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Úrdráttur 

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni til B.S. gráðu í hjúkrunarfræði frá Háskólanum á 

Akureyri. Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna upplifun feðra af bráðakeisara ásamt því að 

kanna hvaða áhrif upplifunin getur haft á sálræna líðan þeirra. Einnig er tilgangur hennar að 

kanna hvaða áhrif bráðkeisari getur haft á samband og samskipti feðra við maka sinn og barn. 

Rannsóknarspurning sem leitast verður við að svara er: Hver er upplifun feðra af bráðakeisara, 

hvaða áhrif hefur hún á sálræna líðan feðra og samband þeirra við maka og barn?  

Eldri rannsóknir sýna að flóknar tilfinningar og hugsanir eiga sér stað meðal feðra þegar 

tekin er ákvörðun um bráðakeisara. Feður sem ganga í gegnum bráðakeisara með maka sínum 

geta fengið áfall, ásamt því upplifa atburðinn sem mikinn streituvald, neikvæða og yfirþyrmandi 

reynslu sem leitt getur til langtíma áhrifa á sálræna líðan þeirra. Rannsóknir sýna að líkur eru á 

að feður þrói með sér þunglyndi og/eða áfallastreituröskun fái þeir enga aðstoð við að vinna úr 

áfallinu, en það getur leitt til neikvæðra áhrifa á samband þeirra við maka og barn. 

Þessi rannsókn byggist á eigindlegri aðferðafræði þar sem stuðst verður við Vancouver-

skólann í fyrirbærafræði. Úrtakið verður úr þýði íslenskra karlmanna á aldrinum 25-45 ára sem 

lent hafa í bráðakeisara með maka sínum. Þróaður var viðtalsrammi með sjö hálfstöðluðum 

spurningum. Við vinnslu á viðtalsrammanum var tekið viðtal við föður sem gengið hafði í 

gegnum tvo bráðakeisara með eiginkonu sinni. 

 Mikil þörf er á að rannsaka áhrif bráðakeisara á feður þar sem þeir fá litla sem enga fræðslu 

né eftirfylgd í mæðra, ung- og smábarnavernd. Einnig virðist heilbrigðisstarfsfólk og samfélagið 

ekki vera meðvitað um þau áhrif sem bráðakeisari getur haft á feður og fjölskyldur þeirra. 
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Abstract 

This research proposal is a final dissertation leading to a B.Sc. degree in nursing from the 

University of Akureyri. The purpose of this study is to examine the affect a mother’s acute 

caesarean section has on the father. It explores the psychological impact of the experience. The 

objective is to explore the impact an acute C-Section can have on a father’s relationship with his 

spouse and child. Through research, we will attempt to answer the question: How do fathers 

experience an acute caesarean section and what effect does this experience have on their 

psychological well-being and their relationship with their spouse and child? 

Earlier studies have shown that complex feelings and thoughts occur among fathers when 

the decision of an acute caesarean section is made. Fathers can experience their partner acute 

caesarean section as a shock, powerful stress cause, negative and an overwhelming experience 

that can lead to long-term effects on psychological well-being. Studies show that it is likely the 

fathers may develop depression and/or PTSD if they receive no support, which can lead to 

negative effects on relationships with their spouses and child. 

This research is based on qualitative methodology with reference to the Vancouver school of 

Phenomenology. The sample includes Icelandic men aged 25-45, who experienced acute 

caesarean section with their partner. The frame for interviewing was developed with seven semi-

standard questions. While processing the interview frame, an interview was conducted with a 

father who had gone through two acute caesarean sections with his wife. 

There is a great need to research the impact of acute caesarean sections on fathers, since they 

receive little or no support or follow-up as a part of that program for mothers and infants. It also 

seems that health professionals and the surrounding community are not aware of the impact that 

acute caesarean section can have on fathers and their families. 
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Þakkarorð 

Við viljum þakka öllum þeim sem veitt hafa okkur stuðning og ráðleggingar við vinnslu 

þessarar ritgerðar. Sérstaklega viljum við þakka Þorbjörgu Jónsdóttur sem leiðbeint hefur okkur í 

gegnum ritgerðina og sýnt hefur okkur ómældan stuðning, þolinmæði og sveigjanleika. Einnig 

viljum við þakka Gunnari Frímannssyni fyrir yfirlestur ritgerðarinnar, Haraldi Ingólfssyni fyrir 

þýðingar, Herdísi Margréti Ívarsdóttur og Eyrúnu Huld Haraldsdóttur fyrir aðstoð við yfirlestur 

og viðmælanda fyrir að deila reynslu sinni með okkur. Við viljum þakka fjölskyldum okkar, 

mökum og börnum fyrir þá þolinmæði og ómældan stuðning sem þau hafa veitt okkur síðustu 

misserin, án þeirra værum við ekki að skrifa þessi þakkarorð.  

Að lokum viljum við þakka hvert öðru fyrir síðastliðin ár og alla þá vinnu, gleði og tár sem 

fallið hafa í gegnum námið og þessi ritgerðarskrif.   
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1 Inngangur 

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni höfunda til B.S. gráðu í hjúkrunarfræði við 

Háskólann á Akureyri. Rannsóknaráætlunin er gerð af þremur nemum á fjórða ári í hjúkrunar-

fræði undir leiðsögn Þorbjargar Jónsdóttur lektors við Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á 

Akureyri. Í verkefninu er farið yfir breytta þátttöku feðra á meðgöngu og fæðingu á síðastliðnum 

áratugum ásamt því að skoða upplifun þeirra af fæðingarferlinu. Könnuð eru áhrif bráðakeisara á 

upplifun feðra ásamt þeim afleiðingum sem reynsla þeirra getur haft á sálræna líðan og 

fjölskyldur þeirra í kjölfarið.  

Meginmarkmið rannsóknaráætlunarinnar er að varpa ljósi á þær afleiðingar sem bráðakeisari 

getur haft á sálræna líðan feðra og fjölskyldur þeirra. Einnig er markmiðið að sýna fram á þörfina 

fyrir breytt viðhorf heilbrigðiskerfisins til feðra í bráðakeisurum og afleiðinga sem upplifanir 

þeirra af aðgerðinni geta haft.  

Í inngangi er farið yfir tilgang og markmið rannsóknarinnar, hver bakgrunnur viðfangs-

efnisins er og hvað gildi það hefur fyrir hjúkrunarfræði. Skilgreind eru meginhugtök verkefnisins 

ásamt því að rannsóknarspurningin og tilgátur hennar eru lagðar fram. Í lok inngangs er svo 

fjallað um heimildaöflun og framgang hennar ásamt stuttri samantekt úr kaflanum.  

1.1 Bakgrunnur viðfangsefnisins 

Reynsla og upplifun höfunda þessarar ritgerðar er sú að feður séu settir á hliðarlínuna þegar 

fæðingarferlið dregst á langinn og þegar það endar í bráðakeisara. Í námi okkar og störfum 

höfum við orðið þess áskynja að lítil áhersla er lögð á hlutverk og líðan feðra í fæðingarferlum 

og í ung- og smábarnavernd. Fagleg og persónuleg reynsla okkar er að bráðakeisarar hafa 

skammtíma- og langtímaáhrif á mæður. Því vildum við kanna nánar reynslu feðra í bráða-
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aðstæðum og þannig komast að því hvaða áhrif og afleiðingar bráðakeisarigeta haft á þá. Við 

teljum að mikilvægt sé að heilbrigðisstarfsfólk horfi á feður sem hluta af fjölskyldunni og 

fæðingarferlinu. Við vinnslu þessarar ritgerðar kom í ljós að lítið er um nýlegar rannsóknir á 

upplifun feðra af fæðingarferlinu en á árunum 1996-1999 var þetta viðfangsefni töluvert 

rannsakað. Einnig sáum við að flestar rannsóknir sem fjalla um bráðakeisara horfa eingöngu á 

mæður, upplifun þeirra og hvaða afleiðingar þeir hafa á sálræna líðan þeirra.  

1.2 Tilgangur og markmið rannsóknar 

Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að kanna upplifun feðra af því að lenda í bráðakeisara 

með maka sínum. Rannsóknin mun leitast við að rannsaka þau áhrif sem þessi upplifun hefur á 

sálræna líðan og hvaða áhrif hún getur haft til lengri tíma litið. Einnig mun rannsóknin kanna 

hvaða áhrif upplifunin getur haft á samband föður við maka og barn til lengri tíma.  

Markmið rannsóknarinnar er annarsvegar að auka meðvitund heilbrigðisstarfsfólks um þann 

stuðning sem feður þarfnast þegar þeir ganga í gegnum fæðingarferlið með maka sínum. Hins 

vegar að auka þekkingu á og meðvitund heilbrigðisstarfsfólks um þær afleiðingar sem bráða-

keisari geta haft á feður.  

1.3 Gildi fyrir hjúkrunarfræði 

Höfundar þessarar ritgerðar telja mikilvægt að rannsaka nánar upplifun feðra af bráðakeisara 

og möguleg áhrif hennar á líf þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar má nýta í fræðslu til hjúkrun-

arfræðinga og ljósmæðra sem ætti að auka þekkingu þeirra á þeim afleiðingum sem upplifun 

feðra getur haft á fjölskyldur þeirra. Með þessu væri hægt að efla fræðslu og eftirfylgni til feðra í 

mæðra-, ung- og smábarnavernd. 
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1.4 Rannsóknarspurningar og tilgáta 

Í rannsókninni verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hver er upplifun feðra af 

bráðakeisara, hvaða áhrif hefur hún á sálræna líðan feðra og samband þeirra við maka og barn? 

Tilgáta höfunda þessarar ritgerðar er sú að bráðakeisari geti leitt til sálrænnar vanlíðunar feðra og 

haft neikvæðar afleiðingar. 

1.5 Skilgreining meginhugtaka 

Áfallastreituröskun: Kvíðaröskun sem einstaklingar geta þróað með sér eftir að hafa 

upplifað áfall eða válega atburði. Það sem einkennir þennan sjúkdóm er alvarlegur kvíði, endur-

upplifun á atburði, svefntruflanir og skerðing á lífsgæðum (American Psychiatric Association, 

2013). 

Bráðakeisari: Bráðaaðgerð þar sem skurður er gerður þvert yfir kviðinn á móðurinni, rétt 

fyrir ofan lífbeinið og barninu náð þar út. Aðgerðin er framkvæmd við tvennskonar aðstæður, 

þegar móðir og barn eru talin vera í lífshættu og til þess að fyrirbyggja lífshættulegt ástand 

(American Pregnancy Association, 2016).   

Sálræn vanlíðan: Neikvæð tilfinning eða líðan sem getur skert athafnaþrek og daglega 

virkni einstaklinga ásamt því að hafa mikil áhrif á lífsgæði einstaklinga. Þetta eru tilfinningar á 

borð við kvíða og depurð ásamt ýmsum einkennum geðsjúkdóma (American Psychiatric 

Association, 2013) 

Tengslamyndun foreldra og barns: Persónulegur gagnvirkur ferill milli barns og foreldra 

þess. Hegðun barnsins ýtir undir tengslamyndun við foreldrana og þar af leiðandi hvernig 

foreldrar annast barnið (Flaherty og Sadler, 2011).  
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Þunglyndi: Lyndisröskun sem leiðir til mikillar andlegar vanlíðunar. Það sem einkennir 

þennan sjúkdóm er stöðugt lækkað geðslag. Hann hefur áhrif á hugsanir, líðan og hegðun 

einstaklinga (American Psychiatric Association, 2013). 

1.6 Heimildaöflun 

Við heimildaleit í rannsóknaráætluninni notuðu höfundar gagnagrunna frá Cinahl, Ebsco, 

Ovid, Psycarticales, Leitir.is, Science direct og Google scholar. Einnig studdust höfundar við 

ritstýrðar fræðibækur sem og heimildalista úr rannsóknum sem fundust í heimildaleitinni. 

Leitarorðin sem notuð voruð við heimildaöflun voru: fathers, birth, newborn, cesarean, c-section, 

emergency cesarean section, experience, birth mode, depression, PTSD, bonding, fatherhood, 

paternal role, postpartum, father and infant relationship, first time fathers, birth experience, 

separation, early postnatal discharge, disconnection, presence at birth, parentcraft, psychological, 

postpartum depression, traumatic birth, complicated birth, anxiety, childbirth education, 

intrapartum care og midwives. 

1.7 Samantekt 

Í þessum kafla voru rannsóknarspurningin og tilgáta okkar lögð fram. Farið var yfir 

markmið og tilgang rannsóknaráætlunarinnar sem er að kanna hvaða áhrif bráðakeisari hefur á 

sálræna líðan feðra og hvaða afleiðingar sú upplifun hefur til lengri tíma. Farið var yfir bakgrunn 

viðfangsefnisins sem leiddi í ljós að skortur er á nýlegum heimildum. Við teljum því að þetta 

rannsóknarefni sé mikilvægt til þess að bæta upplýsingar um viðfangsefnið sem leitt getur til 

breytinga innan heilbrigðiskerfins. Skilgreind voru meginhugtök og farið var yfir hvernig 

heimildaröflun átti sér stað.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er fræðileg samantekt um upplifun feðra af fæðingu og bráðakeisara sem og 

hver sálræn líðan feðra verður í kjölfarið. Byrjað er á því að fjalla um almenna upplifun feðra af 

meðgöngu og fæðingu maka síns ásamt þeim breytingum sem orðið hafa á þátttöku feðra síðustu 

áratugina. Einnig er almenn umfjöllum um áhrif heilbrigðisstarfsfólks á upplifun feðra af 

fæðingarferlinu sem og þau tilfinningatengsl sem feður finna gagnvart nýburanum. Farið er yfir 

skilgreiningu á keisaraaðgerð og tíðni á Íslandi. Rætt er um upplifun feðra af bráðakeisara og þær 

tilfinningar sem fylgja aðstæðunum, ásamt því að farið er yfir upplifanir feðra af framkomu og 

umönnun heilbrigðisstarfsfólks í bráðaaðstæðum. Loks er farið yfir þau áhrif sem bráðakeisari 

getur haft á feður og fjölskyldu þeirra til lengri og skemmri tíma.  

2.1 Upplifun feðra af meðgöngu og fæðingu 

Að eiga von á barni og verða faðir er í flestum tilfellum ánægjuleg og góð lífsreynsla. 

