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og skemmtilegar umræður sem skapast hafa í kringum vinnu þessa verkefnis.   

Umsjónarljósmæður okkar á námstímanum fá góðar þakkir fyrir þolinmæði og stuðning 

og fyrir að vera okkur góðar fyrirmyndir. 

Við viljum einnig þakka starfsfólki Innovit og sérfræðingum á þeirra vegum. Sérstakar 

þakkir færum við Steini Hafliðasyni, viðskiptafræðingi fyrir ómetanlega hjálp en hann 
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stofnaður var í kjölfar ráðstefnuferðar til Kaupmannahafnar vorið 2009.   

Síðast en ekki síst viljum við þakka fjölskyldum okkar, eiginmönnum og börnum, fyrir 

þolinmæði og skilning á námstímanum. Það hefur verið okkur ómetanlegt. 
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Útdráttur 

Tilgangur og markmið þessa lokaverkefnis til embættisprófs í ljósmóðurfræði var að 

skoða kosti ljósmæðrastýrðar þjónustu út frá efnahags- og faglegu sjónarmiði. Einnig að 

þróa viðskiptaáætlun fyrir sjálfstætt starfandi ljósmæðrasetur sem staðsett yrði utan 

sjúkrahúss en lokaverkefnið er byggt á þeirri viðskiptaáætlun.  

Niðurstöður sýndu að það er fjárhagslega hagkvæmt að reka ljósmæðrastýrða 

einingu utan sjúkrahúss sem sinnir konum í eðlilegri meðgöngu, fæðingu og 

sængurlegu, miðað við að tilskilinn fjöldi kvenna þiggi þjónustuna. Kostnaður við 

eðlilegar fæðingar er hvað hæstur á hátæknisjúkrahúsi en flestar fæðingar á Íslandi fara 

fram þar, enda ekki margir kostir í boði.  

Með því að fækka ónauðsynlegum inngripum í eðlilegt fæðingarferli fæst aukinn 

ávinningur fyrir konuna, fjölskyldu hennar og þjóðfélagið allt. Það má því líta á það 

sem tækifæri, nú á tímum sparnaðar og niðurskurðar í heilbrigðisþjónustunni, að bjóða 

upp á samfellda ljósmæðrastýrða þjónustu utan sjúkrahúsa. Konur ættu að hafa val um 

hvar þær fæða börn sín og val um að nýta slíka barneignarþjónustu.  

 

 

 

 

Lykilorð:   Eðlilegt barneignarferli, ljósmæðrastýrð, samfelld þjónusta, hagkvæmur 

rekstur. 
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Abstract 

The purpose and objective of this final theses for certification as a practicing midwife 

was to view the merit of midwife-led care from a financial and professional point of 

view. Additionally, to develop a business plan for independently operated midwifery-

led units that are located apart from hospitals, but the final theses is built on that 

business-plan. 

Findings showed that it is financially cost effective to provide midwife-led units apart 

from hospitals, provided the required number of women would seek out /prefer this 

service.  The units would serve women experiencing low risk pregnancy, birth and 

postpartum period. 

The cost of normal healthy birth is most expensive in highly technically developed 

hospital, but that is where most births in Iceland take place as alternative options are 

limited.   

 By limiting unnecessary intervention to the birthing process there is more to be gained 

by the woman, her family and society as a whole. Therefore it can be looked upon as an 

opportunity now during the time of saving and cutbacks in the health services to offer 

midwifery -led continuity of care apart from hospitals. Women should have a choice as 

to where they choose to give birth and to be able to select  such birthing care. 

 

Keywords: Low risk pregnancy, midwifery led, continouity of care, cost effective.   
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1. Inngangur 

 

Til eru mismunandi form ljósmæðraþjónustu sem eiga það öll sameiginlegt að 

samfella í þjónustu er höfð að leiðarljósi. Ljósmóðir er ábyrgur umönnunaraðili sem 

fylgist með líkamlegri, andlegri og félagslegri líðan konunnar og fjölskyldu hennar í 

gegnum barneignarferlið. Unnið er samkvæmt hugmyndafræði ljósmóðurfræðinnar 

þar sem lögð er áhersla á að barneign sé lífeðlislegt ferli en ekki sjúkdómur og að 

koma eigi í veg fyrir ónauðsynleg inngrip. Einnig er áhersla lögð á einstaklingsmiðaða 

fræðslu og ráðgjöf á meðgöngunni og samfellu í þjónustu í fæðingu og sængurlegu. Á 

sama tíma ber að virða óskir og ákvarðanatöku hinna verðandi foreldra (Hatem, 

Sandall, Devane, Soltane og Gates, 2009; Harding, 2000; Ljósmæðrafélag Íslands, 

2000).  

Tilgangur og markmið þessa lokaverkefnis til embættisprófs í ljósmóðurfræði 

var að skoða ljósmæðrastýrða þjónustu út frá efnahags- og faglegu sjónarmiði ásamt því 

að þróa viðskiptaáætlun fyrir sjálfstætt starfandi ljósmæðrasetur sem staðsett yrði utan 

sjúkrahúss.  

Hugmyndin að lokaverkefninu kviknaði þegar líða tók á námið, eftir því sem 

þekking okkar á eðlilegu fæðingarferli varð meiri og vitneskjan um það hversu mikil 

áhrif umhverfið getur haft á það ferli. Við sáum að sjálfstæð ljósmæðrastýrð þjónusta 

fyrir konur í eðlilegri meðgöngu eða með litla áhættu utan sjúkrahúsa er þekkt víða 

erlendis. Það kom okkur á óvart að slík þjónusta stæði konum hér á landi ekki til boða 

og vildum við kynna okkur málið nánar, því við töldum það verða efnahagslega 

hagkvæmt fyrir þjóðfélagið í heild og auk þess fela í sér persónulegan ávinning fyrir 

konuna ef slík þjónusta væri í boði.  
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Í janúarmánuði sl. sáum við auglýsingu frá Innovit sem er nýsköpunar- og 

frumkvöðlasetur og stendur árlega fyrir frumkvöðlakeppni til að hjálpa hugmyndum að 

verða að veruleika. Við fengum leyfi hjá leiðbeinanda okkar til að taka þátt í þeirri 

keppni og hafa þetta viðfangsefni sem hluta af lokaverkefninu. Við sóttum námskeið á 

vegum Innovit um gerð viðskiptaáætlana þar sem við fengum aðstoð við að þróa 

hugmyndina í fullmótaða viðskiptaáætlun. Annar hluti verkefnisins er svo fræðileg 

umræða í tengslum við hugmyndina en viðskiptaáætlunin í heild er að þessu sinni ekki 

gerð opinber.  

1.1 Samfellt þjónustuform og barneignarferlið 

Margar konur vilja hafa val um hvar þær fæða börnin sín og samkvæmt rannsóknum eru 

konur og fjölskyldur þeirra ánægðar með þjónustuform sem byggir á samfelldri 

þjónustu þar sem fámennur hópur ljósmæðra sinnir konunni og fjölskyldu hennar í 

gegnum meðgöngu, fæðingu og sængurlegu (Elva Björg Einarsdóttir, 2007; Ólöf Ásta 

Ólafsdóttir, 2006). Á árunum 1994-2006 var slík þjónusta í boði á Landspítalanum, 

svokölluð MFS-eining (meðganga, fæðing, sængurlega – samfelld þjónusta). Þessi 

þjónusta var gífurlega vinsæl og annaði ekki eftirspurn. Gerð var úttekt á MFS-

einingunni og kom í ljós að þetta þjónustuform hafði jákvæð áhrif á útkomu fæðinga, 

þar sem minna var um óþarfa inngrip og rekstrarformið reyndist einnig ódýrara en 

hefðbundið form (Arndís Mogensen og Hafdís Ólafsdóttir, 2007). Engu að síður var 

ákveðið að leggja MFS-eininguna niður árið 2006. Rökin fyrir þeirri ákvörðun voru að 

ekki mætti gera upp á milli kvenna þar sem ekki var bolmagn til að sinna öllum sem 

óskuðu eftir þjónustunni. 

Við sjáum tækifæri til að endurvekja þess konar þjónustu, ljósmæðrasetur, fyrir 

íbúa á Stór-Reykjavíkursvæðinu, ekki síst á tímum sparnaðar og niðurskurðar, þar sem 

krafa er gerð um hagkvæmari rekstur í heilbrigðisþjónustunni. Okkar tillaga er þó 
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frábrugðin MFS-einingunni að því leyti að slík eining yrði rekin utan sjúkrahúss. Lögð 

yrði áhersla á að færa þjónustuna nær konunni ef hún óskar þess. Þannig yrði 

mæðravernd jafnvel sinnt á heimili eða vinnustað konunnar. Hún gæti einnig valið um 

að ala barn sitt heima eða á ljósmæðrasetri.  

