinguna (ef ekki 
var um flutning að ræða er næst spurning 63) 
 
Ef konan var flutt á sjúkrahús fyrir  fæðinguna  
 

46 

Ástæða flutnings: 

Langdregin fæðing  

Þörf fyrir (meiri) verkjastillingu  

Grunur/merki um fósturstreitu  

Náðist ekki í ljósmóður  

Annað: 

 

47 Hversu langur tími leið frá flutningi þar til barnið fæddist (klst. og mín.)? 

 

48 

Er eitthvað varðandi  flutning fyrir fæðingu sem þú villt koma á framfæri? 
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Ef konan var flutt á sjúkrahús eftir  fæðinguna 
 

49 

Ábendingar fyrir flutningi konu: 

Blæðing  

Rifa eða klipping sem læknir þurfti að 
sauma 

 

Föst fylgja  

Sem aðstandandi (við flutning á barni)  

Annað: 

 

50 

Ábendingar fyrir flutningi barns: 

Grunur um sýkingu  

Hypoxya/asfixia  

Meðfæddur galli  

Sem aðstandandi (við flutning á móður)  

Annað:  

 

51 Hversu langur tími leið frá fæðingu þar til flutningur hófst (klst og min)? 

 

52 

Er eitthvað varðandi  flutning eftir fæðingu sem þú villt koma á framfæri? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Varðandi alla flutninga  
 

53 

Hver var flutningsmátinn? 

Einkabíll  

Leigubíll  

Sjúkrabíll  

Þyrla/flugvél  

 

54 Hversu langan tíma tók flutningurinn (klst. og mín.)? 
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55 
Var um bráðaflutning að ræða? 

Já Nei 

56 
Ef um bráðflutning var að ræða, hversu langur tími leið frá  því tekin var ákvörðun um 
flutning þar til komið var á sjúkrahús (klst. og mín.)? 

 
Meðferð konu eftir flutning á sjúkrahús 
 

57 

Meðferð/inngrip (gefið upp ástæðu): 

Engin meðferð/inngrip  

Mænurótardeyfing  

Örvun hríða með oxytocin  

Belgjarof  

Tangir  

Sogklukka  

Keisaskurður  

Föst fylgja sótt  

Blóðgjöf  

Annað:  

 

58 

Er eitthvað varðandi meðferð/inngrip konu eða flutning á sjúkrahús sem þú villt koma á 
framfæri? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meðferð barns eftir flutning á sjúkrahús 
 

59 
Innlögn  

Nýburagjörgæsla Sængurkvennadeild eða sambærileg deild 

 

60 
Ef barnið var lagt inn á nýburagjörgæslu, hversu lengi lá það þar inni (klst., dagar)? 
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61 
Innlagnarástæða (greining): 
 

 

62 

Meðferð sem barnið fékk og ástæða meðferðar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

63 
 

Annað sem þú villt koma á framfæri: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Takk fyrir þátttökuna 
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FYLGIRIT B 

HEIMAFÆÐINGAR Á NORÐURLÖNDUM – ÍSLAND   
     Þrír spurningalistar eru lagðir fyrir, einn fyrir ljósmæður, annar fyrir konur sem hafa skipulagt að 
fæða heima og sá þriðji fyrir maka þeirra sem var viðstaddur heimafæðinguna.  Samskonar 
spurningalistar eru lagður fyrir á öllum Norðurlöndunum og er ætlunin að mynda sameiginlegan 
norrænan gagnagrunn um skipulagðar heimafæðingar. 
Þessi spurningalisti er ætlaður móður.   
Allar fæðingar sem var lagt upp með sem heimafæðingu og hófust heima, hvort sem barnið fæddist 
heima eða á sjúkrahúsi teljast vera skipulagðar heimafæðingar. 
Farið verður með svör þín sem trúnaðarmál. 
Alls inniheldur listinn 37 spurningar. 

 

1 Hvert er fæðingaár barns 

 

2 

Átt þú fleiri börn?  Ef svo, hvenær og hvar er/eru það/þau fædd?  

 Fæðingarár Heima Sjúkrahús 
Annar 
fæðingar 
staður 

Skipulögð 
heimafæðing 
sem endaði á 
sjúkrahúsi 

Barn 1      

Barn 2      

Barn 3      

Barn 4      

Barn 5      

 

3 

Var ljósmóðir við heimafæðinguna? 