Viðhorf samfélagsins er að feður eigi að finna fyrir spenning og gleði á meðgöngu en sú er ekki 

alltaf raunin. Feður upplifa oft á tíðum miklar og sterkar tilfinningar á meðgöngu, allt frá gleði til 

þunglyndis. Viðhorf karlmanna í föstu sambandi gagnvart meðgöngu og fæðingu geta verið mjög 

ólík milli einstaklinga (Boyce, Condon, Barton og Corkindale, 2007). Rannsókn Fenwick, Bayes 

og Johansson (2012) sem könnuðu væntingar og upplifun feðra af meðgöngu og fæðingu sýndi 

að margir feður upplifðu mikinn kvíða, óöryggi og blendnar tilfinningar þegar maki þeirra 

upplýsti þá um þungunina þrátt fyrir að hún hefði verið plönuð. Gengur því verðandi feðrum í 

mörgum tilvikum illa að búa sig undir nýja hlutverkið. Verðandi feðrum finnst erfitt að hugsa til 

breytinganna og þeirra skyldna sem þeir munu gegna eftir fæðinguna (Fägerskiöld, 2008). 

Rannsókn Boyce o.fl. (2007) sýndi að verðandi feður sem voru veikir félagslega, áttu við 
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sálfélagsleg vandamál að stríða og/eða voru í erfiðu sambandi upplifðu erfiðari tíma á 

meðgöngunni en aðrir feður, sem þeir lýstu sem mikilli angist. Schumacher, Zubaran og White 

(2008) bentu á að ef saga var um kvíða og þunglyndi meðal verðandi feðra, voru auknar líkur á 

að meðganga og fæðing ýttu undir sjúkdómseinkennin. 

Meðgöngutímabilinu er skipt í þrjá hluta. Fyrsti hluti nær frá getnaði til 13. viku, annar hluti 

nær frá 14. – 27. viku og sá þriðji nær frá 28. viku fram að fæðingu (Lowdermilk, 2012). 

Karlmenn ganga í gegnum tilfinningarússíbana á fyrsta hluta meðgöngu maka síns sem hjálpar 

þeim að aðlagast nýjum aðstæðum og föðurhlutverkinu. Breytingar verða því í kjölfarið á 

andlegri og félagslegri líðan þeirra til hins betra þegar komið er á annan hluta meðgöngunnar. Í 

flestum tilvikum hefst aðlögunarferlið á milli 12. til 18. viku meðgöngu og lýkur í kringum 24. 

til 26. viku (Fenwick o.fl., 2012). 

Á þriðja hluta meðgöngunnar verða hugsanir og tilfinningar feðra hins vegar neikvæðari og 

þeir finna á ný fyrir kvíða og óöryggi (Fenwick o.fl., 2012). Rannsókn Longworth og Kingdon 

(2011) þar sem 11 feður tóku þátt sýndi að flestir feðurnir fjarlægðust maka sinn á þriðja hluta 

meðgöngunnar. Fjarlægðin stafaði í sumum tilvikum af líkamlegum breytingum kvennanna, 

einnig fannst þeim erfitt að leiða hugann að yfirvofandi fæðingu, sársaukanum sem makinn átti 

eftir að ganga í gegnum og því andlega álagi sem fylgir fæðingu. Einnig sýndi rannsóknin að 

fjarlægðin stafaði oft af óvissu um hvert hlutverk föðurins væri í lok meðgöngunnar. Draper og 

Ives (2013) rannsökuðu þau umskipti sem karlmönnum finnst oft verða á lífi sínu við að verða 

feður. Rannsóknin sýndi að með því að fjarlægjast maka sinn á þriðja hluta meðgöngu minnkuðu 

neikvæðar tilfinningar þeirra gagnvart meðgöngunni. 

Á þriðja hluta meðgöngu verða ákveðnar breytingar á hegðun og hugsun hjá flestum 

verðandi mæðrum. Þessar breytingar kallast hreiðurgerð en á þessu tímabili undirbýr móðirin 
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heimilið fyrir komu barnsins og aðlagast þannig móðurhlutverkinu betur (Walsh, 2006). Fenwick 

o.fl. (2012) bentu á að verðandi feður upplifðu einnig hreiðurgerðartímabil líkt og mæður. Þeir 

bjuggu sér til lista í huganum yfir þá hluti sem tengdir voru heimilinu og því sem þurfti að ljúka 

áður en barnið fæddist. Fyrir marga verðandi feður hefur fjarlægðin á þriðja hluta meðgöngunnar 

letjandi áhrif á hreiðurgerð og verður þeim því oft lítið úr verki. Þurfa þeir því oft aukna 

hvatningu frá maka sínum til þess að koma ókláruðum verkum af stað aftur.  

Á meðgöngu finna feður fyrir hræðslu, kvíða og óvissu varðandi meðgöngu og fæðingu 

(Fenwick o.fl., 2012). Rannsókn Hildingsson, Johansson, Fenwick, Haines og Rubertsson (2014) 

sýndi að 14% þeirra karlmanna, sem voru að verða feður í fyrsta sinn, upplifðu meiri kvíða en 

þeir sem höfðu áður gengið í gegnum fæðingu. Niðurstöður rannsóknar Li o.fl. (2009) sýndu að 

með því að halda undirbúningsnámskeið fyrir feður eykst öryggi og ánægja þeirra á meðgöngu 

og í fæðingu. Með því að auka fræðslu og upplýsingagjöf til feðra um fæðingar, svara 

spurningum þeirra og leiðbeina um hvernig þeir gætu aðstoðað maka sinn á meðgöngu og við 

fæðingu verður auðveldara fyrir þá að takast á við nýja hlutverkið sem leiðir af sér betri tengsla-

myndun við nýburann (Draper og Ives, 2013; Li o.fl., 2009). Draper og Ives (2013) færðu rök 

fyrir því að í mæðravernd eigi ekki eingöngu að undirbúa mæður heldur einnig feður, þar sem 

fræðsla og undirbúningur fyrir meðgöngu og fæðingu snúa að báðum foreldrum.  

2.2 Feður við fæðingu 

Leavitt (2003) bentu á að hlutverk feðra á meðgöngu og í fæðingu hefðu breyst og þróast 

mikið síðustu áratugina. Áður fyrr var mikil andstaða við þátttöku feðra í fæðingu og var þeim 

stranglega bannaður aðgangur meðan á henni stóð. Var þá talið að þeir gætu verið smitberar og 

þannig sýkt nýfædda barnið með nærveru sinni í fæðingunni. Einnig var talið að ef karlmenn 
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yrðu vitni af fæðingu gæti það haft hræðilegar afleiðingar fyrir sálarlíf og andlega líðan þeirra, 

jafnvel gæti þessi upplifun leitt af sér kynferðislega bælingu.. Talið var að nærvera feðra gæti 

einnig haft truflandi áhrif og þar með hægt á framgangi fæðingarinnar. Það var ekki fyrr en upp 

úr 1960 sem konur gerðu sér fyrst grein fyrir því að verðandi feður höfðu löngun til að deila 

lífsreynslunni með maka sínum og vildu vera viðstaddir fæðinguna. Í dag taka flestir feður, sem 

eru í föstu sambandi eða sambúð, þátt í meðgöngunni, mæta í mæðravernd, taka þátt í foreldra-

námskeiðum og eru aðalstuðningsaðilar í fæðingunni (Piotrowski, 2012). Rannsóknir sýna að ef 

feður taka virkan þátt í fæðingunni auðveldar það þeim umskiptin að föðurhlutverkinu ásamt því 

að efla tengslamyndun við móður og barnið (Draper og Ives, 2013; Li o.fl., 2009).  

Feður geta upplifað aðstæður og umhverfi á fæðingardeildum sem ógnvekjandi, finnst þeim 

þeir þá ekki hafa lengur stjórn á aðstæðum sem eykur á vanlíðan. Því hafa ekki allir feður löngun 

til þess að vera viðstaddir fæðingu. Í þessum aðstæðum líður þeim oft mjög illa en eftir 

fæðinguna gleyma þeir þessari neikvæðum tilfinningum og eftir situr spennandi og dásamleg 

minning (Hildingsson o.fl., 2014). 

Samkvæmt Johansson, Rubertsson, Rådestad og Hildingsson (2012) töldu feður að hlutverk 

sitt í fæðingu væri að veita stuðning og að vera til staðar fyrir maka sinn. Í rannsókn Ellberg, 

Högberg og Lindh (2010) þar sem könnuð var reynsla og upplifun 1474 feðra af umönnun á 

fæðingardeildum bentu niðurstöður til þess að feður upplifðu að þeir höfðu engin áhrif eða 

ákvörðunarrétt í fæðingunni þar sem þeir töldu fæðingarferlið vera eingöngu milli móðurinnar og 

ljósmóðurinnar. Þeir upplifðu sig gjarnan á hliðarlínunni ásamt því að vera ekki sinnt. Þeim 

fannst þeir því ekki virkir þátttakendur í fæðingunni og olli það þeim vanlíðan og einmanaleika. 

Mikil óvissa fylgdi því í kjölfarið um hvert hlutverk þeirra inni á fæðingarstofunni væri og 

hvernig þeir gætu komið sér betur inn í hlutverk styðjandi föðurs (Johansson o.fl., 2012; 
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Longworth og Kingdon, 2011). Það að standa á hliðarlínunni og upplifa hjálparleysi sem og að 

horfa á móðurina þreytta reynist feðrum erfitt. Þeir finna til með maka sínum og vilja gera allt 

sem þeir geta en upplifa úrræðaleysi og vanmátt þar sem þeir fá ekki leiðbeiningar um hvað þeir 

geta gert (Zwedberg, Bjerkan, Asplund, Ekéus og Hjelmstedt, 2015). Því þurfa feður aðstoð við 

að skilja og skilgreina hlutverk sitt í fæðingunni sjálfri (Johansson o.fl., 2012).  

Rannsóknir sýna að starfsfólk á fæðingardeildum sinnir verðandi foreldrum ekki á 

heildrænan hátt eins og þeir óska sér. Foreldrarnir líta á sig sem eina heild og vilja njóta 

stuðnings hvort af öðru. Líta þeir á samband sitt sem öryggisnet í fæðingunni og leita þannig eftir 

tilfinningalegum stuðningi hvort frá öðru. Heilbrigðisstarfsfólk á fæðingardeildum gleymir oft á 

tíðum að hugsa um foreldrana sem eina heild og sýna því ekki alltaf tilfinningalegu sambandi 

þeirra virðingu. Oftast er það því aðeins móðirin sem er í sviðsljósinu og fær alla athyglina 

(Ellberg o.fl., 2010; Fenwick o.fl., 2012). Ekki má heldur gleyma því að feður þekkja maka sinn 

í flestum tilfellum best og vita hvers hann þarfnast. Ef heilbrigðisstarfsfólk leiðbeinir feðrum við 

að finna hlutverk sitt í fæðingunni geta þeir veitt maka sínum góðan stuðning (White, 2007). 

Starfsfólk fæðingardeilda hefur mikil áhrif á upplifun feðra af fæðingum. Framkoma þess 

getur leitt til þess að upplifun feðra verði ekki eins jákvæð og æskilegt er (Johansson o.fl., 2012). 

Í rannsókn Johansson o.fl. (2012) töldu feður umönnunina vera framúrskarandi ef þeir höfðu 

fengið umhyggju frá starfsfólkinu. Þannig náði að myndast gott meðferðasamband sem hjálpaði 

feðrunum að ráða við eigin tilfinningar í fæðingunni og upplifðu þeir fæðinguna í kjölfarið sem 

jákvæða. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að ljósmæður og heilbrigðisstarfsfólk þurfi að vera 

meðvitað um þau áhrif sem það getur haft á upplifun feðra í fæðingu. Í rannsókn Hildingsson, 

Cederlöf og Widén (2011) var leitast eftir að greina hvert hlutfall feðra, sem upplifðu jákvæða 

tilfinningu í eðlilegri fæðingu, væri og hver upplifun þeirra væri af þjónustu starfsfólksins. Kom í 
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ljós að nánast allir, eða 95% þeirra sex hundruð feðra sem tóku þátt, voru mjög ánægðir með 

þjónustuna. Lögð var áhersla í rannsókninni á upplifun feðra af eigin þátttöku í fæðingunni, 

upplýsingaflæði til þeirra frá starfsfólki um framgang fæðingar og viðveru ljósmóður í fæðingu. 

Rannsóknin sýndi að til þess að tryggja ánægju og jákvæða upplifun feðra þurfti upplýsingaflæði 

í fæðingunni að vera gott og að traust meðferðarsamband þyrfti að myndast á milli feðra og 

ljósmæðra (Hildingsson o.fl., 2011). 

2.3 Nýbakaðir feður 

Samkvæmt niðurstöðum Johansson o.fl. (2012) sem fjalla um áhrifaþætti á upplifun feðra af 

fæðingum, tengdust feður ekki móður og barni að fullu fyrr en komið var heim af 

fæðingardeildinni. Í dag útskrifast nýbakaðar mæður og nýburar fyrr af fæðingardeildum en áður 

og getur það haft áhrif á tengslamyndun feðranna við börnin. Einnig getur styttri sængurlega 

mæðra haft áhrif á líðan feðra og aukið álagið á þeim eftir að heim er komið (Johansson, Aarts 

og Darj, 2010a). Með þessu geta nýbakaðir foreldrar upplifað að þeim sé ýtt út af 

fæðingardeildunum áður en þeir eru tilbúnir til að takast á við breyttar aðstæður (Danbjørg, 

Wagner og Clemensen, 2014). Þessi breyting á sængurlegu leiðir ekki eingöngu til neikvæðra 

afleiðinga þar sem hún getur einnig haft góð áhrif á samband foreldranna. Samband þeirra 

styrktist oft þar sem þau þurfa að treysta á hvort annað við ákvörðunartöku og umönnun 

nýburans (Ellberg o.fl., 2010). Rannsókn Erlandsson og Lindgren (2011) sýndi að þegar heim 

var komið, vildu feður vera til staðar fyrir nýbakaða móðurina, létta undir álaginu á henni og 

gefa henni tíma til að jafna sig með því að sinna nýburanum sjálfir. Á sama tíma mynduðust 

dýpri tengsl milli föður og barns ásamt því að tengsl móður og barns urðu sterkari með aukinni 
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hvíld móðurinnar. Feðurnir voru því bæði andlegur og líkamlegur stuðningsaðilar mæðranna eftir 

fæðinguna og náðu þannig að efla maka sinn í nýja hlutverkinu.  

Við fæðingu barns eykst álagið á feður og er algengt að þeir upplifi breytingar á sambandi 

sínu við maka eftir fæðinguna. Á sama tíma mynda þeir tengsl við nýburann og upplifa því 

breytingarnar í sambandinu á ekki eins neikvæðan hátt og búast mætti við. Feður finna fyrir 

togstreitu milli vinnu og heimilis þar sem þeim finnst hugurinn reika annars vegar heim til móður 

og barns á meðan á vinnu stendur og hinsvegar leitar hugurinn oft í vinnu þegar þeir eru heima í 

fæðingarorlofi (Fägerskiöld, 2008). 