Það má líta á það sem tækifæri nú þegar skórinn kreppir að bjóða þjónustu eins 

og veitt yrði á ljósmæðrasetri; þjónustu sem gæti haft ýmsar nýjungar í boði hvað varðar 

fræðslu, meðferð og undirbúning fyrir fæðingu barns í fjölskylduna. Fólk er almennt 

farið að líta á góða heilsu sem fjárfestingu í stað þess að leggja áherslu á veraldlega 

hluti. Með heilsuvakningu leggja menn og konur nú meiri áherslu á andlega og 

líkamlega vellíðan. Að stunda heilsurækt, jóga, læra öndun og slökun hjálpar konum við 

að vinna sig betur í gegnum fæðinguna og þær konur sem stunda ofangreindar leiðir eru 

oftar í betra andlegu jafnvægi. Þetta eru konur sem oft vilja engin deyfilyf í fæðingu 

heldur velja náttúrulegar leiðir eins og nálastungur, bað og nudd til að deyfa þann 

sársauka sem fylgir fæðingarferlinu. Með þessum leiðum, ásamt góðri og markvissri 

fræðslu alla meðgönguna, teljum við að ljósmæður, konan sjálf og maki hennar geti 

unnið saman til árangurs og að útkoman verði góð og hagstæð fyrir móðurina, barnið, 

fjölskylduna og samfélagið allt. 

1.2 Hugmyndafræði ljósmæðraseturs 

Ljósmæðrasetur, eins og við sjáum það fyrir okkur, myndi starfa samkvæmt 

hugmyndafræði ljósmæðra en þar yrði lögð áhersla á að barneignarferlið sé lífeðlislegt 

ferli en ekki sjúkdómur. Ljósmæður bæru ábyrgð á og styddu við lífeðlislegt ferli, 

fyrirbyggðu vandamál, greindu frávik og brygðust við þeim í samráði við konuna sjálfa 

og lækni ef á þyrfti að halda. Þetta samstarf byggði á gagnkvæmu trausti og virðingu 

(Ljósmæðrafélags Íslands, 2000).  
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2. Fyrirtækið og þjónustan 

 

Hugmyndin er að ljósmæðrasetrið yrði með ljósmóður á vakt allan sólarhringinn, alla 

daga ársins, þar sem ljósmæður vinna á 12 tíma vöktum og fyrst um sinn yrði ein 

ljósmóðir á vakt í senn.  

Unnið yrði samkvæmt leiðbeiningum landlæknis um val á fæðingarstað. Samkvæmt 

þeim leiðbeiningum myndi ljósmæðrasetur flokkast undir það að vera fæðingarheimili 

eða þjónustustig D2. Þar myndu starfa ljósmæður sem hefðu aðgang að fæðingarstað 

með hærra þjónustustigi ef á þyrfti að halda. Ábendingar/skilyrði fyrir því að nota slíka 

þjónustu er samkvæmt Landlæknisembættinu: 

 

 Fyrirfram ákveðið og upplýst val konu 

 Hraust kona, eðlileg meðganga, 37-42 vikur og sjálfkrafa sótt 

 Ekki fyrirsjáanleg vandamál í fæðingunni 

 Ljósmóðir og/eða læknir til staðar sem vilja taka að sér heimafæðingar eða að 

starfa á fæðingarheimili og hafa þjálfun og færni í fæðingarhjálp 

(Landlæknisembættið, 2007)  

 

Þjónustan sem yrði í boði væri: Meðgönguvernd, fæðingarhjálp, heimaþjónusta í 

sængurlegu og fræðsla/ráðgjöf.  

Meðgönguvernd: Gert yrði ráð fyrir því að hver kona kæmi í meðgönguvernd í allt að 

tíu skipti og getur hver tími staðið í allt að einni klukkustund. Meðgönguvernd yrði 

sinnt á dagvinnutíma í ljósmæðrasetri, heima hjá konunni eða á vinnustað hennar, allt 
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eftir óskum hvers og eins. Að hafa færanlega mæðravernd yrði nýnæmi hér á landi en 

slíkt þekkist víða erlendis. 

Fæðingarhjálp: Á ljósmæðrasetri yrði fæðingarstofa, búin öllum þeim þægindum og 

búnaði sem þarf við eðlilegar fæðingar. Konan hefði val um að fæða þar eða heima og 

kæmi ljósmóðir inn á heimili konunnar með allan nauðsynlegan búnað.  

Heimaþjónusta í sængurlegu: Heimaþjónustu yrði sinnt á þeim tíma sem hentar hverri 

og einni konu, í allt að 8 skipti. Lögð yrði áhersla á persónulega ráðgjöf og fræðslu til 

nýrra foreldra. Eftirlit yrði haft með nýbura og heilsu móður.  

Fræðsla/ráðgjöf: Boðið yrði upp á sérstök fræðslunámskeið, s.s 

fæðingarfræðslunámskeið, brjóstagjafanámskeið, að verða foreldri, að takast á við nýtt 

hlutverk og ráðgjöf fyrir konur með erfiða fæðingarreynslu að baki. Samvinna yrði við 

annað fagfólk í heilbrigðisþjónustunni og vísað á aðra sérfræðinga ef talin yrði þörf á.  

Þjónustuferlið: Við teljum að notendur þjónustunnar muni koma úr öllum stéttum 

þjóðfélagsins, óháð tekjum. Mikilvægt er að ná til kvenna á barneignaraldri og þar sem 

ekki er leyfilegt að auglýsa heilbrigðisþjónustu hér á landi nema að takmörkuðu leyti 

yrði að nota aðrar leiðir til að greiða aðgang kvenna að þjónustunni, sjá flæðirit hér að 

neðan. 
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2.1 Hagkvæmnitölur  

Kostnaður við eðlilegar fæðingar er hvað hæstur á hátæknisjúkrahúsi, bæði vegna þess 

að inngrip eru þar tíðari og þau eru kostnaðarsöm, en einnig vegna sérfræðiþjónustu 

sem nauðsynleg er á hátæknisjúkrahúsi. Tafla 1 sýnir kostnað vegna fæðinga á 

Landspítalanum samkvæmt DRG-flokkunarkerfi sem spítalinn styðst við. 

Fæðingar á LSH. 

2009=3500 
Fjöldi % Kostnaður skv. DRG 

verðskrá LSH. 
Alls kostnaður/ári 

LSH. 

Eðlil. fæðing, stutt 

lega 

446 13% 97.751.- 43.596.946.- 

Eðlil. fæðing án 

aukaverkana 

1791 51% 234.682.- 420.315.462.- 

Fæðing með 

aukakvillum 

657 19% 414.132.- 272.084.724.- 

Keisaraskurður án 

aukakvilla 

328 9% 635.439.- 208.423.992.- 

Keisaraskurður með 

aukakvillum 

276 8% 861.067.- 237.654.492.- 

 

Tafla 1 

 

Samkvæmt útreikningum í viðskiptaáætlun höfunda (Elín Arna Gunnarsdóttir og 

Guðrún I. Gunnlaugsdóttir, e.d.) ætti ljósmæðrasetur að vera hagkvæm rekstraeining. Í 

áætluninni gerum við ráð fyrir að á öðru starfsári myndu 160 konur byrja í mæðravernd 

á slíku ljósmæðrasetri. Við gerðum ráð fyrir að um 15% þeirra myndu falla út vegna 

vandamála sem upp koma í lok meðgöngu eða í fæðingu. Verðskrá fyrir mæðraverndina 

er sú sama og er gefin upp hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins í dag (e.d.) og það 

sama á við um heimaþjónustuna. Þar er miðað við núgildandi samning við 

Sjúkratryggingar Íslands (2009). Samkvæmt DRG-flokkun Landspítalans kostar eðlileg 

fæðing með stuttri legu kr. 97.751-. Teljum við óraunhæft að byggja á þeirri upphæð 

vegna þess að einungis 13% kvenna falla í þennan hóp. Þetta eru líklega þær konur sem 

koma inn á fæðingardeild með nánast fullkláraða útvíkkun og fæðingin gengur hratt og 

vel fyrir sig. Við gerum því ráð fyrir að kostnaður við fæðingu á ljósmæðrasetri sé hinn 



  Ljósmæðrasetur     8 

 

sami og við eðlilega fæðingu án aukaverkana, samkv. DRG-flokkun Landspítalans. 

Ástæðan fyrir því að við notuðum þá tölu í áætluninni er að á meðan einingin er frekar 

lítil (með 160 konur) teljum við að þessa upphæð þurfi til að standa undir 

rekstrarkostnaði (Tafla 2). Þegar einingin stækkar verður aukin hagræðing í rekstri og 

þá mætti gera ráð fyrir lægri kostnaði við hverja fæðingu. Einnig teljum við að með því 

að fleiri konur nýti sér þjónustu slíkrar einingar mætti koma í veg fyrir eða fækka 

ónauðsynlegum inngripum í eðlilegt fæðingarferli og þannig myndum við sjá ávinning 

fyrir konuna og fjölskyldu hennar, sem og þjóðfélagið í heild sinni.   