Já, það var ljósmóðir við fæðinguna  

Já, það voru tvær ljósmæður  við fæðinguna  

Já, það voru fleiri en tvær ljósmæður við 
fæðinguna 

 

Nei, það var ekki ljósmóðir við fæðinguna  

 

4 

Ef þú skipulagðir að hafa ljósmóður við heimafæðinguna en það gekk ekki eftir, hver var ástæðan 
fyrir því að ljósmóðirin var ekki viðstödd? 

 Já       Nei 

Ljósmóðirin var á leiðinni til þín en var ókomin   

Ljósmóðirin var í sinni föstu vinnu og hafði ekki möguleika á að fá sig 
lausa þaðan 

  

Það náðist ekki í ljósmóðurina í síma   

Önnur ástæða: 
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Eftirfarandi spurningar eru um fæðinguna 
 

5 Hver var áætlaður fæðingardagur? (dagur, mánuður, ár) 

 

6 

Hver/hverjir voru viðstaddir fæðinguna?  (merktu við þá aðlila sem voru viðstaddir) 

Maki  

Mamma mín  

Pabbi minn  

Systir mín  

Bróðir minn  

Vinkona mín  

Stuðningskona (doula)  

Systkini barnsins  

Aðrir (tilgreinið)  

 
7 Hversu langan tíma tók fæðingin?  (klst. og mín.) 

 

8 

Upplifðir þú að fæðingin tæki langan tíma?    

Já, mjög langan tíma  

Já,  nokkuð langan tíma  

Hvorki langan né stuttan tíma  

Nei, frekar stuttan tíma  

Nei, mjög stuttan tíma  

 

9 

Í hvaða stellingu fæddir þú barnið?   

Sitjandi eða hálfsitjandi   

Liggjandi á bakinu  

Liggjandi á hliðinni  

Sitjandi á hækjum þér  

Á fjórum fótum  

Á hnjánum  

Standandi  

Sitjandi í fæðingarstól  

Önnur stelling, vinsamlegast lýstu: 
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10 

Hversu ánægð/óánægð ert þú með eftirfarandi þætti í fæðingunni?   

 
Mjög 
ánægð 

Ánægð 

Hvorki 
ánægð 
né 
óánægð 

Óánægð 
Mjög 
óánægð 

Upplýsingar um gang fæðingarinnar      

Eigin þátttöku í þeim ákvörðunum 
sem voru teknar 

     

Samvinnu við ljósmóðurina      

Samvinnu við maka      

Umhverfið/aðstæður      

Faglega meðferð/umönnun      

Tilfinningalega umönnun      

Fæðinguna í heild      

 

11 

Hvað af eftirfarandi finnst þér eiga við um ljósmóðurina sem var við fæðinguna?  (Ef ekki var 
ljósmóðir við fæðinguna getur þú sleppt þessari spurningu.)  

 
Á alls ekki 
við 

Á við að 
litlu leyti 

Á við að 
nokkru 
leyti 

Á við að öllu 
leyti 

Góð þekking á faglegum þáttum 
(s.s. fæðingarferlið, vandamál...) 

    

Góð þekking á tæknilegum þáttum 
(s.s. aðferðum við verkjastillingu, 
rannsóknum og prufum...) 

    

Góð þekking á tilfinningalegum 
þáttum (s.s. tilfinningar og 
upplifun tengd fæðingunni...) 

    

Róleg     

Styðjandi     

Hvetjandi     

Sýnir virðingu     

Traustvekjandi     

Vakandi fyrir þörfum mínum     

Vakandi fyrir þörfum maka míns     

 

12 
Kom það einhvern tíman fyrir í fæðingunni að þú óttaðist um líf þitt?  

Nei Já, aðeins Já, mjög  

 

13 
Kom það einhvern tíman fyrir í fæðingunni að þú óttaðist um líf barns þíns?  

Nei Já, aðeins Já, mjög 
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14 

Hvað á við um upplifun þín af verkjum í fæðingunni?      