2.4 Tengslamyndun við barnið 

Tengslamyndun hefur verið skilgreind sem tvíþætt ferli þar sem annarsvegar hegðun 

barnsins ýtir undir tengslamyndun við foreldrana og hinsvegar þar sem það leiðir af sér 

hvatningu til foreldra til að veita barninu umönnun (Flaherty og Sadler, 2011). Barnið upplifir og 

finnur fyrir öryggi og vellíðan frá foreldrum ef góð tengslamyndun á sér stað (Redshaw og 

Martin, 2013). Nokkrir kenningasmiðir hafa skilgreint og þróað kenningar um tengslamyndun 

milli foreldra og barna. Freud taldi að tengslamyndun móður og barns yrði til vegna hæfileika 

móðurinnar til að fullnægja fæðuþörf nýburans. John Bowlby setti hins vegar fram þá tilgátu að 

tengslamyndun byggist fyrst og fremst á því að barnið læri með tímanum að einn ákveðinn 

einstaklingur veitir þeim mesta öryggið. Í kjölfarið myndast sérstakt samband milli barnsins og 

þess einstaklings sem oftast var móðirin. Sumir rannsakendur telja að tengslamyndun eigi sér 

stað áður en að barnið fæðist, það er að segja upphaf hennar verði þegar foreldrar ákveða að 

eignast barn (Feldman, 2011).  
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Tengslamyndunin hefur áhrif á framtíð barnsins og leggur grunninn að félagslegum 

tengslum þess út lífið. Frumtengslin sem verða fyrstu klukkustundirnar og dagana skipta 

meginmáli fyrir barnið því þau hafa áhrif á tengsl við foreldrana til lengri tíma ásamt því að vera 

undirstaðan fyrir framtíðina hvað varðar félagslega hegðun og líkamlega heilsu þess (Feldman, 

2011). 

Mikil breyting hefur átt sér stað í samfélaginu þar sem börn mynda í auknu mæli tengsl við 

fleiri en einn aðila þar sem feður taka meiri þátt í meðgöngu, fæðingu og uppeldi barna sinna. 

Eftir að barn fæðist byrjar aðlögunarferli foreldra við að tengjast barninu þar sem foreldrarnir 

byggja upp sitt eigið bandalag með barninu. Tengslamyndun barns við foreldra eru ólík eftir því 

hvort um er að ræða móður eða föður þar sem mismunandi áherslur eru á hvernig foreldrarnir 

nálgast barnið sitt. Feður leika meira við börn sín í leikjum sem krefjast áreynslu meðan mæður 

dunda sér meira með þeim í leikjum sem krefjast minni áreynslu. Í streituvaldandi aðstæðum 

leitar börn frekar til mæðra sinna. (Feldman, 2011). 

Þátttaka feðra á meðgöngu og í fæðingu hefur áhrif á tengslamyndun þeirra við barnið eftir 

fæðinguna. Þeir feður sem taka þátt í undirbúningnum og fæðingunni upplifa aukið öryggi og 

ánægju með nýja hlutverkið (Persson, Fridlund, Kvist og Dykes, 2012). Hlýja, ást, stuðningur og 

umhyggja feðra hefur mikil áhrif á tilfinningalega og félagslega velferð barnsins. Samkvæmt 

Feldman (2011) kom í ljós að sterkari tengsl eru á milli geðraskanna feðra og neikvæðrar 

hegðunar barnsins heldur en við geðraskana mæðra.  

Premberg, Hellström og Berg (2008) rannsökuðu tengslamyndun feðra milli móður og barns 

ásamt upplifun þeirra af föðurhlutverkinu fyrstu ár barnsins. Í ljós kom að margir feður áttu erfitt 

með að mynda tengsl við barnið og aðlagast því á meðan aðrir áttu auðveldara með 

tengslamyndunina. Mikilvægast fannst feðrunum að fá að vera með barninu fyrsta sólahringinn 
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eftir fæðinguna, því þeir töldu það auka tengsl sín við það. Allt frá fyrsta degi upplifðu feðurnir 

hamingju og gleði. Að eignast barn töldu þeir ekki of mikla skuldbindingu heldur forréttindi þar 

sem þeir fengu að fylgjast með barninu þroskast og dafna. Feður töldu þó mikilvægt að eiga 

áfram sín áhugamál og sinna þeim til að auðveldara væri að tengjast barninu. Einnig gerðu þeir 

sér grein fyrir að ef þeim leið vel þá endurspeglast það í líðan barnsins.  

Samkvæmt rannsókn Premberg o.fl. (2008) töldu feður fæðingarorlof vera góða leið til að ná 

sterkari tengslum við barn sitt. Töldu feðurnir mikilvægt að fá tækifæri til að hugsa um og leika 

við barnið dagsdaglega. Þeir vildu ekki vera háðir móðurinni við að veita barninu umönnun en 

fundu oft fyrir truflun á gæðastundum með barninu þegar gefa þurfti barninu brjóst. Töldu 

nokkrir feður í rannsókninni að tengsl sín við barnið væru sterkari en við móðurina. Í 

rannsókninni kom hins vegar í ljós að atvinnurekendur voru meginástæða þess að feður gátu ekki 

nýtt fæðingarorlofsrétt sinn til fulls sem leiddi af sér óánægju meðal feðra og mæðra. 

2.5 Keisaraaðgerðir 

Ekki er vitað með vissu hvenær fyrstu keisaraaðgerðirnar voru gerðar en samkvæmt 

heimildum hafa þær verið framkvæmdar allt frá fornöld í þeim tilgangi að bjarga barninu úr kvið 

móður sem var deyjandi eða dáin. Sú mýta hefur verið til um aldir að Julius Caesar hafi verið 

fyrsti einstaklingurinn sem tekin var með keisaraskurði því á ensku kallast aðgerðin cesarean 

section. Í raun er orðið dregið að latneska orðinu caedare sem þýðir að skera (U.S. National 

Library of Medicine, e.d.).  

Í dag er keisaraskurður gerður þvert yfir kvið móður rétt fyrir ofan lífbeinið og barninu náð 

þar út. Aðgerðin er gerð annaðhvort í deyfingu eða svæfingu sem fer eftir aðstæðum hverju sinni. 

Þessi aðgerð er framkvæmd við tvennskonar aðstæður, annars vegar sem valkeisara og hins 
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vegar sem bráðakeisari, þegar móðir og barn eru talin vera í lífshættu eða til þess að fyrirbyggja 

lífshættulegt ástand. Algengustu ástæður þess að gripið er til bráðakeisara eru þegar ófædda 

barnið verður fyrir súrefnisskorti í fæðingunni eða vegna tepptra hríða (American Pregnancy 

Association, 2016). 

Í klínískum leiðbeiningum á Sjúkrahúsinu á Akureyri eru keisaraaðgerðir skilgreindar í þrjá 

flokka eftir bráðleika: 

„Keisari grænn: Við fyrstu hentugleika. Starfsmenn komi á umsömdum tíma, ákveðnum af 

fæðinga- og svæfingalækni.“ (Sjúkrahúsið á Akureyri, 2016a)  

„Keisari gulur: Starfsmenn komi eins fljótt og hægt er, með öryggi. Sjúklingur fer á 

skurðstofu eftir fyrirmælum fæðinga- og svæfingalæknis.“ (Sjúkrahúsið á Akureyri, 2016b)  

„Keisari rauður: Starfsmenn komi strax. Leggja strax af stað með sjúkling á skurðstofu.“ 

(Sjúkrahúsið á Akureyri, 2016c) Sjá fylgiskjöl I-III.  

2.5.1 Tíðni keisara. Samkvæmt WHO (2015) hefur keisaratíðni farið hækkandi síðustu árin. 

Árið 1985 gaf stofnunin út yfirlýsingu varðandi ásættanlega tíðni keisaraaðgerða og mælir 

stofnunin með að hún sé á milli 10% til 15%. WHO (2015) hefur haldið þessari prósentutölu 

óbreyttri í 30 ár því ekki hefur verið sýnt fram á að hærri tíðni keisaraaðgerða dragi úr dánartíðni 

mæðra eða nýbura. Engar rannsóknir hafa sýnt að ávinningur sé af keisaraaðgerðum fyrir 

móðurina ef engin læknisfræðileg ástæða liggur að baki, hvorki til skemmri né lengri tíma litið. 

Keisaraaðgerðir sem og aðrar aðgerðir geta leitt af sér alvarlega fylgikvilla sem einnig geta haft 

áhrif á lífsgæði móður eftir aðgerðina. Því ætti aðeins að framkvæma keisaraaðgerð ef auknar 

líkur eru á að líf móður og/eða barns sé í hættu eða búast megi við öðrum fylgikvillum í fæðingu 

sem hafa áhrif á framgang hennar (WHO, 2015). 
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Keisaraaðgerð er ein algengasta skurðaðgerðin í heiminum nú á dögum (WHO, 2015). 

Sambærileg þróun hefur orðið á Íslandi á aukinni tíðni keisaraaðgerða líkt og í öðrum löndum. 

Árið 1982 var tíðni keisara 10% hér á landi og hefur sú tala farið hækkandi og náði hámarki sínu 

árið 2006 þegar keisaratíðni var 18% eða 761 keisaraaðgerð af samtals 4.344 fæðingum á Íslandi. 

Árið 2015 var keisaratíðni hér á Íslandi 16% eða 656 keisaraaðgerðir af 4.026 allra fæðinga á 

Íslandi (Embætti landlæknis, 2015). 

2.6 Upplifun feðra af keisaraaðgerðum 

Upplifun feðra af fæðingu barna sinna er almennt jákvæð og lýsa þeir henni sem frábærri og 

stórkostlegri reynslu (Johansson o.fl., 2012). Rannsókn Johansson o.fl. (2012) sýndi hins vegar 

að 63% feðra, þar sem maki þeirra lenti í bráðakeisara, upplifðu fæðinguna sem neikvæða. Lýstu 

þeir þá fæðingareynslu sinni sem miklum streituvaldi og óeðlilegri reynslu. Í rannsókn 

Johansson, Hildingsson og Fenwick (2013) þar sem leitast var við að skoða upplifun feðra af 

keisaraaðgerðum sýndu niðurstöður að flestir feður upplifðu keisaraaðgerð maka síns, bæði val- 

eða bráðakeisara, sem jákvæða. Fjórðungur töldu aðgerðina hins vegar vera blöndu af jákvæðri 

og neikvæðri reynslu. Johansson og Hildingsson (2013) sýndu hins vegar fram á að mismunandi 

aðstæður í fæðingu leiða til ólíkra upplifana hjá feðrum, þar sem 46% þeirra sem gengu í 

gegnum bráðakeisara sögðu að ferlið væri ófullnægjandi og hjúkruninni í kringum það væri 

ábótavant. Aðeins einn faðir í rannsókn Johansson o.fl. (2012) upplifði bráðakeisara maka síns 

sem jákvæðan atburð, taldi hann aðstæður hafa verið öruggar vegna fagmennsku starfsfólksins. 

Mun meiri streita er meðal feðra sem lenda í bráðakeisara með maka sínum en hjá öðrum 

feðrum í fæðingum (Johansson o.fl., 2012). Rosich-Medina og Shetty (2007) rannsökuðu 

upplifun karla, sem voru að verða feður í fyrsta sinn, af fæðingum í gegnum leggöng, val- og 
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bráðakeisara. Niðurstöðurnar sýndu að þeir feður sem gengu í gegnum bráðakeisara með maka 

sínum urðu kvíðnari, pirraðri og upplifðu sig að miklu leyti bjargarlausari í fæðingunni en ef 

makinn fæddi um fæðingarveg eða í valkeisara. Feður hafa einnig lýst yfirþyrmandi upplifun 

sinni af bráðakeisurum þar sem umhverfið á skurðstofunni er þeim ókunnugt og því ógnvekjandi. 

Þegar ákvörðun um bráðakeisara var tekin kom það þeim yfirleitt að óvörum og fengu þeir áfall 

þar sem þeir upplifðu aðstæður sínar óraunverulegar (Johansson o.fl., 2013; Johansson o.fl., 

2012; Nicholls og Ayers, 2007). Sú vitneskja að maki þurftu að undirgangast bráðakeisara jók á 

streitu þeirra og töldu þeir að alvarlegir hlutir gætu gerst. Einnig voru þeir hræddir um afdrif 

maka og barns (Lindberg og Engström, 2013; Longworth og Kingdom, 2011).  

Feður eru almennt áhyggjufullir um heilsu og velferð barna sinna hvort sem um val- eða 

bráðakeisara er að ræða (Johansson o.fl., 2013; Longworth og Kingdom, 2011). Flóknar 

tilfinningar og hugsanir geta því átt sér stað hjá þeim feðrum sem fá fregnir um að bráðakeisari 

sé í vændum. Geta þeir þá upplifað að þeir hafi ekkert vald á aðstæðunum og telja sig því þurfa 

að treysta læknunum þar sem líf maka og/eða barns gæti verið í hættu (Yokote, 2007; Johansson, 

Hildingsson og Fenwick, 2014). 

Feður sem eru aðskildir maka sínum á meðan á keisaraaðgerð stendur, hafa stöðugar 

áhyggjur af honum og barni sínu. Þeir þurfa því reglulega að fá upplýsingar um líðan móður og 

barns til að minnka eigin streitu. Það að fá að vera þátttakandi í undirbúningsferlinu fyrir 

aðgerðina þar sem þeir finna að maki sinn er í góðum höndum getur dregið úr streitu og gert 

upplifun þeirra jákvæðari (Lindberg og Engström, 2013). 

Í þeim tilvikum sem feður fá leyfi til að vera viðstaddir bráðakeisara eykst streita þeirra 

mikið vegna þeirrar óvissu sem þeir finna fyrir á meðan á aðgerðinni stendur. Skortur á þekkingu 

á tækjum og tólum á skurðstofum eykur einnig á streitu þeirra ásamt því að allur sá fjöldi 
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heilbrigðisstarfsfólks sem er inni á skurðstofunni getur leitt til aukinnar streitu (Johansson o.fl., 

2013). Í rannsókn Longworth og Kingdom (2011) leiddu skurðtjöldin sem aðskilja mæður og 

feður frá starfsfólkinu til vanmáttarkenndar hjá feðrum þar sem þeim fannst þeir sjá skurð-

læknana illa og að þeir fengju of litlar upplýsingar um framgang aðgerðarinnar. 

2.7 Þekkingarskortur og fyrri reynsla feðra. 

