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Útdráttur 

Hærri tíðni áráttu- og þráhyggjuröskunar meðal kvenna við barneign en almennt má búast 

við á hverjum tíma, hefur verið skýrð með vísun í hugrænar kenningar. Hafi konur ógagnleg 

viðhorf er líklegra að þær mistúlki annars algengar uppáþrengjandi hugsanir um að skaða 

barn sitt. Þráhugsanir af þessu tagi leiða til mikillar vanlíðunar og þróunar áráttu- og 

þráhyggjuröskunar. Rannsóknin var unnin upp úr gögnum rannsóknarinnar Geðheilsa 

kvenna og barneignir og náði til 2525 kvenna sem áttu börn á Íslandi árin 2006–2012. 

Greiningarviðtöl voru tekin við 575 konur á meðgöngu og 465 konur eftir barnsburð, 

ógagnleg viðhorf voru mæld á 16. viku meðgöngu, mælingar á þunglyndiseinkennum og 

vanlíðan fóru fram 20 vikum eftir barnsburð. Niðurstöðurnar sýndu að tíðni áráttu- og 

þráhyggjuröskunar á meðgöngu (8,2%) og eftir barnsburð (8%) var hærri en það sem 

almennt má búast við á hverjum tíma. Konur sem höfðu ógagnleg viðhorf voru oftar með 

áráttu- og þráhyggjuröskun eftir barnsburð en þær sem ekki höfðu slík viðhorf. Mæður sem 

höfðu þráhyggju voru með alvarlegri einkenni þunglyndis og vanlíðunar en mæður sem ekki 

höfðu þráhyggju. Mikil þörf er á vitundarvakningu, bæði meðal heilbrigðisstarfsfólks og 

fólks almennt, um eðli og algengi þráhugsana eftir barnsburð. Mikilvægt er að veita 

fyrirbyggjandi fræðslu á meðgöngu en þannig má hugsanlega draga úr hættunni á að konur 

festist í vítahring eigin hugsana sem einkennir áráttu- og þráhyggjuröskun við barneign. 
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Áráttu- og þráhyggjuröskun 

Kvíði lætur oft á sér kræla í lífi fólks, til dæmis þegar farið er í atvinnuviðtal eða talað fyrir 

framan fjölmenni, viðkomandi kann að hafa áhyggjur af áliti annarra eða af því að verða fyrir 

höfnun. Kvíði og vanlíðan geta einnig fylgt í kjölfar hugsana um atburði eða um gjörðir sem 

afar ólíklegt er að eigi sér stað eða hrint verði í verk. Þá kann að lærast að ákveðið atferli eða 

hugsun veiti tímabundna lausn frá þessari vanlíðan, án þess þó að vera í nokkru röklegu 

samhengi við þá vanlíðan sem hugsanirnar valda. Þessi lýsing á við um áráttu- og 

þráhyggjuröskun (obsessive-compulsive disorder) (Clark, 2004). Áráttukennd hegðun eða 

uppáþrengjandi hugsanir geta þó gert vart við sig einhvern tímann á lífsleiðinni án þess að það 

teljist afbrigðilegt á nokkurn hátt. Eðlileg áráttukennd hegðun er til dæmis að endurtaka 

athuganir eins og hvort hurð hafi þegar verið læst (Clark, 2004). Einnig eru uppáþrengjandi 

hugsanir afar algengar meðal fólks. Fram kom í rannsókn Radomsky o.fl. (2014) að á meðal 

777 þátttakenda í sex heimsálfum höfðu 93,6% þeirra upplifað slíkar hugsanir á 

undangengnum þremur mánuðum. Uppáþrengjandi hugsanir geta verið áþekkar þráhugsunum 

hvað innihald varðar en það sem skilur á milli þessara afbrigða hugsunar er að þráhugsanir 

eiga sér stað síendurtekið, valda mikilli vanlíðan sem og að fólk streitist á móti þráhugsunum 

með tilraunum til að draga úr áhrifum þeirra. Ekkert þessara atriða einkennir eðlilegar 

uppáþrengjandi hugsanir (Morillo, Belloch og García-Soriano, 2007; Rachman, 1997).  

Einkenni og greiningarviðmið. Áráttu- og þráhyggjuröskun einkennist annars vegar af 

þráhyggju sem lýsir sér í endurteknum og þrálátum hugsunum sem þykja oft ógeðfelldar og 

óásættanlegar, erfitt að hafa stjórn á og valda mikilli vanlíðan. Hins vegar af áráttu sem er 

endurtekin hegðun eða hugsun sem einstaklingur finnur sig knúinn til að framkvæma, sem 

viðbragð við þráhyggjunni. Áráttu er ætlað að draga úr kvíða og vanlíðan sem þráhyggja 

veldur eða er framkvæmd samkvæmt reglum sem fylgja verður eftir af ósveigjanleika og 

mikilli nákvæmni (American Psychiatric Association, 2013). Þráhugsanir eru óvelkomnar, 

þröngva sér inn í vitundina og samkvæmt Lee og Kwon (2003) geta þær verið af tvennum 

toga, sjálfkvæmar (autogenous) og gagnvirkar (reactive). Sjálfkvæmar þráhugsanir eru 

óásættanlegar og ógeðfelldar hugsanir, hvatir eða hugarmyndir um kynferðislegar athafnir, 

sjálfskaða eða um að skaða aðra með einum eða öðrum hætti. Þessar hugsanir stríða gegn 

siðferðisgildum viðkomandi (ego-dystonic), eru ógnandi í eðli sínu og eiga sér stað án 

augljósra áreita. Aftur á móti snúast gagnvirkar þráhugsanir frekar um að vera mengaður, um 

smit eða samhverfu, að hlutir verði að vera nákvæmlega eins og þeir eiga að vera. Gagnvirkar 
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hugsanir eiga sér stað vegna ytri áreita sem eru auðkennanleg (Lee og Kwon, 2003). Erfitt 

getur reynst að greina á milli þráhugsana og sjálfvirkra neikvæðra hugsana sem eiga sér stað í 

öðrum röskunum, líkt og þunglyndi. Sjálfvirkar neikvæðar hugsanir í þunglyndi eru 

svartsýnar hugsanir tengdar framtíð, einstaklingnum sjálfum og raunverulegum aðstæðum 

lífsins. Þær eiga sér ekki stað síendurtekið og tengjast ekki mikilli vanlíðan líkt og 

þráhugsanir. Einnig streitist fólk alla jafna ekki á móti sjálfvirkum neikvæðum hugsunum í 

þunglyndi eins og þráhugsunum í áráttu- og þráhyggjuröskun (Franklin og Foa, 2014; Wahl 

o.fl., 2011). 

Þráhyggja er hugsun en árátta getur aftur á móti verið bæði sýnileg sem hegðun eða dulin 

sem hugsun og gerður er greinarmunur á milli áráttu og hlutleysingar (neutralization). Árátta 

er endurtekið viðbragð sem fylgir ákveðnum reglum, stýrist af óstjórnlegri hvöt (appetitive 

urge) og hefur þann tilgang að draga úr vanlíðan eða koma í veg fyrir slæmar afleiðingar 

tengdum þráhugsunum (Clark, 2004). Hlutleysing aftur á móti er sveigjanlegra hugtak sem 

vísar til hvers kyns hegðunar eða hugsunar sem gripið er viljandi til í þeim tilgangi að 

fjarlægja, koma í veg fyrir þráhugsanir eða draga úr áhrifum vegna þeirra (Freeston og 

Ladouceur, 1997). Hlutleysing stýrist ekki endilega af óstjórnlegri hvöt né fylgir ákveðnum 

reglum líkt og árátta. Hún er viðbragð sem einstaklingur tileinkar sér af yfirlögðu ráði og 

getur verið til að takast á við afmarkaða þráhugsun í ákveðnum aðstæðum (Rachman, 1998). 

Muninum á þessum hugtökum má lýsa þannig, sé þráhyggja um að veikjast og viðkomandi 

þvær sér síendurtekið um hendurnar, þá er það árátta. Aftur á móti ef reynt er að útiloka 

þráhugsunina um að veikjast eða henni skipt út fyrir ánægjulega hugsun, er um hlutleysingu 

að ræða (Clark, 2004). 

Með endurskoðuðu greiningarkerfi DSM-5 hefur áráttu- og þráhyggjuröskun verið færð 

úr flokki kvíðaraskana, í flokk sem kallast áráttu- og þráhyggjuröskun og skyldar raskanir 

(obsessive-compulsive and related disorders). Þannig er áráttu- og þráhyggjuröskun sett í 

flokk með öðrum röskunum sem valda miklum kvíða og áráttu eins og líkamsskynjunarröskun 

(body dysmorphic disorder) og röskunum er einkennast af endurtekinni hegðun sem stýrist af 

óstjórnlegri hvöt eins og húðkroppunaráráttu (excoriation disorder) og hárplokkunaráráttu 

(trichotillomania) (APA, 2013; Franklin og Foa, 2014). Til þess að greiningarviðmiði áráttu- 

og þráhyggjuröskunar sé mætt þarf annað hvort árátta eða þráhyggja eða bæði að vera til 

staðar (greiningarviðmið A) sem taka að minnsta kosti eina klukkustund hvern dag, valda 

verulega skertri virkni í daglegu lífi eða valda mikilli vanlíðan (greiningarviðmið B). Þá ber 
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einnig að ganga úr skugga um að ekki sé hægt að rekja einkennin til áhrifa lyfjainntöku eða 

annarra líffræðilegra þátta (greiningarviðmið C). Né að skert virkni eða vanlíðan sé ekki betur 

skýrð með einkennum annarra raskana (greiningarviðmið D) (APA, 2013). Einnig er greint 

hve mikið innsæi fólk hefur í einkenni sín. Viðunandi innsæi er þegar viðkomandi telur að 

innihald þráhugsana rætist sennilega ekki, sé áráttu ekki fylgt eftir. Lítið innsæi þegar 

viðkomandi telur sennilegt að innihald þráhugsana verði að veruleika sé áráttu ekki fylgt eftir 

og án innsæis þegar viðkomandi er sannfærður um að innihald þráhugsana verði að veruleika 

sé áráttu ekki fylgt eftir. Mikilvægt er fyrir meðferðaraðila að meta innsæi skjólstæðings áður 

en meðferð hefst þar sem trú hans um afleiðingar þess að fylgja ekki eftir áráttu eða forðun er 

tengd batahorfum, sem eru verri sé innsæi lítið eða ekkert (APA, 2013; Franklin og Foa, 

2014). 