 

Ljósmæðrasetrið Fjöldi 

kvenna 

% Eininga 

verð 

Fjöldi 

heimsókna 

Samtals 

tekjur 

pr/konu 

Samtals 

tekjur á 

ári 

Mæðravernd 160 100% 5.700 10 57.000 9.120.000 

Fæðing 160 85%* 234.682 1 234.682 31.916.752 

Heimaþjónusta í  

sængurlegu 

160 100% 5.558 8 44.464 7.114.240 

Samtals     336.146 48.150.992 

*Gert er ráð fyrir að 15% kvenna sem eru í mæðravernd á ljósmæðrasetri falli út  

vegna vandamála sem upp koma í fæðingu eða í lok meðgöngu 
 

Tafla 2 
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3. Hagkvæm barneignarþjónusta í höndum ljósmæðra 

 

Töluverðar breytingar hafa orðið á fæðingarhjálp á Íslandi síðustu árin. Fæðingarstöðum 

á landsbyggðinni hefur fækkað til muna og langflestar fæðingar fara fram á 

Landspítalanum, eða um 70% allra fæðinga árið 2008 (Ragnheiður I. Bjarnadóttir, 

Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K. Smárason og Gestur I. Pálsson, 2008). Með þessu 

er verið að miðstýra fæðingaþjónustunni og beina henni nánast alfarið á einn stað. 

Heimafæðingum hefur fjölgað úr 8 árið 1992 í 89 heimafæðingar árið 2009 

(Hólmfríður Helga Sigurðardóttir, 2010). Þetta er ánægjuleg þróun enda er ekkert sem 

mælir gegn því að hraustar konur í eðlilegri meðgöngu fæði heima hjá sér. Bæði reynsla 

og rannsóknir sýna að öryggi er ekki ógnað fyrir þennan hóp kvenna að fæða heima eða 

á ljósmæðrasetri frekar en á hátæknisjúkrahúsi (De Jonge og fl., 2009; Johnson and 

Davis, 2005; Gottvall, Grunewald og Waldenström, 2004). Þetta snýst að langmestu 

leyti um samspil hormóna þar sem streituhormón (sem eru í hámarki þegar konan er í 

óþekktu umhverfi) hafa slæm/letjandi áhrif á gang fæðingarinnar.  

Í byrjun þessa árs birtist viðtal í Fréttablaðinu við Áslaugu Hauksdóttur, 

ljósmóður. Áslaug, sem er ein okkar helsta heimafæðingarljósmóðir með margra ára 

reynslu af heimafæðingum, telur það nauðsynlegt að konur fái að velja hverjir eru 

viðstaddir fæðinguna og að gagnkvæmt traust ríki á milli konunnar og ljósmóðurinnar. 

Einnig bendir hún á að fyrsta inngripið í fæðinguna geti átt sér stað þegar konan gengur 

út af heimili sínu til að fara á fæðingarstað (Hólmfríður Helga Sigurðardóttir, 2010). 

 Í lokaverkefni til embættisprófs í ljósmóðurfræði unnu þær Arney Þórarinsdóttir 

og Hrafnhildur Halldórsdóttir (2009) að rannsókn til að kanna viðhorf og reynslu 

kvenna af fæðingum fjarri hátækni. Þær tóku viðtöl við 7 konur sem höfðu fætt 
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barn/börn á Höfn í Hornafirði. Á Höfn er starfandi ein ljósmóðir og sinnir hún 

mæðravernd, fæðingum og sængurlegu.  Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að ef kona er 

með ljósmóður sem hún þekkir (e. known midwife) í fæðingunni er hún öruggari, henni 

líður betur og meiri líkur eru á því að hún fæði eðlilega og upplifun hennar verði góð. 

Konan öðlast trú á sér. Höfðu konurnar í rannsókninni líka á orði að þeim fannst 

mikilvægt að ljósmóðirin þekkti sögu þeirra. 

3.1 Styrkleiki ljósmæðrastýrðar þjónustu 

Ljósmæðrastýrðar einingar leggja áherslu á að styrkja konuna og efla sjálfsöryggi 

hennar en rannsóknir hafa sýnt að konum er mjög mikilvægt að hafa vald á aðstæðum í 

fæðingu. Því betur sem konan upplifir sig sem stjórnanda í eigin fæðingu, því betur 

gengur fæðingin og upplifun konunnar verður betri (Elva Björg Einarsdóttir, 2007; 

Simkin 1991). 

Það er sammerkt flestum ljósmæðrastýrðum einingum að umhverfið er haft 

heimilislegt og hlýlegt og lögð er sérstök áhersla á að konunni og aðstandendum hennar 

líði vel meðan á heimsókn þeirra stendur; að konan finni frið og hugarró á meðgöngunni 

(Kitzinger, 2005, 2006). Erlendar rannsóknir sýna að öryggi í hugum sumra kvenna 

tengist afslöppuðum fæðingarstað (Hodnett, Downe, Edwards og Walsh 2005; Walsh, 

2006).  

Marsden Wagner, bandarískur sérfræðingur í barna-og nýburalækningum, segir í 

viðtali að fæðingu sé stjórnað af líkamanum á sama hátt og kynörvun og fullnægingu. 

Hann tekur sem dæmi að jafn ólíklegt sé að kona fái fullnægingu við aðstæður sem 

henni falla ekki í geð og að kona framkalli eðlilega fæðingu við aðstæður sem henni 

líkar ekki við (Morgunblaðið 5. maí, 2000). 

 Á Íslandi líkt og annars staðar í Evrópu er algengt að stórum hluta fæðinga sé 

miðstýrt til stærstu sjúkrahúsanna, óháð því hvort um er að ræða konur sem eru í 
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áhættumeðgöngu eða í meðgöngu sem skilgreind er sem áhættulítil. Á sjúkrahúsum ríkir 

mikil tæknivæðing og jafnvel meiri trú á tæknina en á náttúruna. Þegar kemur að 

eðlilegum fæðingum er það ekki endilega það besta sem völ er á.  

Margir hafa velt því fyrir sér hvort hægt sé að reka ljósmæðrastýrða einingu fyrir 

eðlilegar fæðingar innan sjúkrahúsa þar sem ríkjandi hugmyndafræði er læknisfræðileg. 

Dæmi um slíka einingu hér á landi er Hreiðrið þar sem ljósmæður skipuleggja og stýra 

þjónustunni í samræmi við verklagsreglur spítalans. Konur í eðlilegu fæðingarferli geta 

fætt og dvalið í Hreiðrinu ásamt maka sínum eða öðrum stuðningsaðila. Þar er lögð 

áhersla á heimilislegt andrúmsloft og hlýlegt umhverfi. Deildin er staðsett við hliðina á 

fæðingardeild Landspítalans og starfar eftir sömu verklagsreglum og gilda um eðlilegar 

fæðingar þar. Það mætti kannski gagnrýna það að deildin skuli þurfa að lúta sömu 

verklagsreglum og fæðingardeildin, sem er einnig fyrir konur í áhættumeðgöngu og 

fæðingu. Ljósmæðrarekin deild fyrir eðlilegar fæðingar ætti að vera með rýmri og 

sveigjanlegri verklagsreglur eða klínískar leiðbeiningar sem byggja á gagnreyndri 

þekkingu og ljósmóðurfræðilegri nálgun.  

Það mætti leiða líkum að því að nálægð Hreiðursins við fæðingardeildina geti 

staðið deildinni fyrir þrifum. Má þar nefna að af þeim 936 konum sem komu í Hreiðrið 

til að fæða barn árið 2007 voru 154 konur (16,5%) fluttar yfir á fæðingagang. Mikill 

meirihluti þeirra flutti til að fá mænurótardeyfingu eða 109 konur (70,8%) (Árdís 

Ólafsdóttir og Helga Sigurðardóttir, 2009). Vegna þess hve nálægðin er mikil á milli 

þessara deilda mætti álíta að konur séu líklegri til að biðja um mænurótardeyfingu, með 

tilheyrandi kostnaði, þegar sárir verkir eru farnir að segja til sín. Einnig má gera ráð 

fyrir því að konur séu oft ekki búnar að ákveða hvaða verkjalyf þær ætla að þiggja í 

fæðingunni, og koma margar þeirra inn í Hreiðrið með það í huga að fá flutning yfir á 

fæðingagang ef þeim finnst verkirnir ætli að vera óbærilegir. Þetta skýrir kannski það 
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háa hlutfall flutnings fæðandi kvenna af Hreiðri yfir á fæðingagang (Árdís Ólafsdóttir 

og Helga Sigurðardóttir, 2009).  