Í rannsókn Johansson o.fl. (2014) kom í ljós að feður töldu að svo lengi sem móðir og barn 

væru örugg og heilbrigð þá skipti fæðingarleiðin ekki neinu máli. Vitneskja feðra um keisara-

aðgerðir var mismunandi en flestir gerðu sér grein fyrir því að einhver áhætta fylgdi aðgerðinni 

eins og aukin hætta á sýkingu, að um skurðsár væri að ræða og að maki þeirra myndi hafa verki 

eftir á. Þeir gerðu sér einnig grein fyrir því að makinn yrði lengur að jafna sig og ætti erfiðara 

með hreyfingu en töldu þó að keisaraaðgerð væri minniháttar áhætta. Aðeins einn faðir í 

rannsókn Johansson o.fl. (2014) taldi að aðgerðin gæti haft einhverskonar áhrif á barnið. Í 

rannsókn Johansson, Rådestad, Rubertsson, Karlström og Hildingsson (2010b) kom í ljós að 6% 

karla vildu frekar að maki sinn fæddi með keisara en að barnið kæmi um fæðingarveg. Johansson 

o.fl. (2010b) töldu feður kjósa keisaraaðgerð fram yfir leggangafæðingu því þeir töldu aðgerðina 

auðveldari fyrir maka sinn. Leiddi rannsóknin í ljós að maka þeirra hafði verið ráðlagt að eiga 

með keisaraaðgerð vegna veikinda eða fyrri reynslu. Einnig sýndi rannsóknin að 8% af þeim 

feðrum sem áttu börn fyrir, völdu keisarafæðingu þar sem reynsla þeirra af fyrri fæðingum hafði 

reynst þeim erfið eða maki þeirra hafði farið í keisara áður. Rannsókn Yokote (2007) sýndi að ef 

fæðingarnar drógust á langinn og mæðurnar voru orðnar þreyttar bæði andlega og líkamlega 

vildu feðurnir auðvelda ferlið fyrir maka sinn, töldu þeir því að keisaraaðgerð gætu verið besta 

leiðin fyrir hann. 
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Feður upplifa viðbrögð eins og ótta, pirring og hjálparleysi vegna móður og barns þar sem 

þeir finna fyrir upplýsingaskorti í bráðaaðstæðum. Eiga þeir því stundum erfitt með að gera sér 

grein fyrir alvarleika aðstæðna (Lingberg og Engström, 2013). Sumir feður urðu hræddir um að 

vandamál gætu komið upp í kjölfar aðgerða vegna skurðsára eða blæðingarhættu en oft virtist 

vera skortur á þekkingu hjá þeim varðandi keisaraaðgerðir og þær hættur sem þeim fylgja. Ef 

þeir höfðu hinsvegar áður gengið í gegnum keisaraaðgerð með maka sínum gerðu þeir sér grein 

fyrir að mistök gætu átt sér stað í aðgerðinni (Johansson o.fl., 2013). 

2.8 Feður sem hluti af fjölskyldunni. 

Lindberg og Engström (2013) rannsökuðu upplifanir feðra af umönnun í inngripsfæðingum. 

Í rannsókninni kom fram að feður litu á sig sem hluta af fjölskyldunni og vildu styðja við maka 

sinn fyrir, á meðan og eftir fæðinguna. Í bráðaaðstæðum vildu feður vera nálægt maka sínum og 

barni þrátt fyrir að þeir upplifðu aðstæður bæði erfiðar og ógnvekjandi. Niðurstöður rannsókn-

arinnar sýndu einnig að feður upplifðu sig á hliðarlínunni þegar fæðinginþróaðist yfir í 

bráðakeisara. Kvíði og hjálparleysi magnaðist þá innra með þeim og fannst þeim þeir lítið geta 

gert fyrir maka sinn og barn. Reyndu þeir samt að sýnast rólegir út á við til að vekja ekki upp 

óróleika hjá maka sínum. Ljóst er að feður vilja hjálpa maka sínum og styðja þá en þeir vita ekki 

alltaf hvernig þeir eiga að gera það og hvað muni gagnast honum. Það að sitja kyrrir á meðan á 

aðgerð stendur reynist feðrum erfitt en með því að gegna hlutverki í aðgerðinni getur það leitt til 

þess að upplifun af fæðingunnni verður jákvæðari (Yokote, 2007; Johansson o.fl., 2013; 

Zwedberg o.fl., 2015). 

Fyrri rannsóknir sýna að feður vilja að heilbrigðisstarfsfólk líti á þá sem virka þátttakendur í 

fæðingunni og að það aðstoði þá ásamt því að hvetja þá áfram til að takast á við nýja hlutverkið 
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(Lindberg og Engström, 2013). Einnig hefur verið sýnt fram á að feður vilja að komið sé fram 

við þá af virðingu og samhygð þar sem álit þeirra og óskir varðandi fæðingarferlið séu teknar til 

greina og virtar í umönnunarferlinu. Ef virðing og samhygð er ekki fyrir hendi hjá heilbrigðis-

starfsfólki upplifa þeir afskiptaleysi af hálfu þess (Johansson o.fl., 2012). Mikilvægt er að 

heilbrigðisstarfsfólk hafi skilning á því að feður eru hluti af fjölskyldunni. Með því að hvetja þá 

til að aðlagast nýja hlutverkinu sínu og er starfsfólkið ekki eingöngu að styðja við feðurna heldur 

einnig alla í fjölskyldunni (Lindberg og Engström, 2013). Þegar feður upplifa það að ekki sé 

hugsað um þá og maka sinn sem eina heild finnst þeim þeir útilokaðir frá honum. Þetta gerist í 

tilfellum eins og í bráðakeisurum þegar þeir fá ekki að fara með inn á skurðstofuna. Þá upplifa 

þeir sig yfirgefna og að þeir gegni ekki lengur hlutverki sem maki og/eða faðir (Lindberg og 

Engström, 2013). White (2007) rannsakaði áfallastreituröskun hjá 21 feðrum í kjölfar áfalla í 

fæðingu. Í ljós kom að þeim fannst tilfinningalegar, félagslegar og andlegar hliðar þeirra ekki 

vera hafðar í huga meðal heilbrigðisstarfsfólks og gat það leitt til andlegrar vanlíðunar hjá þeim. 

Þegar um keisaraaðgerð var að ræða upplifðu feður jafnvel að ráðist hefði verið á líkama maka 

sinn og gat það haft sálræn áhrif á kynlíf þeirra og hjónaband. Feður upplifðu að 

heilbrigðisstarfsfólk horfi á þá sem stuðningsaðila og aðstoðarmenn í fæðingunni í stað þess að 

leyfa þeim að vera beinir þátttakendur. Því fannst þeim þeir oft vera útilokaðir frá fæðingunni þar 

sem ekki var tekið tillit til þess að þeir þekktu maka sinn vel og gátu því tekið ákvarðanir fyrir 

hönd hans í bráðaaðstæðum. Johnsson o.fl. (2013) sýndu fram á að ef feður töldu sig ekki fá 

nægilegar upplýsingar um framvindu keisaraaðgerðar urðu þeir hræddari og upplifðu sig frekar 

útundan í fæðingunni en ella. Einnig fundu feðurnir oft fyrir mikilli streitu út frá atburðunum 

sem þeir urðu vitni að eða mistúlkuðu. Með því að bæla niður tilfinningar sínar fundu feðurnir 

fyrir skömm, niðurlægingu, reiði og hjálparleysi. 
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Niðurstöður rannsóknar Johansson o.fl. (2014) sýndu að heilbrigðisstarfsfólk þarf að viður-

kenna og sýna skilning á að feður upplifa hræðslu og áhyggjur vegna maka og barns. Einnig þarf 

heilbrigðisstarfsfólk að gera sér grein fyrir því að þekking og skilningur feðra á áhættu í keisara-

aðgerðum er takmarkaður og þarf því upplýsingagjöf og ráðleggingar til þeirra að vera 

einstaklingsmiðaðar. Hafa ber þó í huga að upplýsingar eiga að gefa til kynna að aðgerð sé 

áhættumeiri en leggangafæðing. Með því að leyfa feðrum að vera þátttakendur í ákvörðunum 

getur starfsfólkið hjálpað til við að gera reynslu og upplifun þeirra jákvæðari. Einnig getur 

heilbrigðisstarfsfólk létt á áhyggjum feðra með góðri upplýsingagjöf á meðan á fæðingunni 

stendur. Gott meðferðarsamband milli heilbrigðisstarfsfólks og feðra getur þannig hjálpað 

feðrunum að komast í gegnum fæðingarferlið (Johansson o.fl., 2012). 

2.9 Stuðningur frá heilbrigðisstarfsfólki 

Í rannsókn Johansson o.fl. (2012) kom fram að þeir feður sem höfðu ekki jákvæða reynslu af 

fæðingunni voru líklegri til að finnast heilbrigðisstarfsfólkið óhæft. Þá spilaði inn í að þeir voru 

ekki sáttir við þá aðstoð og stuðning sem þeir fengu frá læknum og ljósmæðrum. Töldu margir 

feður að ljósmóðurin hafði ekki veitt þeim nægilegan stuðning á meðan á hríðunum stóð þar sem 

nærvera hennar var ekki eins mikil og þeir óskuðu. Í rannsókn Koppel og Kaiser (2001) fannst 

þeim að starfsfólkið gæfi sér ekki nægilegan tíma til að veita þeim reglulega upplýsingar því 

ljósmóðirinn var að fara inn og út af fæðingarstofunni. Gat það leitt til þess að þeir upplifðu 

hjálparleysi og óöryggi gagnvart því hvernig þeir gætu aðstoðað maka sinn. Ef ljósmóðir var 

mikið fjarverandi á útvíkkunartímabilinu töluðu feðurnir um að upplifa það á neikvæðan hátt. 

Feður töldu einnig að ljósmæðurnar gæfu ekki nægilegt færi á sér eftir fæðinguna til að ræða um 
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hana eða leiðbeina móðurinni varðandi brjóstagjöf. Með auknum stuðningi upplifðu feður sig 

hins vegar öruggi og að þeir hefðu stjórn á aðstæðunum (Johansson o.fl., 2012). 

Þegar upplýsingargjöf til feðra er ekki nægjanleg veldur það aukinni streitu hjá þeim 

(Johansson o.fl., 2012). Í rannsókn Johansson o.fl. (2013) voru tekin viðtöl við 22 feður um 

upplifun þeirra af keisara (val- og bráða-) með maka sínum. Rannsóknin leiddi í ljós að 

heilbrigðisstarfsfólk gegndi lykilhlutverki af upplifun feðra í keisaraaðgerðum. Ef þeir fundu 

fyrir upplýsingaskorti frá heilbrigðisstarfsfólki gat það leitt til þess að feðrunum fannst þeir vera 

týndir og útundan. Þeim fannst þeir þá ekki fá að vera hluti af fæðingarferlinu þar sem þeim var 

ekki leiðbeint um hvert hlutverk sitt væri. Niðurstaða rannsakenda var sú að til þess að minnka 

streitu feðra þurfti heilbrigðisstarfsfólk að sýna nærgætni og umhyggju þegar upplýsingum var 

komið til skila. Á skurðstofunum þarf heilbrigðisstarfsfólk að vera meðvitað um að svipbrigði 

sjást ekki í gegnum andlitsgrímur og skiptir augnaráð starfsfólksins því miklu máli þar sem 

auðvelt getur verið að mistúlka það. Augnsamband er einnig mikilvægt þar sem traust af hálfu 

feðranna getur skapast með því og þar með dregið úr streitu þeirra. Heilbrigðisstarfsfólk þarf 

einnig að vera meðvitað um málróm sinn og gefa frá sér hvetjandi skilaboð en ekki hvöss eða 

neikvæð því þau hafa áhrif á upplifun feðra. Ef heilbrigðisstarfsfólk gefur sér tíma til að sinna 

feðrum upplifa þeir frekar fagmennsku þess þar sem þeim finnast þeir öruggir, upplifa stuðning 

og finnast þeir hafa ákveðna stjórn á aðstæðunum (Johansson o.fl., 2013).  

Í rannsókn Yokote (2007) var skoðað hvað feður upplifðu og hugsuðu um maka sinn, barn 

og heilbrigðisstarfsfólk þegar vitað var að fæðingin yrði bráðakeisari. Rannsóknin sýndi að ef 

erfiðleikar áttu sér stað í fæðingu sem ógnað gæti barninu voru feður almennt ánægðir með 

hvernig heilbrigðisstarfsfólkið brást við þar sem þeir töldu að starfsfólkið hefði sýnt mikla 

þekkingu og brugðist skjótt við. Einnig töldu þeir heilbrigðisstarfsfólkið hugsa vel um maka sinn 
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á meðan hríðunum stóð þar sem þeir fengu nudd og hvatningu. Ef fæðingin drógst á langinn 

fundu feðurnir fyrir þreytu og depurð. Vildu þeir þá fá ráðleggingar og hvatningu frá heilbrigðis-

starfsfólkinu um hvað þeir gætu gert til þess að ná að hvílast. Feður vildu fá að vita um framgang 

fæðingarinnar á meðan á hríðunum stóð og í aðgerðunum vildu þeir fá upplýsingar um með 

hvaða hætti þeir gætu veitt maka sínum meiri stuðning. 

Ljósmæður og annað heilbrigðisstarfsfólk þarf að geta metið og hjálpað feðrum að finna 

hlutverk sitt í fæðingunni og á þetta sérstaklega við um bráðakeisara (Rosich-Medina og Shetty, 

2007). Hjúkrunarfræðinemar fá litla kennslu og þjálfun í að fræða og aðstoða verðandi feður í 

fæðingu. Því er einnig þörf á aukinni fræðslu til hjúkrunarfræðinema og hjúkrunarfræðinga 

þannig þeir verði meðvitaðir um hvernig best sé að aðstoða verðandi feður. Með aukinni vitund 

hjúkrunarfræðinga er hægt að minnka líkur á neikvæðri upplifun feðra í keisaraaðgerðum 

(Messner, 2010). 

Heilbrigðisstarfsfólk sem kemur fram af fagmennsku, deilir upplýsingum til feðra, sýnir 

þeim góða framkomu og hátterni, hefur jákvæð áhrif á upplifanir feðra af fæðingarferlinu. 

Mikilvægt er að tala við feður, útskýra og gefa stöðugar upplýsingar ásamt því að spyrja þá 

persónulegra spurninga eins og hvernig þeim líði. Með þessum hætti er hægt að halda feðrunum 

rólegum, veita þeim stuðning og leyfa þeim að taka þátt í fæðingarferlinu. Getur þetta leitt til 

ánægjulegri upplifunar og meira öryggis varðandi hlutverk sitt (Johansson o.fl., 2013).  

2.10 Líðan feðra eftir bráðakeisara 

Í rannsókn Johansson o.fl. (2013) kom í ljós að feður sem voru viðstaddir bráðakeisara og 

fengu að vera með inni á skurðstofunni upplifðu mikla streitu og áhyggjur af maka sínum og 

barni. Hins vegar fundu þeir fyrir miklum létti og áhyggjurnar hurfu um leið og barnið var fætt 
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og byrjað að gráta. En ef barnið byrjaði ekki að gráta strax eftir fæðinguna mögnuðust 

áhyggjurnar upp hjá þeim, þótt aðeins liðu nokkrar sekúndur frá fæðingunni og þar til barnið 

byrjaði að gráta. Þegar feðurnir í rannsókn Yokote (2007) fréttu að barnið væri heilbrigð 

upplifðu þeir mikinn létti og fundu fyrir þakklæti í garð maka síns fyrir alla þá erfiðu vinnu sem 

hann hafði lagt á sig. Ef barnið þurfti á aðstoð að halda frá barnalækni eða það þurfti að fara á 

vökudeild, urðu feðurnir hins vegar mjög áhyggjufullir og fundu fyrir togstreitu á milli þess að 

sinna maka sínum eða barni (Lindberg og Engström, 2013; Hinton, Locock og Knight, 2014). 