Algengi og afleiðingar. Áráttu- og þráhyggjuröskun er nokkuð algeng, lífstíðaalgengi er 

talið liggja á bilinu 1-3% á heimsvísu og 12 mánaða algengi talið vera 1,1-1,8%. Þá er talið að 

um það bil 1,2% fólks glími við röskunina á hverjum tíma. Meðalaldur þeirra sem greinast er 

19,5 ár og greinast fáir eftir 30 ára aldur en þeir sem greinast glíma við hana í 8,9 ár að 

meðaltali (Fontenelle, Mendlowicz og Versiani, 2006; Ruscio, Stein, Chiu og Kessler, 2010). 

Vert er geta þess að nokkuð stór hluti fólks upplifir einkenni áráttu eða þráhyggju án þess að 

ná klínískum greiningarviðmiðum. Fram kom í rannsókn Ruscio o.fl. (2010) að 28% 

þátttakenda höfðu upplifað slík einkenni einhvern tímann á ævinni. Þá er stór hluti þeirra sem 

greinast með áráttu- og þráhyggjuröskun fjölkvilla, hafa aðra röskun samhliða (Clark, 2004). 

Niðurstöður Ruscio o.fl. (2010) sýndu að lífstíðaralgengi samsláttar áráttu- og 

þráhyggjuröskunar var hæst við kvíðaraskanir 75,8% og 63,3% við lyndisraskanir. Einnig 

kom fram að áráttu- og þráhyggjuröskun þróast alla jafna í kjölfar annarra kvíðaraskana sem 

eru til staðar fyrir þó með tveimur undantekningum, aðskilnaðarkvíða og áfallastreituröskun. 

Aftur á móti þegar kemur að lyndisröskunum er álíka algengt að þær þróist í kjölfar áráttu- og 

þráhyggjuröskunar eins og öfugt. Mikilvægt er fyrir meðferðaraðila að gera sér grein fyrir 

samslætti sem kann að vera fyrir hendi, þar sem slíkt kann að auka alvarleika einkenna og 

jafnvel gera meðferðar- og batahorfur verri (Franklin og Foa, 2014). 

Afleiðingar áráttu- og þráhyggjuröskunar geta verið mjög alvarlegar og náð til ýmissa 

sviða lífsins til dæmis, heimilishalds, félagslífs eða atvinnuþátttöku. Meirihluti þeirra sem 

hafa miðlungs alvarleg einkenni sýna verulega skerta virkni á einhverju þessara sviða (Ruscio 

o.fl., 2010). Einnig kom fram í rannsókn Torres o.fl. (2006) að virkni kynni að vera oftar 
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verulega skert meðal fólks með áráttu- og þráhyggjuröskun samanborið við þá sem eru með 

aðrar geðraskanir. Skerðing á virkni í daglegu lífi og atvinnuþátttöku var veruleg í 74,5% 

tilvika hjá þeim sem voru með röskunina en í 49,5% tilvika hjá þeim sem voru með aðrar 

geðraskanir. Einnig höfðu tæplega 26% af þeim sem voru með röskunina gert að minnsta 

kosti eina tilraun til sjálfsvígs. Þetta hlutfall var töluvert hærra en hjá samanburðarhópnum þar 

sem 14,5% höfðu gert að minnsta kosti eina tilraun til sjálfsvígs (Torres o.fl., 2006).  

Orsök áráttu- og þráhyggjuröskunar er talin liggja í samspili líffræðilegra og 

sálfræðilegra þátta. Líffræðilegar kenningar fjalla um truflun í taugaboðefnavirkni heilans 

meðal annars á virkni serótónín en ná þó ekki að útskýra misleitni einkenna hennar. Hugrænar 

kenningar ná betur utan um þessa misleitni einkenna og hafa niðurstöður rannsókna sýnt 

stuðning við þær að verulegu leyti. En þrátt fyrir góðan árangur meðferða sem byggja á 

hugrænum kenningum, oft samhliða lyfjameðferð, má telja að orsök áráttu- og 

þráhyggjuröskunar sé ekki enn að fullu skýrð (Abramowitz, Taylor og McKay, 2009). 

Hugrænar kenningar um áráttu- og þráhyggjuröskun 

Hugrænar kenningar um orsök áráttu- og þráhyggjuröskunar gera ráð fyrir að lykilatriði í því 

hvort uppáþrengjandi hugsanir þróist yfir í þráhyggju eða ekki, sé sú merking sem lögð er í 

uppáþrengjandi hugsanir og hvernig þær eru túlkaðar. Lærð viðhorf og hugsanaskekkjur ýta 

undir túlkun og viðbrögð sem leiða til þráhyggju (Salkovskis, 1985; Rachman, 1997). 

Samsömun hugsana og gerða (thought-action fusion) er slík hugsanaskekkja sem vísar til þess 

að hugsanir og gjörðir séu lagðar að jöfnu (Shafxan, Thordarson og Rachman, 1996). Hún 

getur verið af tvennu tagi, skekkja tengd sennileika (likelihood type) eða skekkja tengd 

siðferði (moral type). Sennileikaskekkja felur í sér að uppáþrengjandi hugsanir um 

óhugnanlega og óásættanlega atburði eru taldar auka líkur þess að þeir eigi sér stað. 

Einstaklingur telur sig þá ábyrgan fyrir því og reynir eftir fremsta megni að koma í veg fyrir 

atburðinn. Siðferðisskekkja felur í sér að uppáþrengjandi hugsanir og þær gjörðir sem þær 

lýsa eru lagðar að jöfnu. Sem dæmi má taka að ef móðir upplifir uppáþrengjandi hugsanir um 

að skaða barn sitt þá telur hún sig álíka siðferðislega ábyrga eins og ef hún hefði gert það í 

raun. Líklegt er að henni þyki þessar hugsanir afhjúpa sitt rétta eðli, því svona hugsi aðeins illt 

fólk. Henni hljóti að langa til að skaða barnið sitt og sé vegna þess ill í eðli sínu (Shafxan 

o.fl., 1996). 

Mikilvægi uppáþrengjandi hugsana. Samkvæmt kenningu Stanley Rachman (1997) 

liggur orsök áráttu- og þráhyggjuröskunar í mistúlkun fólks á mikilvægi uppáþrengjandi 
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hugsana sem eru annars algengar. Mistúlkun felur í sér að uppáþrengjandi hugsanir eru taldar 

hafa gríðarlegt mikilvægi, þær taldar hafa forspárgildi um atburði og lýsa leyndum hluta af 

persónuleika. Þannig upplifir viðkomandi að hann sé hættulegur, illur, sturlaður, líklegur til að 

missa stjórn á sér og gera eitthvað hræðilegt (Rachman, 1997, 1998). Þessa sýn á sjálfið er 

erfitt að hunsa og uppáþrengjandi hugsanir verða þannig of mikilvægar til að ekki sé tekið 

mark á þeim. Þetta hefur í för með sér þörf til að forðast yfirvofandi hættu af eigin hendi. 

Forðun getur verið bæði hegðun og hugsun, eins og að forðast ákveðnar aðstæður eða reyna 

að útiloka ákveðnar hugsanir (Rachman, 1998).  

Við mistúlkun á mikilvægi uppáþrengjandi hugsana geta áreiti sem áður voru hlutlaus 

orðið ógnandi, sem dæmi geta beittir hlutir orðið að vopnum, snúist hugsanir um að stinga 

einhvern. Þessi áreiti vekja þráhugsanir og þar sem áður hlutlaus áreiti eru orðin ógnandi, 

eykst tíðni uppáþrengjandi hugsana. Þetta á líka við um innri áreiti, upplifi einhver 

uppáþrengjandi hugsanir um að skaða barn veldur sú hugsun í návist við barn líkamlegum 

kvíðaeinkennum, eins og skjálfta, örum hjartslætti eða aukinni svitamyndun. Líkamlegu 

einkennin eru þá túlkuð sem merki þess að viðkomandi sé að missa stjórn á sér og sé 

hættulegur. Túlkun líkamlegra einkenna með þessum hætti ýtir undir staðfestingu á mikilvægi 

uppáþrengjandi hugsana, viðkomandi hljóti að vera hættulegur af því hann skelfur sem dæmi 

(Rachman, 1998).  

Innihald hugsana hefur einnig áhrif á hvaða merking er lögð í þær, hvernig þær eru 

túlkaðar og hvers konar aðferðum er beitt þegar reynt er að ná stjórn á þeim. Sjálfkvæmar 

þráhugsanir sem stríða gegn siðferðisvitund (repugnant) valda sérstaklega miklu uppnámi og 

hafa í för með sér sektarkennd, ótta og aukna ábyrgðartilfinningu. Viðbragðið við þeim er 

oftast forðun eða hlutleysing, frekar hugræn en sjáanleg hegðun og fylgir sú túlkun að 

viðkomandi telur sig hættulegan og ósiðlegan (Freeston og Ladouceur, 1997; Moulding, 

Aardema og O'Connor, 2014; Rachman, 2007). Niðurstöður rannsóknar Lipton, Brewin, 

Linke og Halperin (2010) sýndu stuðning við þessa kenningu um túlkun þráhugsana. Borið 

var saman innihald hugarmynda og ályktanir dregnar af þeim meðal fólks með áráttu- og 

þráhyggjuröskun annars vegar og fólks með kvíðaröskun hins vegar. Hjá þátttakendum með 

áráttu- og þráhyggjuröskun voru 75% hugarmynda um óásættanlegan skaða en aðeins 15% 

hugarmynda fjölluðu um slíkt hjá samanburðarhópnum. Þá töldu 55% sig búa yfir hættulegu 

sjálfi meðal þeirra með áráttu- og þráhyggjuröskun, að líklegt væri að þeir myndu missa stjórn 
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á sér og hlytu skaða af þeirra völdum. Hlutfall þeirra sem drógu slíkar ályktanir var lágt eða 

5% meðal þeirra sem voru með kvíðaröskun (Lipton o.fl., 2010).  

Tilvist uppáþrengjandi hugsana er grunnurinn að þráhyggju sem verður áráttu- og 

þráhyggjuröskun ef tveir aðrir þættir eru til staðar, samkvæmt kenningu Paul Salkovskis 

(1985). Annars vegar lærð viðhorf eða ofurábyrgðarkennd sem leiðir til mistúlkunar á 

uppáþrengjandi hugsunum og hins vegar hlutleysing (Salkovskis, 1985). Viðhorf um aukna 

ábyrgð er sá þáttur í kenningunni sem miðlar tengslunum annars vegar á milli þráhugsana og 

vanlíðunar sem þær valda og hins vegar á milli þráhugsana og hlutleysingar (Salkovskis, 

1999).  

