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Útdráttur 

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni til B.Sc. prófs í hjúkrunarfræði við Háskólann 

á Akureyri. Meginviðfangsefni rannsóknaráætlunarinnar er að afla upplýsinga um 

fæðingarþunglyndi og í framhaldi af því að leggja fram rannsóknaráætlun fyrir fyrirhugaða 

rannsókn. Þeir þættir sem fjallað verður um í áætluninni eru hvaða ástæður liggja að baki því 

að konur leita sér ekki hjálpar við fæðingarþunglyndi og hverjar eru helstu orsakir og 

afleiðingar sjúkdómsins. Á bilinu 10-16% íslenskra kvenna sem eignast barn eiga á hættu að 

greinast með fæðingarþunglyndi, allt frá mjög vægu þunglyndi til þess að sé það alvarlegt að 

þær valdi sér eða barni sínu skaða. 

Engin ein orsök er þekkt fyrir fæðingarþunglyndi kvenna en erfðir, saga um þunglyndi 

innan fjölskyldunnar sem og hormónasveiflur hafa verið nefnd sem áhættuþættir. Einnig 

virðast einhleypar mæður og þær sem ekki njóta góðs stuðnings maka vera í aukinni áhættu. 

Áhrif fæðingarþunglyndis á móður og barn geta verið margvísleg, líkur á því að barnið 

fái þunglyndi seinna á lífsleiðinni aukast og neikvæð áhrif á þroska þess geta verið umtalsverð 

t.d. hafa áhrif á málþroska greinst hjá allt að 36 mánaða gömlum börnum. Mæðurnar geta átt 

erfitt með að tengjast barninu vegna eigin vanlíðan sem getur lýst sér í grátköstum, svefnleysi 

eða jafnvel áhugaleysi fyrir barninu. Þá eru slæm áhrif á samband þeirra við maka eða aðra 

nákomna algeng afleiðing fæðingarþunglyndis. 

Það getur reynst mjög erfitt fyrir starfsfólk innan heilbrigðisgeirans að finna þær konur 

sem eru með fæðingarþunglyndi þrátt fyrir reglubundna skimun. Konur virðast ekki leita sér 

aðstoðar vegna fæðingarþunglyndis af nokkrum ástæðum en þær helstu eru ótti vegna 

viðbragða annarra þar sem móðurhlutverkið á að vera bæði gefandi og skemmtilegt, önnur  

stór orsök er sú að konurnar átta sig ekki á því að eitthvað sé að þeim og þær telja vanlíðan 

sína eðlilegan fylgifisk þess að vera með lítið barn.  
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Markmiðið með væntanlegri eigindlegri rannsókn er að kortleggja upplifun kvenna af 

fæðingarþunglyndi og fá mikilvægar upplýsingar um stöðu mæðra sem hafa fengið fæðingar-

þunglyndi eða sýna einkenni fæðingarþunglyndis.  

 

Lykilhugtök: fæðingarþunglyndi, áhættuþættir, afleiðingar, mæðravernd, ungbarnavernd, 

skimun fyrir fæðingarþunglyndi, meðferðarúrræði.  
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Abstract 

This thesis is towards a B.Sc.-degree in nursing at the University of Akureyri. The 

objective is to gather information on postpartum depression and utilizing that information in 

further future research. This thesis will look at why women do not seek treatment for 

postpartum depression, what the main causes of postpartum depression are, its reasons and 

effects from the disease. Approximately 10-16% of Icelandic women that give birth are at risk 

of developing postpartum depression ranging from very mild symptoms to such severe 

symptoms that mothers want to hurt themselves or their children. 

There is not a single reason for postpartum depression as genes, family history of 

depression and/or hormonal imbalance, are potential risk factors for developing it. It also 

seems that single mothers and mothers who do not get sufficient spousal support are more 

prone to postpartum depression. 

The effect of postpartum depression on mother and child can vary. Increased chances 

are that the child will develop depression later in life and the negative impact on development 

can be considerable, for example, the impact on speech development has been recorded with 

children up to 36 month old. The mothers can find it difficult to connect with their children 

because of their own difficult condition that can manifest in fits of crying, insomnia or even 

indifference towards their child. Common effect of postpartum depression is also the negative 

influence on their spousal relationship and towards others who are close to them.  

It can prove difficult for people within the healthcare industry to identify the women 

who suffer from postpartum depression, despite periodic screening. Women do not seem to 

seek help when suffering from postpartum depressions due to several reasons. The main 

reasons being fear of the reaction of others for motherhood is supposed to be both rewarding 

and fun. Another potential reason is that the women do not realize that something is wrong 

and interpret their indisposition as being normal when having an infant. 
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The goal of the upcoming qualitative research is to map women’s experience of 

postpartum depression and to gather important information about the status of mothers who 

have been diagnosed with postpartum depression or symptoms of it. 

 

Key terms: postpartum depression, risk factors, consequences, prenatal care, infant care, 

screening for postpartum depression, treatments. 
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Gullkorn 

 

SOFÐU UNGA ÁSTIN MÍN 

Sofðu unga ástin mín, 

- úti regnið grætur. 

Mamma geymir gullin þín, 

gamla leggi og völuskrín. 

Við skulum ekki vaka um dimmar nætur. 

Það er margt, sem myrkrið veit, 

- minn er hugur þungur. 

Oft ég svartan sandinn leit 

svíða grænan engireit. 

Í jöklinum búa dauða djúpar sprungur. 

Sofðu lengi, sofðu rótt, 

- seint mun best að vakna. 

Mæðan kenna mun þér fljótt, 

meðan hallar degi skjótt. 

Að mennirnir elska, missa, gráta og sakna. 

 

Jóhann Sigurjónsson

http://www.ljod.is/index.php/ljod/view_poet/6
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1. Kafli 

Inngangur 

 Verkefni þetta er unnið af tveimur hjúkrunarfræðinemum við Háskólann á Akureyri og 

er lokaverkefni þeirra til B.Sc. gráðu í hjúkrunarfræði. 

1.1. Viðfangsefni 

 Viðfangsefni þessa verkefnis er að kortleggja áhættuþætti fæðingarþunglyndis, áhrif 

þess og afleiðingar sem og ástæður þess að fáar konur leita sér hjálpar. Í verkefninu er einnig 

skoðað hvaða meðferðarúrræði eru í boði fyrir mæður með fæðingarþunglyndi og aðkomu 

mæðra- og ungbarnaverndar á heilsugæslustöðvum að þeim málum. Vitnað er í rannsóknir og 

aðrar heimildir sem gefa hugmynd um stöðu kvenna með fæðingarþunglyndi. 

1.2. Bakgrunnur 

 Samkvæmt rannsóknum sem gerðar hafa verið á Íslandi er talið að 10-16% íslenskra 

kvenna þjáist af fæðingarþunglyndi í kjölfar meðgöngu og fæðingu barns (Linda Bára 

Lýðsdóttir, Halldóra Ólafsdóttir og Jón Friðrik Sigurðsson, 2008; Sigfríður I. Karlsdóttir, 

Hjálmar Freysteinsson, Sigríður S. Jónsdóttir og Margrét Guðjónsdóttir, 2007; Thome, 1998). 

Höfundar velta fyrir sér hvort þessar tölur séu í raun ekki hærri hér á landi þar sem erlendar 

rannsóknir hafa sýnt fram á hærri tíðni í öðrum löndum, en talið er að um 25 til 50% mæðra 

hafi einhver einkenni fæðingarþunglyndis sex mánuðum eftir fæðingu barns (Lilja, Edhborg, 

og Nissen, 2012). Frumbyrjur sem glíma við þunglyndi virðast ekki leita sér hjálpar nema í 

litlum mæli. Ástæður þess geta verið margbreytilegar en þyngst virðist vega viðhorf 

samfélagsins þar sem ætlast er til að móðurhlutverkið sé konum meðfætt. Sú mýta að það að 

verða móðir og að sinna móðurhlutverkinu sé einhverskonar sæla og eilíf hamingja á alls ekki 

alltaf við. Fyrstu mánuðirnir eftir barnsburð geta verið erfiður tími fyrir margar konur, 

þunglyndi og kvíði getur verið allsráðandi. 
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Leiti mæður sér ekki aðstoðar vegna fæðingarþunglyndis getur það varað í mörg ár og leitt til 

langvarandi og þráláts þunglyndis (Linda Bára Lýðsdóttir o.fl., 2008). Rannsóknir hafa sýnt 

að mæður eiga erfitt með að átta sig á vandamálinu og enn erfiðara með að viðurkenna það og 

leita sér aðstoðar því þær upplifa skömm og sektarkennd (Goodman, 2009). Höfundar óttast 

að í samfélagi okkar séu fordómar gagnvart geðrænum sjúkdómum, jafnvel þó að umræðan 

um geðræna sjúkdóma sé komin meira upp á yfirborðið. 

Umhverfi heilbrigðisþjónustu er í erfiðum farvegi í dag og staða heilsugæslunnar 

alvarleg þar sem mikill skortur er á fjármagni. Mæður sem og aðrir þurfa oft að ganga milli 

heilbrigðisstarfsfólks, á mörgum stöðum er til dæmis ekki í boði að hafa sinn heimilislækni 

eða hjúkrunarfræðing. Mæður þurfa því oft að endurtaka sögu sína aftur og aftur, sem getur 

verið mjög fráhrindandi reynsla. Það eitt og sér getur reynst mæðrum með fæðingarþunglyndi 

mjög erfitt. 

Afleiðingar fæðingarþunglyndis geta verið alvarlegar þar sem það getur haft skaðleg 

áhrif á virkni og aðlögun móður. Sé fæðingarþunglyndið ekki meðhöndlað getur það haft 

neikvæð áhrif á vöxt og þroska barnsins og komið í veg fyrir góða tengslamyndun milli 

móður og barns fyrstu mánuðina (Fishel, 2007). Oft á tíðum getur reynst erfitt að greina hvort 

um fæðingarþunglyndi sé að ræða þar sem það er eðlilegt að mæður finni fyrir vanlíðan, kvíða 

og óróleika fyrst eftir barnsburð (Goodman, 2009). Höfundar urðu vitni af því í starfsnámi 

sínu að hjúkrunarfræðingur í ungbarnavernd brást ekki við sem skyldi þegar móðir skoraði 12 

stig á EPDS skalanum og fór auk þess að gráta. Móðirin fór út með þau skilaboð að mál 

hennar yrðu rædd við næstu komu eða eftir sex vikur. Þessi vinnubrögð stangast á við 

vinnureglur sem gefnar hafa verið út af Landlæknisembættinu og heilsugæslustöðvum 

(Landlæknisembættið og Heilsugæslan, 2010). Það er því mikilvægt að starfsfólk mæðra- og 

ungbarnaverndar sé meðvitað um hættuna og í stakk búið að greina vandamálið svo mæður fái 

viðeigandi aðstoð. 
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1.3. Tilgangur rannsóknar og gildi fyrir hjúkrun 

Tilgangur rannsóknarinnar er að finna út hvort þær konur sem finna fyrir einkennum 

fæðingarþunglyndis komi fram við skimanir hjá heilbrigðisfólki. Þá er markmið rannsóknar-

innar einnig að finna út hvort þessar konur leiti sér aðstoðar af sjálfdáðum og ef ekki, hverjar 

ástæður þess séu að þær geri það ekki. Með aukinni þekkingu á ofangreindu er hægt að gera 

breytingar í mæðra- og ungbarnavernd á þann hátt að ljósmæður og hjúkrunarfræðingar væru 

betur í stakk búnir að greina fæðingarþunglyndi hjá mæðrum og veita þeim aðstoð eða vísa 

þeim í viðeigandi úrræði. Þannig ættu upplýsingar af þessu tagi að nýtast hjúkrunarfræðingum 

vel í starfi. 

1.4. Hugmyndafræðilegur rammi 

Samkvæmt reglugerð um heilsugæslustöðvar er markmið heilsugæslustöðva að tryggja 

öllum landsmönnum fullnægjandi heilsugæslu í heimabyggð. Þar segir einnig að á heilsu-

gæslustöðvum eða á vegum þeirra skuli hjúkrunarfræðingar starfa og veita almenna 

hjúkrunarþjónustu. Í reglugerðinni er sérstaklega tekið fram að á heilsugæslustöðvum eða á 

þeirra vegum skuli vera starfrækt mæðravernd fyrir verðandi mæður þar sem meðal annars er 

markmiðið að greina áhættuþætti meðgöngu á byrjunarstigi og bregðast við þeim. Einnig skal 

vera starfrækt ung- og smábarnavernd þar sem fylgst er með líkamlegum, andlegum og 

félagslegum þroska ung- og smábarna (Heilsugæslan, e.d.). 

Hjúkrunarfræðingar eru ein af meginstoðum heilbrigðisþjónustunnar þar sem þeir eru 

fjölmennasta heilbrigðisstétt landsins. Hlutverk hjúkrunarfræðinga er meðal annars að greina 

þarfir þeirra sem til þeirra leita eftir þjónustu. Hlutverk þeirra er einnig að skipuleggja 

meðferð fyrir skjólstæðinga sína auk þess að framkvæma og meta árangur meðferða. Með 

þetta í huga er það mikilvægt hlutverk hjúkrunarfræðinga að viðhalda þekkingu og færni í 

starfi, tileinka sér nýjungar og endurmeta reglulega frammistöðu sína út frá faglegri þekkingu. 
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Þannig geta hjúkrunarfræðingar markvisst unnið að því að auka sérþekkingu sína og 

sérhæfingu (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2011). 

1.5. Meginhugtök 

Fæðingarþunglyndi: Hefur verið skilgreint sem geðlægðarlota eða langvinn geðlægð í 

kjölfar barnsburðar samkvæmt DSM-IV flokkun bandarísku geðlæknasamtakanna. Viss 

einkenni þurfa að vera til staðar hjá móður fjórum vikum eftir barnsburð til að hún sé greind 

með fæðingarþunglyndi (American Psychiatric Association, 2000). 

Mæðravernd: Er þjónusta sem er veitt á heilsugæslustöðvum þar sem ljósmæður, hjúkrunar-

fræðingar og heimilislæknar sinna konum á öllum aldri sem eiga það sameiginlegt að vera 

verðandi mæður. Þar fer meðal annars fram fagleg umönnun, stuðningur og ráðgjöf við 

verðandi foreldra sem og greining á áhættuþáttum á meðgöngu (Heilsugæslan, e.d.). 

Ung – og smábarnavernd: Er þjónusta sem er veitt á heilsugæslustöðvum, ætluð börnum frá 

því þau fæðast þar til þau hefja skólagöngu. Tilgangur þjónustunnar er að fylgjast reglulega 

með heilsu og framvindu á líkamlegum, andlegum og félagslegum þroska barna. Sé um að 

ræða frávik ber ung- og smábarnavernd að tryggja að barn fái viðeigandi meðferð og þjónustu 

fagaðila (Heilsugæslan, e.d.). 

Skimun: Er skipuleg leit að einkennum sjúkdóma hjá einstaklingum með það að markmiði að 

greina sjúkdóma á frumstigi þannig að viðkomandi hafi betri möguleika hvað varðar meðferð. 

Við skimun á fæðingarþunglyndi á Íslandi er helst stuðst við Edinborgar skala Edinburgh 

postpartum depression scale (EPDS) (Landlæknisembættið og Heilsugæslan, 2010). 

Meðferðarúrræði: Með hugtakinu meðferðarúrræði er almennt átt við þær leiðir sem fólki 

stendur til boða til að takast á við vandamál eða veikindi. Í þessari rannsóknaráætlun er 

sérstaklega rætt um þau meðferðarúrræði sem ljósmæður og hjúkrunarfræðingar sem og annað 

starfsfólk heilsugæslustöðva geta veitt (skilgreining höfunda). 
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1.6. Rannsóknarspurning  

Hver er ástæða þess að konur leita sér ekki hjálpar við fæðingarþunglyndi? Hver er 

reynsla þeirra af því að finna fyrir einkennum fæðingarþunglyndis, hvernig upplifa þær 

viðbrögð samfélagsins, ljósmæðra og hjúkrunarfræðinga og finnst þeim þau viðbrögð hafa 

haft áhrif á það að þær leiti sér aðstoðar eða ekki? 

1.7. Gildismat höfunda  

Höfundar þessa verkefnis hafa báðir eignast börn og sjálfir upplifað fæðingar-

þunglyndi. Báðir höfundar upplifðu miklar væntingar og tilhlökkun til þess að verða mæður 

og var það því mikið áfall að njóta ekki þessa dýrmæta tíma sem fyrstu mánuðirnir í ævi 

barnsins eru. Þessir mánuðir einkenndust af vanmáttartilfinningu, kvíða og hræðslu sem og 

skömm og sektarkennd yfir að finnast þeir ekki ráða við þetta nýja hlutverk, móður- 

hlutverkið. Með þessa upplifun í huga var viðfangsefni verkefnisins valið. Það er von höfunda 

að þessi rannsóknaráætlun geti nýst til að gera rannsókn á því hvers vegna mæður upplifa 

þessa skömm og hverju mætti breyta í mæðra- og ungbarnavernd á þann hátt að þær komi 

frekar fram við skimanir og þiggi aðstoð. 

1.8. Gagnaöflun 

Við efnisleit voru leitarvélarnar EBSCOhost, ProQuest, Google scholar, leit.is, OVID, 

og ScienceDirect notaðar. Þau leitarorð sem notuð voru eru: „postpartum depression”, 

„postpartum depression and effects on mother and child”, „postpartum depression 

experience”, „why are women with postpartum depression not seeking help”, „postpartum 

depression and treatments”, „ screening for postpartum depression”, „fæðingarþunglyndi”, 

„afleiðingar fæðingarþunglyndis”, „áhrif fæðingarþunglyndis” og „fæðingarþunglyndi og 

þjónusta”. 
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1.9. Uppbygging rannsóknaráætlunar  

Rannsóknaráætlun þessi hefst á inngangi þar sem greint er frá viðfangsefni 

áætlunarinnar, bakgrunni sem og tilgangi fyrirhugaðrar rannsóknar, rannsóknarspurningum, 

hugmyndafræðilegum ramma, gildismati höfunda og gildi rannsóknarinnar fyrir hjúkrunar-

fræði. Þá er skýrt frá því hvernig gagnaöflun fór fram og meginhugtök úr fræðilegri umfjöllun 

útskýrð. Í fræðilega kaflanum eru rannsóknarniðurstöður varðandi fæðingarþunglyndi 

skoðaðar, helstu orsakir þess, áhættuþættir og algengar afleiðingar. Sérstök áhersla er lögð á 

að skoða þau meðferðarúrræði sem í boði eru. Síðasti kafli áætlunarinnar er umræðukafli þar 

sem höfundar ræða og túlka niðurstöður fræðilega kaflans, ræða einnig hvaða gildi fyrirhuguð 

rannsókn getur haft fyrir hjúkrunarfræði og lagðar eru fram hugmyndir að þjónustu fyrir 

nýbakaðar mæður. 
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2. Kafli 

Fræðileg samantekt 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknir og annað fræðilegt efni tengt 

fæðingarþunglyndi. Fjallað verður stuttlega um lyndisraskanir eftir barnsburð, áhrif 

fæðingarþunglyndis, hvernig skimun fer fram og hvaða þjónusta er í boði fyrir konur sem af 

því þjást. Skoðað verður hvað gæti hugsanlega verið valdur þess að mæður leiti sér ekki 

aðstoðar. Í lokin verður svo fjallað um þau meðferðarúrræði sem heilbrigðisstarfsfólk getur 

notað til að aðstoða þær konur sem glíma við fæðingarþunglyndi. 