 Í rannsókn sem Andres og Rankin (2005) gerðu á ljósmæðrarekinni deild á 

Ayrsire Central sjúkrahúsinu í Skotlandi yfir 10 ára tímabil kom í ljós að flutningur yfir 

á hefðbundna fæðingardeild innan sömu stofnunar var að meðaltali 22% sem er nokkuð 

hærra hlutfall en í Hreiðrinu. En það sem vekur athygli er að ólíkt Hreiðrinu voru 

einungis 25% þeirra voru fluttar til að fá mænurótardeyfingu. Það kom einnig fram í 

rannsókn Andres og Rankin að ljósmæður úr mæðravernd (e. community midwifes) 

gengu vaktir á ljósmæðraeiningu sjúkrahússins í Skotlandi. Það vekur upp spurningar 

um hvort það hafi áhrif á að færri konur óskuðu eftir flutningi til að fá 

mænurótardeyfingu, þ.e. ef konan þekkir ljósmóðurina vel þá hafi hún meira þol 

gangvart verkjunum sem fylgja fæðingunni. 

Í framskyggnirannsókn (prospective) sem náði til 10 fæðingarheimila í Noregi 

var flutningstíðni í fæðingu 4,5% (Schmidt, Abelsen og Øian, 2002) sem er sambærileg 

tíðni og gerist á The Farm hjá Inu May Gaskin, en þar er hún 4,9% (Ina May Gaskin, 

2002). Þessar niðurstöður sýna að flutningshlutfall kvenna er mun lægra frá 

ljósmæðrastýrðum einingum utan sjúkrahúsa án þess að það hafi áhrif á öryggi og 

útkomu fæðinga, heldur en frá einingum sem eru reknar innan sjúkrahúsa. Hugsanlega 

er þetta vegna þess að þær konur sem velja fæðingu innan spítala hafi ekki að fullu gert 

upp hug sinn varðandi fæðingarstað. 

 Umhverfið sem ljósmæður starfa í getur haft áhrif á viðhorf þeirra og 

hugsunarhátt. Tilhneiging er að líta á íhlutanir í umhverfinu sem eðlilegan þátt og það 

getur haft áhrif á eðlilega fæðingu. Ljósmæður sem starfa á stöðum þar sem 

inngripatíðni er lág virðast skynja minni áhættu, öfugt við þær sem starfa þar sem tíðni 

inngripa er há. Þær ljósmæður hafa tilhneigingu til að vanmeta að konur í eðlilegu ferli 
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geti fætt eðlilega og treysta um of á kosti tæknilegra inngripa (Mead og Kornbrot, 

2004). 

 Samkvæmt breskum heimildum telja ljósmæður almennt að betra sé að hafa 

ljósmæðrareknar einingar aðskildar frá hefðbundnum fæðingardeildum, bæði 

landfræðilega og hugmyndafræðilega. Hætta sé á að áhrif frá umhverfinu geti borist á 

milli deilda (Walsh og Downe, 2004). Þetta sjónarhorn kemur einnig fram  í 

meistararitgerð Valgerðar Lísu Sigurðardóttur (Valgerður Lísa Sigurðardóttir og Ólöf 

Ásta Ólafsdóttir, 2009) þar sem hún tók viðtal við 18 ljósmæður starfandi á 

Landspítalanum. Þær voru sammála því að ljósmæðrarekin deild ætti að vera aðskilin 

frá hefðbundinni fæðingardeild m.a. til að koma í veg fyrir ónauðsynleg inngrip í 

eðlilegt fæðingarferli. 

 Í doktorsrannsókn Ólafar Ástu Ólafsdóttur (2006) sem er byggð á 

fæðingarsögum ljósmæðra og fjallar um hugmyndafræði og menningu barneigna á 

Íslandi kom í ljós að raunveruleikinn er oft sá að á stærri fæðingarstofnunum nútímans 

upplifa ljósmæður árekstra og þurfa að leita jafnvægis milli læknisfræðilegrar nálgunar 

og ljósmóðurfræðilegrar nálgunar í umönnun barnshafandi kvenna. Í rannsókn sinni 

safnaði Ólöf Ásta fæðingarsögum með því að taka viðtöl við 20 ljósmæður með ólíkan 

bakgrunn hvað varðar starfsreynslu og menntun. Ljósmæðurnar voru fengnar til að 

segja sögur úr starfi, sögur sem höfðu haft áhrif á þær og verið þeim lærdómsríkar.  

Eins og áður hefur komið fram í þessu lokaverkefni fer stærsti hluta fæðinga á 

Íslandi fram á Landspítalanum. Þar koma oft margir að umönnun 

konunnar/fjölskyldunnar. Umönnunaraðilar eru fæðingarlæknar og ljósmæður en í 

rannsókn Ólafar Ástu Ólafsdóttur (2009) um menningu barneigna á Íslandi kom fram að 

oft á tíðum vinna umönnunaraðilar eftir mismunandi hugmyndafræði sem skapar 

togstreitu. Konur geta þá einnig upplifað misvísandi upplýsingar og ráð. Á stórum og 
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annasömum fæðingarstað er ákveðin hætta á að hugmyndafræði ljósmæðra verði 

undir.Þar er ekki alltaf hægt að taka tillit til óska konunnar/fjölskyldunnar, s.s. hvað 

varðar fjölda viðstaddra við fæðingu, aðstöðu sem skapar ró, sveigjanleika o.fl. 

Ljósmæður vinna öllu jöfnu á 8 klst. vöktum og kynnist því konan og aðstandandi 

hennar oft fleiri en einum umönnunaraðila, hraði, venjur og stofnanareglur geta þá ráðið 

för. 

Landspítalinn hefur ákveðna styrkleika, s.s. þá að rík hefð er fyrir því að konur 

fæði þar. Landspítalinn veitir einnig bráðaþjónustu og er búinn góðum tækjabúnaði sem 

sumum finnst auka á öryggi en á móti mætti segja að tæknin getur stundum valdið 

óþarfa inngripum með tilheyrandi fylgikvillum.  

Í viðskiptaáætlun höfunda (Elín Arna Gunnarsdóttir og Guðrún I. 

Gunnlaugsdóttir, e.d.) var sett upp mynd sem sýnir mismunandi þjónustu sem hraustar 

konur í eðlilegu ferli njóta, annars vegar á ljósmæðrasetri (ljósmæðrastýrðri einingu, 

utan sjúkrahúss) og hins vegar á sjúkrahúsi (mynd 1). 
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Mynd 1 

 

Öryggi – Rannsóknir hafa sýnt að ljósmæðrastýrð þjónusta heima eða á fæðingarheimili 

stuðlar að öryggi kvenna og barna til jafns við fæðingarþjónustu á sjúkrahúsi. 

Samfelld þjónusta – Konunni er veitt heildræn þjónusta í gegnum allt barneignarferlið 

og hún hefur eins fáa umönnunaraðila og mögulegt er. 

Inngrip – Rannsóknir hafa sýnt að meiri líkur eru á að gripið sé inn í eðlilegt ferli hjá 

konum sem fæða á sjúkrahúsi, s.s. belgjarof, hríðarörvun og notkun áhalda í fæðingu. 

Heimilislegt umhverfi – Lögð er áhersla á að umhverfið sé heimilislegt og hlýlegt því 

komið hefur í ljós að tæknilegt umhverfi með framandi lækningatækjum getur aukið á 

kvíða, ótta og verki hinnar fæðandi konu.  
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Persónuleg þjónusta – Lögð er áhersla á að meta og sinna þörfum hvers og eins, s.s. þörf 

fyrir fræðslu og stuðning. 

Mænurótardeyfing – Samkvæmt leiðbeiningum landlæknis um val á fæðingarstað 

flokkast ljósmæðrasetur undir fæðingarstað með þjónustustig D2. Á því þjónustustigi er 

ekki boðið upp mænurótardeyfingu.   

Konan við stjórn – Rannsóknir hafa sýnt að konum sem fæða á sjúkrahúsi líður eins og 

þær missi stjórn á aðstæðum sem getur síðan haft áhrif á framgang fæðingar og líðan 

kvenna eftir barnsburð. 

Síritun í fæðingu – Rannsóknir hafa bent til þess að síritun fósturhjartsláttar trufli 

eðlilegt fæðingarferli og geti valdið óþarfa inngripum og aukið á keisaratíðni. Einnig 

hefur komið fram að hléhlustun ljósmóður í yfirsetu sýni jafn góðan árangur hvað 

varðar heilbrigði barna og síritun.  

Rekstrarkostnaður – Á hátæknisjúkrahúsi er mikið um dýran tækjakost og 

sérfræðingsþjónustu sem litlar líkur eru á að konur í eðlilegu ferli þurfi á að halda.  

Yfirseta/nærvera – Rannsóknir hafa sýnt að stöðug yfirseta ljósmóður minnkar líkur á 

inngripum, verkjalyfjum og slæmri upplifun kvenna af fæðingunni. Á annasömum 

deildum sjúkrahúsa er oft á tíðum ekki mögulegt að bjóða upp á stöðuga yfirsetu 

ljósmóður og nú á tímum niðurskurðar hefur ástandið frekar versnað. 
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3.2 Sjálfstætt starfandi ljósmæður – styrkur þeirra og færni 

Ljósmóðurfræði er sjálfstæð fræðigrein með sjálfstæð markmið og sérhæfða þjónustu. 

Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðasamtaka ljósmæðra (ICM) (2005) og Ljósmæðralaga 

(1984) geta ljósmæður starfað sjálfstætt hvar sem er á eigin ábyrgð og því tekið 

sjálfstæðar ákvarðanir varðandi meðferð sem þær veita. Á fæðingarstöðum þar sem 

ljósmæður starfa sjálfstætt er útkoma yfirleitt góð fyrir móður og barn, þ.e. há tíðni 

eðlilegra fæðinga og lág tíðni inngripa (Hodnett, Downe, Edwards og Walsh, 2005; 

Valgerður Lísa Sigurðardóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009).  

 Bluff og Holloway (2008) telja að ljósmæður sem starfa sjálfstætt séu betri 

fyrirmyndir fyrir ljósmæðranema heldur en þær sem starfa á sjúkrahúsum þar sem þær 

sjálfstæðu lúti ekki yfirstjórn heilbrigðisstofnana. Þar er læknisfræðileg og stofnanaleg 

nálgun ráðandi og í þess konar umhverfi fær hugmyndafræði og þekking ljósmæðra 

ekki notið sín (Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2006). Ljósmæðranemar líkja eftir þeim 

ljósmæðrum sem þær fylgja eftir í starfi. Ljósmæður sem vinna frekar sem 

„aðstoðarkonur lækna" en kvennanna sem þær sinna eru ljósmæðranemum ekki góðar 

fyrirmyndir (Bluff og Holloway, 2008). 

Ljósmæður eru lykilstétt í umönnun kvenna í barneignarferli og því er mikilvægt 

að þær geri sér grein fyrir hversu mikil áhrif þær geta haft á konur á þessu tímabili. 

Sigfríður Inga Karlsdóttir og Sigríður Halldórsdóttir (2009) hafa unnið að kennismíð um 

hvaða þættir geri ljósmæður að „góðum ljósmæðrum“. Megininntak kenningarinnar er 

að fagleg umhyggja sé innsti kjarni ljósmóðurfræðinnar sem ásamt faglegri færni, 

fagvisku (hugtak yfir þekkingu og reynslu), samskiptafærni og sjálfsrækt 

ljósmóðurinnar mynda þá heild sem er forsendan fyrir fagmennsku og góðri þjónustu 

ljósmóðurinnar. 
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Í kenningu Sigfríðar og Sigríðar (2009) er lögð áhersla á samskiptafærni 

ljósmæðra og segja þær að ef samskiptafærni sé til staðar hafi ljósmóðirin getu til að 

tengjast konunni og verða henni góð samstarfskona. Virk hlustun er einn af þeim þáttum 

sem skipta miklu máli í þessu samhengi og að mikilvægt sé að laga tjáskiptin að þörfum 

hverrar konu. Page (2003) hefur einnig ítrekað mikilvægi góðs sambands á milli 

ljósmóður og konu í fæðingarferli, það sé mikilvægt til að konan finni fyrir öryggi og 

stuðningi.  

Að svipaðri niðurstöðu komust þær Nicolls og Webb (2006) þegar þær gerðu 

samantekt heimilda um hvað skapi góða ljósmóður. Þær greindu 33 rannsóknir sem 

framkvæmdar voru með mismunandi aðferðum. Þátttakendur í rannsóknunum voru m.a. 

ljósmæður, yfirljósmæður, ljósmæðranemar, barnshafandi konur, feður og konur í 

sængurlegu. Niðurstöður þeirra voru á þá leið að samskiptafærni væri eitt af því 

mikilvægasta sem góð ljósmóðir þyrfti að hafa ásamt því að vera kærleiksrík, hlý og 

styðjandi. Einnig væri nauðsynlegt að hún hefði góða þekkingu og leikni og komi fram 

við konur sem einstaklinga. Þegar það tækist fengi konan að njóta fagmennsku 

ljósmóðurinnar. Segja má að lykilinn að því að ná þessari færni sé að finna í sambandi 

ljósmæðra og kvenna nærveru og samfellda þjónustu ljósmæðra í gegnum 

barneignarferlið. Yfirseta í fæðingu skipir þá sköpum fyrir myndun þessa sambands og 

þekkingarþróun ljósmæðra í fæðingarhjálpinni (Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2006, 2009). 

Umhyggjan hefur verið rannsóknarefni ýmissa fræðimanna og hvernig hún sýnir 

sig í ljósmóðurstörfum. Kennedy og Shannon (2004) hafa lagt á það ríka áherslu út frá 

rannsóknum sínum hvað það er mikilvægt að ljósmæður líti á fæðinguna sem eðlilegt 

lífeðlislegt ferli. Það felst í því að líkami konunnar sé fullfær um að ala af sér barn og 

felst líka í því að ljósmóðirin þurfi ekki alltaf að vera að gera eitthvað (e. art of doing 

„nothing“ well) heldur ætti líkami konunnar að fá að gera það óhindrað. Að vera til 
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staðar, vera athugul, meta hvernig konan tekst á við hríðarnar og átta sig á því sem er að 

gerast á fæðingarstofunni án þess þó alltaf að vera að „gera eitthvað“. Það er listin „að 

vera með konu“. Að nota innri þekkingarbrunn til að lesa í aðstæðurnar og til að meta 

hvort þurfi að aðhafast eitthvað frekar.  

  Meginþema fæðingarsagna ljósmæðra á Íslandi, um reynslu þeirra úr starfi,  

snýst um mikilvægi nærveru, yfirsetu og tengsl ljósmóðurinnar við konuna (Ólöf Ásta 

Ólafsdóttir, 2009). Rannsóknir hafa einnig sýnt að stöðug yfirseta/nærvera ljósmóður 

minnkar líkur á inngripum, verkjalyfjum og slæmri upplifun kvenna af fæðingum 

(Hodnett, Gates, Hofmeyr og Sakal, 2007). Undir þetta tekur Ragnheiður I. 

Bjarnadóttir, fæðinga- og kvensjúkdómalæknir á Landspítala, sem sagði í 

sjónvarpsviðtali Stöðvar 2 þann 19. febrúar 2010 að stöðug yfirseta ljósmóður hafi 

mjög góð áhrif á útkomu fæðinga, hún lækki inngripatíðni og skýri góðan árangur 

fæðingarþjónustu á Íslandi og tiltölulega lága keisaratíðni, sem er um 17% hér á landi, 

töluvert lægri miðað við lönd sem við berum okkur saman við.   

Í rannsókn Valgerðar Lísu Sigurðardóttur (Valgerður Lísa Sigurðardóttir og Ólöf 

Ásta Ólafsdóttir, 2009) til meistaraprófs þar sem hún eins og áður er getið tók viðtal við 

18 ljósmæður sem störfuðu á Landspítalanum um hvernig þær skynjuðu öryggi og 

áhættu í eðlilegum fæðingu kom í ljós að ljósmæðurnar höfðu áhyggjur af auknu 

vinnuálagi og óttuðust að þannig yrði vegið að yfirsetunni í starfi þeirra. Við þannig 

aðstæður fái „ljósmæðrahjartað“ ekki að slá eins og ein ljósmóðirin orðaði það svo vel í 

rannsókn Ólafar Ástu Ólafsdóttur (2006). Þar kom einnig fram að hið gagnvirka 

samband sem myndast á milli ljósmóðurinnar og konunnar byggist á nærveru og trausti. 

Það sé styrkjandi fyrir báða aðila og hafi áhrif á færni ljósmóðurinnar til að greina hvort 

allt sé í lagi, sem aftur skapi öryggistilfinningu um farsæla fæðingu barns.  
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Fæðingarstaðurinn hefur áhrif á útkomu fæðinga. Á minni fæðingarstöðum 

upplifa ljósmæður meira sjálfræði en á þeim stærri. Innra öryggi skapast í yfirsetunni 

þegar ljósmæður hafa tækifæri til að vera hjá konunni og kynnast henni, það hefur áhrif 

á sjálfræði ljósmæðra (Valgerður Lísa Sigurðardóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009). 

 Á annasömum fæðingardeildum sjúkrahúsa er oft á tíðum ekki mögulegt að 

bjóða upp á stöðuga yfirsetu ljósmóður. Á tímum niðurskurðar í heilbrigðisþjónustunni 

er ástæða til að hafa af því áhyggjur. Breytingar sem koma niður á yfirsetu ljósmæðra 

sem getur haft áhrif tíðni inngripa í eðlilegt barneignarferli og þar með á hagkvæmni 

barneignarþjónustunnar, öryggi mæðra og barna þeirra og nýju fjölskylduna. 