Ofurábyrgðarkennd. Ofurábyrgðarkennd (inflated responsability) vísar til túlkunar um 

að viðkomandi beri, hafi borið eða komi til með að bera ábyrgð á skaða og beri ábyrgð á að 

koma í veg fyrir hann (Salkovskis, 1985). Þar gildir einu hvort litlar eða jafnvel engar líkur 

séu taldar á að atburður eigi sér stað í raun, viðhorf ofurábyrgðarkenndar eru þrátt fyrir það til 

staðar (Salkovskis, 1985). Samkvæmt Salkovskis, Shafran, Rachman og Freeston (1999) 

þróast þessi viðhorf í uppvexti og geta atburðir seinna á æviskeiðinu virkjað þau. Börn þróa 

með sér mikla ábyrgðartilfinningu ýti uppalendur undir slíkt, meðvitað eða ekki. Til dæmis ef 

börn þurfa að bera of mikla ábyrgð of snemma vegna vanhæfis foreldra eða ef barninu er 

stöðugt kennt um hluti sem það getur ekki borið ábyrgð á. Mikil ábyrgðartilfinning getur 

einnig þróast ef uppvöxtur einkennist af ströngum reglum um hugsun og hegðun sem er 

leyfileg og skyldur sem beri að uppfylla eða ef börnum er markvisst haldið frá ábyrgð. 

Foreldrar kunna þá að vera haldnir kvíða og miðla skilaboðum um að hætta, sem barnið er 

ófært um að takast á við, sé ávallt á næsta leyti. Einnig geta atburðir leitt til ofurábyrgðar, 

annars vegar atburðir þar sem viðbrögð eða aðgerðaleysi, voru áhrifaþáttur í slæmum 

afleiðingum fyrir einstaklinginn sjálfann eða aðra. Hins vegar atburðir þar sem hugsun, 

gjörðir eða aðgerðaleysi, virtust orsök slæmra afleiðinga (Salkovskis o.fl., 1999). 

Metin voru viðhorf ofurábyrgðarkenndar í rannsókn Salkovskis o.fl. (2000) og kannaðir 

próffræðilegir eiginleikar mælitækja, ætluð til mælinga á ábyrgðarkennd. Þátttakendur voru 

83 með áráttu- og þráhyggjuröskun, 48 með kvíðaröskun og 218 til samanburðar. Notaður var 

Responsibility Attitude Scale (RAS), sem inniheldur 26 atriði til að meta almenn viðhorf 

ábyrgðarkenndar. Gefin eru stig á sjö punkta kvarða „algjörlega ósammála“ til „algjörlega 

sammála“. Einnig var notaður Responsibility Interpretations Questionnaire (RIQ), kvarðinn 

inniheldur 22 atriði sem meta bæði ákveðna túlkun á uppáþrengjandi hugsunum og tíðni 
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hennar og gefin stig á fimm punkta kvarða 0-4. Báðir kvarðarnir sýndu góða próffræðilega 

eiginleika. Þá sýndu niðurstöður að fólk með áráttu- og þráhyggjuröskun hafði meiri 

ábyrgðartilfinningu, var með marktækt hærra skor á báðum kvörðum heldur en fólk með 

kvíðaröskun og fólk úr almennu þýði (Salkovskis o.fl., 2000). Viðhorf um ofurábyrgð auka 

líkur á mistúlkun uppáþrengjandi hugsana en eru ásamt hugsanaskekkjum nauðsynlegir en þó 

ekki nægjanlegir þættir í þróun áráttu- og þráhyggjuröskunar. Hins vegar þegar fólk streitist á 

móti óhugnaði hugsana sinna með hlutleysingu, er líklegt að áráttu- og þráhyggjuröskun verði 

afleiðingin (Rachman,1997, 1998; Salkovskis, 1985). 

Hlutleysing. Þegar gerðar eru tilraunir til að draga úr vanlíðan, ótta eða til að koma í veg 

fyrir slæmar afleiðingar vegna þráhugsana, er notuð hlutleysing (Salkovskis, 1985). 

Hlutleysing vísar einnig til forðunar, eins og tilrauna til að hugsa ekki ákveðnar hugsanir eða 

forðunar við áreiti sem vekja þráhugsanir (Salkovskis, Forrester og Richards, 1998). 

Hlutleysing styður enn frekar mistúlkun þráhugsana, að hætta sé til staðar þar af hálfu 

viðkomandi og að hlutleysingin hafi afstýrt henni (Rachman, 1998; Salkovskis o.fl., 1998). 

Aukið mikilvægi þessara hugsana veldur því að athyglinni er beint að þeim í ríkari mæli og 

eykst þar með tíðni þeirra. Aukin tíðni þráhugsana kallar á fleiri tilraunir til hlutleysingar og 

litið er á misheppnaðar tilraunir til að stjórna eigin hugsunum sem merki um að viðkomandi 

sé einnig ófær um að stjórna eigin gjörðum. Skapast þannig vítahringur áráttu- og 

þráhyggjuröskunar sem einkennist af þráhugsunum og hlutleysingu á víxl (Rachman, 1998; 

Salkovskis o.fl., 1998).  

Þegar einkenni áráttu- og þráhyggjuröskunar birtast sem hugsanir, hvort sem um ræðir 

þráhyggju eða hlutleysingu er mikilvægt fyrir meðferðaraðila að greina þar á milli. Þar sem 

meðferð miðar að því að koma í veg fyrir hlutleysingu í kjölfar þráhugsana svo viðvana sé 

náð. Þráhugsanir eru þá kallaðar fram, til dæmis með því að spila upptöku af þráhugsun 

viðkomandi sem er hvattur til að upplifa hugsunina án þess að bregðast við. Þannig dregur 

smám saman úr mistúlkun þráhugsana og tíðni þeirra, vegna þess að einstaklingurinn nær að 

upplifa endurtekið að ekkert slæmt gerist þó hlutleysingu sé ekki beitt (Salkovskis o.fl., 1998; 

Salkovskis, 1999).  

Rannsóknir hafa í gegnum tíðina sýnt töluverðan stuðning við hugrænar kenningar um 

þróun áráttu- og þráhyggjuröskunar. Meðal þeirra er nýleg rannsókn Moulding o.fl (2014a) 

sem náði til 516 þátttakenda í 13 löndum. Könnuð voru tengslin á milli uppáþrengjandi 

hugsana, túlkunar þeirra og aðferða til að takast á við þær. Niðurstöður þeirra sýndu að túlkun 
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og aðferðir til að takast á við hugsanir, spáðu fyrir um tíðni uppáþrengjandi hugsana, vanlíðan 

vegna þeirra, mikilvægi sem þær voru taldar hafa og þrákelkni. Þá spáði innihald hugsana 

fyrir um tíðni þeirra ef það gekk gegn siðferðisvitund. Einnig bentu niðurstöður til þess að 

viðhorf væru miðlunarbreyta í tengslum milli uppáþrengjandi hugsana og vanlíðunar vegna 

þeirra sem og tíðni þeirra (Moulding o.fl., 2014a). 

Eftirlit með geðheilsu kvenna við barneign 

Þegar kona gengur með barn er venjan hér á landi að sótt sé eftirlit hjá mæðravernd á 

heilsugæslustöðvum. Meðal þess sem kemur fram í klínískum leiðbeiningum til fagfólks 

mæðraverndar er að fylgjast skuli með geðheilsu kvenna á meðgöngu (Landlæknisembættið, 

2008). Við fyrstu komu, sem jafnan er á 12. viku, er talið æskilegt að afla upplýsinga um 

„Fyrri eða núverandi alvarlega geðræna sjúkdóma eins og alvarlegt þunglyndi, geðklofa, 

geðhvarfasýki og sturlun eftir barnsburð. Fyrri meðferð hjá geðlækni og/eða sérhæfðu 

geðheilbrigðisteymi. Fjölskyldusögu um geðræn vandamál eða geðsjúkdóm á meðgöngu og 

eftir barnsburð“ (Landlæknisembættið, 2008, bls 27). Einnig er talið æskilegt að spyrja 

eftirfarandi spurninga „Hefur líðan þín breyst síðastliðinn mánuð þannig að þér hafi til dæmis 

fundist þú vera langt niðri, þunglynd eða haldin vonleysi?“ „Hefur þú oft fundið fyrir 

áhugaleysi eða því að hafa ekki ánægju af að gera það sem þú ert vön að gera, á síðastliðnum 

mánuði?“ (Landlæknisembættið, 2008, bls 27). Þá er eftir áframhaldandi eftirlit með 

geðheilsu kvenna eftir barnsburð fellt að ung- og smábarnavernd, þar sem vanlíðan vegna 

þunglyndis- og kvíðaeinkenna er talin svo algeng að líta beri á hana sem lýðheilsuvanda. 

Skimað er fyrir vanlíðan með Edinborgarkvarðanum (EPDS; Cox, Holden og Sagovsky, 

1987) níu vikum eftir fæðingu, séu heildarstig 12 eða fleiri, telst skimun jákvæð og er þá 

móður boðin vísun til heimilislæknis eða sérfræðings (Landlæknisembættið, 2013). 

Þunglyndi eftir barnsburð hefur fengið hvað mesta athygli þegar kemur að geðröskunum 

eða vanlíðan kvenna á meðgöngu og eftir barnsburð en öðrum geðröskunum verið veitt minni 

athygli (Matthey, Fisher og Rowe, 2013). Þó benda rannsóknir til þess að, vegna algengis 

kvíðaraskana sé ekki síður mikilvægt að beina athyglinni að þeim en þunglyndi. Samkvæmt 

Brockington, Mcdonald og Wainscott (2006) eru kvíðaraskanir allt að tvisvar sinnum 

algengari á meðgöngu heldur en þunglyndi og jafnalgengar þunglyndi eftir barnsburð. Þá kom 

fram í rannsókn Lydsdottir o.fl. (2014) að af 153 konum sem skimuðust jákvætt með EPDS á 

16. viku meðgöngu, var stór hluti með annars konar geðröskun en þunglyndi. Hlutfall þeirra 

sem var með þunglyndi var 31,4% og af þeim voru 24,2% með kvíðaröskun samhliða. Einnig 
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kom fram að 17,6% kvennanna voru með áráttu- og þráhyggjuröskun, þar af 8,3% með 

þunglyndi samhliða. Heildarhlutfall þeirra sem hafði kvíðaröskun var 60,8% og voru 36,6% 

með kvíðaröskun án þunglyndis en aðeins voru 7,2% með þunglyndi án kvíðaröskunar. Þetta 

bendir til þess að kvíðaraskanir séu algengastar geðraskana á meðgöngu. Skimun fyrir 

vanlíðan með EPDS er gagnleg, kvarðinn gefur til kynna vanlíðan sem kann að stafa af 

einkennum ýmissa geðraskana. Aftur á móti aðgreinir kvarðinn ekki á milli þeirra geðraskana 

sem einkennin tilheyra. Þar af leiðandi þarf greining að koma til eftir jákvæða skimun svo 

hægt sé að veita viðeigandi meðferð (Lydsdottir o.fl., 2014; Matthey o.fl., 2013). 