2.1. Lyndisraskanir eftir barnsburð 

Þegar kona verður þunguð byrjar ferli sem breytir miklu í lífi hennar. Með tilkomu 

barns í heiminn breytist daglegt líf hennar, líðan hennar, gjörðir, vonir og þrár. Konan þarf að 

forgangsraða á nýjan hátt sem og endurmeta gildi, tengsl, stöðu og markmið sín í lífinu. Allt 

þetta gerist á meðan líkami hennar tekur hröðum stakkaskiptum. Hún fæðir barn, lærir að 

sinna því, huggar, leikur við það og lærir að elska þessa mannveru sem nú hefur bæst inn í líf 

hennar (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

Lyndisraskanir eftir barnsburð hafa ekki verið skilgreindar sérstaklega samkvæmt 

DSM-IV kerfinu sem er greiningar- og upplýsingakerfi sem bandarísku geðlæknasamtökin 

notast við til að greina andlega sjúkdóma (Jones, 2010). Margir fagaðilar sem sinna 

nýbökuðum mæðrum telja DSM-IV kerfið ekki nógu hentugt til að meta þunglyndi þess hóps. 

Ástæðan er talin vera sú að kerfið sé of sértækt þar sem flokkunarkerfið nær ekki að 

skilgreina fæðingarþunglyndi sem slíkt. Það getur haft þau áhrif að mæður með lyndisraskanir 

fái seint eða ekki þá aðstoð sem þær þurfa (Linda Bára Lýðsdóttir, Halldóra Ólafsdóttir og Jón 

Friðrik Sigurðsson, 2008). Einnig er til skilgreining innan ICD-10 en það er alþjóðleg 

tölfræðiflokkun sjúkdóma og skyldra heilbrigðisvandamála sem gefin er út af Alþjóða 
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heilbrigðismálastofnuninni (WHO). Flokkun þessi greinir meðal annars alvarleika þunglyndis 

(Robertson, 2010). Í daglegu tali notast fagaðilar við hugtök tengd lyndisröskunum sem móðir 

getur fengið eftir barnsburð en hugtökin eru sængurkvennagrátur (postpartum blues), 

fæðingarsturlun (postpartum psychosis) og fæðingarþunglyndi (postpartum depression) 

(Jones, 2010). 

2.1.1. Sængurkvennagrátur 

Andleg líðan kvenna getur tekið ýmsum breytingum meðan á meðgöngu stendur og 

einnig eftir fæðinguna sjálfa. Eitt þeirra einkenna sem koma fram eftir barnsburð er sængur-

kvennagrátur en það er ástand sem verður venjulega fyrst vart hjá 40 – 80 % kvenna á öðrum 

til þriðja degi eftir fæðingu barns. Það nær í flestum tilfellum hámarki í kringum fimmta dag 

en er svo oftar en ekki yfirgengið á um það bil 14 dögum. Helstu einkenni sængurkvennagráts 

eru svefnleysi og grátköst en einnig getur fylgt honum mikill kvíði og einbeitingarskortur auk 

pirrings. Ef einkenni sængurkvennagráts vara lengur en tvær vikur er ástæða til að vera á 

varðbergi gagnvart fæðingarþunglyndi þar sem mörkin þarna á milli geta verið óljós til að 

byrja með (Linda Bára Lýðsdóttir o.fl., 2008).  

2.1.2. Fæðingarsturlun 

Alvarlegasta einkenni lyndisraskana eftir barnsburð og jafnframt það sjaldgæfasta er 

fæðingarsturlun. Um er að ræða fágæta geðröskun sem ein til tvær konur af hverjum 1000 

geta veikst af eftir barnsburð. Örlyndi og geðlægð eru helstu einkennin sem fylgja 

fæðingarsturlun en allt að tveir þriðju þeirra kvenna sem veikjast hafa fengið einkenni innan 

tveggja vikna frá fæðingu. Oftast er um mjög alvarleg einkenni að ræða sem lýsa sér í 

vitsmunatruflunum, miklum geðsveiflum og í alvarlegustu tilfellunum getur móðirin valdið 

bæði sjálfri sér og barninu skaða. Líklegast þykir að orsökin fyrir fæðingarsturlun sé 

líffræðileg þó svo að ágreiningur sé um það. Ein tilgátan um orsakir fæðingarsturlunar er sú 
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að ofurnæmi fyrir dópamíni eigi sér stað vegna snögglegrar minnkunar á estrógeni sem gerist 

hjá konum eftir barnsburð (Linda Bára Lýðsdóttir o.fl., 2008). 

2.1.3. Fæðingarþunglyndi 

Fæðingarþunglyndi er hugtak sem skilgreint er sem geðlægðarlota eða langvinn 

geðlægð eftir barnsburð samkvæmt DSM-IV (American Psychiatric Association, 2000). 

Fæðingarþunglyndi getur skotið upp kollinum hvenær sem er eftir barnsburð, frá tveimur 

vikum upp í eitt ár eftir að barn fæðist. Talið er að það nái hámarki á um fjórðu til sjöttu viku 

eftir barnsburð og hverfi oftast nær sjálfkrafa eftir tvo til sex mánuði. Talið er að um 25-50% 

mæðra hafi einhver einkenni fæðingarþunglyndis sex mánuðum eftir fæðingu barns (Lilja, 

Edhborg, og Nissen, 2012). Samkvæmt rannsóknum sem gerðar hafa verið á Íslandi er talið að 

10-16% íslenskra kvenna þjáist af fæðingarþunglyndi í kjölfar meðgöngu og fæðingu barns 

(Linda Bára Lýðsdóttir, Halldóra Ólafsdóttir og Jón Friðrik Sigurðsson, 2008; Sigfríður I. 

Karlsdóttir, Hjálmar Freysteinsson, Sigríður S. Jónsdóttir og Margrét Guðjónsdóttir, 2007; 

Thome, 1998). Frá því fjórum vikum eftir barnsburð fram á sjötta mánuð er þunglyndi allt að 

þrisvar sinnum algengara en á öðrum tímum ævinnar en hjá þriðjungi kvennanna hverfur 

fæðingarþunglyndið af sjálfu sér (Thome, 1998). 

Mikilvægt er að greina á milli þess hvort um eðlilega aðlögun að breyttum aðstæðum 

móður sé að ræða sem getur fylgt því að eignast barn eða hvort um sjúklega geðlægð sé að 

ræða (Robertson, 2010). Það getur verið erfitt að átta sig á hvort að um fæðingarþunglyndi sé 

að ræða þar sem einkenni milli mæðra geta verið mismunandi. Sumar mæður finna fyrir 

vanlíðan, kvíða og óróleikatilfinningu í nýju hlutskipti sínu sem móðir sem getur talist eðlilegt 

og birtast þessi einkenni þá ein og sér án þess að konan sé talin vera þunglynd (Robertson, 

2010). Þrátt fyrir háa tíðni fæðingarþunglyndis er ekki litið á fæðingarþunglyndi sem 

sjálfstæðan flokk þunglyndis, heldur einungis undirflokk klínísks þunglyndis sem getur verið 

allt frá því að vera vægt þunglyndi til þess að vera mjög alvarlegt þunglyndi (American 
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Psychiatric Association, 2000). Til þess að móðir sé greind með fæðingarþunglyndi þurfa viss 

einkenni þunglyndis að vera til staðar fjórum vikum eftir barnsburð. Einkenni þunglyndis eru 

listuð samkvæmt DSM-IV flokkun, en einkenni þunglyndis þurfa þá að hafa komið fram ekki 

síðar en fjórum vikum eftir að barn fæðist, sjá fylgiskjal 1. (American Psychiatric 

Association, 2000). 

Helstu einkenni fæðingarþunglyndis sem nýbakaðar mæður finna fyrir frekar en aðrar 

konur sem eru með þunglyndi eru; svefnleysi, reiði, pirringur, grátgirni, sektar- og vanmáttar-

kennd og áhugaleysi gagnvart barni sínu. Mæður geta einnig fundið fyrir miklum kvíða og 

haft miklar áhyggjur og þráhyggju gagnvart barni sínu (Linda Bára Lýðsdóttir o.fl., 2008). 

Upplifi móðir þunglyndiseinkenni sem getið er í DSM-IV flokkuninni, sjá fylgiskjal 1, fjórum 

vikum eftir fæðingu barns eru taldar miklar líkur á að hún sé með fæðingarþunglyndi. Þá er 

mikilvægt að móðirin fái viðeigandi aðstoð sem fyrst (Kammerer, Marks, Pinard, Taylor, 

Castelberg, Künzli, 2009). Leiti móðir sér hinsvegar ekki aðstoðar vegna fæðingarþunglyndis 

getur það varað í mörg ár og allt eins leitt til langvarandi og þráláts þunglyndis (Linda Bára 

Lýðsdóttir o.fl., 2008). 

Fyrir konu sem glímir við þunglyndiseinkenni á meðgöngu eða eftir barnsburð getur 

það verið erfitt að átta sig á vandamálinu, viðurkenna það og leita sér aðstoðar. Meðvitaðar 

eða ómeðvitaðar um vandamálið getur verið erfitt að sætta sig við sjálfa greininguna og telja 

konur hana vera einhverskonar félagslega skömm. Mæður upplifa skömm af því einu að leita 

sér aðstoðar og viðurkenna þunglyndið fyrir sjálfum sér og samfélaginu sem þær tilheyra 

(Goodman, 2009). Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk taki eftir og greini fæðingarþunglyndi 

mæðra snemma svo þær fái þá aðstoð og meðferð sem þær þarfnast sem fyrst (Robertson. K., 

2010). Fæðingarþunglyndi getur haft skaðleg áhrif á virkni og aðlögun móður, eins getur 

ómeðhöndlað fæðingarþunglyndi móður haft neikvæð áhrif á vöxt og þroska barnsins og 
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þannig komið í veg fyrir góða tengslamyndun milli móður og barns fyrstu mánuðina (Fishel, 

2007). 

2.2. Skimun á fæðingarþunglyndi 

Þunglyndi kvenna eftir barnsburð og reyndar líka meðan á meðgöngu stendur, er það 

algengt að hannaðir hafa verið fjölmargir skalar fyrir heilbrigðisstarfsfólk í þeim tilgangi að 

skima eftir þunglyndi bæði á og eftir meðgöngu. Árið 2002 voru gefnar út vinnuleiðbeiningar 

á Íslandi þar sem mælt var með því að notaður væri svokallaður Edinborgarskali eða 

Edinburgh postpartum depression scale skammstafað hér eftir EPDS, við skimun þunglyndis-

einkenna og allar götur síðan hefur sá skali verið mest notaður hér á landi. 

Þegar skimunartæki vegna þunglyndis eru notuð snemma á meðgöngu getur það reynst 

mjög erfitt að greina hvað sé kvíðaröskun hjá konunni og hvað sé þunglyndi, en kvíðaröskun 

er algeng frá 16. viku meðgöngu og getur þá hvort heldur sem er verið hluti af þunglyndis-

einkennum eða aðalvandi sjúklings (Linda Bára Lýðsdóttir, Halldóra Ólafsdóttir, Marga 

Thome, Jón Friðrik Sigurðsson og Louise Howard, 2011). 

Þegar höfundar EPDS skalans þróuðu hann var lagt upp með tíu spurningar með 

stöðluðum svörum þar sem skor er á bilinu 0-3 stig fyrir hverja spurningu eða 30 stig alls. 

Konurnar svara spurningunum sjálfar og svara út frá líðan þeirra undanfarna sjö daga. Þær 

konur sem skora 12-13 stig eða meira teljast vera með fæðingarþunglyndi, þær konur sem eru 

líklegar til að fá fæðingarþunglyndi eða eru í áhættuhóp skora á bilinu 9-10 stig á skalanum en 

allt þar undir er ekki talið marktækt til greiningar á því hvort konur séu í áhættuhóp eða ekki 

(Cox, Holden og Sagovski, 1987).  

Landlæknisembættið og heilsugæslan á Íslandi hafa gefið út vinnureglur með EPDS 

skalanum til þess að nota við skimunina fyrir fæðingarþunglyndi. Þær má sjá í fylgiskjali 2. 

(Landlæknisembættið og Heilsugæslan, 2010). Þó svo að EPDS skalinn sé notaður hér á landi 
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og víðar um heim þá eru til fleiri skalar til skimunar á fæðingarþunglyndi og fjölmargar 

samanburðarannsóknir á slíkum skölum hafa verið gerðar.  

Í rannsókn Hanusa, Scholle, Hsakett, Spadaro og Wisner (2008) voru teknir fyrir auk 

EPDS skalans, Postpartum Depression Screening Scale (PDSS) og Patient Health 

Questionnaire (PHQ-9) en þetta voru þeir skalar sem talið var að væru mest notaðir. 

Niðurstöður voru þær að EPDS skalinn þótti koma best út meðal annars vegna einfaldleika 

hans og þess hversu stuttur spurningalistinn er. PDSS skalinn þótti einnig góður en fyrst og 

fremst í þeim takmarkaða tilgangi að leita eftir ákveðnum einkennum en ekki sem heildar 

skimunartæki þar sem stigagjöfin sem prófið gefur þótti ekki nægilega nákvæm og 

niðurstöður því ekki nægilega marktækar (Hanusa o.fl., 2008). Í umfjöllun um skimunartæki 

segir að PDSS skalinn, sem byggir á 35 spurningum sem á að vera hægt að svara á 5 –10 

mínútum, hafi verið hannaður til notkunar eftir fæðingu og sé næmari en jafnframt sérhæfðari 

en til dæmis EPDS skalinn (Cole, 2009). 

The Patient Health Questionnaire (PHQ eða PHQ- 9) skalinn er sjálfsmatsskali sem 

spyr níu spurninga um líðan sem getur verið birtingarmynd þunglyndis, og ætlast er til að 

miðað sé við líðan síðastliðnar tvær vikur. Þátttakandinn merkir við tölur frá 0-3 þar sem 0 

stendur fyrir engin einkenni en 3 merkir nokkuð stöðug einkenni. Minnst fimm af níu þáttum 

þurfa að vera til staðar til að um þunglyndi geti verið að ræða (Spitzer, Kroenke og Williams, 

1999). Útkoma PHQ-9 skalans var svipuð útkomu PDSS skalans en stigagjöfin er ekki 

nægilega nákvæm sem getur leitt til rangrar niðurstöðu (Hanusa o.fl., 2008). 

Einn skalinn sem einnig er töluvert notaður er DASS skalinn eða Depression, Anxiety 

and Stress Scale og var hannaður af þeim Lovibond og Lovibond árið 1995 (Crawford og 

Henry, 2003). Heilbrigðisstofnun Suðurnesja er til að mynda að nota DASS skalann til að 

meta aðstæður mæðra við mæðraeftirlit og á fæðingardeild. Atriði sem spurt er um á 

skalanum koma fram í fylgiskjali 3. (Ljósmóðir í mæðravernd,munnleg heimild, 27. mars 



13 

 

2013). GOSA teymi er geðteymi innan Heilbrigðistofnunar Suðurnesja en það teymi styðst 

við DASS skalann þegar metin eru sjúkdómseinkenni þeirra kvenna sem vísað er þangað 

(Sálfræðingur í GOSA teymi, munnleg heimild, 27. mars 2013). 

Ítarlega lýsingu á DAAS skalanum er að finna á heimasíðu Psychology Foundation of 

Australia (2013) en þar segir meðal annars að hann sé spurningalisti sem inniheldur 42 atriði 

sem er ætlað að mæla einkenni þunglyndis, kvíða og streitu. Listanum er skipt niður í þrjá 

flokka sem hver um sig inniheldur 14 spurningar. Þunglyndisskalinn mælir áhugaleysi, 

vonleysi, skort á frumkvæði, svartsýni hvað varðar framtíðina og hvort fólk meti lífið 

einhvers. Skalinn sem mælir kvíða gerir það með spurningum um líkamleg einkenni kvíða svo 

sem óreglulegan hjartslátt, svita í lófum, skjálfta, öndunarerfiðleika og svo óttann við það að 

missa alla sjálfsstjórn. Streituskalinn mælir pirring, þol gagnvart hverskyns áreiti og það 

hversu auðveldlega fólk kemst í uppnám. Þessar 14 spurningar eru lagðar fram sem 

fullyrðingar og þátttakendur gefa þeim stig frá 0-3 eftir því hversu vel þeim finnst þær eiga 

við um sig. Þau skimunartæki sem innihalda fáar spurningar, það er tíu eða færri, líkt og 

EPDS skalinn eru talin notendavænni og henti vel fyrir sjúklinga sem og heilbrigðisstarfsfólk 

samfara því að vera einföld. Þau eru þó ekki gallalaus og eru líklegri til að koma með ranga 

greiningu frekar en þau skimunartæki sem eru með fleiri spurningar og eru að sama skapi 

yfirleitt flóknari í notkun (Linda Bára Lýðsdóttir o.fl., 2011). 

2.3. Áhættuþættir fæðingarþunglyndis 

Reynt hefur verið með fjölda rannsókna að finna skýringar á því hvers vegna sumar 

mæður eru útsettari fyrir fæðingarþunglyndi en aðrar. Í mörgum rannsóknum er skoðað hvaða 

áhrif líffræðilegir þættir geta haft á konur með tilliti til þeirra hormónabreytinga sem verða í 

kjölfar barnsburðar (Linda Bára Lýðsdóttir o.fl., 2008). Talið er að magn hormónanna 

östrógens, prógesteróns og kortisóls falli töluvert við barnsburð og geti þar af leiðandi átt 

einhvern þátt í þróun fæðingarþunglyndis (Kammerer o.fl., 2009). Á einhvern hátt virðast 
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sumar konur vera viðkvæmari fyrir hormónasveiflum á meðan aðrar finna lítið sem ekkert 

fyrir þeim (Linda Bára Lýðsdóttir o.fl., 2008). 

