
                                                                                             

 

 

 

Kæra ljósmóðir/ljósmóðurnemi 

 

Við undirritaðar höfum starfað með Evrópskum rannsóknarhópi í nokkur ár og nú er að fara í 

gang rannsókn á áhrifum alvarlegra atvika í fæðingu á líðan ljósmæðra. 

 

Rannsóknin er megindleg og gagnaöflun fer fram í sautján löndum meðal annars: á Íslandi, í 

Bretlandi, Danmörk, Hollandi, Þýskalandi, á Ítalíu og á Spáni. 

 

Í grein í nýjasta Ljósmæðrablaðinu voru kynntar niðurstöður eigindlegrar rannsóknar á áhrifum 

alvarlegra atvika í fæðingu á líðan og störf ljósmæðra á Íslandi.  Niðurstöður þeirrar rannsóknar 

sýna að atvikin hafa mikil áhrif á líðan ljósmæðra og því er mikilvægt að kanna nánar, með 

megindlegum aðferðum, hvernig vanlíðanin birtist.  

 

Þátttökuskilyrði er að þú hafa einhvern tímann upplifað atvik í fæðingu sem þú telur að hafi 

ógnað lífi móður og/eða barns á einhvern hátt. Við óskum því eftir þátttöku þinni hvort sem 

þú ert starfandi ljósmóðir, starfar ekki lengur sem ljósmóðir, ert ljósmóðurnemi eða komin á 

eftirlaun. Ef þú ert komin á eftirlaun, þá merkir þú við „other“ í spurningu 9 og skrifa: pensioner.  

 

Spurningalistinn er á ensku og það tekur um það bil 10-12 mínútur að svara listanum. Ef þú 

treystir þér ekki til þess að svara listanum á ensku þá er þér velkomið að fá aðstoð frá 

einhverjum sem þú kýst. 

 

Við viljum taka fram að þú þarft ekki að svara neinum spurningum sem þú vilt ekki svara.  Þér 

er  frjálst að hafna eða hætta þátttöku án útskýringa og án afleiðinga. ALGJÖRRAR 

NAFNLEYNDAR VERÐUR GÆTT. Þitt nafn verður hvergi skráð og ómögulegt verður að 

rekja nafn þitt til neinna rannsóknargagna.   

 

Það sem þú þarft að gera til að taka þátt er að smella á linkinn hér fyrir neðan (eða afrita hann): 

 

https://www.surveymonkey.de/r/RM6X8K9 

 

Þátttaka þín er okkur mikils virði og það skiptir miklu máli að sem flestar íslenskar ljósmæður 

taki þátt í rannsókninni. Ef eitthvað er óljóst þá er þér velkomið að hafa samband við 

undirritaðar. 

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna 

Dr. Sigfríður Inga Karlsdóttir  

Ljósmóðir/hjúkrunarfræðingur 

Dósent við Háskólann á Akureyri 
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