Áráttu- og þráhyggjuröskun á meðgöngu og eftir barnsburð 

Streituvaldandi lífsatburðir hafa í för með sér aukna hættu fyrir þróun áráttu- og 

þráhyggjuröskunar. Fram kom hjá Rosso, Albert, Asinari, Bogetto og Maina (2012) að konur 

eru í tvisvar sinnum meiri hættu á að þróa með sér áráttu- og þráhyggjuröskun í kjölfar 

streituvaldandi lífsatburða, samanborið við hættuna þegar slíkir atburðir eiga sér ekki stað. 

Fimmta hver kona upplifir mikla streitu í móðurhlutverkinu (Thome, 1998) en hjá allt að 

þriðjungi kvenna sem fær áráttu- og þráhyggjuröskun er upphaf einkenna að rekja til 

barneignar (Dhuri og Parkar, 2014). Einnig er talið að þegar einkenni áráttu og þráhyggju eru 

til staðar fyrir meðgöngu kunni þau að versna meðan á henni stendur (Forray, Focseneanu, 

Pittman, McDougle og Epperson, 2010). Skoðað var í aftursýnni rannsókn Forray o.fl. (2010) 

hvenær einkenna varð fyrst vart hjá 76 konum sem höfðu áráttu- og þráhyggjuröskun. 

Niðurstöður þeirra sýndu að einkenna varð fyrst á meðgöngu eða eftir barnsburð hjá 30,8% 

þeirra og versnuðu einkenni hjá 34,1% þeirra á meðgöngu ef þau voru til staðar áður en 

meðganga hófst. 

Einnig hafa niðurstöður rannsókna gefið til kynna hærra algengi áráttu- og 

þráhyggjuröskunar meðal kvenna á meðgöngu og eftir barnsburð en hjá konum á svipuðum 

aldri í almennu þýði (Uguz o.fl., 2007; Zambaldi o.fl., 2009). Algengi áráttu- og 

þráhyggjuröskunar á meðgöngu var kannað í rannsókn Uguz o.fl. (2007) hjá 434 konum sem 

voru á þriðja hluta meðgöngu. Samkvæmt greiningarviðmiðum DSM-IV voru 3,5% með 

röskunina. Algengi áráttu- og þráhyggjuröskunar eftir barnsburð var kannað hjá 400 konum í 

rannsókn Zambaldi o.fl. (2009). Notað var The Mini International Neuropsychiatric Interview 

(MINI) við greiningu og fóru viðtöl fram 2-26 vikum eftir barnsburð. Niðurstöðurnar sýndu 

að 9% (36) mæðrana uppfylltu greiningarviðmið fyrir röskuninni og hjá 2,3% (9) þeirra varð 

einkenna fyrst vart eftir barnsburð. Einnig kom fram að hlutfall þeirra sem höfðu einkenni 
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áráttu eða þráhyggju var mjög hátt, en 63,5% mæðranna voru með einhver þráhyggjueinkenni 

og 42,3% með einhver áráttueinkenni (Zambaldi o.fl., 2009). 

Samsláttur þunglyndis við áráttu- og þráhyggjuröskun. Nokkuð stór hluti kvenna 

með áráttu- og þráhyggjuröskun á meðgöngu og eftir barnsburð hefur þunglyndi samhliða. 

Samkvæmt niðurstöðum Zambaldi o.fl. (2009) voru 38,9% kvenna með áráttu- og 

þráhyggjuröskun eftir barnsburð einnig með þunglyndi. Samsláttur þessara raskana á 

meðgöngu var kannaður í rannsókn Chaudron og Nirodi (2010). Mælingar fóru fram á síðasta 

þriðjungi meðgöngu hjá 44 konum og tekin greiningarviðtöl við 24 konur. Notaður var The 

Obsessive-Compulsive Inventory-Revised (OCI-R) sem samanstendur af 18 atriðum, til að 

meta einkenni áráttu og þráhyggju. Einnig var skimað fyrir vanlíðan með EPDS og The 

Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID) til greininga áráttu- og þráhyggjuröskunar 

sem og þunglyndis. Niðurstöðurnar voru að 57% kvennanna skimuðust jákvætt á bæði OCI-R 

og EPDS. Af þeim konum sem tekin voru greiningaviðtöl við voru 8,3% með þunglyndi 

samhliða áráttu- og þráhyggjuröskun (Chaudron og Nirodi, 2010). 

Hugrænar kenningar og innihald þráhugsana. Áráttu- og þráhyggjuröskun eftir 

barnsburð hefur verið skýrð með vísun í hugrænar kenningar. Aukin ábyrgð og streita sem 

fylgir barneign er talin gera mistúlkun á mikilvægi uppáþrengjandi hugsana líklegri 

(Fairbrother og Abramowitz, 2007). Bæði mæður og feður geta fengið uppáþrengjandi 

hugsanir sem tengjast barninu eftir að það fæðist. Mæður upplifa þó marktækt meiri vanlíðan 

vegna uppáþrengjandi hugsana sinna en feður (Abramowitz, Schwartz og Moore, 2003). 

Mistúlkun uppáþrengjandi hugsana ýtir undir hlutleysingu vegna ábyrgðar foreldra á að halda 

barni sínu óhultu. Hlutleysing viðheldur vanlíðan og túlkun móður um að vera barni sínu 

hættuleg. Móðirin veitir þráhugsunum aukna athygli, þar með eykst tíðni þeirra og því fylgir 

frekari hlutleysing. Þannig hefur vítahringur áráttu- og þráhyggjuröskunar myndast með 

þráhugsunum og hlutleysingu á víxl með tilheyrandi vanlíðan (Fairbrother og Abramowitz, 

2007).  

Abramowitz, Nelson, Rygwall og Khandker (2007) könnuðu hve vel hugrænar kenningar 

samræmast skýringum um þróun áráttu- og þráhyggjuröskunar við barneign. Skoðað var hvort 

tengslum milli ógagnlegra viðhorfa og einkenna áráttu- og þráhyggjuröskunar væri miðlað af 

mistúlkun uppáþrengjandi hugsana. Þátttakendur voru 98 talsins bæði konur og karlar, fylgt 

eftir frá síðasta þriðjungi meðgöngu þar til fjórum mánuðum eftir barnsburð og var mælt 

þrisvar sinnum á tímabilinu. Notaður var OCI-R til að meta einkenni áráttu og þráhyggju, 
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einnig var Y-BOCS notaður til að meta alvarleika þeirra. Ógagnleg viðhorf voru metin með 

Obsessive Beliefs Questionnaire (OBQ) sem er sjálfsmatskvarði og inniheldur 44 atriði. 

Listanum er ætlað að meta þrjá þætti ógagnlegra viðhorfa: Ofmat á ógn og ábyrgð á skaða, 

mikilvægi uppáþrengjandi hugsana og skynjaða stjórn á þeim, fullkomnunaráráttu og þörf 

fyrir vissu. Undir mælingu ógagnlegra viðhorfa féllu einnig hugsanaskekkjur, sem voru 

mældar með Thought-Action Fusion Scale (TAFS). Þetta er sjálfsmatskvarði sem inniheldur 

19 atriði sem meta bæði siðferðisskekkju og sennileikaskekkju. Til að kanna túlkun 

uppáþrengjandi hugsana var notaður Interpretation of Intrusions Inventory (III) sem mælir 

mistúlkun á uppáþrengjandi hugsunum. Mælingin gefur upplýsingar um mikilvægi hugsana, 

stjórn á hugsunum og ábyrgð á þeim. Við úrvinnslu gagna voru notaðar upplýsingar frá 76 

þátttakendum, sem greindu frá uppáþrengjandi hugsunum 3-4 vikum eftir barnsburð 

(Abramowitz o.fl., 2007). 

 Niðurstöðurnar voru að ógagnleg viðhorf á meðgöngu (OBQ) spáðu fyrir um mistúlkun 

uppáþrengjandi hugsana (III) 3-4 vikum eftir barnsburð og alvarleika einkenna áráttu og 

þráhyggju (Y-BOCS) 12-16 vikum eftir barnsburð. Þessi áhrif héldust marktæk eftir að 

stjórnað var fyrir einkennum áráttu og þráhyggju á meðgöngu (OCI-R). Þar að auki spáði 

mistúlkun uppáþrengjandi hugsana (III) 3-4 vikum eftir barnsburð fyrir um alvarleika 

einkenna áráttu og þráhyggju (Y-BOCS) 12-16 vikum eftir barnsburð og héldust þau áhrif 

eftir að stjórnað var fyrir einkennum áráttu og þráhyggju (OCI-R) 3-4 vikum eftir barnsburð.  

Sambandinu á milli ógagnlegra viðhorfa (OBQ) á meðgöngu og alvarleika einkenna 

áráttu og þráhyggju (Y-BOCS) 12-16 vikum eftir barnsburð var miðlað af mistúlkun 

uppáþrengjandi hugsana (III) 3-4 vikum eftir barnsburð. Sambandið var þó ekki að fullu skýrt 

af þessum miðlunaráhrifum þar sem skýrð dreifni einkenna áráttu og þráhyggju (Y-BOCS) 

eftir barnsburð með ógagnlegum viðhorfum (OBQ) á meðgöngu hélst áfram marktæk 

(Abramowitz o.fl., 2007). Sambandið var þó að fullu skýrt þegar ógagnleg viðhorf voru mæld 

með TAFS. Skýrð dreifni einkenna áráttu og þráhyggju með ógagnlegum viðhorfum (TAFS) 

á meðgöngu lækkaði marktækt þegar stjórnað var fyrir mistúlkun uppáþrengjandi hugsana 

(III) og einkennum áráttu og þráhyggju á meðgöngu og héldu tengslin jafnframt ekki 

marktækni (Abramowitz o.fl., 2007). Þessar niðurstöður eru í samræmi við hugrænar 

kenningar um þróun áráttu- og þráhyggjuröskunar. Ógagnleg viðhorf sem þegar eru til staðar 

hjá móður á meðgöngu gera mistúlkun líklegri upplifi hún uppáþrengjandi hugsanir um að 
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skaða barnið sitt eftir barnsburð. Auk þess sem mistúlkun þeirra spáir fyrir um alvarlegri 

einkenni áráttu- og þráhyggjuröskunar (Abramowitz o.fl., 2007). 