Dobson og Dozois (2008) nefna í rannsókn sinni að líffræðilegir þætti eins og erfðir 

eins og virkni taugaboðefna geti verið áhættuþættir fyrir fæðingarþunglyndi. Þar kemur einnig 

fram að konur eru almennt taldar líklegri til að greinast með þunglyndi en karlar og eru 

auknar líkur á að þær fái fæðingarþunglyndi ef náinn ættingi á sögu um þunglyndi. Hugrænir 

þættir líkt og neikvæður hugsunarháttur, vonleysi, svartsýni og að velta sér sífellt upp úr 

neikvæðum atburðum geta haft áhrif. Félagslegir áhættuþættir eins og áföll, erfið æska, 

geðraskanir innan fjölskyldunnar, erfiðleikar í sambandi, streita og félagsleg einangrun eru 

allt taldir áhættuþættir fyrir fæðingarþunglyndi (Dobson og Dozois, 2008; Fishel, 2007; Linda 

Bára Lýðsdóttir o.fl., 2008). Alvarlegur sængurkvennagrátur, fyrri saga um geðröskun, 

tilfinninganæmi, erfið upplifun af fæðingu barns og streita við umönnun þess geta einnig 

verið áhættuþættir (Linda Bára Lýðsdóttir o.fl., 2008; Thome, 1998). Aðstæður móður og 

samband hennar við barnsföður er talinn áhættuþáttur fyrir fæðingarþunglyndi, skiptir þá máli 

hvort þau séu gift, í sambúð, fjarbúð eða hvort móðirin er einstæð. Óvænt þungun og óværð 

hjá ungabarni er talin geta valdið streitueinkennum sem og slæmur fjárhagur en hann er settur 

neðarlega á lista áhættuþátta þrátt fyrir að geta haft streituvaldandi áhrif (Linda Bára 

Lýðsdóttir o.fl., 2008).  

Eftir fæðingu barns reynir mikið á aðlögunarhæfni móður og geta margir þættir haft 

áhrif, má þar nefna félagslegan stuðning frá maka og fjölskyldum (Boyce, 2003). Einhleypar 

konur eru samkvæmt rannsókn Bilszta, Ericksen, Buist, og Milgrom, (2009) líklegri til að fá 

fæðingarþunglyndi en þær konur sem eiga maka sem veita þeim stuðning eða 25,8% á móti 

15,2%, en einhleypu konurnar skoruðu meira en 13 stig á EPDS skalanum. Þær mæður sem 

eiga maka og upplifa lítinn stuðning frá þeim skora hærra á skalanum eða að meðaltali 11,9 

stig á meðan einhleypar mæður skora 8,9 stig. Þær mæður sem skynja góðan stuðning frá 
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maka skora 6,2. stig á skalanum (Bilszta, Tang, Meyer, Milgrom, Ericksen, og Buist, 2008). 

Góður stuðningur getur haft úrslitavald um það hvernig móðir tekst á við þau áreiti sem geta 

komið upp (Boyce, 2003). Í flestum tilfellum stendur maki konunnar henni næst og sækist 

hún eftir stuðningi frá honum. Stuðningur sem móðir gæti leitast eftir væri aðstoð með 

umönnun barns sé það krefjandi. 

Í rannsókn Thome (1998) þar sem 734 konur fengu senda til sín eftirfarandi 

spurningarlista; EPDS skalann, foreldrasteitukvarða (stytta útgáfu) óværðarkvarða og 

lýðbreytulista, voru niðurstöður þær að 14% kvennanna greindust með tíð þunglyndis-

einkenni, 23% kvennanna með foreldrastreitu og 46,5% kvennanna upplifðu óværð hjá 

börnum sínum. Talið er að marktækt samband sé á milli þunglyndis móður og foreldrastreitu 

sem skýra má þannig að þunglyndiseinkennum fylgir streita. Einnig var marktækur munur á 

tíðni þunglyndis ef um óværð barns eða áhyggjur foreldra af heilsufari barna þeirra var til 

staðar. Þunglyndar mæður voru einnig líklegri til að upplifa streitu í foreldrahlutverkinu 

(Thome, 1998). Talið er að ýmsir þættir í lífi kvenna geti verið kveikjan að þunglyndi þeirra 

en þó hefur ekki verið fundinn neinn einn sérstakur þáttur. Mæður í rannsókn Buultjens og 

Liamputtong (2007) töldu vandamál í samskiptum við maka eða aðra fjölskyldumeðlimi vera 

hugsanlega orsök fæðingarþunglyndis, einnig töldu þær óværð barna þeirra, svefnlausar nætur 

og lágt sjálfsmat geta verið hugsanlegar kveikjur fæðingarþunglyndisins (Buultjens og 

Liamputtong, 2007).  

2.4. Afleiðingar fæðingarþunglyndis 

Fæðingarþunglyndi getur haft ýmsar afleiðingar í för með sér, áhrif þess geta verið 

alvarleg á bæði móður og barn. Hér á eftir verður leitast við að skoða hvaða áhrif og 

afleiðingar fæðingarþunglyndi getur haft í för með sér.  
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2.4.1. Áhrif fæðingarþunglyndis á mæður 

Tíminn eftir að barn kemur í heiminn einkennist af miklum breytingum í lífi móður. 

Tími örmögnunar og þreytu gengur í garð, hún er að jafna sig eftir fæðingu barnsins, hún þarf 

að sýna barni sínu umhyggju en barnið getur oft verið mjög þurfandi og erfitt getur verið fyrir 

móður sem stríðir við fæðingarþunglyndi að sinna barni sínu sem skildi (Gao, Chan, You, og 

Li, 2010). Móðurhlutverkið er oft ólíkt því sem talið er í fyrstu og er ekki alltaf dans á rósum. 

Nýbakaðar mæður halda að þær komi til með að kunna á þá hluti sem snúa að barninu og telja 

það einskonar meðfædda hæfileika að geta alið upp barn, en svo er ekki raunin (Wilkins, 

2005). Upplifun mæðra af móðurhlutverkinu getur verið mjög misjöfn en upplifun þessi getur 

haft mikið að segja um hvernig framhaldið verður. Jákvæð upplifun móður af meðgöngunni 

og fæðingunni sjálfri eykur líkurnar á að móðirin líti á heimkomuna og sjálft móðurhlutverkið 

á jákvæðan hátt. Hins vegar þegar upplifun mæðra af meðgöngu og fæðingu er neikvæð lítur 

allt öðruvísi við þar sem þær mæður eru líklegri til að þróa með sér fæðingarþunglyndi 

(Thome, 1998). Flestar mæður upplifa truflun á svefni og getur krafan um bleyjuskipti og 

brjóstagjöf verið íþyngjandi. Fæðingarþunglyndi getur haft ýmis áhrif á mæður þar sem þær 

geta átt erfitt með að finna sig í nýju hlutverki. Mæður geta fundið fyrir; reiði, pirring, sektar-

kennd, áhugaleysi gagnvart barni sínu og geta auk þess verið grátgjarnar (Linda Bára 

Lýðsdóttir o.fl., 2008). 

Í samantekt Longsdon, Wisner og Pinto-Foltz (2006) er fjallað um hvaða afleiðingar 

fæðingarþunglyndi getur haft á móður. Þunglyndar mæður eru meira til baka, tala lítið til 

barna sinna og sýna þeim lítil sem engin svipbrigði, sýna þeim lítinn áhuga og snerta börn sín 

sjaldnar en mæður sem ekki eru með fæðingarþunglyndi. Mæður með fæðingarþunglyndi hafa 

tvennskonar ríkjandi hegðun, þær geta verið uppáþrengjandi eða til baka í samskiptum sínum 

við börn sín. Einnig kemur fram að þunglyndar mæður eru líklegri til að eiga erfitt með að 

þola barnið allt upp að tólf mánuðum eftir barnsburð, jafnvel þó þær séu ekki lengur 
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þunglyndar. Léleg sjálfsmynd móður getur gert það að verkum að hún á erfitt með að takast á 

við daginn, en það getur leitt til þess að hún einangri sig og leiti sér þar af leiðandi síður 

aðstoðar (Longsdon o.fl., 2006). 

Samfélagið setur upp vissar staðalímyndir af því hvernig hegðun nýbakaðra mæðra 

eigi að vera. Þær eiga að vera góðar mæður, hamingjusamar, tengjast barni sínu strax og njóta 

tímans á meðan þær ala upp börn sín. Sé það hinsvegar ekki raunin geta mæðurnar upplifað 

sig sem ekki nógu góðar og haldið að samfélagið samþykki þær ekki (Lilja, Edhborg, og 

Nissen, 2012). 

Í rannsókn Gao, Chan, You, og Li (2010) voru tekin viðtöl við 15 mæður sem höfðu 

verið að eignast sitt fyrsta barn og skorað hærra en 13 stig á EPDS skalanum sex vikum eftir 

barnsburð. Mæðurnar sögðu aðspurðar að móðurhlutverkið hafði komið þeim verulega á óvart 

og voru flestar þeirra líkamlega og andlega uppgefnar. Þeim fannst þær ekki hafa stjórn á 

hlutunum, fundu fyrir verulegu vonleysi og uppgjöf í móðurhlutverkinu og upplifðu sig fyrir 

vikið sem annars flokks mæður (Gao, Chan, You, og Li, 2010). Í rannsókn Bilszta o.fl. (2009) 

fannst mæðrum þær ekki standa undir væntingum og upplifðu þær mikla sektarkennd og 

skömm fyrir vikið. Einnig töldu mæðurnar sig vera einar að glíma við einkenni 

fæðingarþunglyndis (Bilszta o.fl. 2009).  

Í rannsókn Buultjens og Liamputtong (2007) var megintilgangurinn að fá að heyra 

raddir mæðra sem þjást af fæðingarþunglyndi. Djúpviðtöl voru tekin við tíu mæður og voru 

þær valdar af fagaðilum inni á sjúkrahúsinu þar sem þær voru inniliggjandi á sérstakri deild 

sem ætluð er fyrir mæður sem aðlagast illa breyttum aðstæðum eða eru með hugsanlegt 

fæðingarþunglyndi. Mæður gátu legið á þessari deild í allt að tíu daga með barn sitt þar til 

barnið hafði náð 12 mánaða aldri. Barnið mátti þó ekki vera veikt og ekki vera byrjað að 

ganga. Við gerð rannsóknarinnar var ekki notast við hefðbundnar skimunarleiðir með þeim 

takmörkunum sem þeim fylgja heldur fengu konurnar að tala óheftar um upplifun sína af 
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fæðingarþunglyndinu. Mæðurnar sögðu móðurhlutverkið oft geta verið yfirþyrmandi og 

höfðu blendnar tilfinningar til þess. Flestar mæðurnar töldu að það að eignast barn yrði 

gleðileg reynsla og bjuggust þar af leiðandi frekar við fleiri góðum stundum en erfiðum og 

fannst þeim þær vera óundirbúnar fyrir þær lífsbreytingar sem í vændum voru. Mæðurnar 

töluðu einnig um það hversu innprentað það væri í konur að meginhlutverk þeirra í lífinu væri 

að eignast barn og að móðurhlutverkið ætti að vera gleðilegt tímabil. Sökum þessarar 

staðalímyndar voru mæður tregari við að viðurkenna vanlíðan sína. Niðurstöðurnar sýndu 

einnig að þær konur sem sýndu einkenni fæðingarþunglyndis voru þrátt fyrir það ekki að fá 

aðstoð heilbrigðisstarfsfólks (Buultjens og Liamputtong, 2007). 

Síðast en ekki síst getur þunglyndið haft skemmandi áhrif á samband mæðra við maka 

sem og aðra fjölskyldumeðlimi. Því má ekki gleyma að þunglyndi er hægt að meðhöndla. Ef 

það er ekki gert fljótt geta börnin orðið fyrir áhrifum vegna þess en þunglynd móðir sinnir 

barni sínu tæplega eins vel og annars hefði verið. Þunglynd móðir getur sýnt barni sínu ást 

eina stundina og svo neikvæðar tilfinningar þá næstu og svona ósamræmi kallar fram viss 

varnarviðbrögð hjá barninu og getur heft tengslamyndun þeirra á milli (Kurstjens og Wolke, 

2001). 

2.4.2. Áhrif fæðingarþunglyndis á börn 

Þegar börn fæðast eru þau ekki óskrifað blað sem á eftir að fylla út þar sem erfðaefni 

foreldranna ráða miklu og ekki síður það umhverfi sem þeim er búið á fyrstu árum þeirra. Þau 

tengsl sem myndast á milli móður og barns sem og annarra nákominna ráða miklu um það 

hvernig manneskja barnið verður (Landlæknir, 2012). 

Fæðingarþunglyndi mæðra getur haft margskonar áhrif á þroska barna. Við Oxford 

háskóla í Englandi var unnin rannsókn af þeim Stein, Malmberg, Sylva, Barnes og Leach 

(2008). Þátttakendur í rannsókninni voru 1.200 konur ásamt börnum þeirra og stóð hún yfir 
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þar til börnin höfðu náð þriggja ára aldri. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort 

fæðingarþunglyndi móður hefði áhrif á málþroska barnanna.  

Við 3 og 10 mánaða aldur barnanna var EPDS skalinn lagður fyrir mæðurnar en þegar 

börnin náðu 36 mánaða aldri var General Health Questionnaire (GHQ-12) kvarði með 12 

spurningum lagður fyrir mæðurnar. Ástæðan fyrir því að tvenns konar kvarðar voru notaðir er 

sú að EPDS skalinn er ætlaður sérstaklega til notkunar fyrstu mánuðina eftir fæðingu en 

GHQ-12 er aftur á móti mikið notaður almennt til að meta andlegt ástand einstaklinga. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar voru þær að ef þunglyndi móður var til staðar við 10 mánaða 

aldur barns en ekki við 36 mánaða aldur mátti greina neikvæð áhrif á málþroska hjá barninu 

við 36 mánaða aldur þess, en þó aðeins óbeint því ef umönnun barnsins var fullnægjandi þrátt 

fyrir þunglyndi móður þá var málþroski 36 mánaða barns eðlilegur (Stein o.fl., 2008). Á 

heimasíðu Landlæknisembættisins kemur fram að ef konur fái ekki meðhöndlun við 

fæðingarþunglyndi geti það haft slæm áhrif á þroska barns og gert það að verkum að auknar 

líkur verði á þunglyndi barnsins seinna á lífsleiðinni (Landlæknir, 2012). 

Árið 2005 var birt rannsókn sem miðaðist að því að finna mun á börnum þunglyndra 

mæðra annarsvegar og börnum mæðra sem ekki voru þunglyndar hinsvegar. Alls tóku 80 

konur þátt í rannsókninni, þar af voru 60 konur sem greindust með þunglyndi á einhverju stigi 

meðgöngu eða fljótlega eftir fæðingu settar í einn hóp. Þá voru 20 konur sem höfðu ekki 

upplifað nein einkenni þunglyndis settar í annan hóp. Samanburður var síðan gerður á þroska- 

og hegðunarmynstrum hjá börnum þeirra. Niðurstaðan var sú að þau börn sem áttu mæður 

sem greindust þunglyndar voru óværari og grétu meira auk þess sem þau náðu ekki þeim 

reglubundna og góða svefni sem börn heilbrigðu mæðranna gerðu. Þegar þessi niðurstaða var 

fengin var þunglyndu mæðrunum skipt í tvo hópa, í öðrum hópnum voru mæður sem 

greindust þunglyndar á meðgöngu eða í skamman tíma eftir fæðingu. Í seinni hópnum voru 

mæður sem greindust þunglyndar á meðgöngu og einnig eftir fæðingu. Börn þeirra kvenna 
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sem tilheyrðu seinni hópnum stóðu hinum töluvert að baki þegar líkamlegur þroski og 

viðbrögð þeirra voru skoðuð. Einnig kom fram að auk þess sem þunglyndi móður hefur 

umtalsverð áhrif á barnið þá skiptir líka máli í hversu langan tíma móðirin finnur fyrir 

einkennum og hvenær á tímabilinu þau gera vart við sig (Diego, Field og Hernadez-Reif, 

2005). 

Önnur rannsókn sem gerð var á Englandi árið 2008 hafði það að markmiði að kanna 

hvaða áhrif þunglyndi móður meðan á meðgöngu stendur og fyrst eftir barnsburð hefði á 

þroska barns fram að 18 mánaða aldri þess. Úrtakið í þessari rannsókn var 9.224 konur og 

fengu þær sendan EPDS skalann á 18. og 32. viku meðgöngu. Rannsókninni var svo fylgt eftir 

með EPDS skalanum átta vikum og svo aftur átta mánuðum eftir fæðingu. Við 18 mánaða 

aldur barnsins svöruðu mæðurnar svo fimm spurningum sem lutu að heilsu og þroska þess. 

Niðurstaðan úr rannsókninni var sú að börn þeirra mæðra sem höfðu glímt við þunglyndi á 

þessum tiltekna tíma voru allt að 50% líklegri til að greinast seinþroska heldur en börn þeirra 

sem ekki höfðu greinst þunglyndar (Deave, Heron, Evans og Edmond, 2008). 

2.5. Tengslamyndun móður og barns 

Móðurhlutverkið getur verið margslungið hlutverk, að veita huggun, sinna umönnun 

barnsins og veita ráðgjöf til annarra fjölskyldumeðlima. Eigi móðir hins vegar í einhverskonar 

erfiðleikum með þetta nýja hlutverk sitt eins og til dæmis að glíma við fæðingarþunglyndi 

getur það haft neikvæð áhrif á fjölskylduna í heild. Flestar konur upplifa fæðingu barns sem 

jákvæða breytingu en þrátt fyrir það eru nýbakaðar mæður viðkvæmar af mörgum ástæðum. 

Eitt hlutverk nýbakaðra mæðra er að mynda tilfinningatengsl við nýja fjölskyldumeðliminn. 

Ekki er alltaf sjálfgefið að móðir finni þessa djúpu væntumþykju sem er svo mikilvæg fyrir 

áframhaldandi tengslamyndun móður og barns. Ferli þetta er eitthvað sem lærist og með þeim 

hætti lærir móðirin inn á barn sitt og öfugt, þannig þróast tilfinningar sem tengir þau saman 

sterkum böndum. Fyrstu tengsl barns eru oftast nær við móður og síðar lærir barnið að 
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tengjast öðrum eins og föður, systkinum og öðrum aðilum sem sjá um umönnun þess. Séu góð 

og örugg tengsl milli móður og barns stólar barnið á að vanlíðan og kvörtunum þess sé tekið 

alvarlega og að því sé sinnt kalli það eftir því (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Móðurástin er 

talin verða til af hreinni eðlishvöt sem á svo að tryggja eðlileg tilfinningatengsl milli móður 

og barns. Ást móður á barni hennar kviknar oft nokkuð auðveldlega en þó eru margar mæður 

sem ekki finna þessa jákvæðu tilfinningu og miklu ást á barni sínu strax og geta verið 

tilfinningalega dofnar þó svo þær séu ekki með fæðingarþunglyndi (Álfheiður Steinþórsdóttir 

og Guðfinna Eydal, 1995). 