3.3 Eðlilegt fæðingarferli án inngripa - efnahagslegur ávinningur 

Í meira en 30 ár hafa flestar fæðingar í Bretlandi átt sér stað inni á sjúkrahúsum þar sem 

stjórnunin er í höndum fæðingarlækna. Á undanförnum árum hefur ljósmæðrastýrðum 

einingum fjölgað, sem og heimafæðingum. Konum í meðgöngu sem er án fylgikvilla 

eða skilgreindar sem áhættulitlar er aðallega sinnt á þessum ljósmæðrastýrðu einingum 

(Muthu og Fishbacher, 2004). Samkvæmt leiðbeiningum NICE (National Institute for 

Health and Clinical Excellence) um meðgönguvernd kvenna í áhættulitlum meðgöngum 

(2008) hefur þátttaka fæðingarlækna í meðgönguvernd ekki bætt útkomu þessara 

kvenna en samt er þráttað um hvort ljósmæðrastýrð þjónusta sé nógu örugg og eigi rétt á 

sér.  

Hjá konum sem eru í áhættulítilli meðgöngu og fæða inni á sjúkrahúsi eru meiri 

líkur á inngripum í annars eðlilegt ferli fæðingarinnar (Hodnett, Downe, Edwards, og 

Walsh, 2005; Mead og Kornbrot, 2004). Óþarfa inngrip geta verið kostnaðarsöm og haft 

langvarandi afleiðingar fyrir þær konur sem í þeim lenda.   

Symon, Paul, Butchart, Carr og Dugard (2007) sendu spurningalista til 432 

kvenna í áhættulitlum meðgöngum. Konurnar fæddu annað hvort á ljósmæðrastýrðri 
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einingu eða á deild sem var stýrt af fæðingarlæknum en umönnun var að mestu í 

höndum ljósmæðra. Markmiðið var að bera saman niðurstöður á milli þessara tveggja 

þjónustuforma. Spurningalisti var afhentur þátttakendum átta dögum eftir fæðingu. 

Konurnar völdu sjálfar sinn fæðingarstað og fleiri frumbyrjur völdu að eiga á deild sem 

var stýrt af fæðingarlæknum. Niðurstöðurnar voru þær að konurnar sem ólu börn sín á 

læknastýrðu einingunni voru inniliggjandi í helmingi lengri tíma á 1. stigi fæðingar, 

bæði frumbyrjur og fjölbyrjur, og algengara var að þær nytu umönnunar fleiri 

ljósmæðra en þær sem fæddu á ljósmæðrastýrðu einingunni. Hjá 94% kvennanna sem 

völdu ljósmæðrastýrðu eininguna var inngripum ekki beitt á meðan aðeins 46% kvenna 

á læknastýrðu einingunni voru án inngripa. Hjá 31% kvennanna var um að ræða eitt 

inngrip og tvö inngrip hjá 12%, 11% þurftu á 3 eða 4 inngripum að halda í fæðingunni. 

Mænurótardeyfing var ekki á boðstólnum á ljósmæðrastýrðu einingunni. Nánast allar 

mæðurnar (97,3%) á ljósmæðrastýrðu einingunni fæddu börn sín um leggöng án 

aðstoðar áhalda eða keisaraskurðar á móti 68,8% hinna kvennanna. Konurnar sem 

fæddu á ljósmæðrastýrðu einingunni voru líklegri til að upplifa sig við stjórn í 

fæðingunni. Rannsakendur komast að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að ljósmæður sem 

vinna á einingu sem stýrð er af fæðingarlækni og segja að þar séu „alvöru 

ljósmæðrastörf“ unnin, þá sýni niðurstöður þessarar rannsóknar annað.  

Þrátt fyrir að í báðum hópum hafi verið konur í meðgöngu sem var skilgreind án 

áhættu voru inngrip engu að síður mun tíðari í hópnum sem fæddi á læknisstýrðu 

einingunni. Mætti skýra það þannig að á þeirri deild er ljósmæðrum gert að annast bæði 

konur í áhættumeðgöngu sem og án áhættu og eru inngrip mun tíðari, s.s örvun með 

oxytocini og mænurótardeyfing, en það er ekki í boði á ljósmæðrastýrðri einingu. Það 

mætti velta því fyrir sér hvort það að blanda þessum ólíku hópum saman auki á inngrip 

hjá konum í eðlilegri, áhættulítilli meðgöngu.  
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Í rannsókn sem gerð var á sjúkrahúsi í Drammen í Noregi var skoðaður hver 

fæðingarmáti kvenna var sem skilgreindar voru án áhættu en fæddu á fæðingardeild 

sjúkrahúss sem var bæði fyrir konur með og án áhættu. 37,9% kvennanna voru 

frumbyrjur. Þrátt fyrir að allar konurnar kæmu inn í sjálfkrafa sótt voru 38,7% þeirra 

örvaðar með oxytocini á einhverjum tímapunkti í fæðingunni (62% P0 og 24,4% P1+). 

22,3% kvennanna fengu mænurótardeyfingu (41,1% P0, 10,8% P1+) og 91,4% þeirra 

sem fengu mænurótardeyfingu voru örvaðar með oxytocini. Hjá 22,1% kvenna var 

framkvæmd spangarklipping (42,1% P0, 9,9% P1+). 14,7% frumbyrjanna þurftu aðstoð 

sogklukku til að ljúka fæðingunni og 5% þeirra enduðu í keisaraskurði á móti 3,4% 

sogklukkufæðinga hjá fjölbyrjunum og 1,2% keisaratíðni. Tíðni blæðinga ≥ 500 ml eftir 

fæðingu hjá þeim sem fengu oxytocindreypi var 12,4% vs. 5,6% hjá þeim sem ekki 

fengu dreypi (Moen, Holmen, Tollefsrud og Rolland, 2005). 

Framkvæmd var framskyggn (prospective) rannsókn í Noregi þar sem skoðuð 

var útkoma mæðra og nýbura sem fæddu á fæðingarheimilum á árunum 1995-1997. Á 

þessum tíma voru 10 fæðingarheimili í Noregi. Flest fæðingarheimilin voru rekin af 

sveitarfélögum og yfirmaður var í öllum tilfellum heimilislæknir. Norsk 

heilbrigðisyfirvöld settu ákveðin skilyrði fyrir fæðingum á fæðingarheimilum og var 

mælst til þess að konan hafi fætt eðlilega a.m.k. einu sinni áður, meðgangan væri án 

áhættu og meðgöngulengd væri 37-42 vikur. Á sumum fæðingarheimilum var þó 

frumbyrjum án áhættu leyft að fæða. Fósturhjartsláttarrit var til staðar á 6 af 10 

fæðingarheimilanna en þau voru mest notuð til að taka komurit. Á þessu tveggja ára 

tímabili byrjuðu 1275 konur í fæðingu á fæðingarheimilunum, sem er 33,6% þeirra sem 

búa á þeim svæðum sem fæðingarheimilin náðu til og 1% af heildarfjölda fæðinga í 

Noregi. Meirihluti kvennanna var fjölbyrjur, einungis 11,4% frumbyrjur. Tíðni 

áhaldafæðinga var 1,1%. Sogklukkufæðingar voru hjá níu konum og tangir hjá einni. 
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Þrjár þessara kvenna hefðu átt að fæða á sjúkrahúsi en vegna aðstæðna (s.s. hröð fæðing 

eða ófærð varð til þess að flutningur á sjúkrahús var ekki mögulegur vegna langra 

vegalengda) fæddu þær á fæðingarheimilinu. Þrjár konur (0,2%) fæddu börn í sitjanda 

stöðu sem öll voru ógreindir sitjandar fyrir fæðingu. Ljósmæður sinntu flestum 

áhaldafæðingunum, aðeins þrjár voru framkvæmdar af heimilislækni. Blæðing, 500 – 

1000 ml eftir fæðingu, átti sér stað hjá 8,4% kvennanna og 1500 ml blæðing hjá einni 

konu (0,1%). Ef litið var á útkomu nýburanna þá voru 2,2% þeirra sem fengu Apgar stig 

undir 7 eftir 1 mín og 0,4% undir 5 eftir 5 mínútur. Tvö barnanna voru fædd andvana og 

við krufningu kom í ljós mjög alvarleg GBS-sýking hjá þeim báðum. Flytja þurfti 4,4% 

mæðra og barna á sjúkrahús eftir fæðingu. Ástæðurnar fyrir því voru mismunandi en 

yfirleitt minniháttar vandamál, s.s. 3° rifa hjá móður (0,3%). Hjá börnunum voru helstu 

ástæðurnar gula, litningafrávik og grunur um sýkingu (63,2%) (Schmidt, Abelsen og 

Øian, 2002).  

Þrátt fyrir að ekki sé verið að gera beinan samanburð á fæðingarheimilum og 

sjúkrahúsum í þessari norsku rannsókn komast höfundar að þeirri niðurstöðu að tíðni 

áhaldafæðinga er mun lægri á fæðingarheimilum borið saman við lítil sjúkrahús þar sem 

eingöngu konur án áhættu mega fæða. Höfundar segja að á þessu tímabili hafi tíðnin 

verið á bilinu 20-30% á litlum sjúkrahúsum á móti 1,1% á þessum 10 

fæðingarheimilum.  