Hugsanir af þessu tagi eru nokkuð algengar eftir barnsburð eins og kom fram í rannsókn 

Fairbrother og Woody (2008). Lagður var fyrir 91 konu spurningalisti hannaður af höfundum 

til að meta uppáþrengjandi hugsanir 4 og 12 vikum eftir barnsburð. Niðurstöður þeirra sýndu 

að 49,5% mæðranna höfðu uppáþrengjandi hugsanir um að skaða barn sitt 4 vikum eftir 

barnsburð og voru 26,7% þeirra enn með slíkar hugsanir 12 vikum eftir barnsburð. Algengt 

innihald þráhugsana var að hrista barnið, lemja það of fast við að láta það ropa, að missa það 

eða henda því út um glugga eða fram af svölum, snerta kynfæri þess á óviðeigandi hátt, stinga 

gat á lindarblettinn á höfðinu, kæfa barnið, brenna eða stinga það (Fairbrother og Woody, 

2008). Algengastu aðferðirnar til að takast á við þessar hugsanir eru jafnframt viðhaldandi 

þættir hlutleysingar, í samræmi við hugrænar kenningar. Þessar aðferðir eru til dæmis, forðun 

við ákveðin verkefni tengd umönnun barnsins og tilraunir til að bæla eða útiloka þessar 

hugsanir (Fairbrother og Abramowitz, 2007; Fairbrother og Woody, 2008).  

Mikilvægt er að hafa í huga að þráhugsanir í áráttu- og þráhyggjuröskun eftir barnsburð 

eru ólíkar þeim hugsunum sem eiga sér stað í fæðingasturlun (postpartum psychosis). Konur 

með fæðingasturlun upplifa ekki vanlíðan vegna ranghugmynda sinna heldur hvöt til að fylgja 

þeim eftir. Þetta hefur í för með sér aukna hættu fyrir konuna og barn hennar. Aftur á móti eru 

börn kvenna með áráttu- og þráhyggjuröskun ekki í aukinni hættu á að verða fyrir líkamlegum 

skaða þar sem mæður þeirra sýna forðun við hin ýmsu áreiti til að minnka möguleikann á 

slíku. Þær hræðast þráhugsanir sínar, upplifa mikla vanlíðan vegna þeirra og gera hvað sem er 

til að koma í veg fyrir að börn þeirra hljóti skaða (Abramowitz, Schwartz, Moore og 

Luenzmann, 2003; Brandes, Soares og Cohen, 2004). 

 Þráhugsanir um að skaða barn sitt valda einnig gríðarlegri skömm og kann því að 

reynast móður afar erfitt að greina frá þeim (Newth og Rachman, 2001). Ekki síst vegna ótta 

um hvaða merkingu aðrir leggi í þessar hugsanir og hvaða ályktanir fólk dragi út frá þeim. 

Einna helst snýst óttinn um að aðrir telji hana hættulega barni sínu og telji hana vera illa og 

ósiðlega, sem myndi staðfesta það sem hún hræðist mest. Hún er þá einnig hrædd við þær 

afleiðingar sem þetta hefði í för með sér, að barn hennar yrði ekki talið óhult í hennar umsjá 

og að gripið yrði til ráðstafana í samræmi við það (Newth og Rachman, 2001). Jafnframt kann 

að vera til staðar ákveðin hugsanaskekkja sem er sennileikaskekkja þess efnis að, sé greint frá 

þráhugsunum aukist líkur þess enn frekar að missa stjórn á sér og valda barninu skaða. Móðir 
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kann því að halda þráhugsunum sínum leyndum vegna þess að hún telur sig stofna barni sínu í 

enn meiri hættu með því að greina frá þeim (Newth og Rachman, 2001). Leynd yfir 

þráhugsunum virkar eins og forðun, er tímabundin losun vanlíðunar og kvíða en er jafnframt 

viðhaldandi þáttur áráttu- og þráhyggjuröskunar eftir barnsburð (Fairbrother og Abramowitz, 

2007; Newth og Rachman, 2001). 

Afleiðingar fyrir móður og barn. Mæður með þráhugsanir um að valda barni sínu 

skaða kunna að vera í meiri hættu á að þróa með sér þunglyndi en mæður sem ekki hafa slíkar 

hugsanir. Tengsl milli eiginleika þráhugsana og þunglyndiseinkenna voru könnuð í rannsókn 

Abramowitz o.fl. (2003b). Þunglyndi var metið með Center for Epidemiological Studies 

Depression Scale (CES-D) en kvarðinn samanstendur af 20 atriðum sem meta vanlíðan, gefin 

eru stig á fjögurra punkta kvarða 0-3. Alvarleiki einkenna þráhyggju var metinn með fjórum 

atriðum af Y-BOCS. Með kvarðanum voru metnir eftirfarandi eiginleikar þráhugsana: 

Tímalengd hvern dag, hversu mikilli truflun þær ollu á fjölskyldu- og félagslíf sem og á 

atvinnuþátttöku. Hversu mikilli vanlíðan þær ollu og hversu mikla stjórn mæður teldu sig hafa 

á þeim. Niðurstöður þeirra sýndu að fylgni var á milli allra eiginleika þráhugsana og 

þunglyndiseinkenna, sem gefur til kynna að einkenni þunglyndis séu alvarlegri hafi mæður 

þráhugsanir gagnvart barni sínu. Fylgnin var sterkust eða r = 0,54 á milli tímalengdar 

þráhugsana hvern dag og þunglyndiseinkenna. Aðrir eiginleikar þráhugsana, truflun, vanlíðan 

og skynjuð stjórn á þeim, höfðu miðlungs fylgni eða r = 0,30-0,36 við þunglyndiseinkenni 

(Abramowitz o.fl., 2003b).  

Áráttu- og þráhyggjuröskun hefur ekki aðeins mikil áhrif á líðan móður heldur kann 

einnig að hafa neikvæð áhrif á barnið (Brandes o.fl., 2004). Könnuð var skapgerð ungbarna í 

rannsókn Reck, Müller, Tietz og Möhler (2013) í úrtaki er samanstóð af 87 pörum móður og 

barns. Þar af voru 38 mæður með eina kvíðaröskun samkvæmt DSM-IV og af þeim voru 40% 

með áráttu- og þráhyggjuröskun. Til samanburðar voru 49 mæður án geðröskunar. Skapgerð 

barnanna var metin með Infant Behavior Questionnaire (IBQ) sem inniheldur 78 atriði. 

Kvarðanum er ætlað að meta hve oft barnið sýnir ákveðna hegðun í ákveðnum aðstæðum, til 

dæmis við bleiuskipti. Kvarðinn sýnir miðlungs samleitni við mælingar á sömu hegðun gerðar 

með beinni athugun. Forðun móður var mæld með Mobility Inventory (MI) sem inniheldur 27 

atriði á tveimur undirkvörðum, eftir því hvort viðkomandi sé einn síns liðs eða í návist 

annarra. Atriðum eru gefin stig 1-5 þar sem hærri tala gefur til kynna meiri forðun. 

Niðurstöðurnar voru að ungbörn mæðra með kvíðaröskun sýndu meira uppnám við nýjungum 
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(distress to novelty) en ungbörn heilbrigðra mæðra. Auk þess var fylgni á milli uppnáms hjá 

barni við nýjungum og forðunar móður, því meiri forðun sem var hjá móður því meira 

uppnám sýndi barnið við áreitum sem það þekkti ekki (Reck o.fl., 2013). 

Könnuð voru áhrif áráttu- og þráhyggjuröskunar mæðra á uppeldisaðferðir og á börn 

þeirra í rannsókn Challacombe og Salkovskis (2009). Þátttakendur voru 23 mæður með 

áráttu- og þráhyggjuröskun, 18 mæður með felmtursröskun og 20 mæður án geðröskunar til 

samanburðar sem áttu allar börn á aldrinum 7-14 ára. Metin var geðheilsa mæðranna, 

uppeldisaðferðir, geðheilsa barna þeirra og gerðar beinar athuganir á samskiptum þeirra við 

börn sín. Niðurstöður þeirra sýndu að mæður sem höfðu áráttu- og þráhyggjuröskun og 

felmtursröskun, ýttu síður undir sjálfstæði hjá börnum sínum og sýndu minni hlýju í 

samskiptum við þau heldur en mæður sem tilheyrðu samanburðarhóp. Þá sýndu börn kvenna 

með áráttu- og þráhyggjuröskun meiri kvíða í samskiptum en börn mæðra hinna hópanna. 

Einnig voru mæður með áráttu- og þráhyggjuröskun líklegri en hinar mæðurnar til að 

gagnrýna börn sín og sýna ýkt tilfinningatengsl við þau (Challacombe og Salkovskis, 2009). 

Fræðsla og meðferð. Vísbendingar hafa komið fram þess efnis að hugsanir um að deyða 

eigið barn sé ekki nægilega vel þekkt einkenni áráttu- og þráhyggjuröskunar og að röskunin 

kunni jafnvel að vera ranglega greind vegna þess. Þetta kom meðal annars fram í rannsókn 

Booth, Friedman, Curry, Ward og Stewart (2014). Sendir voru matslistar til geðlækna og 

geðlæknanema í starfsnámi sem innihélt einkennasögu einstaklings sem hafði áður greinst 

með áráttu- og þráhyggjuröskun, fengið hugræna atferlismeðferð ásamt lyfjameðferð og 

haldið bata í þrjú ár. Einkennasagan innihélt allar upplýsingar um einkenni viðkomandi utan 

upplýsinga um greiningu og meðferð en eitt aðaleinkennið var endurteknar hugsanir um að 

deyða barnið sitt. Þátttakendur voru beðnir að útlista hver þeim þætti líkleg greining, meta 

hættuna á ofbeldi á kvarða 0-10 og að lýsa viðeigandi meðhöndlun fyrir einstaklinginn. Þar á 

meðal hvort þörf væri á innlögn og hvort hafa ætti samband við barnaverndaryfirvöld. 

Niðurstöður þeirra sýndu af 43 sem svöruðu voru 62% sem töldu áráttu- og þráhyggjuröskun 

eina af líklegum greiningum. Þeir sem töldu það ekki, mæltu oftar með innlögn og að haft 

yrði samband við barnaverndayfirvöld, einnig mátu þeir hættuna á ofbeldi meiri en þeir sem 

töldu röskunina eina af líklegum greiningum (Booth o.fl., 2014). Rannsakendur benda á að 

þetta algenga einkenni áráttu- og þráhyggjuröskunar gefi ekki til kynna að viðkomandi sé 

hættulegur og að afar mikilvægt sé að upplýsa heilbrigðisstarfsfólk um þráhugsanir af þessu 
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tagi. Slík fræðsla sé nauðsynlegt skref í baráttunni við áráttu- og þráhyggjuröskun, þar sem 

rétt greining verði að koma til svo hægt sé að veita viðeigandi meðferð (Booth o.fl., 2014).  