„Móðurástin kemur ekki af sjálfu sér. Það er goðsögn sem á ekki við rök að styðjast. 

Móðurástin þróast smám saman, skref fyrir skref þegar samskipti barns og móður verða meiri 

og nánari” (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995). 

Hanusa o.fl. (2008) fjölluðu um það ferli sem verður þegar foreldrar tengjast barni 

sínu. Þegar foreldrar fá þær fréttir að von sé á barni koma upp vangaveltur hjá þeim; hvernig 

foreldrar þeir vilji vera og haldi að þeir verði og hvernig barnið þeirra komi til með að vera. 

Vangaveltur af þessum toga er upphaf tengsla milli foreldra og barns. Foreldrar mynda 

tilfinningaleg tengsl við barn sitt áður en það kemur í heiminn og nýta meðgönguna til að 

undirbúa sig fyrir þetta nýja hlutverk. Við fósturskimanir og hreyfingar fósturs fá foreldrar 

einskonar staðfestingu á tilvist barnsins í móðurkviði. Fæðingarstund barnsins er stór stund 

fyrir foreldra hvað varðar tengslamyndun, aftur á móti getur erfið fæðingarupplifun móður 

haft neikvæð áhrif á þessa tengslamyndun móður og barns (Hanusa o.fl. 2008). 

2.6. Hvaða þjónusta er í boði fyrir mæður og börn þeirra? 

Höfundar leituðu upplýsinga um hvaða þjónusta væri almennt í boði hér á landi fyrir 

mæður með fæðingarþunglyndi og börn þeirra. Einnig var ætlunin að komast að því í hvaða 

ferli kona færi væri grunur um að hún væri með fæðingarþunglyndi. 
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Í reglugerð um heilsugæslustöðvar kemur fram að markmið hennar sé að tryggja öllum 

landsmönnum fullnægjandi heilsugæslu í heimabyggð. Þar segir einnig að á heilsugæslu-

stöðvum eða á vegum þeirra skuli hjúkrunarfræðingar starfa og veita almenna hjúkrunar-

þjónustu. Í reglugerðinni kemur fram að á heilsugæslustöðvum eða á þeirra vegum skuli vera 

starfrækt mæðravernd og ungbarnavernd (Heilsugæslan, e.d.). 

2.6.1. Mæðravernd 

Í flestu tilfellum er heilsugæslan fyrsti viðkomustaður kvenna og maka þeirra þegar 

þungun hefur verið staðfest. Hér á landi er mælt með að konur komi í mæðravernd fyrir tólf 

vikna meðgöngu. Sé um eðlilega meðgöngu að ræða þá er fjöldi skoðana fyrir konur sem 

ganga með sitt fyrsta barn um tíu en sjö þegar um fjölbyrjur er að ræða (Landlæknisembættið, 

2008).  

Ljósmæður og sérþjálfaðir hjúkrunarfræðingar í samvinnu við heimilislækna, 

fæðingarlækna og annað fagfólk sinnir mæðravernd. Aðrir aðilar geta komið að mæðravernd 

við sérstök tilfelli til dæmis sálfræðingar, félagsráðgjafar og geðlæknar. Hlutverk mæðra-

verndar er að sinna konum á öllum aldri sem eiga það sameiginlegt að vera barnshafandi. 

Einnig fellur það undir hlutverk mæðraverndar að undirbúa foreldra fyrir komu hvít-

voðungsins og tímann sem á eftir kemur. Hlutverk mæðraverndar er fyrst og fremst að stuðla 

að vellíðan hjá móður og barni, veita móður og fjölskyldu hennar stuðning eftir þörfum, 

greina og fyrirbyggja áhættuþætti og greina líkamleg og andleg frávik á meðgöngunni sem og 

eftir barnsburð (Landlæknisembættið, 2008; Heilsugæslan, e.d.).  

 Í reglubundnum skoðunum er upplýsinga aflað um heilsufar móður, fyrri reynslu 

hennar, þörf hennar fyrir stuðning og fræðsluþarfir. Einnig vinnur mæðravernd að ýmis konar 

fræðslu fyrir mæður svo sem foreldrafræðslu. Mæðravernd leggur aðal áherslu á eftirfarandi 

þætti: eðlilega meðgöngu, líkamlega kvilla eða sjúkdóma á meðgöngu og úrræði við þeim, 

andlegar breytingar á meðgöngu, sálræna þætti, viðkvæmni, kvíða og þunglyndi 
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(Landlæknisembættið, 2008; Heilsugæslan, e.d.). Ljósmæðrafélag Íslands skilgreinir markmið 

mæðraverndar þannig að huga eigi að og efla heilsu, þroska og vöxt bæði móður og barns sem 

og fjölskyldunnar í heild. Greining frávika frá eðlilegri meðgöngu og fæðingu er mikilvæg 

sem og að veita góða meðhöndlun, viðhafa gott eftirlit, veita góða fræðslu og veita stuðning. 

Ásamt því að afla ýmissa nauðsynlegra persónulegra upplýsinga um móður og föður, bæði 

félagslegra og líkamlegra og jafnframt því að framkvæma ýmsar rannsóknir og skoðanir sem 

nauðsynlegar eru á meðgöngunni (Ljósmæðrafélag Íslands, e.d.). 

2.6.2. Ungbarnavernd 

Samkvæmt skilgreiningu Landlæknisembættisins er markmið þjónustu ung- og 

smábarnaverndar að veita börnum bestu skilyrði til að þroskast við bestu aðstæður sem völ er 

á hvort sem er andlega, líkamlega eða félagslega. Þjónustan er ætluð nýfæddum börnum og 

börnum upp að skólaaldri ásamt fjölskyldum þeirra (Landlæknisembættið, e.d; Heilsugæslan 

e.d.). Einnig er hugað að velferð fjölskyldunnar, að leiðbeina, gefa ráð sem og leita leiða til að 

leysa vandamál séu þau til staðar. Áhersla er lögð á að veita stuðning fyrir fjölskylduna í 

heild. Ljósmóðir eða hjúkrunarfræðingur fylgist með líðan barns og fjölskyldunnar á heimili 

þeirra eftir heimkomu af fæðingardeildinni. Þegar barn hefur náð sex vikna aldri færast 

reglubundnar skoðanir yfir í ungbarnavernd þar sem foreldrar fá frekari fræðslu um umönnun 

barnsins, uppeldi, bólusetningar og sjúkdóma, brjóstagjöf og slysavarnir. Fræðsla er veitt um 

líðan móður og föður með tilliti til breytts hlutverks þeirra, skimað er fyrir fæðingarþunglyndi 

hjá móður og lögð áhersla á mikilvægi örvunar barnsins fyrir málþroska þess. Ungbarnavernd 

sér um ónæmisaðgerðir barna allt frá þriggja mánaða aldri upp að fimm ára aldri (Félag 

íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2011).  
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2.6.3. Nýja barnið 

Á árunum 1992-1997 var unnið sérstakt þróunarverkefni í fjölskylduverndarátaki 

Heilsugæslustöðvarinnar á Akureyri sem fékk nafnið Nýja barnið. Tilgangur verkefnisins var 

að efla þjónustu í mæðra- og ungbarnavernd, þar sem áhersla var lögð á að styðja verðandi og 

nýbakaða foreldra bæði tilfinningalega og líkamlega. Með nálgun Nýja barnsins er ekki 

einblínt á að sjúkdómsgreina einstaklinginn heldur er leitast við að skilja styrkleika og 

veikleika hans og þannig reynt að koma til móts við mismunandi þarfir hans og finna úrræði 

sem hentar hverjum og einum. Foreldrar koma í tíðar heimsóknir á heilsugæslustöðina og er 

sá tími nýttur til að greina félagslega og tilfinningalega áhættuþætti og vinna saman við að 

finna úrræði sé þess þörf. Þessar heimsóknir foreldra eru taldar góðar til að hefja samvinnu 

við skjólstæðinga. Til þess að ná settum markmiðum er mikilvægt að starfsfólk 

heilsugæslustöðvarinnar fái þjálfun í öflun upplýsinga, geti miðlað þessum upplýsingum til 

annarra innan teymisins og kunni að nýta upplýsingarnar sem það hefur í höndunum til að 

skapa þjónustu og úrræði sem hentar hverjum og einum (Anna Karólína Stefánsdóttir o.fl., 

2000). 

Í fyrirkomulagi Nýja barnsins er konum boðið að fara til heimilislæknis á fyrri hluta 

meðgöngunnar þar sem þær fá tækifæri til að opna sig og fá svör við spurningum sem á þeim 

brenna. Einnig er reynt að skyggnast inn í það hvort einhverjir hugsanlegir áhættuþættir séu til 

staðar og hvort hlúa þurfi sérstaklega að konum eða veita þeim einhvers konar aðstoð við 

úrvinnslu vandamála. Starfsfólk innan ungbarnaverndar myndar stuðningsnet utan um 

konurnar og aðstoðar þær með þau mál sem valda því að þær eru taldar í einhverri áhættu fyrir 

fæðingarþunglyndi. Séu þessir áhættuþættir ómeðhöndlaðir getur það leitt til enn fleiri 

vandamála eins og fæðingarþunglyndis eða lélegrar tengslamyndunar við barnið. Í fylgiskjali 

4, má sjá þau stuðnings- og meðferðarúrræði sem í boði eru fyrir mæður á Akureyri (Anna 

Karólína Stefánsdóttir o.fl. (2000). Árið 1996 og 1998 var neytendakönnun lögð fyrir mæður 
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til að kanna hvernig reynsla þeirra hefði verið af verkefninu Nýja barnið. Niðurstöður 

könnunarinnar sýndu að mæðurnar voru almennt ánægðar með þetta ferli og töldu um 80% 

þeirra að viðtalið við heimilislækninn hefi tekið á mikilvægum málefnum. Um þriðjungur 

mæðranna taldi að viðtal þeirra í byrjun meðgöngu við heimilislækni hefði auðveldað þeim að 

ræða viðkvæm mál við annað heilbrigðisstarfsfólk hvort sem var í mæðra- eða 

ungbarnaverndinni. Niðurstöður þessara neytendakannana sýndu að mæður voru almennt 

ánægðar með þetta fyrirkomulag hvort sem var á meðgöngunni eða eftir barnsburð. Árangur 

verkefnisins hefur verið góður og tóku margar heilsugæslustöðvar um landið upp Nýja barnið 

í kjölfarið (Anna Karólína Stefánsdóttir o.fl., 2000).  

2.6.4. Geðteymi 

Þegar geðteymi er til staðar á sjúkrahúsum eða heilsugæslustöðvum er sá möguleiki 

fyrir hendi að bjóða upp á göngudeildarþjónustu fyrir einstaklinga með geðraskanir. 

Meðferðarvinna er unnin í samvinnu við skjólstæðingana hverju sinni og stuðlar þannig að 

aukinni þekkingu á sjúkdómseinkennum. Með þessum hætti er reynt að efla bjargráð 

einstaklingsins og þeim veitt aðstoð við að ná tökum á eigin lífi. Meginmarkmið geðteymis er 

að hafa geðheilbrigðisþjónustu í heimabyggð og að gott samstarf sé milli deilda innan 

stofnana (Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, e.d.). 

Á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja hefur verið starfrækt geðteymi eða svo kallað GOSA 

teymi síðan í júlí 2011. „Teymi þetta samanstendur af sálfræðingum, sérfræðingi í 

heimilislækningum og hjúkrunarfræðingum. Félagsráðgjafi starfar ekki sem stendur innan 

teymisins en ef upp koma mál sem þarfnast slíkrar aðstoðar er leitað til utanaðkomandi 

félagsráðgjafa” (Sálfræðingur hjá GOSAteymi, munnleg heimild, 27.mars 2013). Geðteymi 

þetta starfar í náinni samvinnu við geðsvið Landspítala Háskólasjúkrahúss, Björgina: 

Geðræktarmiðstöð Suðurnesja og félagsþjónustuna á svæðinu. Höfundar spurðu sálfræðing í 
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GOSA teymi Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja um það hvað þurfi til svo að kona með 

hugsanleg einkenni fæðingarþunglyndis fái tilvísun til geðteymis. 

„Þegar að móðir skorar hátt á EPDS skala við 9 vikur á hún að fá tilvísun til GOSA 

teymis, en vegna fjölda tilvísana hafa mörkin verið hækkuð og fær því móðir sem skorað 

hefur 12-17 stig á EPDS skalanum tilvísun til GOSA teymis. Þær konur sem skora 18 stig eða 

hærra fá viðtal og þær mæður sem skora 20 stig eru metnar sem bráðatilfelli og reynt er að fá 

þær í viðtal innan tíu daga. Biðtími eftir viðtölum er langur eða allt að 6-8 vikur. Vandi 

þessara kvenna er misjafn og oft er hann félagslegur” (Sálfræðingur GOSAteymis, munnleg 

heimild, 27. mars 2013). 

Þó svo að teymi líkt og þetta vinni með foreldrum og börnum þeirra þarf oft að veita 

foreldrum aðstoð við að styrkja samband sitt við hvort annað þar sem upp geta komið 

vandamál í samböndum. Í lífi nýbakaðra foreldranna verða miklar breytingar og ábyrgð og 

álag eykst. Allir þessir þættir geta verið rótin að vandmálum í samböndum foreldra (Linda 

Bára Lýðsdóttir o.fl., 2008). 

2.6.5. FMB teymi 

Séu geðræn vandamál fyrir hendi hjá konu hvort sem hún er þunguð eða eftir að barn 

fæðist er FMB teymi Landspítalans eitt af úrræðunum fyrir þessar konur og fjölskyldur þeirra. 

FMB stendur fyrir foreldrar, meðganga og barn. Teymi þessu svipar til GOSA teymisins sem 

starfrækt er á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og nefnt var hér að framan. FMB teymið er þó 

stærra um sig og sérhæfðara. Innan teymisins starfa geðhjúkrunarfræðingar, sálfræðingar, 

félagsráðgjafar, ljósmæður og barnavernd ef þess er þörf. Meginmarkmið FMB teymisins er 

að stuðla að bættri tengslamyndun foreldra og barns. Meðferð þessi er einstaklingsmiðuð og 

fara áherslur meðferðarinnar eftir þeim vandamálum sem fjölskyldan glímir við hverju sinni 

(Landspítalinn, e.d.).  
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2.7. Að leita sér aðstoðar 

Konur sem glíma við fæðingarþunglyndi eftir fæðingu fyrsta barns virðast ekki leita 

sér hjálpar vegna veikinda sinna nema í tiltölulega litlum mæli segir í niðurstöðum rannsóknar 

sem Bilszta og fleiri gerðu (2009). Fyrir því geta legið ýmsar og margbreytilegar ástæður. Það 

sem vegur einna þyngst eru viðhorf samfélagsins. Sú mýta að það að verða móðir og að sinna 

móðurhlutverkinu sé einhverskonar sæla og eilíf hamingja á alls ekki alltaf við. Fyrir margar 

konur eru fyrstu mánuðir eftir barnsburð mjög erfiður tími þar sem kvíði og þunglyndi getur 

verið allsráðandi og fáar konur leita sér aðstoðar vegna þess. Mæðurnar segja helst ekki frá 

því ef einhverjir erfiðleikar eru til staðar í móðurhlutverki þeirra þar sem ætlast er til að það sé 

konum meðfætt að verða móðir og jafnvel er litið á það sem veikleikamerki að leita sér 

aðstoðar vegna andlegra erfiðleika samfara barnsburði. 

Woolhouse, Brown, Krastev, Perlen og Gunn (2009) framkvæmdu rannsókn sem hafði 

það að markmiði að safna upplýsingum um það hvað mæðrum finnst um það að leita sér 

aðstoðar vegna andlegra erfiðleika í kjölfar fæðingar. Í úrtakinu voru 204 konur sem voru 

hluti af stærri rannsókn og höfðu 121 þeirra leitað sér aðstoðar fagaðila vegna andlegra 

erfiðleika í kjölfar barnsburðar, 83 höfðu ekki rætt við fagaðila um líðan sína og þar af höfðu 

22 ekki minnst á líðan sína við neinn. Ástæðurnar fyrir því að konurnar leituðu sér ekki 

hjálpar voru misjafnar en þó voru þrjú svör langalgengust; 28% sögðust hafa talið að þær 

myndu sigrast á erfiðleikunum uppá eigin spýtur, 21% töldu sig hafa of mikið að gera til þess 

að mega vera að því að eyða tíma í það að leita sér hjálpar og 17% skömmuðust sín fyrir líðan 

sína eða töldu engan nægilega nákominn sér til að tala um vandamál sín. Það reyndist vera 

umtalsverður munur á vilja kvennanna til að leita sér aðstoðar eftir því hvort þær voru að 

glíma við kvíða eða þunglyndi, einungis 25% þeirra sem glímdu við kvíða leituðu sér hjálpar 

á móti 46% þeirra sem áttu við fæðingarþunglyndi að stríða (Woolhouse o.fl., 2009). 
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Önnur rannsókn af svipuðum toga var unnin af Bilszta o.fl. (2009) þar sem úrtakið var 

40 konur sem voru valdar annars vegar úr hópi kvenna sem fengu meðferð vegna 

fæðingarþunglyndis á sjúkrastofnun og hins vegar voru konur sem sóttu sér hjálp í ýmsa 

stuðningshópa í Melbourne Ástralíu, þar sem rannsóknin var gerð. Tímabilið sem rannsóknin 

náði yfir var frá nóvember 2005 til mars 2006. Konurnar svöruðu spurningum þar sem þær 

voru spurðar að því hvaða væntingar þær höfðu til fæðingarinnar. Hvernig upplifðu þær 

fæðingarþunglyndið og var einhver þekking til staðar hjá móðurinni á sjúkdómnum áður en 

hann lét á sér kræla og hvaða aðstoð fengu þær til að vinna sig frá sjúkdómnum. Einnig var 

reynt að fá svör við því hverjar helstu ástæður voru fyrir því að móðir leitaði sér ekki hjálpar 

þegar hún upplifði stöðuga andlega vanlíðan. Niðurstöður rannsóknarinnar voru dregnar 

saman í átta megin þætti sem virtust gera það að verkum að konur leituðu sér ekki hjálpar 

vegna andlegrar vanlíðan eftir fæðingu.  

Þættirnir átta voru: 

1. Væntingar um móðurhlutverkið, margar kvennanna töluðu um þann mun sem var á 

væntingum þeirra um móðurhlutverkið og því hver raunveruleikinn var. 