1 Alls engir verkir  

2  

3  

4   

5  

6  

7 Mestu mögulegir verkir  

 

15 

Hvað á við um upplifun þína af hríðunum?    

1 Mjög neikvæð  

2  

3  

4   

5  

6  

7 Mjög jákvæð  

 

16 

Hefur þú fundið fyrir einhverjum líkamlegum fylgikvillum eftir fæðinguna? 

Nei, engir líkamlegir fylgikvillar  

Já, óeðlilegar blæðingar  

Já, sýkingu  

Já, stálma  

Já, brjóstastíflu/bólgu  

Já, þvagleka  

Já, hægðaleka  

Já, annað: 
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17 

 Reyndi einhver að hafa áhrif á þá ákvörðun þína að fæða heima?  
 Ef svo, getur þú lýst því hvernig eða við hvaða aðstæður það gerðist? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eftirfarandi spurningar eru um barnið 
 

18 Hvað var barnið þungt þegar það fæddist? 

19 Hvað var barnið langt þegar það fæddist? 

 

20 Fór barnið á brjóst innan tveggja tíma frá því að það fæddist?  Já Nei 

 
Eftirfarandi spurningar eru um meðgöngu og/eða fæðingu eldri barna þinna (ef þetta er 
þitt fyrsta barn svaraðu næst spurningu 23) 
 

21 

Á eitthvert eftirfarandi atriða við um þig?  (fleiri en eitt atriði geta átt við) 

 Eitt Tvö 
Fleiri en 
tvö 

Ég hef áður fætt lifandi heilbrigt barn/börn    

Ég hef áður fætt barn/börn sem eiga við fötlun eða veikindi 
að stríða 

   

Ég hef áður fætt andvana barn    

 

22 

Hvað af eftifarandi á við um fyrri fæðingu/fæðingar?  (fleiri en eitt atriði geta átt við) 

 Eitt barn Tvö börn 
Fleiri en 
tvö 

Fæðing um leggöng    

Valkeisaraskurður    

Bráðakeisaraskurður    
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Eftirfarandi spurningar eru um þig sjálfa 
 

23 Hvaða ár ert þú fædd? 

 

24 
Er móðurmál þitt íslenska?              

Já                               Nei, móðurmál mitt er: 

 

25 
Hver er hjúskaparstaða þín? 

Gift Sambúð Einstæð Annað 

 

26 

Hvaða menntun hefur þú? 

Grunnskóli  

Menntaskóli eða sambærileg menntun  

Háskóli 1-3 ár  

Háskóli meira en 3 ár  

Annað: 

 

27 

Villt þú gefa rannsakendum leyfi til að nálgast þær upplýsingar sem eru í fæðingarskrá 
Landspítala um fæðingu barns þíns (sömu upplýsingar og eru í mæðraskránni þinni)?  Ef þú 
gefur leyfi þitt biðjum við þig að skrifa kennitöluna þína hér fyrir neðan, ef ekki skildu þá 
reitinn eftir auðan. 

Kennitala: 

 

28 
Ef þú eignast annað barn, myndir þú þá velja heimafæðingu aftur? 

Já Nei Veit það ekki 

 

29 

Má rannsóknarhópurinn hafa frekara samband við þig vegna þessarar heimafæðingar?  Ef já, 
vinsamlegast gefðu upp símanúmer eða netfang 

Nei Já 
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Eftirfarandi spurningar eru ætlaðar þér sem þurftir  að flytjast á sjúkrahús í 
fæðingunni eða strax eftir hana (ef ekki var um flutning að ræða svaraðu næst spurningu 
37) 
 

30 

Hver var ástæða þess að þú þurftir að fara á sjúkrahús? 

 Já Nei 

Fæðingin tók of langan tíma   

Of langur tími leið frá því að legvatnið fór   

Grænt legvatn (barnið hafði kúkað í legvatnið)   

Staða/lega barnsins var ekki eins og hún átti að vera   

Vegna barnsins, það virtist ekki hafa það nógu gott   

Þörf fyrir verkjameðferð sem ekki var hægt að gefa heima   

 

31 

Fylgdi heimafæðingarljósmóðirin þér á sjúkrahúsið? 