Vænlegast væri þó að beita fyrirbyggjandi úrræði svo þráhugsanir næðu ekki að þróast 

yfir í áráttu- og þráhyggjuröskun eftir barnsburð. Kannaður var árangur af slíku úrræði í 

rannsókn Timpano, Abramowitz, Mahaffey, Mitchell og Schmidt (2011). Fyrirbyggjandi 

meðferð sem sniðin var út frá hugrænum kenningum um þróun áráttu- og þráhyggjuröskunar, 

var innleidd í hefðbundna meðgöngu- og fæðingafræðslu. Meðferðin var innleidd með 

tvíblindri aðferð, fór fram vikulega í sex vikur og varði 30 mínútur í senn, meðferð til 

samanburðar var almenn fræðsla um kvíða og einkenni kvíðaraskana.  

Niðurstöður þeirra sýndu að ekki var marktækur munur á hópunum varðandi tíðni né 

innihald þráhugsana gagnvart barninu á neinum tímapunkti mælinga, mælt var einum, þremur 

og sex mánuðum eftir barnsburð. Aftur á móti var marktækur munur á alvarleika einkenna 

áráttu og þráhyggju á milli hópanna, mælt með Y-BOCS á öllum þremur tímapunktum. 

Samanburðarhópurinn var með alvarlegri einkenni í öllum mælingum og sýndi einkenni sem 

náðu klínískum mörkum. Jafnframt sýndi innanhópasamanburður að einkennin héldust stöðug 

yfir allar mælingar. Aftur á móti sýndi innanhópasamanburður hjá meðferðarhóp að alvarleiki 

einkenna var lægri sex mánuðum eftir barnsburð heldur en einum mánuði eftir barnsburð 

(Timpano o.fl., 2011). Þessar niðurstöður styðja við þá hugmynd að fýsilegt sé að innleiða 

fyrirbyggjandi meðferð í skipulagða fræðslu sem veitt er á meðgöngu. Fyrirbyggjandi 

meðferð af þessu tagi kemur ekki í veg fyrir að uppáþrengjandi hugsanir gagnvart barninu, 

heldur minnkar möguleikann á að slíkar hugsanir nái að þróast yfir í áráttu- og 

þráhyggjuröskun í kjölfar barnsburðar (Timpano o.fl., 2011).  

Rannsóknarmarkmið 

Þessi rannsókn er unnin upp úr gögnum rannsóknarinnar Geðheilsa kvenna og barneignir sem 

hófst hér á landi árið 2006 og lauk árið 2012. Meginmarkmið rannsóknarinnar er að varpa 

ljósi á tíðni áráttu- og þráhyggjuröskunar meðal íslenskra kvenna á meðgöngu og eftir 

barnsburð, sem og að kanna tengsl einkenna hennar við vanlíðan og þunglyndi. Skoðuð 

verður hver tíðni hennar er meðal barnshafandi kvenna sem og tíðni hennar eftir fæðingu. 

Fram kom hjá Zambaldi o.fl. (2009) að mjög hátt hlutfall kvenna hefur einkenni áráttu og 

þráhyggju án þess að ná greiningarviðmiðum og verður kannað hve hátt hlutfall íslenskra 

kvenna hefur áráttu annars vegar og þráhyggju hins vegar. Þá verður kannað meðal kvenna 

sem greinast með áráttu- og þráhyggjuröskun hver samsláttur er við þunglyndi. Talið er að 
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samsláttur verði í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna (Chaudron og Nirodi, 2010; 

Zambaldi o.fl., 2009) en þær sýndu að um það bil tíundi hluti kvenna með áráttu- og 

þráhyggjuröskun hafi þunglyndi samhliða á meðgöngu og rúmlega þriðjungur eftir barnsburð. 

Þá verður einnig kannaður samsláttur við áráttu annars vegar og þráhyggju hins vegar, bæði á 

meðgöngu og eftir barnsburð.  

Skoðað verður hvort ógagnleg viðhorf á meðgöngu hafi tengsl við áráttu- og 

þráhyggjuröskun eftir barnsburð. Búist er við að fram komi í samræmi við niðurstöður 

Abramowitz o.fl. (2007) að ógagnleg viðhorf á meðgöngu spá fyrir um alvarleika einkenna 

áráttu- og þráhyggjuröskunar eftir barnsburð. Þá verða tengsl þráhyggju og þunglyndis 

skoðuð og kannað hvort einkenni þunglyndis og vanlíðunar séu alvarlegri ef þráhyggja er til 

staðar eftir barnsburð, samanborið við þegar hún er ekki til staðar. Búist er við að niðurstöður 

verði í samræmi við fyrri rannsókn Abramowitz o.fl. (2003b) þar sem kom fram að einkenni 

þunglyndis væru alvarlegri þegar þráhugsanir eru til staðar.  
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Aðferð 

Þátttakendur 

Konur sem samþykktu þátttöku í rannsókninni Geðheilsa kvenna og barneignir voru alls 

2,525 og sóttu mæðraeftirlit árin 2006 til 2012 á tíu heilsugæslustöðum á höfuðborgarsvæðinu 

og einni á Akureyri. Þátttökuskilyrði voru að vera þunguð, hafa náð að minnsta kosti 16 ára 

aldri auk þess að vera íslenskumælandi og skrifandi. Útilokaðar frá þátttöku voru konur sem 

höfðu verið greindar með geðklofa, bráð geðrofseinkenni eða voru með verulega skerta 

hugræna færni samkvæmt mati heilbrigðisstarfsfólks viðkomandi heilsugæslustöðvar. 

Meðalaldur þátttakenda var 29,4 ár, Sf = 5,25 ár og var aldurspönnin 17-47 ár. Konurnar voru 

bæði frumbyrjur og fjölbyrjur og eignuðust bæði einbura og fjölbura. Ef kona missti fóstur, 

fæddi andvana barn eða ef barn dó í fæðingu, voru gögn um hana tekin út úr rannsókninni. 

Þær konur sem fæddu barn fyrir 36. viku, fylltu ekki út skimunarlista á 36. viku meðgöngu en 

gögn fyrri skimunarlista voru höfð inni í rannsókninni. Konur sem mældust með þunglyndi 

eða kvíða var boðin meðferð.  

Mælitæki 

Mini International Neuropsychiatric Interview-plus (MINI-Plus; Sheehan o.fl., 1997) var 

notað við greiningu áráttu- og þráhyggjuröskunar sem og þunglyndis. Þetta er stutt staðlað 

viðtal, byggt á viðmiðum DSM-IV greiningarkerfisins. MINI greiningarviðtalið tekur um það 

bil 20 mínútur í fyrirlögn og felur í sér 26 þætti. Þeir greina ævireynslu og/eða yfirstandandi 

þunglyndi, óyndi, geðhvarfasýki, felmtursröskun, víðáttufælni, félagskvíða, einfalda fælni, 

áráttu- og þráhyggjuröskun, áfallastreituröskun, áfengis- og vímuefnaröskun eða ánetjun, 

almenna kvíðaröskun, átröskun, líkömunarröskun, heilsukvíða, líkamsskynjunarröskun og 

verkjaröskun. Enska útgáfa MINI hefur góða próffræðilega eiginleika, með áreiðanleika á 

milli matsmanna k = 0,88-1,0 og endurprófunar áreiðanleika k = 0,76-0,93 (Lecrubier o.fl., 

1997). Þó eru engar upplýsingar tiltækar um próffræðilega eiginleika fyrir íslensku þýðinguna 

á MINI.  

Edinborgarkvarðinn (Edinburgh Postnatal Depression Scale) (EPDS; Cox o.fl., 1987) 

var notaður til að mæla vanlíðan. Þetta er sjálfsmatskvarði sem samanstendur af 10 atriðum 

og var þróaður til að skima fyrir einkennum þunglyndis í kjölfar barnsburðar. Kvarðinn tekur 

til algengustu einkenna þunglyndis þó ekki líkamlegra einkenna á borð við þreytu eða 

breytinga á matarlyst þar sem búast má við slíku við barneign. Spurningum á kvarðanum eru 

gefin stigin 0-3 eftir því hve vel fullyrðingarnar eiga við undangegna viku. Kvarðinn gefur 
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heildarstig 0-30 þar sem hærri tala gefur til kynna meiri vanlíðan. Dæmi um atriði á 

kvarðanum eru „Ég hef getað hlegið og séð spaugilegu hliðarnar á lífinu“, „Ég hef verið 

döpur og liðið ömurlega“. Kvarðinn hefur verið þýddur á íslensku og gefur góða 

próffræðilega eiginleika með áreiðanleika α = 0,8 (Thome, 2003).  

Standardised Assessment of Personality – Abbreviated Scale (SAPAS; Moran o.fl., 2003) 

er staðlað mat á persónuleikavandamálum sem inniheldur 8 atriði. Atriði kvarðans eru 

tvíkostabreytur með svarmöguleikana „já“ eða „nei“. Þar sem ekki lá fyrir sérstök mæling á 

ógagnlegum viðhorfum á meðgöngu, voru notuð tvö atriði (6 og 8) listans til þess, sem voru 

„ertu yfirleitt áhyggjufull?“ og „þarftu yfirleitt að gera allt fullkomlega og óaðfinnanlega?“. 

Þóttu þessi atriði samsvara ákveðnum þáttum OBQ eins og fullkomnunaráráttu, þörf fyrir 

vissu, ofmat á ógn og ábyrgð á skaða. Fram kom hjá Abramowitz o.fl. (2007) að ógagnleg 

viðhorf mæld með OBQ á meðgöngu spá fyrir um alvarleika einkenna áráttu og þráhyggju 

eftir barnsburð. Til ógagnlegra viðhorfa töldust játandi svör við báðum spurningum og til 

samanburðar ógagnleg viðhorf talin ekki vera til staðar ef svarað var játandi við annarri 

spurningunni eða neitandi við þeim báðum. 