Lindberg og Engström (2013) sýndu fram á að feður vildu finna fyrir stuðningi frá heilbrigðis-

starfsfólki eftir fæðinguna. Töluðu nokkrir um að án stuðnings upplifðu þeir mikið óöryggi þegar 

þeir voru einir með barninu. Þrátt fyrir óöryggið töldu þeir það vera þakklætisverða og dýrmæta 

stund að fá að vera með barninu á meðan móðirin var enn á vöknun. Fannst þeim þeir þannig ná 

að tengjast barninu og upplifa föðurhlutverkið betur. Feðurnir vildu samt fá að hitta maka sinn 

eins fljótt og mögulegt var eftir aðgerðina þar sem þeir höfðu miklar áhyggjur af honum. Þegar 

feðurnir voru komnir inn á vöknun til móðurinnar upplifðu þeir að heilbrigðisstarfsfólkið þar 

hefði ekki nægilega þekkingu á umönnun nýbakaðra mæðra og nýbura. Fundu þeir fyrir óöryggi 

þeirra við umönnun á móðurinni, barninu og fjölskyldunni sem heild. Fannst þeim starfsfólkið á 

vöknun ekki geta hjálpað til við brjóstagjöfina né svara spurningum foreldranna. Þekkingarleysi 

og óöryggi starfsfólksins leiddi því til meiri streitu meðal feðranna. Vegna skorts á næði á 

vöknun, upplifðu feðurnir kvíða og streitu þar sem þeir voru hræddir um að nýburinn myndi 

trufla aðra sjúklinga á vöknun. Þegar á sængurkvennadeildina var komið fundu þeir fyrir mun 

meiri stuðning frá heilbrigðisstarfsfólkinu þar sem leiddi til þess að streita og kvíði þeirra 

minnkuðu aftur. 
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2.11 Langtímaáhrif bráðakeisara á föður 

Bráðakeisari getur leitt til áfalls hjá mæðrum og sýndi rannsókn Yokote (2007) fram á að 

feður sem horfa upp á maka og/eða barn í lífsháska voru í meiri hættu að fá áfall. Í rannsókn 

Hinton o.fl. (2014) kom í ljós að það að verða fyrir áfalli getur leitt til aukinnar hræðslu og 

streitu ásamt því að langvarandi áhrifa gætti hjá bæði feðrum og mæðrum. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar gerði heilbrigðisstarfsfólk sér ekki alltaf grein fyrir því að jafnvel 

þótt neyðartilfellið hefði endað vel gat það haft neikvæð áhrif á feður. Þegar fæðing endaði í 

bráðakeisara kom það feðrunum oftast að óvörum. Mikið umstang var í kjölfar ákvörðuninnar 

sem gat leitt til skorts á upplýsingaflæði til feðranna. Ef þeir fengu ekki upplýsingar um ástæðu 

þess af hverju maki þeirra fór í bráðakeisara og hvort barninu hefði orðið meint af, gat það leitt 

til áframhaldandi vanlíðunar og áhyggna meðal feðra. Eftir aðgerðina vildu þeir fá afhenta 

læknisskýrslu um fæðinguna og vitneskju um hvert hægt væri að leita ef spurningar vöknuðu hjá 

þeim (Lindberg og Engström, 2013). Niðurstöður rannsóknar Lindberg og Engström (2013) 

sýndu að með því að vekja máls á því við feðurna hvað hafði gerst í fæðingunni og með því að 

fara yfir fæðingarferlið með þeim hefðu feðurnir oftast færri spurningar. Í kjölfarið fundu þeir 

fyrir minni þörf á eftirfylgni eftir aðgerðina. Ef skortur var á upplýsingum var aukin hætta á að 

feðurnir þróuðu með sér langtímaáhrif vegna áfallsins. Hafði það ekki einungis áhrif á feðurna 

sjálfa heldur einnig á fjölskyldu þeirra (Hinton o.fl., 2014). 

Samkvæmt rannsókn Hinton o.fl. (2014) gat tilfinningalegur bati feðra eftir fæðingu, þar 

sem neyðartilfelli kom upp, haft langtíma áhrif á heilsu þeirra. Einnig gat það leitt til þunglyndis, 

endurupplifunar á atburðinum og áfallastreituröskunar. Einkennin gátu þá varað í nokkra mánuði 

eða ár eftir atburðinn og jafnvel leitt til taugaáfalls hjá feðrum ef um langvarandi veikindi var að 

ræða. 



Nú bráðliggur á                                                                 25 

 

 

2.11.1 Þunglyndi feðra. Þunglyndi er geðsjúkdómur sem getur komið upp hjá báðum 

kynjum. Þættir eins og skortur á áhuga eða ánægju, sorg, minnkaður svefn eða matarlyst, lítil 

einbeiting og sektarkennd eru einkenni sem einstaklingar með þunglyndi geta fundið fyrir. Hægt 

er að draga úr einkennum þunglyndis með sálrænni meðferð og/eða lyfjum (WHO, e.d.). Margar 

rannsóknir hafa verið gerðar á fæðingarþunglyndi mæðra og er talið að um 50-80% mæðra 

upplifi fæðingardepurð sem byrjar á fyrsta til öðrum degi eftir fæðingu og er í flestum tilfellum 

horfin á tíunda degi. Fæðingardepurð getur hins vegar þróast yfir í fæðingarþunglyndi í 10-15% 

tilfella (Alden, 2012). Feður eiga einnig á hættu að þróa með sér þunglyndi eftir fæðingu. Ef 

heilbrigðisstarfsfólk er ekki meðvitað um þá auknu hættu feðra á að þróa með sér þunglyndi eftir 

fæðingu og skortur er á aðstoð frá heilbrigðisstarfsfólkinu, getur þunglyndið í kjölfarið orðið 

viðvarandi fyrstu ár barnsins (Giallo o.fl., 2012). Í rannsókn Zhang o.fl. (2016) kom í ljós að um 

50% feðra, sem skimaðir voru fyrir þunglyndi með Edinborgarskalanum, sýndu einkenni 

fæðingarþunglyndis eftir fæðingu. Erfitt getur verið að skima eftir fæðingarþunglyndi hjá feðrum 

þar sem einkenni þeirra eru ólík einkennum mæðra og því ekki eins auðþekkjanleg. Einnig eru 

feður ekki eins viljugir að tjá sig um líðan sína, segja þeir sjaldan frá þeim einkennum sem þeir 

finna fyrir (O'Connell-Binns, 2009). Samkvæmt Goodman (2004) getur þunglyndi komið upp hjá 

1-26% feðra á fyrsta aldursári barnsins. Jákvætt samhengi er á milli þunglyndiseinkenna para 

þannig að ef mæður upplifa fæðingarþunglyndi eru 24-50% líkur á að feður upplifi einnig 

þunglyndi. Í rannsókn Iles, Slade og Spiby (2011) þar sem skoðuð voru tengsl maka og 

samfélagslegs stuðnings í tengslum við fæðingarþunglyndi og streitu eftir fæðingu, sýndu niður-

stöður að ef feður upplifðu þunglyndiseinkenni leiddi það til þess að mæðurnar upplifðu meiri 

streitu seinna meir. Líklegra var að ungir feður þróuðu með sér þunglyndiseinkenni sem rekja 

mátti til þekkingarleysis þeirra á fæðingarferlinu. Feður töldu að heilbrigðisstarfsfólk viður-
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kenndi ekki þá streitu sem þeir upplifðu í kjölfar fæðinganna. Faðir í rannsókn Iles o.fl. (2011), 

sem leitað hafði sér aðstoðar hjá lækni, fékk þau svör að kona hans hefði gengið í gegnum 

fæðinguna og því þyrfti hann að taka sér tak og styðja hana. Aðrir feður töluðu um að þeim 

fyndist erfitt að vinna sig út úr áfallinu og væru því farnir að einangra sig þar sem þeir áttu erfitt 

með að ræða tilfinningar sínar við fjölskyldu og vini. 

Langtímaáhrif andlegra vandamála hjá foreldrum eftir erfiða fæðingu getur haft áhrif á 

fjármál heimilisins sem og andlegar og tilfinningalegar hliðar fjölskyldunnar (Hinton o.fl., 2014). 

Ef annað foreldrið sýnir þunglyndiseinkenni getur það leitt til þess að það verði ekki eins 

meðvitað um þær hættur sem steðja að barninu í umhverfi þess. Einnig getur þunglyndi hjá öðru 

foreldrinu haft neikvæð áhrif á þroska barnsins. Þegar báðir foreldrar eru hins vegar þunglyndir 

eykst þessi hætta til muna. Til þess að koma í veg fyrir neikvæð áhrif á barnið er mikilvægt að 

bera kennsl á þunglyndi foreldra eins fljótt og mögulegt er. Góður stuðningur við fjölskylduna er 

því verðmætur til að hjálpa fjölskyldunni að aðlagast nýjum aðstæðum og koma henni í eðlilegt 

horf (Goodman, 2004). Reglubundnar skimanir fyrir þunglyndi hjá feðrum eru mikilvægar eftir 

fæðingu svo að hægt sé að veita stuðning og ráðgjöf þegar andleg vandamál koma upp. Með 

aukinni vitund almennings um þunglyndi og andlega vanlíðan feðra aukast líkur á að þeir leiti sér 

hjálpar. Þannig erum við ekki eingöngu að auka velferð feðra heldur einnig allra í fjölskyldunni 

(Giallo o.fl., 2012). 

2.11.2 Áfallastreituröskun (PTSD) hjá feðrum. Samkvæmt Margréti Blöndal (2007) er 

áfall skilgreint sem sterk streituviðbrögð einstaklings í kjölfar óvæntra atburða. Streita getur leitt 

til líkamlegra, hugrænna og tilfinningalegra viðbragða hjá einstaklingum. Í kjölfar áfalls geta 

birst einkenni eins og endurupplifun atburðarins, svefntruflanir, martraðir, að forðast aðstæður 

tengdar atburðinum, sektarkennd, sjálfsásakanir, pirringur, reiði og kvíði. Til að vinna sig í 
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gegnum áföll þurfa einstaklingar oft að fá aðstoð til að skilja betur líðan sína. Þeir þurfa einnig 

fræðslu um hvað gerðist þannig að þeir viti hvað hægt sé að gera til að takast á við þau viðbrögð 

sem þeir upplifa í framhaldinu. Einstaklingar sem horfa upp á maka eða ástvini verða fyrir 

alvarlegu slysi, lenda í lífshættu eða öðrum bráðaaðstæðum geta upplifað sterk streituviðbrögð í 

kjölfarið. Upplifun af hjálparleysi getur leitt til áfalls hjá einstaklingum sem missa stjórn á 

aðstæðum. Mikilvægt er að einstaklingar leiti sér aðstoðar finni þeir fyrir slíkum einkennum þar 

sem sjúkdómar eins og áfallastreituröskun, kvíði, þunglyndi og/eða áfengis- eða vímuefna-

sjúkdómar geta þróast í kjölfar áfalls (Margrét Blöndal, 2007). 

Feður eru í meiri hættu á að þróa með sér áfallastreituröskun ef vandamál verða í fæðingu, ef 

eitthvað fer þar úrskeiðis eða þeir upplifa neikvæðar tilfinningar á meðan á fæðingunni stendur 

(Ayers, Wright og Wells, 2007). Flestir feður finna fyrir skammvinnum áhrifum áfallsins en hjá 

sumum geta áhrifin orðið viðvarandi og á það sérstaklega við ef fæðingin hefur verið flókin eða 

hættuleg fyrir móður og/eða barn. Eftir áfall í fæðingu getur atburðarásin orðið ljóslifandi fyrir 

þeim, litrík, hávær og dramatísk og upplifa feðurnir í kjölfarið mikinn ótta, hjálparleysi eða 

hrylling (White, 2007). Þegar feður hafa þróað með sér áfallastreituröskun getur endurupplifun 

atburðarins virst jafn skýr hvort sem um nokkra mánuði eða mörg ár er að ræða frá fæðingunni 

(Hinton o.fl., 2014).   

Rannsókn Nicholls og Ayers (2007) á upplifun og áhrifum áfallastreituröskunar á mæður og 

maka þeirra sýndi að þættir eins og fæðingin sjálf, gæði umönnunar, samband foreldra og 

samband við barnið, höfðu áhrif á hvort feðurnir upplifðu áfall í fæðingu og hvort þeir þróuðu 

með sér áfallastreituröskun eftir hana. Við bráðakeisara upplifðu feður oft litla stjórn á aðstæðum 

sem leiddi til neikvæðra tilfinninga á borð við hjálparleysi, hræðslu, áfall og niðurlægingu. 

Flestir töluðu um að þeir hefðu fundið fyrir miklu hjálparleysi. Mikilvægt var fyrir feður að þeim 
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fyndist þeir vera vel upplýstir. Töldu þeir að upplýsingaskortur í fæðingunni, rangar og ónógar 

upplýsingar hefðu áhrif á áfallið við fæðinguna. Vantraust og mistök starfsmanna ásamt hátterni, 

hæfni og átökum milli/við starfsfólk höfðu einnig áhrif á upplifun feðranna. Að koma inn á 

skurðstofu reyndist yfirþyrmandi fyrir marga feður og gat umhverfið verið streituvaldandi og 

kallað fram áfall hjá feðrum (Nicholls og Ayers, 2007). 

Þátttakendur í rannsókn Nicholls og Ayers (2007) sem upplifðu áfallastreitu í kjölfar 

fæðinga, töldu að áfallastreituröskunin hefði haft áhrif á samband sitt við maka. Mæðurnar töldu 

áfallið við fæðingu leiða til þess að þær áttu erfiðara með að stunda kynlíf því sumum fannst 

brotið á sér líkamlega í fæðingunni, aðrar endurupplifðu fæðinguna við kynlíf og enn aðrar voru 

hræddar við að verða ófrískar. Feður upplifðu þar af leiðandi oft mikla höfnum frá maka sínum 

þar sem skortur var á kynlífi. Áfall í fæðingu gat einnig leitt til minnkaðrar kynlífslöngunar hjá 

feðrum þar sem þeir voru hræddir um að kynlífið gæti leitt til þungunar. Foreldrarnir töldu að 

áfallið við fæðinguna hefði leitt af sér skort á snertingu og nánd milli þeirra. Fannst þeim mjög 

erfitt að ræða sín á milli um fæðinguna og upplifun þeirra af henni. Feðrunum fannst erfitt að 

sýna samhygð og skilning gagnvart maka sínum og leiddi það til neikvæðra áhrifa á samband 

þeirra. Sumir foreldrarnir féllu í þá gryfju að kenna hvort öðru um atburðinn sem átti sér stað í 

fæðingunni. Einnig fundu þeir fyrir hjálparleysi innan sambandsins því þeir höfðu ekki þá 

þekkingu sem þurfti til þess að aðstoða maka sinn við að vinna sig út úr áfallastreitunni. 