Eide, Nilsen og Rasmussen (2009) framkvæmdu framsýna óslembna (e. non 

randomized) rannsókn á Haukeland háskólasjúkrahúsinu í Bergen. Á þessu sjúkrahúsi 

eru tvær fæðingardeildir, annars vegar ljósmæðrastýrð heimilisleg deild fyrir konur án 

áhættu og hins vegar fæðingardeild fyrir konur bæði með og án áhættu. Á 

ljósmæðrastýrðu deildinni er lögð áhersla á eðlilegar fæðingar með lágmarks inngripum 

og náttúruleg bjargráð í fæðingu. Deildirnar eru á sömu hæð á sjúkrahúsinu. Fjöldi 
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fæðinga á ári á ljósmæðrastýrðu deildinni er u.þ.b. 1500 á móti 3500 á 

fæðingardeildinni. Gerður var samanburður á því hvort það að byrja fæðinguna á 

ljósmæðrastýrðu einingunni hefði áhrif á útkomu fæðingarinnar. Þátttakendur í 

rannsókninni voru frumbyrjur í áhættulítilli meðgöngu. Konurnar höfðu að mestu sjálfar 

val um á hvorri deildinni þær vildu eiga. 178 konur voru í rannsóknarhópnum 

(ljósmæðrastýrðu einingunni) og 275 í samanburðarhópnum. Flestar konurnar (81% úr 

hvorum hóp) höfðu ákveðið áður en fæðing hófst á hvorri deildinni þær ætluðu að fæða. 

Ástæðurnar voru misjafnar, en þær sem völdu ljósmæðrastýrðu eininguna gerðu það 

yfirleitt vegna þess að aðstaðan þar var betri, s.s. baðherbergi nálægt fæðingarstofu, 

jákvæð upplifun af deildinni eftir að hafa skoðað hana fyrir fæðingu eða vegna 

meðmæla frá konum sem höfðu eignast börn þar. Þær sem völdu hefðbundnu 

fæðingardeildina gerðu það yfirleitt vegna þeirrar verkjameðferðar sem þar var fáanleg 

og töldu að deildin væri öruggari fyrir móður og barn. 29% kvennanna sem völdu 

ljósmæðrastýrðu eininguna fluttust yfir á hefðbundnu fæðingardeildina. Útkoma 

rannsóknarinnar var sú að ekki reyndist marktækur munur á milli áhalda- og 

keisarafæðinga á deildunum, tíðni spangarklippinga var heldur hærri hjá þeim konum 

sem byrjuðu fæðinguna á fæðingardeildinni (36% á móti 29%) en munurinn var 

ómarktækur. Einnig reyndist ekki marktækur munur á lengd 2. stigs fæðingar, tíðni 

alvarlegra blæðinga eftir fæðingu ≥1000 ml, Apgar stiga <7 við 5 mínútur og flutning 

nýbura á vökudeild. Einnig reyndist ekki marktækur munur á tíðni III og IV gráðu rifa. 

Verkjastilling án lyfja var oftar notuð á ljósmæðrastýrðu einingunni. Höfundar gátu ekki 

sýnt fram á það að byrja fæðingu á ljósmæðrastýrðu einingunni hefði í för með sér lægri 

tíðni áhalda- og keisarafæðinga. Höfundar telja að erfitt hefði verið að nota 

tilviljunarkennda aðferð í þessari rannsókn þar sem konurnar vissu almennt áður en að 

fæðingu kom að þær höfðu val um þessar tvær deildir. Rannsakendur telja jafnframt að 
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þar sem rannsóknin er framkvæmd á sjúkrahúsi sem nær til allra fæðinga í þessari borg 

megi yfirfæra niðurstöðurnar almennt á konur án áhættu í Noregi og í svipuðum 

löndum. 

Í breskri yfirlitsgrein Henderson og Petrou (2008) skoðuðu höfundar 11 

rannsóknir sem tóku til kostnaðarhagkvæmni á heimafæðingum og fæðingum sem eiga 

sér stað á fæðingarheimilum. Tóku þær eingöngu til kvenna sem skilgreindar voru án 

áhættu. Rannsóknirnar voru frá Bretlandi, Bandaríkjunum, Ástralíu og Kanada. Komust 

höfundar að þeirri niðurstöðu að heimafæðingar hjá þessum hópi kvenna væru líklegar 

til að vera fjárhagslega hagkvæmar (e. cost effective). Erfiðara reyndist að fá marktæka 

niðurstöðu varðandi hagkvæmni fæðingarheimila þar sem þau voru misjafnlega rekin 

(innan/utan sjúkrahúss, með/án læknis) og misgóð skráning á milli þeirra. 

Gerður var samanburður þjónustu á ljósmæðrastýrðri þjónustu og hefðbundinni 

þjónustu til kvenna á meðgöngu, í fæðingu og sængurlegu fyrir Cochrane 

gagnagrunninn. Þar voru fræðilegar heimildir endurskoðaðar á kerfisbundinn hátt (e. 

systematic review). Yfirlitsgreinin náði til 11 rannsókna og 12.276 kvenna og fjögurra 

landa. Konurnar voru annaðhvort í meðgöngu án áhættu eða áhættulítilli (e. mixed). 

Minni líkur voru á að konurnar sem fengu ljósmæðrastýrða þjónustu þyrftu á innlögn að 

halda á meðgöngunni, þær notuðu síður staðbundna verkjameðferð, spangarklippingar 

og áhaldafæðingar voru sjaldgæfari. Meiri líkur voru á því að þessar konur fæddu 

eðlilega um leggöng án þess að nota verkjalyf og upplifðu sig frekar við stjórn í 

fæðingunni. Enginn munur reyndist þó vera á tíðni keisaraskurða. Rannsakendur 

komust að þeirri niðurstöðu að þessi hópur kvenna og börnin þeirra höfðu hag af 

ljósmæðrastýrði þjónustunni og mæla því með henni (Hatem ofl., 2009).  

Inngrip í annars eðlilegt fæðingarferli hefur aukist til muna. Í Ástralíu gerðu 

Tracy og Tracy (2003) kostnaðargreiningu (e. cost formula) á fæðingum hjá konum án 
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áhættu (n=171,157). Tilgangurinn var að sýna fram á kostnað við inngrip í fæðingar 

þannig að hægt væri að spara með því að draga úr inngripatíðni. Það kom í ljós að ef 

frumbyrja var gangsett eða sótt örvuð jókst kostnaðurinn um 11%. Við 

mænurótardeyfingu jókst kostnaðurinn verulega eða um 20% hjá frumbyrjunum. Ef 

konurnar fengu bæði mænurótardeyfingu og örvun eða gangsetningu jókst kostnaðurinn 

enn frekar um 12%. Niðurstaðan er því augljóslega sú að óþarfa inngrip í eðlilegt ferli 

eykur kostnað við fæðingu verulega. 
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4. Niðurstöður 

 

Út frá faglegu sjónarmiði hafa konur í eðlilegri meðgöngu, fæðingu og sængurlegu hag 

af ljósmæðrastýrðri þjónustu og samkvæmt niðurstöðum úr viðskiptaáætlun höfunda 

(Elín Arna Gunnarsdóttir og Guðrún I. Gunnlaugsdóttir, e.d.) er það einnig fjárhagslega 

hagkvæmt að reka þannig einingu utan sjúkrahúss. Inngrip í eðlilegt fæðingarferli hefur 

aukist til muna en niðurstöður rannsókna sýna  það svo um munar að inngrip auka 

kostnað við fæðingu verulega. Það er því mikilvægt að standa vörð um eðlilegar 

fæðingar. 

Íslenskar ljósmæður hafa margar hverjar lýst áhuga á að starfa sjálfstætt og 

bjóða uppá samfellda þjónustu fyrir konur í barneignarferli. Miklar aðgangshindranir 

eru þó á markaðnum sem gera það að verkum að fyrirtæki í heilbrigðisþjónustu eiga 

erfitt með að hefja rekstur. Á Íslandi stenst ekki lög að taka gjald fyrir mæðravernd, 

fæðingu og sængurlegu. Forsenda þess að hægt sé að koma inn á þann markað er því að 

samningar náist við heilbrigðisyfirvöld um samskonar greiðslur og greitt er til 

heilsugæslunnar og sjúkrahúsa sem sinna þjónustu við konur í barneignarferlinu. Aðrar 

hindranir liggja í leyfum, en til þess að reka ljósmæðrastýrða einingu þarf að sækja um 

starfsleyfi áður en rekstur er hafinn. Miklar kröfur eru gerðar um hreinlæti, trúnað, 

persónuvernd og fleira innan heilbrigðisstofnana. Sækja þarf um starfsleyfi til 

Landlæknisembættis, heilbrigðisnefndar, Persónuverndar og Vinnueftirlits ríkisins. 
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5. Umræður og framtíðarsýn 

 

Eins og staðan er í dag hafa konur á Stór-Reykjavíkursvæðinu um þrjá staði að velja til 

að fæða barn, þ.e. á fæðingardeild Landspítalans, í Hreiðrinu eða heima. Það mætti líka 

nefna hér staði eins og Keflavík, Selfoss og Akranes því mörgum konum þykir ekki 

stórmál að keyra á þessa staði. Sumir telja Akranes með Stór-Reykjavíkursvæðinu eftir 

að Hvalfjarðargöngin voru tekin í notkun en fæðingum á Akranesi hefur fjölgað mjög 

undanfarið. Hér á landi er ekkert fæðingarheimili né ljósmæðrarekin fæðingardeild utan 

sjúkrahúss og finnst okkur það miður því við viljum svo gjarnan að konur hafi meira 

val. Við teljum að samfelld þjónusta efli konuna í barneignarferlinu en til þess að svo 

megi verða þarf ljósmóðirin sem veitir þessa samfelldu þjónustu að búa yfir mikilli 

fagmennsku á sviði ljósmóðurfræðinnar. Litlar ljósmæðraeiningar þykja sameina hjá 

ljósmæðrum faglega þekkingu, færni og reynslu enda búa ljósmæður yfir mikilli 

sérþekkingu sem þær öðlast eftir langt háskólanám.  