Já  

Nei  

Það var engin ljósmóðir hjá mér þegar ákvörðun um að fara á sjúkrahúsið var tekin  

 

32 
Var heimafæðingarljósmóðirin með þér á sjúkrahúsinu þegar barnið fæddist? 

Já Nei 

 

33 
Fékkst þú hríðaörfandi lyf á sjúkrahúsinu til að hraða fæðingunni? 

Já Nei Á ekki við, barnið var fætt 

 

34 Hversu lengi varst þú á sjúkrahúsinu áður en barnið fæddist? (klst, mín) 

 

35 

 Hvernig lauk fæðingunni? 

Um leggöng, án áhalda (hvorki sogklukka né 
töng) 

 

Um leggöng, með sogklukku  

Um leggöng, með töng  

Með bráðakeisaraskurði  
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36 

 Hvernig upplifðir þú flutninginn á sjúkrahús? 

Mjög jákvætt  

Jákvætt  

Hvorki jákvætt né neikvætt  

Neikvætt  

Mjög neikvætt  

 

37 

Er eitthvað annað sem þú villt koma á framfæri varðandi fæðinguna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Takk fyrir þátttökuna 
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FYLGIRIT C 
 

HEIMAFÆÐINGAR Á NORÐURLÖNDUM – ÍSLAND  
Þrír spurningalistar eru lagðir fyrir, einn fyrir ljósmæður, annar fyrir konur sem hafa fætt heima og sá 
þriðji fyrir maka þeirra sem var viðstaddur heimafæðinguna.  Samskonar spurningalistar eru lagður 
fyrir á öllum Norðurlöndunum og er ætlunin að mynda sameiginlegan norrænan gagnagrunn um 
skipulagðar heimafæðingar 
 
Þessi spurningalisti er ætlaður maka.   
Allar fæðingar sem var lagt upp með sem heimafæðingu og hófust heima, hvort sem barnið fæddist 
heima eða á sjúkrahúsi teljast vera skipulagðar heimafæðingar. 
Farið verður með svör þín sem trúnaðarmál. 
Alls inniheldur listinn 23 spurningar. 

 

1 Hvert er fæðingarár barns 

 

2 

Hversvegna völduð þið heimafæðingu?  (Merkja má við fleiri en einn möguleika) 

Konan sem fæddi barnið vildi fæða heima og mér finnst það vera hennar 
ákvörðun 

 

Við vildum að systkini barnsins gætu verið viðstödd fæðinguna  

Við vildum sjálf geta valið hverjir væru viðstaddir fæðinguna  

Við vildum sleppa við að fara á milli staða eftir að hríðar hæfust  

Við vildum komast hjá venjum og skipulagi sem fylgja sjúkrahúsum  

Við höfum fætt heima áður og fannst eðlilegt að gera það aftur  

Við vildum sjálf geta valið þá ljósmóður sem væri við fæðinguna  

Annað:  

 

3 

Hvenær tóku þið ákvörðun um heimafæðingu (að því gefnu að meðgangan hafi verið eðlileg)? 

Fyrir meðgöngu  

Á fyrstu sex mánuðum meðgöngunnar  

Á síðustu þremur mánuðum meðgöngunnar  

Á síðustu viku meðgöngunnar  

Veit það ekki  
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Eftirfarandi spurningar eru um fæðinguna 
 

4 Hver var áætlaður fæðingardagur barnsins (dagur, mánuður, ár)? 

 

5 

Upplifðir þú að fæðingin tæki langan tíma? 

Já, mjög langan tíma  

Já, nokkuð langan tíma  

Hvorki langan né stuttan tíma  

Nei, frekar stuttan tíma  

Nei, mjög stuttan tíma  

 

6 

Hvernig leið þér á meðan á fæðingunni stóð?  

 
Allan 
tíman 

Meiri 
hluta 
tímans 

Bara í 
stuttar 
stundir 

Alls 
ekki 

Veit 
það 
ekki 

Fannst þér þú vera öruggur?      

Fannst þér þú viss um að þú myndir ráða við 
fæðinguna? 

     

Fannst þér þú vera sterkur?      

Fannst þér þú vera hræddur?      

Fannst þér þú vera virtur?      

Fannst þér þú hafa stjórn á því sem gerðist í 
fæðungunni? 