Rannsóknin leiddi það í ljós að áfallastreituröskunin hafði ekki eingöngu áhrif á foreldrana 

heldur gat hún einnig leitt til þess að tengslamyndun við barnið varð ábótavant (Nicholls og 

Ayers, 2007). 

Rannsókn Hinton o.fl. (2014) fjallaði um áhrif lífshótandi fæðinga þar sem athyglin beindist 

aðallega að feðrum. Sýndi rannsóknin að þeir upplifðu áföll við að sjá maka sinn í lífshótandi 
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ástandi. Einnig sýndi hún að feður mundu ekki eftir öllu sem gerðist í bráðaaðstæðunum og þeim 

upplýsingum sem þeim höfðu verið veittar á meðan. Stuðningur í formi snertingar heilbrigðis-

starfsfólks hafði jákvæð áhrif á upplifun þeirra. Sú vitneskja að aðstæðurnar væru ekki vonlausar 

og að maki og barn þeirra myndu ná sér, auðveldaði feðrum að vinna úr áfallinu. Mikilvægt er að 

gefa góðar upplýsingar og útskýringar eftir á hvernig framgangur aðgerðarinnar var. Upplýsingar 

um bráðakeisara og undirbúningur fyrir hann er mikilvægur fyrir feður og getur stuðningur frá 

heilbrigðisstarfsfólki og fjölskyldu haft mikil áhrif á upplifun þeirra. Með reglulegri 

upplýsingagjöf á meðan á keisaraaðgerðinni stendur, minnka líkurnar á því að feður upplifi 

streitu og einangrun eins og rannsóknir hafa sýnt fram á (Hinton o.fl., 2014; Johansson o.fl., 

2013; Koppel og Kaiser, 2001). 

2.12 Áhrif bráðakeisara á samband við maka  

Í rannsókn Iles o.fl. (2011) kom í ljós að þeir feður sem þróuðu með sér áfallastreituröskun 

og sýndu þunglyndiseinkenni eftir fæðingu, upplifðu áhugaleysi í lífi og starfi. Í kjölfarið áttu 

þeir erfiðara með að umgangast fólk því þeir töldu það ekki hafa skilning á upplifun og vanlíðan 

sinni. Við það fóru þeir að draga sig í hlé og á endanum einangruðu þeir sig félagslega. Líkamleg 

og tilfinningaleg nánd við maka varð í kjölfarið erfiðari og hafði það mikil áhrif á sambandið 

(Iles o.fl., 2011). Hins vegar kom í ljós í rannsókn Lindberg og Engström (2013) að feður töldu 

að bráðakeisarinn hefði styrkt samband sitt við maka sinn þar sem þeir fundu fyrir þörf á að tala 

við hann um tilfinningar og upplifun sína af keisaranum. Þrátt fyrir að vilja ræða við maka sinn, 

vildu þeir ekki leggja á hann aukna byrði þar sem þeim fannst að móðirin þyrfti að ná sér eftir 

fæðinguna og einbeita sér að brjóstagjöfinni. Einnig voru þeir hræddir um að maki sinn hefði 

upplifað keisaraaðgerðina sem alvarlegan atburð ásamt því að hafa orðið fyrir vonbrigðum með 
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að hafa ekki fætt eðlilega. Langtímaáhrif áfallastreituröskunar gátu verið mismunandi milli para 

samkvæmt niðurstöðum Nicholls og Ayers (2007). Það hvort bæði eða annað foreldrið þróuðu 

með sér áfallastreituröskun getur haft áhrif á sambandið. Sum pör í rannsókninni héldu áfram að 

vera saman og virtust ná að vinna sig saman í gegnum áfallið meðan önnur pör höfðu íhugað 

skilnað (Nicholls og Ayers, 2007). 

Með því að veita feðrum stuðning strax eftir fæðinguna og upplýsa þá, er hægt að stuðla að 

betri líðan og þar með draga úr streitu þeirra. Heilbrigðisstarfsfólk sem horfir á foreldra sem eina 

heild getur dregið úr einkennum af völdum áfallastreituröskunar eða þunglyndis, sem einnig 

hefur áhrif á líðan maka og fjölskylduna (Iles o.fl., 2011; Lindberg og Engström, 2013; 

Johansson o.fl., 2013).  

2.13 Tengslamyndun feðra eftir keisaraaðgerð 

Erlandsson, Christensson og Fagerberg (2008) rannsökuðu upplifun feðra af því að veita 

barni sínu einir umönnun eftir keisaraaðgerð. Í ljós kom að feður upplifa sig ekki lengur á 

hliðarlínunni heldur sem þátttakendur eftir keisaraaðgerð, hvað varðar umönnun barnsins. Feður 

töluðu um að það að fá að vera einir með barni sínu, strax eftir keisaraaðgerð, skipti þá miklu 

máli því þannig náðu þeir að slaka á og mynda tengsl við það strax frá upphafi. Í kjölfarið færðist 

einnig ró yfir þá og vellíðan eftir það mikla álag sem verið hafði, fyrir og á meðan á aðgerðinni 

stóð. Mikil togstreita átti sér hinsvegar stað meðal feðranna í kjölfar aðgerðar þegar móðir og 

barn voru ekki lengur saman. Þeir vildu þá bæði annast móður og barn en fundu fyrir sterkari 

löngun til að annast barnið. Leiddi það af sér samviskubit yfir því að huga ekki strax að 

móðurinni. Feðrunum fannst að heilbrigðisstarfsfólk liti ekki á sig sem aðal umönnunaraðila 

nýburans meðan móðirin væri á vöknun, heldur sem staðgengil á meðan hún væri að jafna sig. 
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Vildu þeir að heilbrigðisstarfsfólk horfði á þá sem hluta af fjölskyldunni og skildi að þeir gætu 

veitt barninu jafn góða umönnun og móðirin. Þeir vildu einnig fá fræðslu frá heilbrigðis-

starfsfólki um umönnun á nýburanum til þess að minnka óöryggi þeirra og efla tengslamyndun 

við barnið (Erlandsson o.fl., 2008).  

Rannsókn Velandia, Matthisen, Uvnäs-Moberg, og Nissen (2010) sýndi að mikilvægt er 

fyrir nýfædd keisarabörn að fá húðsnertingu strax eftir fæðingu. Því eru feður í lykilhlutverki þar 

sem móðirin er enn á skurðborðinu eða að jafna sig eftir aðgerðina. Þegar feður fá að vera með 

barnið sitt strax eftir bráðakeisara styrkist tengslamyndun þeirra við það (Yokote, 2007). Í 

rannsókn Brandão og Figueiredo (2012) þar sem könnuð voru áhrif þess að feður fái að klippa á 

naflastreng milli móður og barns, kom í ljós að tengslamyndun feðra fyrstu dagana eftir fæðingu 

var eins hvort sem feður klipptu á naflastrenginn eður ei. Hins vegar sýndi rannsóknin fram á að 

ef feðurnir klipptu ekki á naflastrenginn leiddi það til þess að mánuði eftir fæðingu fór tengsla-

myndunin við barnið að dala á meðan tengslamyndunin hjá þeim feðrum sem klipptu á hann 

hélst óbreytt. Samkvæmt rannsókninni er því mjög mikilvægt að feður fái tækifæri til að klippa á 

naflastrenginn eftir fæðingu til þess að efla og styrkja tengslamyndun þeirra við barnið (Brandão 

og Figueiredo, 2012). 

2.14 Samantekt 

Rannsóknir sýna að feður upplifa bráðakeisara sem mikinn streituvald. Í bráðaaðstæðum 

vilja þeir styðja og hjálpa maka sínum þrátt fyrir að upplifa mikið hjálparleysi og finnast þeir á 

hliðarlínunni. Því þarf heilbrigðisstarfsfólk að vera meðvitað um líðan þeirra og veita þeim 

stuðning og fræðslu. Eftir fæðinguna finna feður fyrir miklum létti og áhyggjurnar hverfa. Þegar 

ákvörðun er tekin um að fæðingarferlið muni enda í bráðakeisara kemur það feðrum að óvörum 
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og geta þeir fengið áfall. Ef feðurnir fengu áfall getur það leitt til langvarandi sálrænna áhrifa 

eins og áfallastreituröskunar og/eða þunglyndis. Án viðeigandi aðstoðar getur það einnig leitt til 

erfiðleika í sambandinu og lélegrar tengslamyndunar við barnið.  
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla er fjallað um val á aðferðarfræðinni sem notuð verður í rannsókninni og færð 

rök fyrir því vali. Greint er frá úrtakinu og vali á þátttakendum, einnig er fjallað um gagna-

söfnun, greiningu og úrvinnslu gagnanna sem svara rannsóknarspurningunni. Að lokum er fjallað 

um siðferðisþætti rannsóknarinnar, réttmæti og áreiðanleika hennar. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Þessi rannsókn verður byggð á eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem stuðst verður við 

Vancouver-skólann í fyrirbærafræði. Eigindlegar rannsóknir eru fjölbreyttar og þar af leiðandi er 

erfitt að skilgreina aðferðarfræðina. Þær eiga það sameiginlegt að leggja áherslu á að skilja og 

lýsa mannlegum fyrirbærum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Einstaklingar upplifa heiminn á 

mismunandi hátt og byggist upplifunin á reynslu, sýn og túlkun einstaklinganna á því sem þeir 

sjá og reyna. Vancouver-skólinn hjálpar rannsakendum að skilja sýn og upplifun einstaklingsins 

á fyrirbærinu. Því telja höfundar þessara ritgerðar Vancouver-skólann vera rannsóknaraðferð sem 

gagnast muni vel til þess að hjálpa þeim að skilja betur upplifun feðra af bráðakeisara en sú 

upplifun er mannlegt fyrirbæri. Við munum leitast við að dýpka skilning á hver upplifun þeirra er 

af bráðakeisara ásamt því að kanna hvaða áhrif og afleiðingar bráðakeisari getur haft á samband 

þeirra við maka og barn.  

Vancouver-skólinn byggir rannsóknarferli sitt á sjö meginþáttum vitræns ferlis sem við 

munum vinna eftir, innan þeirra má greina rannsóknarferlið í 12 meginþrep (sjá fylgiskjal IV). 

Gagnaöflun fer eingöngu fram með samtölum rannsakenda og þátttakenda. Rannsakandinn þarf 

að hafa nokkur atriði í huga í rannsóknarferlinu. Hann þarf að gera sér grein fyrir að í Vancouver 

ferlinu er þátttakandinn meðrannsakandi. Því þarf rannsakandinn að vera meðvitaður um að bera 
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virðingu fyrir skoðunum og sýn þátttakanda ásamt því að vera opinn og hlýr gagnvart honum 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). 

Í rannsóknarferlinu verður leitast eftir að svara spurningunni: Hver er upplifun feðra af 

bráðakeisara, hvaða áhrif hefur hún á sálræna líðan feðra og samband þeirra við maka og barn? 

Vonast höfundar til þess að niðurstöður úr rannsókninni geti gagnast heilbrigðisstarfsfólki á 

fæðingardeildum, vöknun og í mæðra-, ung- og smábarnavernd á heilsugæslustöðum. 

3.2 Úrtak og val á þátttakendum 

Líkt og fram hefur komið er hér um eigindlega rannsókn að ræða. Val á úrtaki úr þýði í 

eigindlegum rannsóknum er ólíkt vali í megindlegum rannsóknum. Rannsakandinn velur sjálfur 

úrtakið eftir markmiði og tilgangi rannsóknarinnar ásamt því að hafa þarfir rannsóknarinnar að 

leiðarljósi. Hann þarf því að hafa í huga við val úrtaks að gæði niðurstaðna geti endurspeglast í 

því. Mikilvægt er fyrir rannsakendur að taka tillit til allra hliða á viðfangsefninu því þær byggjast 

á mannlegri reynslu sem er ólík milli einstaklinga. Í þessari rannsókn verður stuðst við tilgangs-

úrtak sem einkennast af persónulegri reynslu eða þekkingu feðra á viðfangsefninu. Þegar unnið 

er með tilgangsúrtök er ekki ákveðið fyrirfram í upphafi rannsóknar hversu margir einstaklingar 

eru valdir heldur leita rannsakendur eftir ákveðinni mettun á viðfangsefninu þ.e.a.s þegar sama 

niðurstaðan er farin að speglast í rannsóknargögnunum. Rannsakendur ákveða því ekki fyrirfram 

hversu stórt úrtakið verður. Síðar í rannsóknarferlinu verður bætt við þátttakendum eftir þörfum 

til þess að auka trúverðugleika niðurstaðanna (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Rannsakendur þurfa að gera grein fyrir þeim aðferðum sem þeir styðjast við í vali á 

þátttakendum. Í þessari rannsókn er þýðið feður sem lent hafa í bráðakeisara með maka sínum á 

Landspítala Háskólasjúkrahúsi og á Sjúkrahúsinu á Akureyri. Við val á tilgangsúrtaki þurfa 
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þátttakendur að falla undir ákveðnar skilgreiningar (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Höfundar þessarar ritgerðar hafa sett fram skilgreiningar þar sem úrtakið eru íslenskir 

karlmenn á aldrinum 25-45 ára sem hafa þá reynslu að maki hefur farið í bráðakeisara. Mælt er 

með að ákveðinn tími sé liðinn frá upplifun eða reynslunni og þess vegna verður tímarammi 

úrtaksins á þann veg að liðnir séu að minnsta kosti sex mánuðir og allt upp í tvö frá atburðinum. 

3.3 Gagnasöfnun og úrvinnsla 

Við gagnasöfnun og vinnslu í rannsókninni munu rannsakendur taka djúp og hálfstöðluð 

einstaklingsviðtöl við þátttakendur. Samkvæmt Vancouver-skólanum eiga viðtölin að vera opin í 

fyrstu og spurningarnar víðar. Þegar líður á viðtalið verða þær þrengri og fær þá rannsakandinn 

betri heildarmynd af því hver sýn og upplifun þátttakenda er. Hann lýsir reynslu sinni með hjálp 

rannsakandans og íhugar þar með merkingu reynslu sinnar. Rannsakandinn þarf því að fara í 

viðtalið með opnum huga og muna að tilgangurinn sé að öðlast betri skilning á upplifun eða 

reynslu þátttakenda. Í Vancouver-skólanum fer gagnagreining fram samhliða gagnasöfnun og því 

hefst gagnagreiningin í fyrsta viðtali og heldur áfram á meðan á gagnasöfnun stendur. 