2. Allt eðlilegt á yfirborðinu, það sem konurnar töluðu hvað mest um var það hvernig 

þær töldu sig knúnar til að láta allt sýnast eðlilegt á yfirborðinu og að þær réðu 

fyllilega við foreldrahlutverkið. 

3. Afneitun og fordómar, óttinn við að viðurkenna andleg vandamál og einnig óttinn 

við þá fordóma sem eru gagnvart slíku. 

4. Þekkingarskortur á geðheilsu almennt, áður en konurnar upplifðu sjálfar þunglyndi 

töldu þær að einkennin væru meira sýnileg en raunin varð hjá þeim. 

5. Stuðningur aðstandenda, aðstandendur áttu það til að reyna að fá konurnar ofan af 

því að leita sér hjálpar þar sem svona vandamál átti að leysa innan fjölskyldunnar, að 

mati þeirra. 
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6.  Umönnun barnsins, upplifun sumra kvennanna var sú að öðru fólki þætti þær 

óhæfar mæður ef þær létu á sjá vegna langvarandi óværðar eða annars sem hrjáði 

barnið.  

7. Þegar óskað er eftir aðstoð, margt getur hindrað konur í því að leita sér hjálpar t.d. 

svefnerfiðleikar, líkamlega vanlíðan eftir fæðingu, skortur á rökhugsun og skortur á 

hvatningu til þess að fá hjálp. 

8. Samskipti við heilbrigðisstarfsfólk, upplifun kvennanna af heilbrigðiskerfinu og 

starfsfólki þess var ekki nægilega góð að þeirra mati. Þeim fannst vanta uppá hugsjón 

fyrir starfinu, manngæsku, góða faglega þekkingu, vilja og getu til að hlusta á 

skjólstæðinginn. 

Höfundar rannsóknarinnar segja í niðurstöðu sinni að engin einföld lausn sé til um það 

hvernig eigi að koma fleiri konum í meðferð vegna fæðingarþunglyndis. Ástæðan fyrir erfið-

leikunum er sú að þeim konum sem veikjast hættir til að einangrast heima fyrir og fást þar við 

sjúkdóminn án þeirrar aðstoðar sem þær annars þyrftu í baráttu sinni. Helsta vonin er sú að 

betur takist að greina þær sem eru í áhættuhóp og veita þeim viðeigandi stuðning (Bilszta 

o.fl., 2009). 

Rannsókn með 41 þátttakanda frá Kanada var gerð í þeim tilgangi að greina hve mikil 

þörf er á stuðningi við konur með fæðingarþunglyndi og hvað það er helst sem hamlar því að 

konur leiti eftir hjálp og hvaða stuðningur er í boði. Rannsóknin var eigindleg og notuð voru 

bæði einstaklings- og hópviðtöl þar sem spurt var um heilsufar fyrir og eftir barnsburð. Hluti 

kvennanna bjó í borg en hluti í dreifbýli. Þau svör sem konurnar gáfu við því hvað héldi þeim 

frá því að leita sér hjálpar voru á þá leið að skömmin væri svo mikil að þær sæktust ekki eftir 

aðstoð, þó svo eitthvað inní þeim segði að þær þyrftu aðstoð, gáfu þær á sama tíma allt annað 

í skyn. Þá sögðust 23 af konunum hafa talið að líðan þeirra væri bara hluti af því sem allar 

frumbyrjur ganga í gegnum og að þetta gengi fljótt yfir. Þörfin fyrir að vera talin hin 
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fullkomna móðir gerði það að verkum að 22 konur annaðhvort leyndu einkennum meðvitað 

eða voru í afneitun.  

Það er nokkuð athyglisvert að þær konur sem komu úr dreifbýli töldu sig upplifa 

umtalsvert meiri fordóma en þær sem komu úr borg. Það kom líka fram hjá konunum að ef 

um var að ræða konur sem áttu í vanda með brjóstagjöf eða bjuggu við heimilisofbeldi þá 

væri hjálpin bæði mjög sýnileg og auðsótt en um slíkt væri ekki að ræða hjá þeim sem 

glímdu við fæðingarþunglyndi (Nicole o.fl., 2007). 

Á þessum þremur rannsóknum sést að konur sem glíma við fæðingarþunglyndi eftir 

fæðingu fyrsta barns virðast ekki leita sér hjálpar vegna veikinda sinna nema í tiltölulega 

litlum mæli. Þó að engin ein ástæða sé fyrir því þá er hægt að greina það úr rannsóknunum hér 

að framan að hindrunina er yfirleitt að finna í hugarheim kvennanna sjálfra. Mikilvægt er að 

búa svo um að fæðingarþunglyndi hætti að vera eitthvað sem konur fela eða skammast sín 

fyrir og hafi ekki þann stimpil á sér að viðkomandi móðir sé ekki fær eða hæf til að sinna 

barni sínu. 

2.8. Nýting og áhrif þjónustu 

Áströlsk rannsókn Goldfield, Wright og Oberklaid (2003) þar sem 173 ungabörn og 

fjölskyldur þeirra tóku þátt, gekk út á að rannsaka notkun fjölskyldanna á þeirri þjónustu sem 

í boði er fyrstu tólf mánuði barnsins og hvort að hægt væri að sjá einhvers konar 

notkunarmynstur í notkun ungbarnaverndar. Notkun sem skráð var sem heimsókn til 

hjúkrunarfræðinga í ungbarnavernd var skráð 41,5% og spunnu þessar heimsóknir yfir fyrstu 

sex mánuði barnsins. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að notkunarmynstur fyrsta ár barnsins 

var að mestu tengt barninu sjálfu, að meðaltali ein heimsókn á tveggja vikna fresti. 

Heimsóknirnar voru flestar tengdar reglubundnum skoðunum barnanna eða veikindum þeirra 

en þó ekki tengdar sjúkdómum. Þar sem fjöldi heimsókna var ekki tilkominn vegna 

sjúkdómstengdra þátta töldu Goldfield, Wright og Oberklaid (2003) hugsanlega ástæðu 
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heimsóknanna einhverskonar öryggi sem foreldrar væru að sækjast eftir. Einnig gat ástæðan 

verið að þeir óskuðu eftir meiri fræðslu eða stuðning. Foreldrarnir sem tóku þátt í 

rannsókninni voru almennt ánægðir með þjónustuna sem þeir fengu í ungbarnavernd. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu einnig mjög góða mynd af því hversu oft starfsfólk 

ungbarnaverndar og heilsugæslu fær heimsóknir frá foreldrum og börnum þeirra og einnig af 

þeirri nánd sem myndast getur milli þessara aðila. Tækifærin sem starfsfólkið hefur til að 

styðja, fræða og veita stuðning mæðrum sem þurfa á aðstoð að halda eru því mörg (Goldfield, 

Wright og Oberklaid,2003). 

Mæður í rannsókn Buultjens og Liamputtong (2007) töldu hinsvegar að stuðningur 

heilbrigðisstarfsfólks í heilsugæslu væri ónógur og gæti verið einn orsakaþáttur fæðingar-

þunglyndis. Stuðningur er mikilvægur þáttur sem stuðlar að aukinni vellíðan mæðra. 

Mæðurnar sögðu að þrátt fyrir að starfsfólkið hafi verið vinalegt og allt að vilja gert hafi þeim 

fundist vanta einstaklingsmiðaða fræðslu um umönnun barnsins og brjóstagjöf. Ein móðirin 

tjáði til dæmis vonbrigði sín með starfsfólk þar sem hún var talin þekkja allt um barnauppeldi 

þar sem hún átti barn fyrir, en tíu ár voru á milli barnanna tveggja (Buultjens og Liamputtong, 

2007). 

Í þeim tilgangi að fá yfirsýn yfir hvaða þjónusta er í boði fyrir konur á Suðurnesjum 

með hugsanlegt eða greint fæðingarþunglyndi áttum við viðtöl við fulltrúa þriggja deilda 

innan Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. Deildirnar voru mæðravernd, ungbarnavernd og svo 

GOSA teymið.  

Mæðravernd Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja notast við DAAS kvarðann við skimun 

á þunglyndi á meðgöngu. Í ungbarnavernd er notast við EPDS skalann til að greina þunglyndi 

mæðra. Leitast var við að finna svör við því í hvaða ferli móðir fer greinist hún með 

þunglyndi og hvort mæðra- og ungbarnavernd séu að finna þessar mæður eða hvort mæður 

eru sjálfar að leita eftir aðstoð. 
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 ,,Konunni er boðið að koma í viðtal hjá ljósmóður og í framhaldi af því gæti henni 

verið vísað á FMB teymi á Landspítala Háskólasjúkrahúsi (LSH) einnig má reyna að fá tíma 

hjá GOSA teymi eða jafnvel innlögn á geðdeild. Í framhaldi fær konan oftar tíma í 

mæðravernd eða verður áfram í áhættumæðravernd á LSH” (Ljósmóðir í mæðravernd, 

munnleg heimild, 27. mars 2013). 

 „Þá kemur það alveg fyrir að konur hafi samband að fyrra bragði, kannski ekki margar 

en þær eru þá að hafa samband jafnvel löngu eftir 9 vikna skoðunina. Við látum þær vita að 

það sé hægt að svara EPDS skalanum aftur, skiptir ekki máli hvað barnið er gamalt” 

(Hjúkrunarfræðingur í ungbarnavernd, munnleg heimild, 27. mars 2013). 

Einnig var leitast við að komast að því hvort konur með einkenni fæðingarþunglyndis séu 

sjálfar að koma fram, tala um tilfinningar sínar og biðja um aðstoð. 

 „Þær koma sjaldan að fyrra bragði, eða að minnsta kosti koma þær þá ekki beint að því 

að tala um tilfinningar, frekar að þær ræði eitthvað líkamlegt, sem svo leiðir að umræðum um 

sálartetrið” (Ljósmóðir í mæðravernd, munnleg heimild, 27. mars 2013). 

 „Það hefur einnig komið fyrir að þær komi hingað með eiginmanni eða sambýlingi og 

eigi erfitt með að tjá vanlíðan þegar þeir eru með, en svo koma þær kannski einar í næstu 

skoðun og opna sig. Þannig að það getur verið mjög erfitt að finna þessar konur” 

(Hjúkrunarfræðingur í ungbarnavernd, munnleg heimild, 27. mars 2013). 

Þá var spurt hvort þær hefðu á tilfinningunni að þær væru að finna þessar konur sem eru í 

áhættu fyrir að fá fæðingarþunglyndi eða eru komnar með fæðingarþunglyndi. 

 „Ég er ekki viss um að við náum öllum þessum konum, en sumum, margar eru 

listamenn í því að fela tilfinningar sínar og láta allt líta vel út á yfirborði en við nánari athugun 

þá er ýmislegt að” (Ljósmóðir í mæðravernd, munnleg heimild, 27. mars 2013). 

 „Ég get ekki gert mér grein fyrir því, ég reyni að vísa þeim sem mér finnst þurfa á 

GOSA teymið. Stundum höfum við fengið ábendingar um að við séum að senda of margar 
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konur til þeirra þar sem erfitt er að anna þeim öllum og stundum þurfa konur að bíða allt of 

lengi eftir því að fá viðtöl og stundum komast þær ekki að og tíminn hleypur frá manni”. 

(Ljósmóðir í mæðravernd, munnleg heimild, 27. mars 2013). 

 „Erfitt að segja, mjög einstaklingsbundið, fer eftir hvort við þekkjum konurnar 

eitthvað sérstaklega, höfum verið með þær áður og þekkjum fjölskyldumunstrið” 

(Hjúkrunarfræðingur í ungbarnavernd, munnleg heimild, 27. mars 2013). 

Að lokum var spurt um það þegar og ef móðir er með fæðingarþunglyndi er henni boðið, eða 

ráðlagt að vera lengur í sængurlegunni eða fær hún frekar aukna aðstoð þegar hún kemur 

heim. 

 „Við reynum eins og kostur er að bjóða þeim að vera lengur og fá stuðning. Margar 

vilja hins vegar fara heim og fá heimaþjónustu. Þær ættu að geta flokkast sem B eða C konur í 

sambandi við heimferð, þ.e. geta þá verið 48 - 60 tíma á deildinni fyrir heimferð vegna 

erfiðleika” (Ljósmóðir í mæðravernd, munnleg heimild, 27.mars 2013). 

 Af þessu að dæma virðist vera mikill munur á þjónustu sem mæður fá annarsvegar í 

mæðravernd þar sem einblínt er á móðurina og hins vegar í ungbarnavernd þar sem barnið er í 

aðalhlutverki. Margar konur sýna ekki líðan sína út á við sem gerir heilbrigðisstarfsfólki erfitt 

fyrir að finna þessar konur og geta þess vegna ekki veitt þeim viðeigandi aðstoð.  

2.9. Meðferðir við fæðingarþunglyndi 

Til eru nokkur meðferðarform sem hægt er að vinna með við fæðingarþunglyndi hjá 

móður. Sérfræðiaðstoð eins og lyfja-, hormóna- eða hópmeðferðir eru oftast nefndar. Ekki 

verður farið frekar út í hverja og eina meðferð sem sérfræðingar veita heldur sett fram sú 

mynd hverja konur telja helstu kosti og galla við val á meðferð. 

Dennis og Lee (2006) tóku saman niðurstöður nokkurra rannsókna sem gerðar hafa 

verið á mismunandi meðferðarleiðum og vali mæðra á meðferðum, til að mynda lyfja-

meðferðum, stuðnings- og samtalsmeðferðum. Nýbakaðar mæður eru oft tregar við að taka lyf 
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og flestar halda í vonina um að fæðingarþunglyndið hverfi af sjálfu sér en svo er ekki alltaf. 

Mæður eru hræddar við að lyf fari í brjóstamjólk og berist til barnsins og hafi þannig slæm 

áhrif. Einnig eru þær hræddar við aukaverkanir lyfja almennt og vilja ekki verða háðar pillum. 

Mæðurnar sögðust vera hræddar um að gleyma að taka lyfin og sumar mæður sem settar hafa 

verið á þunglyndislyf ljúga jafnvel til um inntöku lyfjanna sem kemur þá niður á bata þeirra 

(Dennis og Lee 2006).  

Í rannsókn Goodman (2009) þar sem 509 konur frá norðausturhluta Bandaríkjanna 

voru beðnar um að svara spurningalista um hvaða meðferðarform þær myndu helst kjósa ef 

þær þyrftu á meðferð við þunglyndi að halda, álit þeirra á lyfjameðferð, álit á sálfræðilegri 

aðstoð og einnig hverjar væru helstu hindranir þess að þær myndu leita sér aðstoðar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að langflestar konurnar myndu velja 

einstaklingsmeðferð í formi einhverskonar sálfræðiaðstoðar ef þær þyrftu á aðstoð að halda, 

um 35% kvennanna myndu velja lyfjameðferð og einungis 14% myndu velja einhverskonar 

hópmeðferð. Hindrun flestra kvennanna í að leita sér aðstoðar við þunglyndiseinkennum 

sögðu þær vera tímaskort, fordóma og aðrir hlutir tengdir barnauppeldinu (Goodman, 2009). 

Í rannsókn Cooper, Murray,Wilson og Romaniuk (2003) voru fjórar tegundir 

meðferðarforma við fæðingarþunglyndi bornar saman. Mæðrum sem skorað höfðu yfir tólf á 

EPDS skalanum var boðið að taka þátt. Úrtakið var 193 konur með fæðingarþunglyndi sem 

skipt var niður í fjóra hópa. Þrjú meðferðarform voru í boði fyrir konurnar: Hugræn 

atferlismeðferð, sálfræðiviðtöl og svo stuðningsmeðferð hjá hjúkrunarfræðingi. Fjórði 

hópurinn var samanburðarhópur en þær konur sem voru í honum fengu reglubundna meðferð 

án annarra inngripa.  

Frá viku átta til átjándu viku eftir að börn þeirra fæddust hittu konurnar sinn 

meðferðaraðila einu sinni í viku. Heilsugæsluhjúkrunarfræðingar sem veittu mæðrum 

stuðningsmeðferð höfðu þekkingu í virkri hlustun og sállækningum. Konurnar voru beðnar 
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um að svara EPDS skalanum aftur eftir fjóra og hálfan mánuð. Áhrif meðferðaraðila á árangur 

meðferða voru könnuð og sýndi könnunin að heilsugæsluhjúkrunarfræðingar með þekkingu í 

virkri hlustun og sállækningum náðu betri árangri en hinar fagstéttirnar sem veittu hin 

meðferðarúrræðin. Árangur þennan telja Cooper o.fl. (2003) að hljótist af reynslu þeirra við 

heimavitjanir til mæðra, sem gefur þeim visst forskot á sérhæfða fagaðila svo sem geðlækna 

og sálfræðinga. Einnig fá hjúkrunarfræðingar oft fjölbreytileg vandamál inn á borð til sín sem 

þeir þurfa að finna út úr. Þá telja Cooper o.fl. (2003) að stuðningsmeðferð við 

fæðingarþunglyndi verði að vara lengur en 18 vikur eða þar til að draga fari úr vanlíðan 

móður og telja þeir jafnframt að hjúkrunarfræðingar með þekkingu í sállækningum og virkri 

hlustun séu vel til þess fallnir að veita mæðrum slíka meðferð (Cooper o.fl., 2003). 

Pearlstein, Zlotnic, Battle, Stuart, O´Hara, o.fl. (2006) gerðu rannsókn á 23 konum 

sem boðið var að velja eitt af þremur meðferðarformum, lyfjameðferð með Sertraline einu og 

sér, sálfræðimeðferð eina og sér og að lokum inntöku Sertraline og sálfræðimeðferð samtímis. 

Af þessum 23 konum luku 18 konur meðferðinni. Af þessum 18 konum fengu níu 

sálfræðimeðferð sem var 50 mínútna viðtal við sálfræðing einu sinni í viku, tvær konur fengu 

eingöngu Sertraline og aðrar sjö fengu samtímis lyfjameðferð með Sertraline og 

sálfræðimeðferð. Meðferðin stóð í 12 vikur og svöruðu konurnar EPDS skala í byrjun 

meðferðar og svo í lok meðferðarinnar. Niðurstöður voru þær að allar konurnar í öllum 

tegundum meðferðanna skoruðu lægra á EPDS skalanum eftir tólf vikna meðferð en ekki kom 

skýrt út hvort ein meðferð hafi verið betri en önnur (Pearlstein o.fl., 2006). 