Depression Anxiety and Stress Scales (DASS; Lovibond and Lovibond, 1995) var 

notaður til að meta einkenni þunglyndis. Kvarðinn inniheldur 42 atriði sem ætlað er að skima 

fyrir einkennum þunglyndis, kvíða og streitu á þremur samsvarandi undirkvörðum, sem hafa 

14 atriði hver. Þátttakendur meta á fjögurra punkta kvarða 0-3 hve vel ákveðnar fullyrðingar 

eiga við undangengna viku. Heildarstig hvers undirkvarða geta verið 0-42 sem skipt er í fimm 

flokka eftir alvarleika. Fyrir þunglyndi teljast 0-9 stig eðlileg einkenni, 10-13 stig væg, 14-20 

stig miðlungs, 21-27 stig alvarleg einkenni og ≥ 28 stig eru talin mjög alvarleg einkenni. 

Kvarðinn hefur verið þýddur á íslensku og gefur góða próffræðilega eiginleika með 

áreiðanleika α = 0,97 fyrir þunglyndiskvarðann (Björgvin Ingimarsson, 2010).  

Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er langtímarannsókn, þar sem mælt var á tveimur tímapunktum. Fyrri mæling fór 

fram á 16. viku meðgöngu og fór seinni mæling fram 20 vikum eftir barnsburð. Fyrri 

greiningarviðtöl fóru fram á meðgöngu 2-4 vikum eftir skimanir á 16., 25. eða 36. viku. 

Seinni greiningarviðtöl fóru fram 12-14 vikum eftir barnsburð. Frumbreyturnar voru ógagnleg 

viðhorf og þráhyggja en fylgibreyturnar tíðni áráttu- og þráhyggjuröskunar og alvarleiki 

einkenna bæði þunglyndis og vanlíðunar. 
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Framkvæmd 

Konur á 12.-14. viku meðgöngu voru beðnar að taka þátt í rannsókninni, þær sem samþykktu 

þátttöku, skrifuðu undir upplýst samþykki í mæðraeftirliti á 16. viku og svöruðu þá jafnframt 

SAPAS kvarðanum. Haft var samband við þær konur sem skimuðust jákvætt með EPDS á 

meðgöngu (16., 25. og 36. viku) og þær beðnar að mæta í greiningaviðtal sem fór fram 2-4 

vikum seinna. Þá var til samanburðar haft samband við konur af handahófi sem skimuðust 

neikvætt og þær einnig beðnar að mæta í greiningarviðtal.  

Reyndir matsaðilar tóku MINI greiningarviðtalið við þátttakendur og unnu í kjölfarið 

greiningar út frá viðmiðum DSM-IV greiningarkerfisins. Áreiðanleiki á milli matsmanna var 

góður eða k = 0,86. Þá var 12-14 vikum eftir barnsburð haft samband við þær konur sem tekin 

voru viðtöl við á meðgöngu og þær beðnar að mæta í slíkt viðtal öðru sinni, sem fór fram með 

sama sniði og áður. Mælingar með EPDS og DASS fóru fram 20 vikum eftir barnsburð. 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Úrvinnsla gagna fór fram með gangavinnsluforritinu SPSS 20,0 (Statistical Package for the 

Social Sciences, version 20). Áður en hafist var handa við úrvinnslu ályktunartölfræði voru 

gögnin skoðuð, dreifing þeirra og forsendur tölfræðiprófa kannaðar. Tíðnigreining var gerð til 

að kanna algengi áráttu- og þráhyggjuröskunar, áráttu og þráhyggju á meðgöngu og eftir 

barnsburð. Samsláttur þunglyndis við áráttu- og þráhyggjuröskun og einkenni hennar var 

kannaður í krosstöflum. Millihópasamanburður var gerður milli kvenna með ógagnleg viðhorf 

á meðgöngu og kvenna sem voru ekki með slík viðhorf. Notað var kí-kvaðrat próf (chi- 

square) til að kanna hvort munur væri á tíðni áráttu- og þráhyggjuröskunar eftir barnsburð 

þessara hópa. Leiðrétt leif var skoðuð til að kanna hve mikið rauntíðni viki frá væntitíðni 

áráttu- og þráhyggjuröskunar hjá hópunum.  

Dreifing stiga á þunglyndiskvarða DASS listans sýndi töluverða jákvæða skekkju. Ekki 

var hægt að gera ráð fyrir normaldreifingu þar sem tvöföld skekkja í dreifingu skora var 

nokkuð hærri en staðalvillan. Kannað var því með Mann-Whitney U prófinu hvort munur 

væri skorum þunglyndiskvarða DASS milli kvenna sem voru þráhyggju eftir barnsburð og 

þeirra sem ekki voru með þráhyggju. Kannað var með t prófi hvort munur væri á skorum 

EPDS milli kvenna með þráhyggju eftir barnsburð og þeirra sem ekki voru með þráhyggju.  
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Niðurstöður 

Lýsandi tölfræði 

Svarhlutfall þátttakenda var mismunandi milli kvarðanna, sjá má í töflu 1 svarhlutfall hvers 

kvarða fyrir sig, ásamt hlutfalli þeirra sem einnig mættu í seinna greiningarviðtal. 

Tafla 1. Svarhlutfall af N = 2525 og þeirra sem einnig mættu í greiningarviðtal eftir 

barnsburð 

 Svarhlutfall  

á kvarða (n) 

Mættu einnig í 

viðtal (n) 

SAPAS 25,9% (655) 16,63% (420) 

EPDS 14,3% (360) 9,6% (243) 

DASS 14,1% (357) 9,6% (243) 

Hlutfall kvenna sem svaraði SAPAS á 16. viku meðgöngu og mætti einnig í 

greiningarviðtal 12-14 vikum eftir barnsburð var 16,63% af heildarfjölda þátttakenda. Hlutfall 

kvenna sem mætti í greiningarviðtal 12-14 vikum eftir barnsburð og svaraði EPDS og DASS 

20 vikum eftir barnsburð var 9,6% af heildarfjölda þátttakenda. 

Tíðni áráttu- og þráhyggjuröskunar og samsláttur við þunglyndi 

Fyrra greiningarviðtal fór fram á meðgöngu og var tekið við 575 þátttakendur. Tafla 2 sýnir 

tíðni áráttu- og þráhyggjuröskunar, áráttu og þráhyggju á meðgöngu, ásamt samslætti 

þunglyndis.  

Tafla 2. Tíðni áráttu- og þráhyggjuröskunar og einkenna á meðgöngu og samsláttur 

þunglyndis 
     Hlutfall (n)      Þunglyndi (n) 

Áráttu- og þráhyggjuröskun 8,2% (47)      44,7% (21) 

Árátta 4,3% (25)      24% (6) 

Þráhyggja 12% (69)      43,5% (30) 

Hlutfall kvenna sem var með áráttu- og þráhyggjuröskun á meðgöngu var 8,3% og voru 

44,7% þeirra einnig með þunglyndi. Hlutfall þeirra sem var með áráttu var 4,3% og voru 24% 

þeirra einnig með þunglyndi. Þá voru 12% kvennanna með þráhyggju á meðgöngu og voru 

43,5% þeirra einnig með þunglyndi. Greiningarviðtal var tekið öðru sinni 12-14 vikum eftir 

barnsburð við 465 mæður. Tafla 3 sýnir hlutfall og fjölda mæðra með áráttu- og 

þráhyggjuröskun, áráttu og þráhyggju eftir barnsburð sem og samslátt við þunglyndi meðal 

þeirra. 
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Tafla 3. Tíðni áráttu- og þráhyggjuröskunar og einkenna eftir barnsburð og samsláttur 

þunglyndis 
     Hlutfall (n)      Þunglyndi (n) 

Áráttu- og þráhyggjuröskun 8% (37)      45,9% (17) 

Árátta 4,3% (26)      30,8% (8) 

Þráhyggja 13,8% (64)      34,4% (22) 

Hlutfall kvenna sem var með áráttu- og þráhyggjuröskun 12-14 vikum eftir barnsburð var 

8% og voru 45,9% þeirra einnig með þunglyndi. Hlutfall þeirra sem var með áráttu var 5,6% 

og voru 30,8% þeirra einnig með þunglyndi. Þá voru 13,8% kvennanna með þráhyggju 12-14 

vikum eftir barnsburð og af þeim voru 34,4% einnig með þunglyndi. 

Tengsl þráhyggju og þunglyndis 

Konur með þráhyggju 12-14 vikum eftir barnsburð voru með að marktækt hærra skor á EPDS 

kvarðanum 20 vikum eftir barnsburð M = 12,37, Sf = 3,61 heldur en konur sem ekki voru með 

þráhyggju M = 8,54, Sf = 4,95; t(245) = 7,357; p = 0,007. Einnig kom fram munur á skorum 

þunglyndiskvarða DASS milli kvenna með þráhyggju og þeirra sem ekki voru með 

þráhyggju. Mann-Whitney prófið sýndi að konur með þráhyggju 12-14 vikum eftir barnsburð 

skoruðu marktækt hærra á þunglyndiskvarða DASS 20 vikum eftir barnsburð U = 1612,5; p ˂ 

0,001 heldur en konur sem ekki höfðu þráhyggju. Því má ætla að einkenni þunglyndis eftir 

barnsburð hafi verið alvarlegri meðal þeirra sem höfðu þráhyggju. 

Tengsl ógagnlegra viðhorfa við áráttu- og þráhyggjuröskun  

Meðal þeirra kvenna sem höfðu ógagnleg viðhorf á 16. viku meðgöngu voru 14,6% með 

áráttu- og þráhyggjuröskun 12-14 vikum eftir barnsburð en þetta hlutfall var 5,4% ef konur 

höfðu ekki ógagnleg viðhorf á 16. viku meðgöngu. Tafla 5 sýnir hlutfall og fjölda kvenna 

með áráttu- og þráhyggjuröskun 12-14 vikum eftir barnsburð eftir því hvort voru með 

ógagnleg viðhorf á 16. viku meðgöngu eða ekki. 

Tafla 4. Tíðni áráttu- og þráhyggjuröskunar eftir barnsburð eftir því hvort ógagnleg 

viðhorf voru til staðar á meðgöngu 
         Ógagnleg viðhorf  

  Já                        Nei 

Áráttu- og 

þráhyggjuröskun  
Já 14,6% (15)         5,4% (17) 

 Nei 85,4% (88)         94,6% (300) 
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Kannað var með kí-kvaðrat prófi hvort munur væri á hlutföllum kvenna með áráttu- og 

þráhyggjuröskun 12-14 vikum eftir barnsburð milli kvenna sem voru með ógagnleg viðhorf á 

16. viku meðgöngu og þeirra sem ekki voru með slík viðhorf. Niðurstöður kí-kvaðrat prófsins 

reyndust marktækar χ
2
(1, N = 420) = 9,349; p = 0,002 og má því ætla að tíðni áráttu- og 

þráhyggjuröskunar eftir barnsburð sé hærri hjá konum með ógagnleg viðhorf á meðgöngu. 