Mismunandi er hversu marga þátttakendur þarf í rannsókn áður en mettun er náð. Getur það 

verið allt frá fimm og upp í fimmtán manns (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b).  

Til að dýpka skilning á fyrirbærinu hafa rannsakendur sett saman viðtalsramma sem stuðst 

verður við í viðtölunum og sjá má í fylgiskjali V.Til að prófa viðtalsrammann tóku höfundar 

þessarar rannsóknaráætlunar eitt viðtal við einn sjálfboðaliða, föður sem hefur upplifað bráða-

keisara með konu sinni. Tekið skal þó fram að hér er ekki um eigindlegt rannsóknarviðtal að 

ræða enda tilgangurinn, eins og komið hefur fram einungis að prófa viðtalsrammann áður en 

rannsóknin hefst fyrir alvöru. Viðtalsramminn er eingöngu notaður til stuðnings í hálfstöðluðum 
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viðtölum eins og í þessari rannsókn, víkja má þó frá þeim ramma. Í eiginlegum rannsóknum er 

líka mikilvægt að einskorða sig ekki við eitt viðtal við hvern þátttakanda því þeir gætu þurft að 

bæta við þær upplýsingar sem fyrir voru til þess að ná betri skilningi á efninu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013b). Viðtölin sem tekin verða í rannsókninni munu fara fram á heimilum 

feðranna og tekin upp á starfrænuformi, því næst vélrituð orðrétt upp. Einnig munum við horfa 

eftir óyrtum samskiptum þátttakandans og þau vélrituð inn í viðtalið. Þegar vinnsla hefst á 

vélrituðum gögnum verður unnið eftir vinnuferli Vancouver-skólans þar sem rannsakendur lesa 

nokkrum sinnum yfir viðtölin. Að því loknu munu þeir greina viðtölin í þemu og undirþemu. 

Þemunum verður raðað upp og þau látin mynda greiningarlíkan sem sýna á heildarmynd útkomu 

rannsóknarinnar og svara þar með rannsóknarspurningunni. Eftir vinnslu viðtala verður 

vélrituðum og stafrænum gögnum eytt (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). 

3.4 Réttmæti og áreiðanleiki 

Við rannsóknarvinnu er mikilvægt að rannsakendur hugi vel að gæðum gagna sem þeir hafa 

aflað. Réttmæti og áreiðanleiki eru hugtök sem meta gagnagæði. Í eigindlegum rannsóknum 

getur verið erfitt að meta réttmæti og áreiðanleika gagna því að sannleikur er ekki skilgreindur á 

grunni sjálfrar rannsóknarinnar heldur er hann bundinn við þátttakendur í rannsókninni. Í eigind-

legum rannsóknum gilda ekki sömu reglur og í megindlegum rannsóknum um innra og ytra 

réttmæti. Innra réttmæti er oft kallað trúverðugleiki í eigindlegum rannsóknum, segir það til um 

sannleiksgildi gagnanna (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Til þess að auka trúverðugleika rannsóknarinnar verður unnið eftir aðferð sem þróuð var af 

Guba og Lincoln. Aðferðin felst í að rannsakendur gefa sér góðan tíma til að ræða við þátt-

takendur og til að vinna úr gögnunum ásamt því að nýta sér ítarlegar athuganir á yrtum og 
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óyrtum samskiptum. Rannsakendur eru þrír og það gerir auknar kröfur um samþættingu 

gagnanna en hinsvegar ættu samlegðaráhrifin, sem Guba og Lincoln fjalla um, að auka gæði 

rannsóknarinnar. Eftir gagnaöflun verða skoðuð neikvæð tilfelli sem upp geta komið og gögnin 

borin saman til þess að kanna hvort þau séu fullmettuð. Að lokum munum við fá staðfestingu frá 

þátttakendum á því hvort gagnagreining sé rétt (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Samkvæmt Vancouver-skólanum minnka líkurnar á skekkjum ef unnið er 

eftir aðferðinni því að hún byggist á því samvinna og niðurstöður verða bornar saman. Verður 

því samþættingin auðveldari sem efla ætti áreiðanleikann (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). 

3.5 Siðfræði 

Í rannsókninni verður stuðst við hinar fjórar höfuðreglur í siðfræði heilbrigðisgreina. Fyrsta 

reglan er sjálfræðisreglan þar sem viðmælendur hafa frjálst val um hvort þeir taka þátt í 

rannsókninni (Sigurður Kristinsson, 2013). Leitast verður við að bera virðingu fyrir 

viðmælendum og sjálfræði þeirra með því að fá upplýst og óþvingað samþykki þátttakenda. Hver 

þátttakandi fær góða og skilmerkilega fræðslu um rannsóknina, tilgang hennar og markmið. 

Einnig verður hann upplýstur um að hægt sé að draga þátttöku sína til baka hvenær sem er í 

ferlinu. Kemur þetta fram á upplýsingablaðinu „Upplýst samþykki” sem þátttakendur fá í 

upphafi viðtals, sjá fylgiskjal VI.  

Önnur af fjórum höfuðreglum er skaðleysisreglan, sem segir að rannsóknin megi ekki leggja 

þátttakendur í óþarfa hættu (Sigurður Kristinsson, 2013). Höfundar þessarar ritgerðar munu 

greina hvort rannsóknin geti valdið skaða og hvort ávinningur af henni sé réttlætanlegur. Teljum 

við að með þátttöku í rannsókninni fái þátttakendur tækifæri til þess að segja frá reynslu sinni 
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sem leitt getur til betri úrvinnslu á reynslu þeirra og sálfræðilegs innsæis. Líklegt er að þátttaka í 

rannsókninni muni hjálpa þeim frekar en að valda skaða.  

Velgjörðarreglan er þriðja reglan sem snýst um að rannsakendur framkvæmi rannsóknir sem 

snúa að hagsbótum fyrir mannkynið (Sigurður Kristinsson, 2013). Við teljum að niðurstöður 

rannsóknarinnar séu til bóta fyrir mannkynið þar sem þær munu varpa ljósi á hverjar afleiðing-

arnar eru af upplifun feðra af bráðakeisara með maka sínum ásamt því að kanna hvaða áhrif 

afleiðingarnar hafa á sálræna líðan feðra og sambandi við maka og barn.  

Fjórða reglan í siðfræði heilbrigðisgreina er réttlætisreglan en hún snýr að sanngjarni 

dreifingu byrða og gæðum rannsóknarinnar. Hún kveður á um að þeir sem búa við bága stöðu í 

samfélaginu geti nýtt sér ávinning af rannsóknum. Þessi hópur tekur gjarnan áhættu sem fylgir 

því að taka þátt í rannsóknum (Sigurður Kristinsson, 2013). Höfundar þessarar ritgerðar telja að 

lágmarks áhætta fylgi þessari rannsókn og með því að taka þátt í henni nái feður að segja frá 

reynslu sinni þar sem þeir tjá líðan sína og upplifun eftir keisaraaðgerðir. Teljum við það geta 

stuðlað að bættri andlegri líðan þeirra.  

Leitað verður til Vísindasiðanefndar eftir sérstöku samþykki hennar og mun reglugerð um 

vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (nr. 6/2008) verða höfð að leiðarljósi við vinnu til að fá 

samþykki nefndarinnar. Siðanefndin gætir hagsmuna þátttakenda í rannsókninni ásamt því að 

vega og meta áhættu á móti gagnsemi hennar (Sigurður Kristinsson, 2013). Við munu einnig 

gæta fyllsta öryggis í persónuvernd þátttakenda og vinna eftir lögum um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga (nr. 77/2000) þar sem sú krafa er sett fram að fullrar nafnleyndar sé 

gætt sem og upplýsingar kóðaðar. Lögin kveða einnig á um að rannsakendum beri skylda til að 

eyða gögnum þegar ekki er lengur málefnaleg þörf á geymslu þeirra. 
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3.6 Samantekt 

Í þessari rannsókn verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hver er upplifun 

feðra af bráðakeisara, hvaða áhrif hefur hún á sálræna líðan feðra og samband þeirra við maka og 

barn? Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna þessi áhrif. Út frá þeim niðurstöðum mætti aðlaga 

og bæta þjónustu við feður í mæðra-, ung-, og smábarnavernd. Stuðst verður við Vancouver-

skólann í fyrirbærafræði við gagnaöflun og greiningu gagna. Úrtakið verður tilgangsúrtak úr þýði 

íslenskra feðra á aldrinum 25-45 ára sem hafa þá reynslu að maki hefur farið í bráðakeisara. 

Tekin verða djúpviðtöl við þátttakendur þar sem viðtalsramminn verður hálf opinn með sjö 

stöðluðum spurningum sem víkja má frá. Viðtölin verða tekin upp og vélrituð orðrétt. Höfundar 

munu lesa yfir viðtölin og greina þemu. Í kjölfarið verða gerð greiningarlíkön sem gefa heildar-

mynd af rannsókninni. Siðareglurnar fjórar í siðfræði heilbrigðisgreina verða hafðar að leiðarljósi 

við framkvæmd rannsóknarinnar og munum við gæta fyllsta öryggis og persónuverndar.  
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4 Viðtal við föður 

Höfundar þróuðu viðtalsramma með fyrirbærafræði Vancouver skólans að leiðarljósi. Sjá 

fylgiskjal V. Viðmælandi sem rætt var við hafði gengið í gegnum tvo bráðakeisara með 

núverandi eiginkonu sinni en fyrir átti hann tvö börn þar sem fæðingarnar höfðu gengið eðlilega 

fyrir sig. Í viðtalinu var leitast við að fá svör við því hver upplifun föðurs var af bráðakeisara, 

hvaða áhrif upplifunin hafði á hann, samskipti hans við maka og tengsl hans við móðurina og 

börnin. Þess bera að geta að höfundar þessarar ritgerðar þekkja viðmælandann og gæti það haft 

áhrif á hversu lítið hann opnaði sig í viðtalinu. Teljum við það hafi haft áhrif á dýpt viðtalsins. 

4.1 Áhrif heilbrigðisstarfsfólks á föður  

Heilbrigðisstarfsfólkið sem annaðist eiginkonu viðmælanda hafði mikil áhrif á hann. Hann 

upplifði að ljósmóðirin sem annaðist konu hans hefði látið hana ganga í gegnum miklu meira en 

nauðsynlegt var til þess að þurfa ekki að kalla á lækninn. Viðmælandinn talaði um að hafa 

upplifað mikla óvissu og fundist þau í lausu lofti þar sem ljósmóðurinn tók svo langan tíma í að 

ákveða hvort hún ætti að kalla á lækninn.  

„...það var náttúrulega ljósmóðirin sem að... í rauninni að mínu mati sem fannst mér svona 

svolítið að tefja, eða þú veist ekki kannski að tefja heldur svona hún var kannski að reyna of 

mikið, bíða með að fá lækni inn...  ...Þessi óvissa sem við vorum í þarna í þessu lausu ...lausa 

lofti sem við vorum í þarna meðan að ljósmóðirin var að...taka þessa ákvörðun um að fá 

lækninn...“ 

Viðmælandinn upplifði ljósmóðirin ýta þeim til hliðar, eins og þau væru ekki lengur hluti af 

fæðingarferlinu. Upplifði hann einnig að ljósmóðirin sýndi aðeins tæknilega færni þar sem hún 

einbeitti sér að mestu leyti að fæðingunni. Einnig hafði hún ekki í huga að eiginkonan hafði áður 
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gengist undir keisara, upplifði hann að ákvörðunin um að kalla til fæðingalæknis hefði dregist 

óþarflega lengi. Viðmælandinn sagði þessa reynslu hafa vera erfiða bæði fyrir sig og eiginkonu 

sína.  

„...ég veit alveg að henni [eiginkonunni] leið illa þarna nóttina yfir þessu sama og mér með 

hérna óákveðnu hérna...ljósmóðurina sem tók mjög langan tíma í að taka ákvörðun...“ 

Þegar læknirinn kom svo loksins taldi hann andrúmsloftið í stofunni breytast þar sem ljós-

móðirin steig til hliðar þegar læknirinn kom inn og tók við stjórninni.  

„...Eftir að þa...því er lokið [að reyna endalaust með ljósmóðurinni] og læknirinn kemur inn 

þá svona einhvern veginn verður allt svona allt öðruvísi andrúmsloftið...“ 

Viðmælandi taldi sig síðan hafa upplifað að einhverju leyti létti þegar ákvörðunin var 

loksins tekin um bráðakeisara. Þrátt fyrir þennan létti brast hann í grát og fannst þessi ákvörðun 

eitthvað svo stór.  

„...Ég man bara alla veganna að ég grét á þeirri stundu sem ákvörðunin var tekin... þegar 

læknirinn kemur allt í einu með þennan keisara...ööö...kannski var það ákveðinn léttir bara, það 

gæti verið af því eins og ég segi ég var búinn að undirbúa mig undir þetta, ég vissi myndi gerast 

svona, þetta færi svona og svo bara tekin ákvörðun„heyrðu það er bráðakeisari“ og orðið 

bráðakeisari var eitthvað svona...(viðm. dregur inn andann og andar frá sér)...Stórt, skilurðu...“ 

Eiginkonu hans létti við ákvörðunina og upplifði hann þá einnig létti við að barnið yrði tekið 

með keisara 

„...ég sé að henni líður bara vel eða betur, henni léttir og þá létti mér...“ 
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4.2 Samskipti við heilbrigðisstarfsfólk 

Þegar viðmælandi var spurður út í upplýsingagjöf frá heilbrigðisstarfsfólkinu kom í ljós að 

ekki hafði verið mikið um að upplýsingar hafi verið veittar til þeirra hjóna um aðdraganda og 

framgang bráðakeisarans. Viðmælanda fannst að þau hefðu fengið litlar upplýsingar frá ljós-

móðurinni hvað væri um að vera og hver framgangur fæðingarinnar væri á hverjum tíma.  

„...það var einmitt þetta sko...mmmm...með ákvarðanir og einmitt að sko að það var 

einhvern veginn verið að tala svo mikið á bak við okkur...“ 

Einnig fannst honum læknirinn gera ráð fyrir að þau vissu hvað væri um að vera.  

„...ég upplifði þetta svona eins og hann [læknirinn] fannst bara, fyndist að við ættum bara 

að vita þetta... búinn að gera þetta hundrað sinnum [læknirinn] og allt í góðu skilurðu...“ 

Eftir fæðinguna segist viðmælandinn aldrei hafa verið spurður um líðan sína af ljósmóður 

eða hjúkrunarfræðingi og því ekki fengið stuðning eftir þessa lífsreynslu. Hins vegar hafi eigin-

kona hans frekar fengið spurningar um hvernig henni liði eftir fæðinguna. Viðmælandi lýsir því á 

eftirfarandi hátt: 

„...Hún fékk náttúrulega aðeins meiri sem sagt svona meiri athygli eðlilega sko eftir þetta... 