     

 

7 

Hversu ánægður/óánægður ert þú með eftirfarandi þætti í fæðingunni?   

 
Mjög 
ánægður 

Ánægð- 
ur 

Hvorki 
ánægður 
né 
óánægð-
ur 

Óánægð- 
ur 

Mjög ó-
ánægður 

Eigin þátttöku í ákvörðunum sem 
voru teknar 

     

Samvinnu við ljósmóðurina      

Samvinnu við maka      

Umhverfið/aðstæður      

Faglega meðferð/umönnun      

Tilfinningalega umönnun      

Fæðinguna í heild      
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8 

Hvað af eftirfarandi finnst þér eiga við um ljósmóðurina sem var við fæðinguna?  (Ef ekki var 
ljósmóðir við fæðinguna geturðu sleppt þessari spurningu)   

 
Á alls ekki 
við 

Á við að 
litlu leyti 

Á við að 
nokkru leyti 

Á við að öllu 
leyti 

Góð þekking á faglegum þáttum 
(s.s. fæðingarferlið, vandamál...) 

    

Góð þekking á tæknilegum þáttum 
(s.s. aðferðum við verkjastillingu, 
rannsóknum og prufum...) 

    

Góð þekking á tilfinningalegum 
þáttum (s.s. tilfinningar og 
upplifun tengd fæðingunni...) 

    

Róleg     

Styðjandi     

Hvetjandi     

Sýnir virðingu     

Traustvekjandi     

Vakandi fyrir þörfum mínum     

Vakandi fyrir þörfum maka míns     

 

9 
Kom það einhvern tíman fyrir í fæðingunni að þú óttaðist um líf maka þíns??  

Nei Já, aðeins Já, mjög  

 

10 
Kom það einhvern tíman fyrir í fæðingunni að þú óttaðist um líf barns þíns?  

Nei Já, aðeins Já, mjög 
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Eftirfarandi spurningar eru um hugsanlega áhættu í tengslum við heimafæðingu 
 

11 

Ef upp kom að þú veltir fyrir þér áhættu í sambandi við fæðinguna, hvað gerðir þú þá?  

 
Á alls ekki 
við 

Á við að 
litlu leyti 

Á við að 
nokkru leyti 

Á við að öllu 
leyti 

Ég ræddi við maka minn     

Ég ræddi við 
heimafæðingaljósmóðurina 

    

Ég ræddi við ljósmóður í 
mæðraverndinni 

    

Ég ræddi við ljósmóður á 
fæðingardeildinni 

    

Ég ræddi við lækni     

Ég ræddi við aðra foreldra sem 
hafa fætt heima 

    

Ég las fagbækur      

Ég hlustaði á mína eigin 
sannfæringu 

    

Ég hlustaði á barnið sem við áttum 
von á 

    

Ég forðaðist að tala við fólk sem 
ég vissi á hafði neikvæða afstöðu 
til heimafæðinga 

    

 

12 

Undirbjóstu þig á einhvern hátt til að fyrirbyggja mögulega áhættu (að maki þinn eða barn hlytu 
skaða) sem gæti skapast í fæðingunni? 

 
Alls ekki 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Mjög mikið   
7 

Ég undirbjó mig andlega til að geta tekist á 
við fæðinguna eins vel og mögulegt væri 

       

Ég hafði leitað upplýsinga um hvaða útbúnað 
ljósmóðirin kæmi með 

       

Ég hafði undirbúið hraðan og öruggan 
flutning á sjúkrahús, ef til þess kæmi 

       

Maki minn hafði farið í rannsóknir/skoðanir 
til að vera eins örugg og mögulegt er með að 
meðgangan væri eðlileg 

       

 

13 

 Reyndi einhver að hafa áhrif á þá ákvörðun þína að fæða heima?  
 Ef svo, getur þú lýst því hvernig eða við hvaða aðstæður það gerðist? 
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Eftirfarandi spurningar eru um meðgöngu og/eða fæðingu þeirra eldri barna þinna (ef 
þetta er þitt fyrsta barn svarar þú næst spurningu 17) 
 

14 
Hversu mörg börn átt þú fyrir? 

1 2 3 4 Fleiri en 4 

 

15 

Hvað af eftifarandi á við um fyrri fæðingu/fæðingar?   