Konur sem voru með börn sín á brjósti myndu heldur velja meðferð í formi viðtala, 

hvort sem um ræðir einstaklingsviðtöl eða hópmeðferðir. Í þeim tilfellum þar sem móðir hafði 

áður fengið lyf við þunglyndi, voru þær mæður tilbúnar að taka aftur inn lyf við þunglyndi 

sínu þar sem þær höfðu áður séð árangur lyfjagjafarinnar (Pearlstein o.fl., 2006). Á móti 

kemur að flestar mæður vildu hafa einhvern til að tala við um upplifun sína og tilfinningar, til 
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þess þarf einhver að vera til staðar til að hlusta á þær og einnig verða þær að finna að hlustað 

sé á þær. Fyrir sumar mæður er oft góð hjálp í því einu að fá að ræða hlutina, fá upplýsingar 

og hvatningu til þess að efla sjálfstraust sitt og gæti það einnig verið ástæða þess að 

samtalsmeðferðir eru oft valdar fram yfir lyfjameðferðir (Dennis og Lee, 2006). Fyrir utan 

áhyggjur af því að þunglyndislyf gætu borist með brjóstamjólk í barnið finnst konum vera 

skortur á góðum upplýsingum um lyfjameðferð við þunglyndi, aukaverkanir lyfjanna og hvers 

megi vænta af meðferðinni sjálfri. Telst það helsta ástæða þess að mæður kjósa oft frekar 

aðrar meðferðir en lyfjameðferð (Dennis og Lee, 2006; Pearlstein o.fl., 2006). 

Í rannsókn Bilszta o.fl. (2009) höfðu mæður farið í vitjun til læknis í von um stuðning 

og aðstoð við vandamálum sínum en í stað þess að þeir sýndu þeim skilning og veittu huggun 

gerðu læknarnir lítið úr vanlíðan þeirra, klöppuðu þeim á bakið og sögðu erfiðleika sem þessa 

bara eðlilegan hlut eftir barnsburð. Mæðurnar upplifðu flestar mikla sektarkennd eftir 

heimsóknir sínar til læknanna og fundu fyrir minnimáttarkennd fyrir þær sakir að geta ekki 

staðist það álag sem felst í umönnun barns og misstu við það trú á sjálfum sér. Einhverjum 

mæðrum var boðin lyfjameðferð til að vinna á þunglyndinu sem þær tóku ekki sökum 

þekkingarskorts og voru ekki tilbúnar að samþykkja það að þær væru þunglyndar og þyrftu 

lyf. Mæðurnar í rannsókninni töldu einnig að heilbrigðisstarfsfólk sem ynni með nýbökuðum 

mæðrum yrði að hafa vissa eiginleika í stafi sínu það er hlýtt viðmót, þekkingu, geta sýnt 

samúð, hafa góða viðtalstækni, sýna skilning og veita stuðning. Líkt og í rannsókn Dennis og 

Lee, (2006) telja mæður að mikilvægt sé að heilbrigðisstarfsfólk gefi þeim kost á að tjá eigin 

líðan og upplifun, að hlustað yrði á þær og þeim veittur stuðningur. Einnig telja mæðurnar 

mikilvægt að ekki sé gert lítið úr líðan þeirra og upplifun. Fái móðir gott viðmót frá 

heilbrigðisstarfsfólki eru meiri líkur á að hún opni sig og tjái upplifun sína og leiti sér í 

kjölfarið frekari aðstoðar (Bilszta o.fl., 2009). 
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2.10. Aðferðir sem hjúkrunarfræðingar geta beitt við fæðingarþunglyndi 

Það er ýmislegt sem hjúkrunarfræðingar og ljósmæður geta notað í starfi sínu með 

mæðrum til að auðvelda þeim að takast á við þær breytingar í lífi þeirra sem verða í kjölfar 

þess að verða móðir. Hér á eftir verða nefndir nokkrir þættir. 

2.10.1. Stuðningur heilbrigðisstarfsfólks 

Í riti sem nefnist „Hjúkrun í þína þágu“ sem Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga gaf út 

er farið ítarlega yfir það hvert hlutverk hjúkrunarfræðinga er gagnvart skjólstæðingum þeirra 

og í raun á þetta við um alla sem starfa í heilbrigðisgeiranum. Þar segir meðal annars að 

hjúkrunarfræðingar beri faglega, siðferðilega og lagalega ábyrgð í starfi sínu og þeim beri að 

fylgja siðareglum félagsins en einnig segir að hjúkrunarfræðingar þurfi að greina hverjar 

þarfir sjúklingsins eru og í kjölfarið að forgangsraða þeim og skipuleggja meðferð sem hentar 

hverjum sjúkling (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2011).  

Eigindleg rannsókn sem gerð var í Skotlandi, á tveimur heilbrigðisstofnunum og 

skólum fyrir hjúkrunarfræðinga og ljósmæður, var unnin á þann hátt að þátttakendum var 

skipt í þrjá hópa sem allir gengu í gegnum samskonar hópviðtöl sem öllum var stýrt af sama 

stjórnanda. Rannsóknin gekk út á það að greina hvernig ljósmæður meta andlegt ástand 

kvenna eftir barnsburð. Rannsóknin staðfesti hversu mikilvægt það er að þeir heilbrigðis-

starfsmenn sem fylgja konunum eftir fæðingu hafi einnig haft kynni af þeim á meðgöngu. 

Ástæðuna fyrir því segja þær vera það traust sem myndast milli verðandi foreldra annars 

vegar og svo þess sem aðstoðar þau í gegnum meðgönguna. Það að leyfa þeim að heyra 

hjartslátt barnsins í fyrsta skipti eða sjá barnið í sónar getur myndað einstakt 

trúnaðarsamband. Skoðun ljósmæðranna var sú að mæðurnar eiga auðveldara með að ræða 

um vandamál sín, séu þau til staðar, ef persónuleg kynni hafa átt sér stað fyrir fæðingu. 

Þannig er hægt að koma auga á breytingar á andlegu ástandi fyrr en ella. Sem dæmi um helstu 
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breytingar á mæðrum sem glíma við fæðingarþunglyndi er að þær eru mun minna gefnar fyrir 

samræður en áður og forðast eins og þær geta að eiga samskipti við ljósmæður þegar þær 

koma í heimahús á vegum ungbarnaverndar (Gibb og Hundley, 2006). 

2.10.2. Samtalstækni 

Hjúkrunarfræðingar geta notast við samtalstækni í samskiptum sínum við mæður með 

fæðingarþunglyndi en góð samtalstækni felur í sér að horfa í augu einstaklingsins, halla sér 

örlítið að honum, hvetja hann áfram með því að kinka kolli eða umorða og leggja sig fram um 

að hlusta og reyna að skilja sjónarmið hans á málefninu (McKay, Davis og Fannig, 2009; 

Landlæknir, 2002). Einnig getur hjúkrunarfræðingur beitt virkri hlustun. Hún felur í sér að 

veita einstaklingi óskerta athygli og gefa yrtum og óyrtum samskiptum sem bestan gaum og 

svara á viðeigandi hátt hverju sinni. Líkamstjáning einstaklings felur í sér óyrt samskipti eða 

skilaboð sem koma þá fram í formi hreyfingar eða einhverskonar hegðunar (Antai Otong, 

2007).  

Turner, Chew- Graham, Folkers og Sharp (2010) könnuðu reynslu kvenna af 

meðferðarformi sem einkenndist af heimsóknum heilbrigðisstarfsfólks sem þjálfað var í að 

veita mæðrum með fæðingarþunglyndi ráðgjöf og stuðning við hæfi. Tekin voru viðtöl við 22 

konur sem höfðu fengið þesskonar heimsóknir. Allar konurnar sögðu að meðferðin hefði verið 

gagnleg. Þær konur sem voru með alvarlegt þunglyndi töldu þó minni ávinning af 

meðferðinni og sögðu meðferðina ekki gagnlega eina og sér. 

2.10.3. Hugræn atferlismeðferð (HAM) 

Hugræn atferlismeðferð (cognitive behavior therapy) hefur verið að bera góðan 

árangur þegar hún er notuð sem meðferð við fæðingarþunglyndi. Í rannsókn sem Chabrol, 

Teissedré, Saint-Jean, Teisseyre, Rogé og Mullet (2002) gerðu var sýnt fram á að af stórum 

hópi kvenna sem voru með einkenni fæðingarþunglyndis og nýttu sér hugræna 
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athyglismeðferð fundu 66,6% kvennanna fyrir minni einkennum á móti 6,6 % þeirra kvenna 

sem voru í viðmiðunarhópi (Chabrol o.fl., 2002). 

Niðurstöður rannsóknar sem Morrell, Slade , Warner , Paley, Dixon Walters o.fl. 

(2009) gerði leiddi í ljós að með því að þjálfa heilbrigðisstarfsfólk í að meta mæður, þekkja 

einkenni fæðingarþunglyndis og veita hugræna atferlismeðferð geti það haft jákvæð áhrif sex 

til tólf mánuðum eftir barnsburð. Samkvæmt þessu má álykta að fyrir mæður sem þjást af 

fæðingarþunglyndi væri það góður kostur að fella hugræna athyglismeðferð inn í hefðbundna 

ungbarnavernd. 

2.10.4. Hvatning til hreyfingar  

Hreyfing sem meðferðarform er að verða viðurkennt í samfélaginu og getur hreyfing 

verið árangursrík leið til að minnka einkenni þunglyndis (Daley, MacArthur og Winter, 2007). 

Við könnun höfunda á úrvali af hreyfingu fyrir nýbakaðar mæður hér á landi fundust 

tvennskonar hópar sem hannaðir eru með mæður í huga. Annars vegar mömmuleikfimi þar 

sem lögð er áhersla á þol- og styrktarþjálfun, styrkingu kvið-, grindarbotns- og bakvöðva. 

Mæður mæta á æfingarnar með börn sín, hitta aðrar mæður og eiga um leið gæðastund með 

barninu sínu (Fullfrísk, e.d.) Hins vegar er til Kerrupúl sem er líkamsræktar- og 

útivistarnámskeið fyrir mæður og börn þeirra í vögnum eða kerrum. Kerrupúl byggist á 

alhliða æfingakerfi. Námskeiðið er ætlað mæðrum ásamt börnum þeirra og eru konurnar 

saman komnar til þess að rækta líkama og sál eftir barnsburð. Barnið er með í för og eiga 

foreldrar og börn gæðastundir (Kerrupúl, e.d.). 

Í rannsókn Armstrong og Edward (2004) voru áhrif kerrupúls á þunglyndiseinkenni 

mæðra sem höfðu eignast barn á undanförnu ári skoðuð. Niðurstöður gáfu til kynna að hjá 

mæðrum sem stunduðu kerrupúl hafði dregið úr þunglyndiseinkennum auk þess sem þær voru 

betur á sig komnar líkamlega. Í samantekt sem Daley o.fl. (2007) gerðu kom hinsvegar fram 

að oft getur verið erfitt fyrir mæður sem þjást af þunglyndi að taka skrefið að fara að stunda 
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hreyfingu að einhverju tagi. Það gæti verið hjálp í því ef heilbrigðisstarfsfólk er hvetjandi og 

kynni mæður fyrir kostum hreyfingar og bendi einnig á hentuga tegund hreyfingar eftir 

barnsburð (Daley o.fl., 2007). 

2.10.5. Svefníhlutun 

Svefníhlutun er inngrip sem ætlað er að bæta dag- og nætursvefn barna með 

svefnvandamál. 

Hiscock og Wake (2002) báru í rannsókn sinni saman árangurinn af atferlismiðaðri 

svefníhlutun og svefníhlutun þar sem foreldrar fengu skriflegar upplýsingar um eðlilegan 

svefn ungbarna. Skoðað var hvaða áhrif báðar þessar íhlutanir höfðu á svefnvandamál og 

þunglyndi mæðra en áður en rannsóknin hófst voru mæður látnar svara EPDS skalanum. Alls 

tóku 156 mæður þátt í rannsókninni, börn þeirra voru á aldrinum sex til tólf mánaða og 

þjáðust af svefnvandamálum samkvæmt foreldrum. Spurt var um hversu oft barnið vaknaði 

yfir nóttina, hve lengi það tæki barnið að sofna á ný og hvort að foreldri þyrfti að vera hjá 

barninu á meðan það sofnaði. Þær mæður sem tilheyrðu íhlutunarhópnum hittu svefnráðgjafa 

þrisvar sinnum. Hvert barn innan hópsins fékk sérhannaða svefníhlutun. Allar mæðurnar 

fengu fræðslu um eðlilegt svefnmynstur. Íhlutunin sjálf gekk að mestu út á að kenna barninu 

að sofna sjálft. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að svefníhlutun ungabarns getur dregið úr 

þunglyndiseinkennum móður, sér í lagi hjá þeim mæðrum sem upplifa mikil einkenni. Einnig 

sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að þær mæður sem fengu íhlutun vegna svefntruflana 

barna sinna lækkuðu talsvert í stigafjölda á EPDS skalanum tveimur mánuðum eftir að íhlutun 

hófst (Hiscock og Wake, 2002). Börn mæðra með fæðingarþunglyndi eru talin gráta meira en 

önnur börn, einnig eru þau útsettari fyrir ungbarnakveisu, eiga við svefnvandamál og 

skapgerðarbresti að stríða (Dennis og Ross, 2005; Thome, 1998).Vanlíðan og pirringur eru 

einnig einkenni hjá ungabörnum með svefnörðugleika, sé barnið pirrað getur það haft 

neikvæð áhrif á líðan mæður. Eftir að svefníhlutun var framkvæmd dró marktækt úr 
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þunglyndi mæðra. Hjúkrunarfræðingar geta veitt svefníhlutun og þannig dregið úr ofþreytu, 

þunglyndiseinkennum, kvíða og streitu (Marga Thome og Arna Skúladóttir, 2005). 

2.11. Samantekt  

Við fæðingu barns breytist daglegt líf móður umtalsvert þar sem hún þarf að 

forgangsraða upp á nýtt, endurmeta gildi sín, markmið og stöðu í lífinu (Sæunn Kjartansdóttir, 

2009). Á meðgöngu og eftir barnsburð tekur andleg líðan kvenna oft miklum breytingum, 

sumar breytingar eru taldar eðlilegar en aðrar ekki. Margar konur finna fyrir sængurkvenna-

gráti og fæðingarþunglyndi en færri fá fæðingarsturlun (Linda Bára Lýðsdóttir o.fl., 2008). 

Fæðingarþunglyndi er skilgreint sem langvinn geðlægðarlota og er talið hrjá allt að 10-16% 

mæðra á Íslandi (Sigfríður I. Karlsdóttir o.fl., 2007). Til að kona sé greind með 

fæðingarþunglyndi þurfa viss einkenni að vera til staðar fjórum vikum eftir barnsburð 

(American Psychiatric Association, 2000). Í von um að finna mæður með fæðingarþunglyndi 

er í flestum tilfellum notast við Edinburgh postpartum depression scale (EPDS) níu vikum 

eftir fæðingu barns (Landlæknisembættið og Heilsugæslan, 2010). EPDS er skali sem 

inniheldur tíu spurningar sem gefa 0-3 stig hver eða 30 stig samtals. Með skalanum er konan 

látin meta líðan sína síðustu sjö daga. Skori kona 12-13 stig telst hún vera með 

fæðingarþunglyndi (Cox, Holden og Sagovski, 1987).  

Reynt hefur verið að finna ástæður þess að sumar konur fá fæðingarþunglyndi en aðrar 

ekki. Helstu skýringar eru taldar vera líffræðilegir þættir eins og erfðir og virkni 

taugaboðefna. Einnig eru taldar auknar líkur á fæðingarþunglyndi ef annar náinn ættingi hefur 

sögu um þunglyndi. Hugrænir þættir eins og neikvæður hugsunarháttur eru einnig talin geta 

haft áhrif ásamt félagslegum þáttum eins og áföll, erfið æska, erfið upplifun móður af fæðingu 

eða streita við umönnun barnsins (Thome, 1998). Vandamál í samskiptum móður við 

barnsföður geta einnig verið áhættuþáttur (Buultjens og Liamputtong, 2007). 
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Afleiðingar fæðingarþunglyndis geta verið ýmislegar fyrir móður, hún getur fundið 

fyrir reiði, pirring, sektarkennd og áhugaleysi gagnvart barni sínu (Linda Bára Lýðsdóttir o.fl., 

2008). Einnig eru mæður með fæðingarþunglyndi meira til baka, tala lítið til barna sinna, sýna 

þeim lítil svipbrigði og snerta börn sín sjaldnar (Longsdon o.fl., 2006). Fæðingarþunglyndi 

móður getur haft margskonar áhrif á þroska barna og getur aukið líkur á þunglyndi barnsins 

seinna á lífsleiðinni (Landlæknisembættið, 2012). Fæðingarþunglyndið getur einnig haft áhrif 

á málþroska barns en honum getur seinkað ef barnið fær ekki þá umhyggju sem það þarf á að 

halda (Stein o.fl, 2008). 

Á heilsugæslustöðvum hérlendis er boðið upp á ýmsa þjónustu fyrir verðandi og 

nýbakaðar mæður. Mæðravernd sér um líðan móður og barns á meðgöngu og eftir fæðingu 

barns tekur ungbarnavernd við, þar sem fylgst er með vexti og þroska barnsins og hugað um 

líðan móður sem og ýmis fræðsla veitt (Landlæknisembættið, e.d; Heilsugæslan e.d.). Einnig 

eru til geðteymi sem hægt er að koma mæðrum með fæðingarþunglyndi í samband við. Mikið 

álag virðist vera á geðteymum þar sem ljósmæður og hjúkrunarfræðingar hafa fengið 

ábendingar um að þær séu að senda of margar tilvísanir þangað. Þrátt fyrir þessar ábendingar 

finnst ljósmæðrum og hjúkrunarfræðingum að þær séu ekki að finna þessar konur nógu 

snemma því mæður séu mjög færar í því að fela líðan sína og koma stundum löngu seinna til 

að tjá líðan sína (Ljósmóðir í mæðravernd, munnleg heimild, 27. mars 2013; 

hjúkrunarfræðingur í ungbarnavernd, munnleg heimild, 27. mars 2013).  

Svör ljósmóður og hjúkrunarfræðings eru í samræmi við það sem (Goodman, 2009) 

segir þegar hann talar um að það geti oft verið þrautinni þyngra fyrir mæður að viðurkenna 

vandann fyrir sjálfri sér og samfélaginu sem þær tilheyra þar sem samfélagið setur upp þá 

staðalímynd af nýbökuðum mæðrum að móðir á að vera góð móðir, ná að tengjast barni sínu 

vel og ljóma af hamingju (Lilja, Edhborg, og Nissen, 2012). Upplifi móðir sig ekki samkvæmt 
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þessari staðalímynd finnur hún fyrir skömm, sektarkennd og getur upplifað sig sem annars 

flokks móður (Gao, Chan, You, og Li, 2010). 