Einnig sýndi staðlaða leifin (standardized residual) að konur sem voru með ógagnleg viðhorf 

á meðgöngu voru 2,6 staðalfrávikum fyrir ofan væntitíðni sína fyrir áráttu- og 

þráhyggjuröskun eftir barnsburð. 
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Umræða 

Barneign með tilheyrandi streitu og aukinni ábyrgð er talin gera þróun áráttu- og 

þráhyggjuröskunar líklegri (Fairbrother og Abramowitz, 2007) en um þriðjungur kvenna með 

röskunina fær hana á meðgöngu eða eftir barnsburð (Dhuri og Parkar, 2014). Skiptir þar 

sköpum hvort algengar uppáþrengjandi hugsanir séu mistúlkaðar og fjalla hugrænar kenningar 

um ógagnleg viðhorf sem lykilþátt í því samhengi (Salkovskis, 1985; Rachman, 1997). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar voru samræmi við það sem sett hefur verið fram um þróun 

áráttu- og þráhyggjuröskunar við barneign (Abramowitz o.fl., 2007). Þar sem konur sem voru 

með ógagnleg viðhorf á meðgöngu voru oftar með áráttu- og þráhyggjuröskun eftir barnsburð 

en konur sem ekki höfðu slík viðhorf. Þó er varnagli settur við ályktanir sem draga má út frá 

þessum niðurstöðum þar sem ekki getur talist fullvíst að mælingar á ógagnlegum viðhorfum 

með tveimur atriðum SAPAS listans hafi í raun samsvarað mælingum þessara viðhorfa 

gerðum með OBQ (Abramowitz o.fl., 2007). 

Rannsóknir hafa bent til þess að algengi áráttu- og þráhyggjuröskunar sé hærra meðal 

kvenna við barneign en almennt megi búast við á hverjum tímapunkti meðal fólks (Fontenelle 

o.fl., 2006; Uguz o.fl., 2007; Zambaldi o.fl., 2009). Niðurstöður þessarar rannsóknar eru þar 

engin undantekning þar sem tíðni áráttu- og þráhyggjuröskunar var nokkuð há eða 8% eftir 

barnsburð. Aftur á móti var tíðni röskunarinnar töluvert hærri á meðgöngu en búist var við og 

kom fram hjá Uguz o.fl. (2007), þar sem algengi var 3,5% á síðasta hluta meðgöngu en gögn 

þessarar rannsóknar sýndu að 8,2% kvennanna voru með áráttu- og þráhyggjuröskun á 

meðgöngu. Einnig var tíðni áráttu og þráhyggju há meðal kvennanna, en þó var tíðni 

þráhyggju nærri þreföld á við tíðni áráttu bæði á meðgöngu og eftir barnsburð. Þessi munur 

kann að einhverju leyti vera skýrður með mælingunni, því með MINI er einungis spurt um 

áráttuhegðun en ekki hugsun, það er hlutleysingu og kunna niðurstöðurnar því að veita óljósa 

mynd af áráttu kvenna eftir barnsburð. Þar sem rannsóknir hafa sýnt að hlutleysing, eins og 

forðun eða útilokun hugsana eru þær aðferðir sem mæður nota einna helst til að takast á við 

þráhugsanir sínar (Fairbrother og Abramowitz, 2007; Fairbrother og Woody, 2008). Það má 

því ætla að einhver hluti kvenna sem var með þráhyggju eftir barnsburð, kunni að hafa í raun 

verið með áráttu- og þráhyggjuröskun, þar sem áráttan hefur verið hugsun rétt eins og 

þráhyggjan. 

Samsláttur þunglyndis við áráttu- og þráhyggjuröskun á meðgöngu var einnig nokkuð 

hærri en niðurstöður fyrri rannsókna hafa gefið til kynna. Næstum helmingur kvenna var með 
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þunglyndi samhliða röskuninni á meðgöngu en þetta hlutfall var mun lægra eða um tíundi 

hluti samkvæmt niðurstöðum Chaudron og Nirodi, (2010). Þessi munur kann að skýrast af 

fjölda þátttakenda, en viðtal var tekið við 24 þátttakendur þegar samsláttur var kannaður í 

rannsókn Chaudron og Nirodi, (2010). Hins vegar var samsláttur þessara raskana eftir 

barnsburð í takt við niðurstöður Zambaldi o.fl. (2009) en um það bil helmingur mæðra með 

röskunina voru með þunglyndi samhliða henni. Einnig var nokkuð stór hluti kvenna sem hafði 

áráttu eða þráhyggju með þunglyndi, eða um fjórðungur kvennanna sem voru með áráttu á 

meðgöngu. Meðal mæðra sem voru með áráttu eftir barnsburð var um þriðjungur með 

þunglyndi. Þó var nokkur munur á tíðni þunglyndis meðal mæðra með þráhyggju samanborið 

við konur á meðgöngu, næstum helmingur þeirra sem höfðu þráhyggju á meðgöngu voru með 

þunglyndi samanborið við þriðjung eftir barnsburð. Þetta kom á óvart í ljósi niðurstaðna 

Abramowitz o.fl. (2003b) þar sem fram kom að þráhugsanir eftir barnsburð hafi tengsl við 

alvarleika þunglyndiseinkenna. Aftur á móti þegar borin voru saman þunglyndiseinkenni hjá 

mæðrum með þráhyggju og mæðrum sem ekki voru með þráhyggju eftir barnsburð, kom í ljós 

að einkenni þunglyndis voru alvarlegri meðal þeirra sem voru með þráhyggju og er það í 

samræmi við niðurstöður Abramowitz o.fl. (2003b). Auk þess voru einkenni vanlíðunar eftir 

barnsburð alvarlegri hjá mæðrum sem voru með þráhyggju en hjá þeim sem ekki voru með 

þráhyggju. Þetta er í samræmi við það sem áður hefur komið fram þess efnis að konur upplifa 

mikla vanlíðan vegna þráhugsana sinna (Abramowitz o.fl, 2003b).  

Mæður hræðast þráhugsanir sínar og gera hvað sem er til að koma í veg fyrir að börn 

þeirra hljóti skaða (Abramowitz o.fl., 2003a; Brandes o.fl., 2004). Þetta er í raun hluti 

vandans þar sem þessi hræðsla og vanlíðan ýtir undir hlutleysingu og viðheldur þar með þeim 

vítahring sem einkennir áráttu- og þráhyggjuröskun (Fairbrother og Abramowitz, 2007). 

Mæður eru einnig hræddar við að segja frá óhugnaði hugsana sinna vegna hræðslu um að 

teljast vera ógn við öryggi barna sinna (Newth og Rachman, 2001). Þessi ótti er ekki 

ástæðulaus þar sem þráhugsanir um að skaða barn sitt er ekki nægilega vel þekkt einkenni 

áráttu- og þráhyggjuröskunar (Booth o.fl., 2014). Gríðarleg þörf er á miðlun upplýsinga um 

þráhugsanir kvenna eftir barnsburð til heilbrigðisstarfsfólks. Mikilvægt er að fagaðilar sem 

koma að eftirliti kvenna við barneign hafi þekkingu og færni til þess að bera kennsl á þessar 

hugsanir sem algengt einkenni áráttu- og þráhyggjuröskunar, en telji þær ekki merki um 

yfirvofandi hættu (Booth o.fl., 2014). Einnig er grundvallaratriði að konur séu upplýstar um 

algengi þessara hugsana og merkingaleysi þeirra, slíkri fræðslu er upplagt að miðla til kvenna 
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þegar sótt er mæðraeftirlit, enda er æskilegt að fylgst sé með geðheilsu kvenna á meðan 

meðgöngu stendur (Landlæknisembættið, 2008). Fyrirbyggjandi úrræði sem byggja á 

hugrænum kenningum um fræðslu á algengi og eðli uppáþrengjandi hugsana, ógagnlegra 

viðhorfa og afleiðinga hlutleysingar, minnka verulega hættuna á að áráttu- og 

þráhyggjuröskun nái að þróast í kjölfar barnsburðar (Timpano o.fl., 2011). Einnig þætti 

vænlegt að spurt sé út í hugsanir um að skaða barnið sitt eða vanlíðan vegna þeirra við 

fyrirlögn EPDS níu vikum eftir barnsburð. Þannig má mögulega koma í veg fyrir að konur 

sem hafa ógagnleg viðhorf og eru með slíkar hugsanir þjáist í kyrrþey og festist í vítahring 

áráttu- og þráhyggjuröskunar (Abramowitz o.fl., 2003a; Newth og Rachman, 2001). Með því 

að veita móðir viðeigandi fræðslu eða meðferð, þegar hún tjáir sig um tilvist þessara hugsana, 

er einnig dregið úr langtímaafleiðingum sem röskunin kann að hafa á geðheilsu móður og 

þroska barns (Challacombe og Salkovskis, 2009; Reck o.fl., 2013). 

Brýn þörf er á endurskilgreiningu á vanlíðan kvenna við barneign, bæði innan 

heilbrigðiskerfisins og ekki síst meðal fólks almennt enda er þunglyndi eftir barnsburð aðeins 

ein birtingarmynd þeirrar vanlíðunar. Færa þarf umræðuna frá þeirri einstefnu sem einkennir 

hana í dag um „fæðingarþunglyndi“ enda sýna niðurstöður rannsókna að konur sem eru með 

vanlíðan á meðgöngu eru langt um oftast með kvíðaraskanir, ekki þunglyndi (Lydsdottir o.fl., 

2014; Matthey o.fl., 2013). Enn fremur eru kvíðaraskanir jafnalgengar og þunglyndi eftir 

barnsburð (Brockington o.fl., 2006). Einnig er rík þörf á frekari rannsóknum, þar sem 

fræðasamfélagið hefur ekki beint kröftum sínum að áráttu- og þráhyggjuröskun á meðgöngu 

og eftir barnsburð í eins ríkum mæli og tilefni er til. Styðja þarf betur við niðurstöður þeirra 

rannsókna sem þegar hafa sýnt fram á samræmi hugrænna kenninga við þróun röskunarinnar. 

Mælingar á áráttu- og þráhyggjuröskun meðal kvenna við barneign þurfa að ná utan um 

hugræna þætti líkt og hlutleysingu. Sér í lagi vegna þess að birtingarmynd einkenna 

röskunarinnar er oft dulin í hugsunum meðal kvenna sem af henni þjást. Slíkar rannsóknir 

hafa gríðarlegt mikilvægi þar sem einkenni áráttu- og þráhyggjuröskunar eiga þó nokkra 

hlutdeild í vanlíðan kvenna á meðgöngu og eftir barnsburð. 
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