 Eitt barn Tvö börn 
Fleiri en 
tvö 

Fæðing um leggöng    

Valkeisaraskurður    

Bráðakeisaraskurður    

 

16 

Hvenær og hvar er/eru eldri barn/börn fædd?  

 
Fæðingar 
ár 

Heima Sjúkrahús 
Annar 
fæðingar 
staður 

Skipulögð 
heimafæði
ng sem 
endaði á 
sjúkrahúsi 

Barn 1      

Barn 2      

Barn 3      

Barn 4      

Barn 5      

 
Eftirfarandi spurningar eru um þig sjálfan(n) 
 

17 Hvaða ár ert þú fæddur? 

 

18 Í hvaða landi ert þú fæddur? 

19 
Er móðurmál þitt íslenska?              

Já                               Nei, móðurmál mitt er: 

 

20 
Hver er hjúskaparstaða þín? 

Giftur Sambúð Einstæður Annað 

 
  



89 
 

 

21 

Hvaða menntun hefur þú? 

Grunnskóli  

Menntaskóli eða sambærileg menntun  

Háskóli 1-3 ár  

Háskóli meira en 3 ár  

Annað: 

 

22 
Ef þú eignast annað barn, myndir þú þá velja heimafæðingu aftur? 

Já Nei Veit það ekki 

 

23 

Vinsamlegast lýstu fæðingunni með eigin orðum: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Takk fyrir þátttökuna 
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FYLGIRIT D 
 

 
Skipulagðar heimafæðingar á Norðurlöndum 

Spurningalisti – Ljósmóðir/móðir/maki 

 

Kynning:  Hér á eftir eru spurningar um upplifum þína af íslenskri þýðingu á spurningalista í 

rannsókninni skipulagðar heimafæðingar á Norðurlöndum.  Markmiðið er að komast að því 

hversu langan tíma það tekur að svara spurningalistanum og hversu skiljanlegar 

spurningarnar séu.   

 

1.  Hversu langan tíma tók að svara öllum spurningum á listanum? 

 
 

2.  Hversu skýrar eru spurningar listans? 

Mjög skýrar 

Frekar skýrar 

Frekar óskýrar 

Mjög óskýrar 

 

3.  Ef einhverjar ákveðnar spurningar skera sig úr viltu tilgreina númer þeirra og 
hvað það er sem þér finnst að mætti bæta. 
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4.  Hversu skýrt er málfar íslensku þýðingarinnar? 

Mjög skýrt 

Frekar skýrt 

Frekar óskýrt 

Mjög óskýrt 

 

5. Ef einhverjar ákveðnar spurningar skera sig úr viltu tilgreina númer þeirra og 
hvað það er sem þér finnst að mætti bæta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Áttir þú í erfiðleikum með að fylla út einhvern hluta spurningalistans? 

Já 

Nei 

7. Ef svo var vinsamlegast útskýrið nánar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Takk fyrir aðstoðina  
  



 

 

Kynningarbréf og upplýst samþykki

 

Forprófun spurningalista, viðtal um

Íslandi. 

Heimafæðingum hefur fjölgað mikið á síðustu árum.  Fjöldi rannsókna staðfestir að 

heimafæðingar eru öruggur og góður kostur fyrir konu og barn, að því gefnu að meðgangan 

hafi gengið vel og móðirin sé hraust.  Þrá

ákvörðun af hálfu foreldra að ákveða heimafæðingu í stað fæðingar á spítala.

 

Fyrirhuguð er rannsókn þar sem tilgangurinn er að skrá allar skipulagðar heimafæðingar á 

Íslandi til að komast m.a. að því hver

margar konur eru fluttar á sjúkrahús í fæðingarferlinu og hvernig útkoma heimafæðingar er 

fyrir konur og börn þeirra.  Enn

þeirra af því að taka ákvörðun um og fæða heima. 