Algengasta ástæða mæðra fyrir því að þær leituðu sér ekki hjálpar var sú að þær töldu 

sig geta sigrast á erfiðleikunum án hjálpar. Einnig er algengt að konur skammist sín fyrir líðan 

sína (Woolhouse o.fl., 2009). Mikilvægt er fyrir heilbrigðisstarfsfólk að það taki eftir og 

greini fæðingarþunglyndi móður snemma svo hún fái þá aðstoð og meðferð sem hún þarfnast 

sem fyrst (Robertson, 2010). Tækifæri heilbrigðisstarfsfólks til að fræða og veita mæðrum 

stuðning eru oftast mörg en í rannsókn Golfield o.fl. (2003) kemur fram að notkun á þjónustu 

sé nokkuð góð en mæður telja sig þó ekki fá nægan stuðning og fræðslu frá 

heilbrigðisstarfsfólki. Stuðningur er mjög mikilvægur þáttur í því að stuðla að aukinni 

vellíðan mæðra (Buultjens og Liamputton, 2007). 

Ýmis meðferðarúrræði eru til sem ljósmæður og hjúkrunarfræðingar geta nýtt sér til að 

finna mæður með fæðingarþunglyndi og einnig til að veita þeim betri fræðslu og stuðning. Þar 

má nefna samtalstækni sem lýtur að því að ljósmóðir eða hjúkrunarfræðingur leggur sig fram 

við að hlusta og reyna skilja sjónarmið móður (Landlæknisembættið, 2002). Einnig má nefna 

hugræna atferlismeðferð (HAM) þar sem heilbrigðisstarfsfólk er þjálfað í að meta og þekkja 

einkenni fæðingarþunglyndis og veita meðferð gegn því en það getur haft jákvæð áhrif. 

Inngrip sem ætlað er að bæta svefnmynstur barna með svefnvandamál er einnig talið 

árangursríkt (Hiscock og Wake, 2002). Heilbrigðisstarfsfólk getur einnig hvatt mæður til 

hreyfingar en hreyfing getur verið árangursrík leið til að minnka einkenni þunglyndis (Daley 

o.fl., 2007).  
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3. Kafli  

Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður greint frá aðferðafræði fyrirhugaðrar rannsóknar. Fjallað 

verður um hvernig val á þátttakendum yrði og hvernig gagnasöfnun og greining gagna færi 

fram. Einnig verður fjallað um siðferðileg atriði rannsókna. 

3.1. Rannsóknaraðferð 

Rannsókn af þessu tagi verður byggð á eigindlegri rannsóknaraðferð (qualitative 

research). Sú aðferð er talin heppileg þar sem hún leggur áherslu á að rannsakandi setji sig í 

hugarheim og umhverfi þátttakenda sinna og reyni þannig að skilja upplifarnir hans (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Mælitækið er rannsakandinn sjálfur og verða áhrif hans, fordómar og 

gildi óumflýjanleg þegar hann reynir að sýna fram á merkingu, túlkun og reynslu þeirra 

einstaklinga sem hann rannsakar (Hitchock og Hughes, 1995). Í eigindlegum rannsóknum er 

notast við viðtöl sem eru til þess gerð að afla upplýsinga með beinum orðaskiptum milli 

rannsakanda og þátttakenda rannsóknarinnar. Viðtölin endurspegla margvísleg og flókin 

samspil hegðunar, hugsana og tilfinninga (Helga Jónsdóttir, 2003). Meginmarkmið viðtala af 

þessu tagi eru þau að rannsakandi verður að skilja hvernig þátttakendur rannsóknarinnar 

hugsa (Bogdan og Biklen, 2010). Margir þættir geta haft áhrif á aðstæður og niðurstöður 

rannsókna þar sem rannsakandi er í valdastöðu gagnvart þátttakendum. Þessir þættir geta 

verið áhrif rannsakanda á þátttakendur, aldur og kyn beggja aðila og þau tengsl sem skapast í 

viðtalinu sjálfu (Hitchock og Hughes, 1995). Til þess að fá aukinn skilning á því sem 

þátttakendur rannsóknarinnar hafa fram að færa verður stuðst við fyrirbærafræði Vancouver 

skólans. Sú aðferð aðstoðar rannsakanda við að meta þær upplýsingar sem hann aflar á 

hlutlægan hátt og krefst þess einnig að rannsakandi sé vel undirbúinn og stuðli jafnframt að 

því að koma mikilvægum upplýsingum til skila. Þessari aðferð er ætlað að auka skilning á 
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einstaklingnum og er einnig notuð í þeim tilgangi að bæta þjónustu eins og 

heilbrigðisþjónustu. Fyrirbærafræði Vancouver skólans leitast við að skilja einstaklinginn í 

hans eigin samhengi. Þessi aðferðafræði kemur úr heimspeki og byggir á samskiptum og 

samræðum og einnig á því að hver og einn einstaklingur sér heiminn með sínum eigin augum 

og að sýn hans mótast af fyrri reynslu og hvernig hann túlkar sína eigin reynslu. Tjáskipti 

verða notuð til þess að skilja betur viðbrögð einstaklingsins í heild, persónulega upplifun, 

skoðanir og reynslu sem enginn getur túlkar betur en einstaklingurinn sjálfur. Samkvæmt 

Vancouver skólanum er hver og einn einstaklingur einstakur og hefur reynslu sem hann einn 

getur miðlað áfram og aðrir þurfa að vera opnir fyrir sjónarmiðum hans. Til að geta öðlast 

skilning á sjónarmiðum viðmælenda sinna verður rannsakandi að hlusta vandlega á 

viðmælanda sinn og ræða við hann. Rannsakandi verður að vera meðvitaður um eigin 

hugmyndir um þá hluti sem til rannsóknar eru svo hann geti verið opinn fyrir sjónarmiðum 

viðmælenda sinna. Svo að skýr mynd fáist af fyrirbærinu sem rannsakað verður þarf að taka 

minnst tíu viðtöl, við fimm til fimmtán þátttakendur. Fyrirbærafræði Vancouver skólans 

byggir á ferli sem stjórnast af sjö þáttum, en fara þarf í gegnum alla þessa þætti í hverju þrepi 

fyrir sig af tólf þrepa kerfi við úrvinnslu viðtalanna, sjá fylgiskjal 5. (Sigurður Kristjánsson, 

2003). Þessir sjö eftirfarandi þættir eru 

1. Vera kyrr 

2. Ígrunda 

3. Koma auga á 

4. Velja 

5. Túlka 

6. Raða saman  

7.Sannreyna 

 

 

 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2000). 
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3.2. Kostir og gallar rannsóknaraðferðarinnar  

Kostir við eigindlega rannsóknaraðferð eru að hún hentar vel þegar skoðaðir eru litlir 

hópar og skyggnast þarf inn í hugarheim viðmælanda rannsóknar til að fá góða innsýn af 

upplifun og reynslu þeirra af ákveðnum fyrirbærum. Fyrirbærið sem rannsakað verður í þessu 

tilfelli er upplifun mæðra af einkennum fæðingarþunglyndis og þær ástæður sem hindra það 

að þær leiti sér hjálpar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Fyrirbærafræði Vancouver skólans er 

aðferð sem gefur rannsakendum færi á að meta upplýsingar á hlutlausan hátt auk þess sem 

ákveðið ferli er við rannsóknina sem fylgja þarf eftir. Einnig leitast fyrirbærafræði Vancouver 

skólans við að skilja einstaklinginn í hans eigin samhengi (Sigríður Halldórsdóttir, 2000). 

Helstu gallar við eigindlega rannsóknaraðferð eru þeir að aðferðin er oft tímafrek, 

upplýsingar sem rannsakandi hefur undir höndum geta verið miklar og flóknar og getur þar af 

leiðandi verið vandasamt að vinna úr upplýsingunum (Myers, 1997).  

3.3. Þátttakendur 

Við val á þátttakendum verður að hafa í huga að einstaklingarnir uppfylli þær kröfur 

sem þarf, sem í þessu tilfelli er að hafa persónulega reynslu af því sem á að rannsaka. Leitast 

verður eftir því að finna konur á aldrinum tuttugu til fjörtíu ára sem hafa átt barn mest tveimur 

árum áður en rannsóknin verður gerð og höfðu skorað hærra en tólf stig á EPDS skalanum. 

Þær þurfa einnig að vera með einkenni eða hafa haft fæðingarþunglyndi. Skilyrði verða sett 

um að mæðurnar geti talað og tjáð sig á íslensku. Við rannsóknina verður notast við 

hentugleikaúrtak þar sem það auðveldar rannsakanda að ná til þátttakenda sinna sem valdir 

eru úr stórum hópi líkt og til dæmis þeim hópi sem nýtir sér þjónustu ungbarnaverndar 

(Coopers og Schindler, 2006). Samkvæmt Esterberg (2002) er nauðsynlegt fyrir rannsakanda 

að hafa einhverja einstaklinga til að aðstoða sig við val á þátttakendum svo hægt sé að tryggja 

að ekki sé einungis rætt við þátttakendur sem rannsakandi þekkir eða hefur aðgang að. Óskað 
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verður eftir aðstoð hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra í ungbarnavernd við að finna konur fyrir 

rannsóknina og einnig verður farið í mömmuhópa og notast við veraldarvefinn, eða 

svokallaðar spjallsíður til þess að finna konur og bjóða þeim að taka þátt í rannsókninni.  

3.4. Gagnasöfnun og greining gagna 

Í rannsókn sem þessari þarf að fá leyfi til þess að taka viðtöl þátttakenda upp á 

upptökutæki en upptökunum verður svo eytt eftir notkun þeirra. Rannsakendur hafa einir 

aðgang að gögnum er snerta rannsóknina. Viðtölin verða tekin upp á tilteknum stað, en það 

getur til dæmis verið heimili kvennanna og færu viðtölin fram innan viss tímabils og einnig 

verður passað upp á að allar tímasetningar henti vel báðum aðilum. Viðtölin verða rituð upp 

orð frá orði, þau svo þemagreind og kóðuð, eftir það verður sett fram greiningarlíkan. Leitast 

verður eftir því að finna meginþemu og eftir það undirþemu. Eftir greiningu þemanna verður 

þeim svo raðað niður í þartilgerða kafla sem síðan mynda eina heild út frá efni því sem 

rannsóknin inniheldur (Lichtman, 2006; Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

3.5. Siðfræði rannsókna 

Tilskyld leyfi og samþykki þarf að fá áður en hafist verður handa við gerð 

rannsóknarinnar. Umsókn verður send til siðanefndar stjórnsýslu Heilbrigðisstofnunarinnar á 

Suðurnesjum. Einnig verður Persónuvernd send tilkynning vegna rannsóknarinnar. 

Þátttakendur rannsóknarinnar fá í framhaldi kynningarbréf sem útskýrir tilgang 

rannsóknarinnar. Verður þeim sagt frá því að fyllsta trúnaðar og nafnleyndar verði gætt við 

gerð rannsóknarinnar. Upplýsingar úr viðtölum þeirra verði meðhöndluð samkvæmt kröfum 

Persónuverndar og gögnum eytt á öruggan hátt í lokin (Sigurður Kristinsson, 2003). 
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3.6. Réttmæti og áreiðanleiki rannsókna 

Þegar viðtöl eru notuð við gerð rannsókna gefst gott tækifæri til að rýna vel í það 

viðfangsefni sem til umfjöllunar er hverju sinni. Réttmæti vísar til þess hve vel mælitæki 

metur það sem því er ætlað að meta hverju sinni (Guðrún Pálmadóttir, 2003). Áreiðanleiki 

rannsókna byggist á fjórum þáttum: trúverðugleika, yfirfæranleika, traustleika og möguleika á 

að geta staðfest. Vísar það til þess hve traustar og trúverðugar niðurstöður eru út frá 

mælitækjum og túlkunum og hversu auðvelt er að yfirfæra upplýsingar og nota matstækið við 

aðrar aðstæður, einnig hversu auðvelt er að staðfesta niðurstöður í lokin (Guba og Lincoln, 

1981). Þeir þættir sem þurfa að vera til staðar til að geta sýnt sem mesta nákvæmni í 

rannsóknum eru; innra og ytra réttmæti, áreiðanleiki og hlutleysi (Morse, Mayan, Olson og 

Spiers, 2008).  

Búast má við að rannsóknin verði sett upp með þeim hætti að viðmælendur veiti 

upplýsingar sem byggja á reynslu þeirra, sýn og tilfinningum og verður það í höndum 

rannsakanda að leggja mat á þær upplýsingar og túlka þær í niðurstöðum. Upplýsingar sem 

byggja á þessum framangreindu þáttum veita oftar en ekki góða innsýn í hugarheim 

þátttakenda. Eigindlegar rannsóknir byggja ekki á tæknilegum aðgerðum líkt og megindlegar 

rannsóknir gera, heldur á viðtölum sem byggja fyrst og fremst á mannlegum samskiptum og 

væri því kjörið að mæla viðfangsefni okkar á þann hátt sem við völdum. 
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4.Kafli  

Umræður 

Við lestur heimilda varð höfundum ljóst að fæðingarþunglyndi er tiltölulega algengt 

meðal nýbakaðra mæðra. Talið er að á Íslandi séu um 10-16% kvenna sem þjáist af fæðingar-

þunglyndi í kjölfar meðgöngu og fæðingu barns (Linda Bára Lýðsdóttir o.fl., 2008; Thome, 

1998). Höfundar velta fyrir sér hvort fæðingarþunglyndi sé falinn sjúkdómur þar sem fleiri 

konur þjáist í raun af fæðingarþunglyndi en tölur sýna. Fæðingarþunglyndi getur verið falinn 

sjúkdómur þar sem það getur reynst konum erfitt að átta sig á því hvort að um fæðingar-

þunglyndi sé að ræða þar sem einkenni milli mæðra eru mismunandi en stundum er talið 

eðlilegt að mæður finni fyrir vanlíðan, kvíða og óróleikatilfinningu í nýju hlutskipti sínu sem 

mæður (Robertson, 2010). Af reynslu sinni við störf, viðtöl og lestur heimilda um fæðingar-

þunglyndi telja höfundar mikilvægt að rannsaka fæðingarþunglyndi þar sem horft væri út frá 

því sem verðandi mæður segja um líðan þeirra og þá þjónustu sem þeim er boðið upp á. Slík 

rannsókn gæti sýnt fram á hvernig bæta má þjónustu við verðandi og nýbakaðar mæður. Í 

rannsókninni yrði skoðað hvort heilbrigðisþjónustan við nýbakaðar mæður mætti vera 

einstaklingsmiðaðri, þar sem þjónusta í kringum fæðingu barns í dag er af skornum skammti 

sökum niðurskurðar og stundum er talað um færibandavinnu. Spurning væri hvort lengri 

sængurlega þar sem nánar væri fylgst með líðan mæðra væri til bóta. Þá væri hægt að grípa 

strax inn í hjá þeim sem þurfa.  

Mörgum steinum hefur verið velt við í leit að áhættuþáttum fæðingarþunglyndis. 

Tilgátur hafa verið settar fram þar sem áhættuþættir eru meðal annars taldir vera: líffræðilegir, 

eins og erfðir og virkni taugaboðefna og hugrænir þættir, líkt og neikvæður hugsunarháttur, 

vonleysi og svartsýni (Dobson og Dozois, 2008; Fishel, 2007; Linda Bára Lýðsdóttir o.fl., 

2008). Einnig hefur verið bent á að hjúskaparstaða og samband móður við barnsföður getur 

haft áhrif (Linda Bára Lýðsdóttir o.fl. 2008) sem og óværð ungabarns (Marga Thome, 1998). 
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Með þetta að leiðarljósi væri skynsamlegt að hefja skimun fyrr en gert er. Það mætti til dæmis 

gera með ítarlegri viðtölum en nú eru tekin við móður í mæðravernd þar sem farið væri yfir 

þætti eins og erfðir, sjálfsmynd, stuðningsnet, fyrri upplifun af barnsburði og almenna 

geðheilsu móður. Höfundar telja að með viðtölum af þessu tagi gætu ljósmæður og hjúkrunar-

fræðingar aflað mikilvægra upplýsinga um það hvernig konunni vegnar í raun og veru. Komi 

áhættuþættir fram í viðtölum væri hægt að veita konunni þann stuðning sem hún þarf á að 

halda jafnvel strax í upphafi meðgöngu. 

Við reglubundna skimun eftir fæðingarþunglyndi er Edinburgh postpartum epression 

scale (EPDS) notaður. Til þess að vera talin í áhættuhóp fyrir fæðingarþunglyndi þarf kona að 

skora 9 til 10 stig á skalanum. Skori kona hins vegar yfir 12 stigum er konan talin vera með 

fæðingarþunglyndi. Sé skalinn rétt notaður getur hann reynst mjög vel (Landlæknisembættið 

og Heilsugæslan, 2010). Höfundum finnst skimun ein og sér frekar takmörkuð leið til að 

greina fæðingarþunglyndi. Þeim finnst að hjúkrunarfræðingar þurfi að lesa betur í aðstæður 

hverju sinni og nota innsæi sitt og brjóstvit í auknum mæli. Við þessar aðstæður mætti skoða 

hvort ljósmæður og hjúkrunarfræðingar sem leggja skimunina fyrir kunni að nota hana. 

Við vinnu verkefnisins lásu höfundar í ýmsum heimildum lýsingar mæðra af upplifun 

þeirra af fæðingarþunglyndi þar sem líðan þeirra einkenndist af vanmáttarkennd, kvíða og 

depurð. Mæðurnar lýstu því einnig hvernig þessi lífsreynsla stóðst engan veginn þær 

hugmyndir sem þær höfðu gert sér í hugarlund (Bulltjens og Liamputtong, 2007). Afleiðingar 

fæðingarþunglyndis geta verið alvarlegar. Í þeim tilfellum sem fæðingarþunglyndi er ekki 

meðhöndlað getur það leitt til langvarandi og þráláts þunglyndis hjá móður (Linda Bára 

Lýðsdóttir o.fl., 2008). Áhrif þunglyndisins á vöxt og þorska barns geta einnig verið skaðleg 

og komið í veg fyrir góða tengslamyndun milli móður og barns (Fishel, 2007). Höfundar geta 

samsamað eigin reynslu við þessa þætti. Báðir höfundar upplifðu að fæðingarþunglyndi kom í 
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veg fyrir góða tengslamyndun við börn þeirra og upplifðu tímabilið eftir fæðingu barnanna í 

hálfgerðri móðu. 