Í Bretlandi hafa ljósmæður náð að útfæra þjónustu sína á ýmsan hátt. Algengust 

er ýmis konar útfærsla á samfelldri þjónustu yfir barneignarferlið. Það hefur komið í 

ljós að ljósmæður sem starfa við sérstæðar (e. free-standing) ljósmæðraeiningar finna 

fyrir auknu sjálfstæði í starfi, þær ná að veita heildrænni þjónustu og þ.a.l. eykst 

starfsánægja þeirra (Andreas og Rankin, 2005; Muthu og Fishbacher, 2004). 

Íslenskar ljósmæður hafa margar hverjar lýst áhuga á að starfa sjálfstætt og 

bjóða upp á samfellda þjónustu fyrir konur í barneignarferli (Árdís Ólafsdóttir, 2005; 

Edda Arinbjarnardóttir, 2009). Þó getur hræðsla við breytingar frá því sem hefðbundið 

er yfir í nýtt og sveigjanlegra þjónustuform verið hindrun. Ljósmæður þurfa líka að 

veita hvorri annarri stuðning og vinna saman. Þegar samfelld þjónusta hefur verið sett á 

laggirnar er staðreyndin sú að ljósmæðurnar sem vinna við nýja kerfið fá ekki alltaf 
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þann stuðning sem þær búast við að fá frá samstarfsaðilum. Þess vegna er mikilvægt að 

góð kynning á nýjum verkefnum eigi sér stað áður en byrjað er og þá á jákvæðum 

nótum fyrir allar ljósmæður, sama hvort þær koma til með að vinna við þjónustuna eða 

ekki (Arndís Mogensen og Hafdís Ólafsdóttir, 2007).  

Mannauður er dýrmætasta auðlind sérhvers fyrirtækis. Mikilvægt er að allir 

stjórnendur og starfsfólk taki virkan þátt í mótun framtíðarsýnar og markmiða og séu 

meðvitaðir um hugmyndafræðina sem liggur að baki starfseminni. Allir þurfa að vinna 

saman sem heild og bera virðingu fyrir samstarfsfélögum og viðskiptavinum. 

Starfsfólkið ætti að hafa hagsmuni neytenda að leiðarljósi og vinna saman í þágu þeirra 

eins og hægt er á hverjum tíma. Mikilvægt er að hafa vel skipað, hæfileikaríkt og 

þjálfað starfsfólk sem er tilbúið til að leggja allt sitt í að veita fyrsta flokks þjónustu. 

Umhyggja, hlýja og mannleg nánd gera konur öruggari, þær verða næmari á hvað skuli 

gera til að auðvelda fæðinguna og treysta betur eigin getu. 

Fjárveitingar íslenska ríkisins hafa verið af skornum skammti mörg síðustu ár og 

sérstaklega hefur dregið úr fjárveitingum nú í kjölfar kreppunnar. Rík áhersla hefur 

verið lögð á sparnað og niðurskurð í heilbrigðisþjónustunni. Fæðingaþjónustan hefur 

þar ekki verið undanskilin. Við höfum af því miklar áhyggjur að þannig verði vegið að 

yfirsetunni og hver kona „megi/eigi“ að hafa styttri viðkomu á fæðingardeild en tíðkast 

hefur og fæðingar verði keyrðar áfram með hríðaraukandi lyfjum til þess að koma 

konum sem hraðast í gegnum deildina.  

Árið 1992 skrifaði Elínborg Jónsdóttir  ljósmóðir, grein í Morgunblaðið þar sem 

hún gagnrýndi fyrirhugaða lokun Fæðingarheimilis Reykjavíkur. Sagði hún jafnframt 

frá því að tvær íslenskar ljósmæður hefðu farið til Möltu til að skoða fæðingarstofnun, 

en þar hafði öllum litlum einingum verið lokað og þeim steypt saman í eina stóra. Þar 

var álagið slíkt að ljósmæðurnar sögðu að ekki væri hægt að bjóða upp á eðlilegar 
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fæðingar, til þess væri ekki tími né pláss. Þó svo að þessi grein sé skrifuð fyrir 18 árum 

síðan eiga þessi varnarorð ekki síður við í dag.  Þetta er því miður að gerast víða og má 

ekki gerast hér á landi.  

Hér á landi hefur fæðingastöðum fækkað mikið á undanförnum áratugum.  Á 

áttunda áratug síðustu aldar voru þeir 24 en eru nú 10 (Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009). Nú 

þegar ráðamenn þjóðarinnar ákveða enn að skerða fæðingarþjónustu á landsbyggðinni 

og beina henni að mestu leyti á einn stað þá er viss hætta á að það sama gerist hér og 

það með auknum kostnaði, að okkar mati, fyrir þjóðfélagið og óþægindum fyrir konuna 

og fjölskyldu hennar. 

En ef litið er á björtu hliðarnar þá hefur heimafæðingum hér á landi fjölgað úr 9 

árið 1997 í 89 heimafæðingu árið 2009. Þetta er ánægjuleg þróun enda eru 

heimafæðingar fjárhagslega hagkvæmar og ekkert sem mælir gegn því að hraustar 

konur í eðlilegri meðgöngu fæði heima hjá sér eða á ljósmæðrarekinni einingu. Bæði 

reynsla og rannsóknir sýna að öryggi er ekki ógnað með því að fæða heima eða á 

ljósmæðrasetri frekar en á hátæknisjúkrahúsi fyrir þennan hóp kvenna (De Jonge og fl., 

2009; Johnson and Davis, 2005; Gottvall, Grunewald og Waldenström, 2004; 

Henderson og Petrou, 2008). Þetta snýst að langmestu leyti um samspil hormóna, þar 

sem streituhormón (sem eru í hámarki þegar konan er í óþekktu umhverfi) hafa 

slæm/letjandi áhrif á gang fæðingarinnar. Einnig sýna rannsóknir að ef konan fær 

samfellda þjónustu og er með þekkta ljósmóður (e. known midwife) í fæðingunni þá er 

konan öruggari, henni líður betur og meiri líkur eru á því að hún fæði eðlilega og 

upplifun hennar verði góð. Hún öðlast trú á sér (Arney Þórarinsdóttir og Hrafnhildur 

Halldórsdóttir, 2009). 

Í viðtali sem Fréttablaðið átti við nýskipaðan landlækni („Heilbrigðiskerfið er í 

gerjun“, 2010) kemur fram að í þeim niðurskurði sem nú standi yfir verði álagið mikið á 
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sjúkrahúsin, þar sem sérhæfðari þjónusta er veitt. Því þurfi að færa þjónustuna sem næst 

einstaklingnum og á rétt þjónustustig því það sé ódýrast og geti í raun bætt þjónustuna.  

 Það er von okkar að ljósmæðrasetur verði að veruleika í nánustu framtíð því við 

teljum að með ljósmæðrastýrðri einingu sem rekin er utan sjúkrahúss fái fagmennska 

ljósmóðurinnar notið sín.  Konur ættu að hafa val um hvar þær fæða börn sín og val um 

að nýta sér hagkvæma barneignarþjónustu sem væri í höndum ljósmæðra því við teljum 

það vera efnahagslega hagkvæmt fyrir þjóðfélagið allt og fela í sér persónulegan 

ávinning fyrir konur og fjölskyldur þeirra.  
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6. Lokaorð 

 

Það var krefjandi en jafnframt skemmtilegt að vinna þetta verkefni. Við unnum 

viðskiptaáætlun sem var frumraun okkar á því sviði. Að sækja námskeiðin á vegum 

Innovit og hlusta á alla þá sérfræðinga sem komu að námskeiðunum var okkur mikill 

lærdómur. Vinnan við viðskiptaáætlunina var viðamikil og má segja að henni sé ekki að 

fullu lokið. Vonandi eigum við eftir að vinna áfram með hana í nánustu framtíð. Við 

öðluðumst meiri skilning á því hvað þarf til svo að ljósmæðrasetur geti orðið að 

veruleika.   
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