 

Við leitum til ykkar þar sem við vitum að þið hafið nýlega eignast barn sem fætt er heima og 

biðjum ykkur um að taka þátt í okkar hluta af fyrirhugaðri rannsókn.  Okkar verkefni sem er 

til embættisprófs í ljósmóðurfræði felst í a

spurningalista að íslenskum aðstæðum og forprófa hann með því að leggja hann fyrir og fá 

athugasemdir um orðalag, óskýrleika innihalds, misskilning varðandi innihald og merkingu 

orða auk annara athugasemda og

fremur að taka viðtal um ákvörðunina og reynsluna af heimafæðingunni. 

Þegar þar að kemur er ekki skilyrði að taka þátt í rannsókninni þó þið takið þátt í forprófun 

spurningalistans. 

FYLGIRIT E 
                                                                                                                       

Kynningarbréf og upplýst samþykki 

Forprófun spurningalista, viðtal um hann og reynslu af heimafæðingu á 

Heimafæðingum hefur fjölgað mikið á síðustu árum.  Fjöldi rannsókna staðfestir að 

heimafæðingar eru öruggur og góður kostur fyrir konu og barn, að því gefnu að meðgangan 

hafi gengið vel og móðirin sé hraust.  Þrátt fyrir þessa staðreynd er það enn álitin sérstök 

ákvörðun af hálfu foreldra að ákveða heimafæðingu í stað fæðingar á spítala.

Fyrirhuguð er rannsókn þar sem tilgangurinn er að skrá allar skipulagðar heimafæðingar á 

Íslandi til að komast m.a. að því hversu margir foreldrar skipuleggja heimafæðingu, hversu 

margar konur eru fluttar á sjúkrahús í fæðingarferlinu og hvernig útkoma heimafæðingar er 

fyrir konur og börn þeirra.  Enn fremur verðuð skoðuð reynsla og upplifun kvenna og maka 

vörðun um og fæða heima.  

Við leitum til ykkar þar sem við vitum að þið hafið nýlega eignast barn sem fætt er heima og 

biðjum ykkur um að taka þátt í okkar hluta af fyrirhugaðri rannsókn.  Okkar verkefni sem er 

til embættisprófs í ljósmóðurfræði felst í að þróa mælitæki rannsóknarinnar, þýða og aðlaga 

spurningalista að íslenskum aðstæðum og forprófa hann með því að leggja hann fyrir og fá 

athugasemdir um orðalag, óskýrleika innihalds, misskilning varðandi innihald og merkingu 

orða auk annara athugasemda og ábendinga svo hægt sé að fullvinna spurnalistann.  Enn

fremur að taka viðtal um ákvörðunina og reynsluna af heimafæðingunni.  

Þegar þar að kemur er ekki skilyrði að taka þátt í rannsókninni þó þið takið þátt í forprófun 
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hann og reynslu af heimafæðingu á 

Heimafæðingum hefur fjölgað mikið á síðustu árum.  Fjöldi rannsókna staðfestir að 

heimafæðingar eru öruggur og góður kostur fyrir konu og barn, að því gefnu að meðgangan 

tt fyrir þessa staðreynd er það enn álitin sérstök 

ákvörðun af hálfu foreldra að ákveða heimafæðingu í stað fæðingar á spítala. 

Fyrirhuguð er rannsókn þar sem tilgangurinn er að skrá allar skipulagðar heimafæðingar á 

su margir foreldrar skipuleggja heimafæðingu, hversu 

margar konur eru fluttar á sjúkrahús í fæðingarferlinu og hvernig útkoma heimafæðingar er 

fremur verðuð skoðuð reynsla og upplifun kvenna og maka 

Við leitum til ykkar þar sem við vitum að þið hafið nýlega eignast barn sem fætt er heima og 

biðjum ykkur um að taka þátt í okkar hluta af fyrirhugaðri rannsókn.  Okkar verkefni sem er 

ð þróa mælitæki rannsóknarinnar, þýða og aðlaga 

spurningalista að íslenskum aðstæðum og forprófa hann með því að leggja hann fyrir og fá 

athugasemdir um orðalag, óskýrleika innihalds, misskilning varðandi innihald og merkingu 

ábendinga svo hægt sé að fullvinna spurnalistann.  Enn 

 

Þegar þar að kemur er ekki skilyrði að taka þátt í rannsókninni þó þið takið þátt í forprófun 
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Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður verkefnisins er Ólöf Ásta Ólafsdóttir, lektor í 

ljósmóðurfræði við Háskóla Íslands. Sími 8634623, olofol@hi.is 

 

Þátttaka í verkefninu felur í sér : 

1. Að svar spurningalista og koma með ábendingar um þá sem betur má fara.  

Annar spurningalistinn er fyrir móður og hinn er fyrir maka sem er viðstaddur 

heimafæðinguna. 