Sú staðalímynd sem sett er upp í samfélaginu af nýbökuðum mæðrum er þannig að 

allar mæður eiga að vera góðar mæður, tengjast barni sínu vel og ljóma af hamingju (Lilja, 

Edhborg, og Nissen, 2012). Rannsóknir hafa sýnt að þegar mæður upplifa sig ekki samkvæmt 

þessari staðal-ímynd samfélagsins fyllast þær sektarkennd og skömm og upplifa sig sem 

annars flokks mæður (Gao, Chan, You, og Li, 2010). Í rannsókn sem Woolhouse og fleiri 

(2009) fjalla um var algengasta ástæða mæðranna fyrir því að þær leituðu sér ekki hjálpar sú 

að þær töldu sig geta sigrast á erfiðleikunum upp á eigin spýtur. Einnig var algengt að konur 

skömmuðust sín fyrir líðan sína (Woolhouse o.fl., 2009). Breytt staða kvenna í samfélaginu 

þar sem konur stunda nú í meiri mæli atvinnu utan heimilis sem og nám getur mögulega haft í 

för með sér að þeim finnst þær ekki ná að uppfylla þessa úreltu staðalímynd. Höfundar velta 

fyrir sér hvort lengra fæðingarorlof gæti hugsanlega auðveldað mæðrum þetta nýja hlutskipti. 

Það gæti meðal annars dregið úr streitu og kvíða gagnvart framtíðinni og gefið konum lengri 

tíma til að takast á við fæðingarþunglyndið. 

Þrátt fyrir að umræðan um andlega sjúkdóma sé að opnast meðal annars í fjölmiðlum, 

þar sem fólk kemur fram og segir sögu sína í þeirri von að auka þekkingu og skilning fólks, þá 

eru fordómar enn til staðar. Höfundar telja mikilvægt að ráðast í markvissar aðgerðir gegn 

þessum fordómum. Það mætti til að mynda hefja fræðsluherferð, auka rannsóknir á þessum 

efnum og auðvelda aðgengi að meðferðarúræðum. 

Samkvæmt Buultjens og Liamputtong (2007) er stuðningur mjög mikilvægur þáttur í 

því að stuðla að aukinni vellíðan mæðra. Goldfield, Wright og Oberklaid (2003) halda því 

fram að tækifæri heilbrigðisstarfsfólks til að fræða og veita mæðrum stuðning séu mörg. 

Samkvæmt þessum tveimur framangreindu rannsóknum er reynsla margra mæðra sú að þær 

séu ekki að fá nægilegan stuðning eða fræðslu. Starfsfólk Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja 
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lýsir því í viðtali sem höfundar tóku að mæður séu yfirleitt ekki að leita sér hjálpar að fyrra 

bragði og oft berist umræðan um andlega líðan í tal fyrir tilviljun og þá opnist oft flóðgáttir. 

Ýmis aðstoð stendur þessum mæðrum til boða á bæði Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og 

Landspítalanum, til dæmis viðtöl hjá ljósmóður, geðteymi og lengri sængurlega svo eitthvað 

sé nefnt. Það getur þó verið erfitt að komast að og löng bið eftir aðstoð (Ljósmóðir í 

ungbarnavernd og hjúkrunarfræðingur í ungbarnavernd, munnleg heimild, 27. mars 2013). 

Á Íslandi eru í boði ýmis meðferðarúrræði og heilbrigðisstarfsfólk hefur til ýmissa 

ráða að grípa. Meðal annars getur starfsfólk mæðra- og ungbarnaverndar vísað mæðrum til 

heimilislækna og einnig í sértök geðteymi sem starfrækt eru á heilsugæslustöðvum sé grunur 

um að fæðingarþunglyndi sé til staðar (Landlæknisembættið og Heilsugæslan, 2010). Einnig 

getur heilbrigðisstarfsfólk veitt mæðrum stuðning meðal annars með góðri samtalstækni 

(McKay, Davis og Fannig, 2009; Landlæknir, 2002) með því að hvetja þær til hreyfingar 

(Daley o.fl., 2007) og leiðbeina þeim með úrræðum varðandi svefn móður og barns (Hiscock 

og Wake, 2002).  

Hugræn atferlismeðferð hefur reynst vel sem meðferðarúrræði við fæðingarþunglyndi 

(Chabrol o.fl., 2002). Sérfræðiþjónusta eins og þjónusta geðlækna og sálfræðinga þarf að vera 

aðgengileg en er í dag takmörkuð þar sem bæði er mjög dýrt að fara til þessara aðila, biðtími 

oft á tíðum margar vikur og tiltölulega fáir eru starfandi hér á landi. Auk þess bæta þeir oft 

ekki við nýjum sjúklingum vegna álags í starfi. Til að koma í veg fyrir þennan skort á 

þjónustu væri gott að þjónusta sálfræðinga og annarra sérfræðinga, sem verðandi og 

nýbakaðar mæður þurfa á að halda, yrði hluti af almenna tryggingakerfinu. Þá er mikil þörf á 

auknu fjármagni inn í heilbrigðiskerfið, svo fjölga megi læknum og gera þjónustuna 

einstaklingsmiðaðri svo hægt sé að sinna hverjum og einum á hans forsendum. Því betri sem 

þjónustan er frá upphafi geta hlutirnir gengið betur þegar á líður. Tengsl móður við 

heilbrigðisstarfsmanninn ættu þá að vera meiri og starfsmaðurinn gæti jafnvel áttað sig fyrr ef 
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eitthvað fer úrskeiðis á meðgöngu eða eftir fæðingu. Hann ætti að þekkja betur inn á 

einstaklinginn sem kæmi væntanlega oftar í eftirlit með bættri þjónustu. Til þess að bæta 

þjónustu við verðandi og nýbakaðar mæður þarf því aukið fjármagn og vel menntað 

heilbrigðisstarfsfólk sem sinnir starfi sínu að alúð. 
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5. Kafli 

Lokaorð 

 Mæður geta fundið vanlíðan fyrsta árið eftir barnsburð hvort sem um ræðir fæðingar- 

þunglyndi eða ekki, þar sem miklar breytingar hafa átt sér stað í lífi þeirra. Við heimildaleit 

kom í ljós að flest allar mæður eru látnar svara EPDS skalanum þegar þær koma með barn sitt 

í níu vikna skoðun í ungbarnavernd sem er samt ekki að skila sér nægilega vel. Það er sorglegt 

að hugsa til þess að tækifærin sem heilbrigðisstarfsfólk hefur til að fræða og styðja mæður séu 

ekki nýtt sem skyldi, miðað við þær afleiðingar sem fæðingarþunglyndi getur haft. Það bendir 

til þess að eitthvað í uppbyggingu og skipulagi ungbarna- og mæðraverndar sé ekki nægilega 

gott. Það var einnig leitt að heyra ljósmóður mæðraverndar lýsa því að hún hafi fengið 

ábendingar um að of mörgum mæðrum sé vísað til GOSA teymisins og að biðin eftir 

viðtalstíma þar hafi stundum orðið svo löng að mæður hafi gefist upp á því að bíða. Svona 

ástand gerir þjónustuna hvorki aðgengilega né aðlaðandi og gæti það verið ein af orsökum 

þess að konur leita sér ekki hjálpar að fyrra bragði. Það getur einnig átt sér margar aðrar 

skýringar og því væri mjög áhugavert að gera þá rannsókn sem þessi rannsóknaráætlun er 

undanfari að. Með framkvæmd hennar mætti finna flöskuhálsana í ungbarna- og 

mæðraverndinni og koma með tillögur að úrbótum.  

 Mæður þurfa að vera upplýstar um áhættuþætti og einkenni fæðingarþunglyndis á 

meðgöngu svo þær geti verið á varðbergi gagnvart þeim eftir barnsburð. Mikilvægt er að 

hvetja til frekari umræðu um fæðingarþunglyndi í samfélagi okkar og vinna í því að minnka 

fordóma svo að konur lifi ekki með ómeðhöndlaðan sjúkdóm og haldi að þær séu einar í 

heiminum og leiti sér þar af leiðandi ekki aðstoðar. 
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Fylgiskjal 1 

 Samkvæmt DSM-IV flokkun þurfa að minnsta kosti fimm eftirfarandi einkenna að vera 

til staðar mest allan daginn, næstum alla daga, og að minnsta kosti annað þeirra tveggja  

einkenna sem fyrst eru nefnd verða að eiga við, en einkennin eru:  

1. Depurð  

2. Áhugaleysi eða viðkomandi hefur ekki ánægju af hlutum sem hann hafði áður 

3. Breytingar á matarlyst (aukin eða minnkuð) eða breytingar á líkamsþyngd  

4. Svefntruflanir (aukinn eða minni svefn) 

5. Eirðarleysi eða hægar hreyfingar 

6. Þreyta eða orkuleysi 

7. Óviðeigandi sektarkennd eða sjálfsásakanir 

8. Einbeitingarleysi eða erfitt að taka ákvarðanir 

9. Hugsanir um, skipulagning á eða tilraunir til sjálfsvígs. Einkennin verða að hafa verið til 

staðar í að minnsta kosti tvær vikur og þurfa að valda  

vanlíðan eða skerðingu í daglegu lífi. Þau má ekki vera hægt að rekja til líkamlegs  

sjúkdóms. Þau mega ekki vera af völdum lyfja eða vímuefna og ef viðkomandi hefur misst 

einhvern nákominn þurfa að hafa liðið átta vikur frá atburðinum  

(American Psychiatric Association, 2000). 
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Fylgiskjal 2 

EPDS skali 

1. Leggja skalann fyrir allar konur 9 vikum eftir fæðingu 

2. Ef hjúkrunarfræðingur hefur á tilfinningunni að konunni líði illa andlega, 

leggja EPDS fyrir hana. 

3. Konur sem skora 12 stig eða meira fá viðtal/símtal hjá hjúkrunarfræðingi og 

minnst fjögur samtöl áður en barnið verður 12 vikna gamalt. Ef konan skorar 

jákvætt á tíundu spurningu, þá tilvísun til heimilislæknis.  

4. 10. spurning: Mér hefur dottið í hug að gera sjálfri mér mein.) 

A. Endurmeta 3 mánuðum eftir fæðingu 

B. Ef konan skorar 12 stig eða meira, tilvísun til heimilislæknis. 

Áfram samskipti hjúkrunarfræðings eftir þörfum, viðtöl/símtöl 

5. Konur sem skora 9-11 stig 9 vikum eftir fæðingu 

A. Áfram samskipti hjúkrunarfræðings eftir þörfum 

B. Endurmeta 5 mánuðum eftir fæðingu 

6. Eftirfylgd langveikra kvenna 

A. Endurmeta 12 mánuðum eftir fæðingu ef þörf krefur 

B. Endurmeta 18 mánuðum eftir fæðingu ef þörf krefur  

(Landlæknisembættið og Heilsugæslan, 2010). 
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Fylgiskjal 3 

DASS    Nafn:                                                            Dagur: 

Lestu hverju fullyrðingu og dragðu hring um tölu 0,1, 2 eða 3 sem segir til um 

hve vel hverfullyrðing átti við í þínu tilviki síðustu vikuna. Það eru engin rétt 

eða röng svör. Eyddu ekki ofmiklum tíma í að velta fyrir þér hverri fullyrðingu. 
 
0 = Átti alls ekki við mig  
1 = Átti við mig að einhverju leyti eða stundum  
2 = Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar  
3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann  

 

1. Ég komst í uppnám yfir hreinum smámunum.                           0     1     2     3   

2. Ég fann fyrir munnþurrki.                                                           0     1     2     3  

3. Ég virtist alls ekki geta fundið fyrir neinum góðum tilfinningum.  0    1    2   3  

4. Ég átti í erfiðleikum með að anda (t.d. allt ofhröð öndun, mæði án  

líkamlegrar áreynslu).                                                                       0      1    2     3  

5. Ég gat ekki byrjað á neinu.                                                           0      1    2     3  

6. Ég hafði tilhneigingu til að bregðast of harkalega 

 við aðstæðum.                                                                                   0     1     2    3  

7. Mér fannst ég vera óstyrk(ur)  

(t.d. að fæturnir væru að gefa sig).                                                     0     1     2    3  

8. Mér fannst erfitt að slappa af.                                                        0     1     2    3  

9. Ég lenti í aðstæðum sem gerðu mig svo kvíðna/kvíðinn  

að mér létti stórum þegar þeim lauk.                                                0     1      2    3  

10. Mér fannst ég ekki geta hlakkað til neins.                                  0      1     2    3  

11. Ég komst auðveldlega í uppnám.                                                0      1      2   3  

12. Mér fannst ég eyða mikilli andlegri orku.                                   0      1      2   3  

13. Ég var hrygg/hryggur og þunglynd(ur).                                      0    1     2    3  

14. Ég varð óþolinmóð(ur) ef eitthvað lét á sér standa (t.d. lyftur,    

umferðarljós, ég látin(n) bíða).                                                          0     1      2    3  

15. Mér fannst það ætlaði að líða yfir mig.                                        0     1      2   3  

16 Mér fannst ég hafa misst áhuga á næstum öllu.                            0     1      2   3  

17 Mér fannst ég ekki vera mikils virði sem manneskja.                  0      1      2   3  

18 Mér fannst ég frekar hörundsár.                                                   0      1      2   3  

19 Ég svitnaði töluvert (t.d. sviti í lófum) þó það  

væri ekki heitt og ég hafi ekki reynt mikið á mig.                            0     1      2   3  

20 Ég fann fyrir ótta án nokkurrar skynsamlegrar ástæðu.               0      1     2   3   

21 Mér fannst lífið varla þess virði að lifa því.                                 0      1     2   3   
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Mundu stigagjöfina 

 
                 0= Átti alls ekki við mig 

1= Átti við mig að einhverju leyti eða stundum 
             2= Átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar 

 3 = Átti mjög vel við mig eða mest allan tímann 

 

22. Mér fannst erfitt að ná mér niður.                                                 0    1    2     3  

23. Ég átti erfitt með að kyngja.                                                          0    1    2    3  

24. Ég virtist ekki geta haft neina ánægju af því  

sem ég var að gera                                                                               0    1    2    3 

25. Ég varð var við hjartsláttinn í mér þó ég hefði ekki 

 reynt á mig (t.d. hraðari hjartsláttur, hjartað sleppti úr slagi).            0   1     2    3 

26.  Ég var dapur/döpur og niðurdregin(n).                                         0   1     2    3 

27. Mér fannst ég vera mjög pirruð/pirraður.                                      0   1     2    3 

28. Mér fannst ég nánast gripin(n) skelfingu                                      0   1     2    3 

29 Mér fannst erfitt að róa mig eftir að eitthvað 

kom mér í uppnám.                                                                              0   1     2    3 

30. Ég var hrædd(ur) um að „klikka á“ smávægilegu  

verki sem ég var ekki kunnug(ur).                                                       0   1     2    3 

31. Ég gat ekki fengið brennandi áhuga á neinu.                                0   1     2    3 

32. Ég átti erfitt með að umbera truflanir á því s 

em ég var að gera.                                                                                0   1     2    3 

33. Ég var spennt(ur) á taugum.  

34. Mér fannst ég nánast einskis virði.                                                0   1     2    3 

35. Ég þoldi ekki þegar eitthvað kom í veg fyrir  

að ég héldi áfram við það sem ég var að gera.                                    0   1     2    3 

36. Ég var óttaslegin(n).                                                                      0   1     2    3 

37.Ég sá ekkert í framtíðinni sem gaf mér von.                                  0   1     2    3 

38 Mér fannst lífið vera tilgangslaust.                                                 0   1     2    3 

39 Ég var ergileg(ur).                                                                          0    1    2    3  

40. Ég hafði áhyggjur af aðstæðum þar sem ég fengi 

hræðslukast (panik) og gerði mig að fífli.                                          0   1     2    3                                                                                           

41 .Ég fann fyrir skjálfta (t.d. í höndum).                                            0   1     2    3 

42. Mér fannst erfitt að hleypa í mig krafti til að gera hluti.               0   1     2    3 
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Fylgiskjal 4 

Meðferðarúrræði 

1. Fyrirbyggjandi fræðsla á námskeiðum og í viðtölum fagfólks við verðandi foreldra 

sem miða að því að auka foreldrahæfni og efla alhliða heilbrigði fjölskyldunnar. 

2. Aukinn stuðningur ljósmóður, hjúkrunarfræðings eða heimilislæknis.  

3. Tilfinningaleg úrvinnsla, greining, sjálfsstyrking eða meðferð hjá 

fjölskylduráðgjöfum.  

4. 4.Hópmeðferð á fjölskylduráðgjafadeild þar sem félagsráðgjafi og sálfræðingur 

vinna saman með hóp kvenna sem eru að glíma við svipaðan vanda 

5. Tilvísun eða samstarf við aðrar stofnanir eða fagaðila eins og fæðingadeild, 

barnadeild og geðdeild FSA og Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar.  

 

(Anna Karólína Stefánsdóttir o.fl., 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Fylgiskjal 5 

 

Þrep í rannsóknarferlinu  

Þrep 1. Val á samræðufélögum -úrtakið. Valdar verða minnst 10 konur sem hafa 

skorað hærra en 12 á EPDS. 

Þrep 2. Undirbúningur hugans -að vera kyrr. Fyrirfram gefnar hugmyndir verða 

ígrundaðar og settar til hliðar 

Þrep 3. Þátttaka í samræðum –gagnasöfnun Gott er að hafa að minnsta kosti tvö viðtöl 

við hverja konu. 

Þrep 4. Skerpt vitund varðandi hugmyndir og  

hugtök – byrjandi gagnagreining. 

Reyna að koma hugmyndum í orð. Unnið að 

gagnasöfnun og gagnagreiningu 

Þrep 5. Þemagreining -að setja orð á 

hugmyndir 

Leitast þarf svara við 

rannsóknarspurningunni, greina viðtöl í 

þemu og undirþemu 

Þrep 6. Að smíða greiningarlíkan fyrir hvern  

þátttakanda – að átta sig á heildarmynd  

reynslu hvers einstaklings 

Draga fram meginþemu úr sögu hverrar konu 

fyrir sig og setja það mikilvægasta fram í 

greiningarlíkan. 

Þrep 7. Staðfesting á hverju greiningarlíkani 

með viðkomandi þátttakanda 

Leita þarf álits kvennanna sem taka þátt í 

rannsókninni. 

Þrep 8. Heildargreiningarlíkan er smíðað úr  

öllum einstaklings greiningarlíkönunum.  

Bera saman greiningarlíkönin innbyrðis og 

gera heildar- greiningarlíkan 

Þrep 9. Heildargreiningarlíkanið borið saman 

við rannsóknargögnin. 

Lesa viðtölin aftur yfir og bera þarf þau 

saman við heildar greiningarlíkanið. 

Þrep 10. Meginþema sett fram sem lýsir  

fyrirbærinu (niðurstöðunum) í hnotskurn 

 

Þrep11. 

Staðfesting á heildargreiningarlíkani og 

meginþema með einhverjum þátttakendum 

Niðurstöður þarf að bera undir konurnar. 

Þrep 12. Niðurstöður rannsóknarinnar 

skrifaðar upp þannig að raddir allra 

þátttakenda heyrist.  

Vitna þarf beint í viðtöl kvennanna til þess að 

auka trúverðugleika 

 

 (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 