2. Að taka þátt í stuttu viðtali um ákvörðunina og reynsluna af heimafæðingunni.   

Svörun spurningalistans tekur um 30 mínútur og verður hann sendur heim í pósti eftir að 

búið er að hringja í foreldra og ákveða stund og stað fyrir viðtalið.  Foreldrar hafa 2-3 daga 

til að skoða spurningalistann og svara honum.  Viðtalið tekur um 30-60 mínútur og verður 

það tekið upp á segulband og ritað orðrétt upp í tölvu.   

 

Guðlaug H Björgvinsdóttir sér um að forprófa spurningalistann og taka viðtölin. 

Guðrún Huld Kristinsdóttir sér um þýðingu spurningalistans og að vinna úr ábendingum svo 

hægt sé að fullvinna spurningalistann. 

Við munum einar hafa aðgang að svörum úr spurningalistunum og að 

segulbandsupptökunum.  Þátttakendur eru undir nafnleynd og munu nöfn ykkar og aðrar 

upplýsingar sem benda til þess hver þið eruð hvergi koma fram.  Fyllsta trúnaðar verður 

gætt. 

Þið getið neitað að svara einstaka spurningum eða ræða efnisatriði sem koma upp og 

farið fram á að hluta segulbandsupptaka verði eytt strax.  Hin rituðu gögn verða geymd á 

tölvutæku formi í einkatölvum okkar sem við einar höfum aðgang að og verður læst með 

lykilorði.  Segulbönd eru merkt með bókstaf og nafni sem er ekki hið rétta og geymd á 

meðan verkefnið stendur yfir.  Öllum gögnum verður eytt að verkefni loknu. 

 

Ávinningur verkefnis felst í því að fá upplýsingar frá ykkur til að móta barneignarþjónustu 

fyrir foreldra sem kjósa heimafæðingu.  Líkamleg áhætta við þetta verkefni er ekki til 

staðar.  En ef viðtalið veldur tilfinningaróti vegna slæmrar fæðingarreynslu þá munum við 

aðstoða ykkur við að komast í samband við þjónustu á Landspítalanum sem kallast “Ljáðu 

mér eyra” sími 5433250.  Einnig er hægt að stöðva viðtalið og ræða ákveðin atriði nánar og 

einnig geti þið hvenær sem er haft samband við okkur og leiðbeinanda okkar. 

Ykkur er frjálst að hafna þátttöku í verkefninu og getið hætt í henni hvenær sem er og þá 

verður gögnum um ykkur samstundis eytt.  
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Leyfi verður fengið frá Vísindasiðanefnd og tilkynnt verður um verkefnið til 

Persónuverndar. 

 

Niðurstöður verða kynntar í útskriftarmálstofu í ljósmóðurfræði 21. maí 2010. 

 

Ef þið viljið taka þátt í þessu verkefni þá biðjum við ykkur að veita skriflegt samþykki hér 

fyrir neðan á eftirfarandi samþykktaryfirlýsingu áður en forprófunin og viðtalið fer fram 

Kynningarbréfið er hluti af upplýstu samþykki og er í tvíriti og haldið  þið eftir öðru 

eintakinu en við hinu. 

 
Guðlaug H Björgvinsdóttir, ljósmóðurnemi. Háskóli Íslands  
____________________________________________________ 
Sími 861-4061, ghb3@hi.is 

Guðrún Huld Kristinsdóttir, ljósmóðurnemi, Háskóli Íslands  
__________________________________________________ 
Sími  869-3213, ghk5@hi.is  
 

 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessa verkefnis og í hverju þátttaka mín felst. 
 
Ég er samþykk þátttöku. 
 
___________________________________________________ 
Undirskrift þátttakanda dagsetning 
 
 
Ég er samþykkur þátttöku. 
 
___________________________________________________ 
Undirskrift þátttakanda dagsetning 
 

 