...Það var meira verið að spyrja hana sko hvernig henni liði og allt það...“ 

4.3 Þekking og reynsla föður af fæðingum 

Það kemur skýrt fram að þekking viðmælandans af fyrri fæðingum undirbjó hann að 

einhverju leyti fyrir bráðakeisarann og vissi hann fljótlega að ekki væri um eðlilega fæðingu að 

ræða.  
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„...Þegar þetta fer í gang, þetta ferli, maður sá strax að það var ekki, þetta var ekki þetta 

eðlilega, ég er náttúrulega búinn að eignast tvö börn og hérna, það voru bara eðlilegar fæðingar 

og þá fann maður að þetta var ekkert eðlilegt, á engan hátt...“ 

Með þessari reynslu sinni af fyrri fæðingum náði hann því að undirbúa sig að einhverju leyti 

fyrir það að væntanlega mundi fæðingin enda í keisara.  

4.4 Líðan föðurs eftir bráðakeisara 

Eftir bráðakeisarann leið viðmælanda mjög vel og upplifði sig algjörlega áhyggjulausan 

ásamt því að finnast hann fá að taka þátt í umönnun á barninu.  

„...ég er bara kominn strax í föðurhlutverkið, skilurðu, þetta er bara afstaðið og ...og allt 

það, þá er ég bara kominn...eða þá fer mér bara að líða vel...“ 

Þrátt fyrir ýmsar neikvæðu tilfinningar gagnvart ljósmóðurinni í upphafi s.s. stjórnleysi 

ljósmóður, bjargarleysi og vanmáttarkennd hans, upplifði hann að lokum vellíðan og 

áhyggjuleysi.  

4.5 Tengsl við barnið 

Þrátt fyrir að um bráðakeisara var að ræða fékk viðmælandi að fylgja barninu eftir þegar það 

var fætt. Hann fékk að klippa á naflastrenginn þar sem 15 cm bútur var skilinn eftir fyrir hann til 

að klippa og upplifði hann því strax í kjölfarið föðurhlutverkið.  

„...fæ að upplifa miklu meira fæðinguna eða sko eftir fæðinguna, þá er ég að tala um 

sko...naflastrengurinn, fyrstu kynnin við barnið af því að konan hún er...hún er náttúrulega 

deyfð, hún missir af þessu einhvern veginn en sko...Ég fæ svolítið að upplifa þetta svona, þannig 

að eftir á að hyggja þá leið mér rosalega vel...“ 

Hann fékk að vera einn með barninu og tengjast því strax eftir fæðingu.  
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„...ég fékk sko þessa athöfn að klippa, sko einn með ljósmóðurinni að sko klippa á strenginn 

og svo var mælingin og þetta allt saman...og klæða barnið í fyrsta...fyrstu klæðin sko...“ 

Viðmælandinn fékk að eyða tíma einn með yngsta barninu strax eftir fæðinguna og telur 

hann að það hafi leitt til betri tengslamyndunar í kjölfarið.  

„...og þar sem ég sit með yngri dótturina í sko...töluvert langan tíma sko...og...bara þar sem 

hún sefur í fanginu á mér...það er bara held ég ein besta tilfinning sem ég hef upplifað í lífinu 

skilurðu... og hérna, ég held að við séum aðeins tengdari sko...ég og yngri dóttirin sko...út af 

þessu sko...þessu ákveðna mómenti vil ég meina sko...“ 

Viðmælandi er því viss um að bráðakeisarinn hafi haft þau áhrif að hann náði að tengjast 

barni sínu betur þar sem hann fékk að vera alveg einn með því um tíma. 

4.6 Tengsl við móður 

Viðmælandi segir að þau hjónin hafi talað sig í gegnum keisarann þar sem hann meðal 

annars spurði hana um hvernig henni liði. Eftir fæðingarnar telur viðmælandi samband sitt við 

móður ekki hafa orðið fyrir neikvæðum áhrifum af keisaraaðgerðunum heldur höfðu þau reynt að 

vinna sig út úr þeim á sinn hátt.  

„...við höfum aldrei náttúrulega upplifað eðlilega fæðingu [saman] við höfum bara farið í 

gegnum þetta sko...“ 

 „...veit ekki ég held að þetta hafi svo sem ekki breytt neinu...eða öllu en svo náttúrulega 

bara hellumst við yfir í þetta hefðbundna föður og móður hlutverk og hérna...þar sem maður 

svona já...reyndi að vinna bara úr þessu á sinn hátt...“ 

Hann gerir sér grein fyrir að kona sín hafi viljað fæða eðlilega en talar um að þar sem það 

var ekki hægt þá hafi þetta verið leiðin sem þau þurftu að fara. 
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„...ég held alltaf að henni hafi alltaf langað til að eignast eina svona eðlilega fæðingu...En 

svona eftir á að vita þá náttúrulega gat hún það bara ekki sko...“ 
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5 Umræður 

Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að kanna upplifun feðra af bráðakeisara, hvaða áhrif 

hún hefur á sálræna líðan feðra og samband þeirra við maka og barn. Síðustu áratugi hafa miklar 

breytingar orðið á kröfum samfélagsins um þátttöku feðra á meðgöngu og í fæðingu (Feldman, 

2011). Rannsóknir hafa sýnt að þegar um eðlilega fæðingu er að ræða upplifi feður streitu, 

úrræðaleysi og vanmátt en rannsóknir hafa jafnframt sýnt að í bráðakeisara eykst streita þeirra til 

muna (Johansson o.fl., 2012; Zwedberg o.fl., 2015). Einnig hafa sömu rannsóknir sýnt að feður 

finna fyrir bjargarleysi og skort á stjórn í bráðakeisara. Það kristallast vel í viðtalinu sem 

höfundar þessarar ritgerðar tóku við föður og rakið er hér að framan. Þar lýsir viðmælandinn 

upplifun sinni af einhverskonar bjargarleysi og vanmáttarkennd gagnvart yfirþyrmandi 

aðstæðum.  

Heilbrigðisstarfsfólk hefur mikil áhrif á upplifun feðra á meðan á fæðingu stendur og sýnir 

rannsókn Johansson o.fl. (2013) að heilbrigðisstarfsfólk gegnir lykilhlutverki að jákvæðari 

upplifun feðra í bráðakeisaraaðgerðum. Fyrri rannsóknir hafa sýnt að algengt er að feður finni 

fyrir upplýsingaskort í fæðingarferlinu sem getur leitt af sér óöryggi og hjálparleysi (Koppel og 

Kaiser, 2001), sérstaklega vantar þá fræðslu um hvaða hlutverki þeir gegna við fæðinguna. Finna 

þeir sig því oft á hliðarlínunni þar sem þeir upplifa að fæðingarferlið varði eingöngu móðurina 

sem og ljósmæðurnar (Ellberg o.fl., 2010; Johansson o.fl., 2012; Longworth og Kingdon, 2011). 

Viðmælandi í viðtalinu hér að framan staðfestir þetta þar sem honum fannst hann vera „á hliðar-

línunni“ í fæðingunni. Einnig kemur í ljós að viðmælandi upplifði mikinn skort á upplýsingum 

bæði frá ljósmóður og lækni þar sem hann fékk engar upplýsingar um framgang fæðingarinnar. 

Honum fannst að heilbrigðisstarfsfólkið talaði á bak við þau hjónin og að gengið væri út frá því 

að þau ættu að vita hvað væri í gangi og hvert framhaldið yrði. Fram kom í viðtalinu að fram-
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koma ljósmóður breyttist þegar líða tók á fæðinguna. Taldi viðmælandi að skortur væri á 

umhyggju frá henni þar sem hún sýndi eingöngu tæknilega færni, upplifði hann því höfnun af 

hennar hálfu. Þetta staðfestir það sem fyrri rannsóknir hafa sýnt að feður upplifa sig gjarnan á 

hliðarlínunni og finna að skortur sé á upplýsingum (Johansson o.fl., 2012; Koppel og Kaiser, 

2001; Ellberg o.fl., 2010). Þetta sýnir að miklu máli skiptir að skilaboð ljósmæðra til feðra séu 

hvetjandi en ekki neikvæð. Með aukinni vitund heilbrigðisstarfsfólks er hægt að minnka 

neikvæða upplifun feðra ef það leggur áherslu á mikilvægi umhyggju og upplýsingargjafar, 

jákvæð samskipti í garð feðra og að veitt sé leiðsögn til þeirra um hlutverk sitt. Höfundar 

þessarar ritgerðar telja að með þessu væri hægt að stuðla að jákvæðari upplifun feðra af 

fæðingum líkt og í niðurstöðum rannsóknar Hildingsson o.fl. (2011) sem rannsakaði hlutfall 

feðra sem upplifðu fæðinguna sem jákvæðan atburð.  

Rannsóknir hafa sýnt að feður vilja að heilbrigðisstarfsfólk líti á sig og maka sinn sem eina 

heild, ásamt því að horft sé á þá sem virka þátttakendur í fæðingunni (Lindberg og Engström, 

2013; Ellberg o.fl., 2010; Fenwick o.fl., 2012). Virðing og samhygð heilbrigðisstarfsfólks í garð 

feðra er einnig talinn mikilvægur þáttur í umönnunarferlinu en án þess upplifa þeir sig afskipta-

lausa og yfirgefna. Skiptir það því feður miklu máli að óskir þeirra og væntingar varðandi 

fæðingarferlið séu teknar til greina og virtar (Johansson o.fl., 2012; Lindberg og Engström, 

2013). Með hliðsjón af þessu þarf heilbrigðisstarfsfólk að vera meðvitaðra um mikilvægi þess að 

mynda traust meðferðarsamband við feður þar sem litið er á þá sem hluta af heildinni. Með því er 

þeim sýnd virðing og samhygð sem leiðir til jákvæðari upplifunar. 

Feður hafa lýst fæðingardeildum og skurðstofum sem yfirþyrmandi og ógnvekjandi stöðum 

þar sem þeir finna fyrir stjórnleysi og vanmætti (Nicholls og Ayers, 2007; Hildingsson o.fl., 

2014). Einnig upplifa þeir sig yfirgefna inni á skurðstofunum og telja sig ekki lengur gegna neinu 
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hlutverki (Lindberg og Engström, 2013). Rannsókn Hinton o.fl. (2014) sýndi að starfsfólk gerir 

sér ekki grein fyrir að feður eru í ókunnugum aðstæðum ólíkt heilbrigðisstarfsfólkinu sem vinnur 

þar daglega. Mikilvægt er því að heilbrigðisstarfsfólk geri sér grein fyrir að umhverfið er 

ókunnugt feðrum þrátt fyrir að það sé því sjálfu eðlilegt og kunnugt. Með jákvæðum stuðningi og 

snertingu getur heilbrigðisstarfsfólk komið í veg fyrir að feður upplifi aðstæðurnar eins vonlausar 

og erfiðar (Hinton o.fl., 2014). 

Eins og fram kemur í rannsóknum sem raktar eru hér að framan upplifa feður mikla streitu 

og áhyggjur af maka sínum og barni í keisaraaðgerðum. Eftir að barnið kemur í heiminn finna 

feðurnir hins vegar mikinn létti og þakklæti í garð maka síns fyrir það erfiða ferli sem hann 

gengur í gegnum. Áhyggjur og streita sem hvílt hafa á feðrunum í fæðingarferlinu hverfa strax 

eftir fæðinguna (Johansson o.fl., 2013). Viðmælandi í viðtalinu hér að framan lýsti svipaðri líðan 

þar sem hann fann fyrir létti strax eftir bráðakeisarann. Áhyggjur hans hurfu og honum leið betur 

eftir alla streituna sem fylgdi fæðingarferlinu. Ljóst þykir höfundum þessarar ritgerðar að 

heilbrigðisstarfsfólk þurfi að vera meðvitað um þá streitu og áhyggjur sem feður upplifa í 

bráðakeisara. Með auknum stuðningi heilbrigðisstarfsfólks teljum við að hægt sé að draga úr 

streitu þeirra og áhyggjum. 

Rannsóknir sýna að feður telja það dýrmæta reynslu að fá að vera einir með barni sínu eftir 

keisaraaðgerð, við það færist ró yfir þá og vellíðan sem eykur tengsl þeirra við barnið. Án 

stuðnings heilbrigðisstarfsfólks við umönnun feðra á barninu upplifa þeir óöryggi fyrst um sinn 

(Lindberg og Engström, 2013; Erlandsson o.fl., 2008). Þar að auki upplifa þeir oft togstreitu á 

milli þess að annast barnið og sinna maka sínum (Lindberg og Engström, 2013; Hinton o.fl., 

2014). Rannsókn Brandão og Figueiredo (2012) sýndi að fái feður tækifæri til að klippa á nafla-

strenginn verður sterkari tengslamyndun við barnið en hjá þeim sem klippa ekki á hann. Framan-
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greindur viðmælandi sem fékk að klippa á naflastrenginn og vera einn með barninu fyrst eftir 

fæðinguna með ljósmóðurinni, taldi að það hafi aukið tengsl hans við barnið. Ljósmóðirin veitti 

honum stuðning sem leiddi til þess að hann upplifði ekki óöryggi þess að vera án eiginkonu 

sinnar. Eftir keisaraaðgerð seinna barns fékk viðmælandi að vera lengur með því og annast það, 

taldi hann að tengsl sín við það barn væru sterkari nú fyrir vikið. Þrátt fyrir að um erfiða reynslu 

sé að ræða er það mat höfunda þessarar ritgerðar að hægt sé að koma til móts við feður með 

góðum stuðningi heilbrigðisstarfsfólks strax eftir aðgerðir og auka þannig á vellíðan þeirra. 

Einnig teljum við þennan tíma kjörið tækifæri til að fræða og styrkja feður í umönnun þeirra á 

barni sínu. Það ætti að auka öryggi þeirra þegar þeir eru einir með barninu og bæta þar með 

tengsl þeirra við það. 

Þekkingarleysi og óöryggi starfsfólks á vöknun gagnvart fjölskyldunni sem heild getur aukið 

enn meira á streitu feðra og kvíða. Eins getur skortur á næði á vöknun og að feðrum finnist 

barnið trufla aðra sjúklinga haft sömu áhrif á feður (Lindberg og Engström, 2013). Við teljum 

því mikilvægt að umönnun eftir keisaraaðgerð eigi sér stað á sérstakri deild þar sem sérhæft 

heilbrigðisstarfsfólk annast fjölskylduna. Einnig er mikilvægt að ljósmóðir sé með fjölskyldunni 

á meðan móðirin er að jafna sig, þannig fær fjölskyldan meiri stuðning og umönnun. Höfundar 

þessarar ritgerðar telja að almenn vöknun sé ekki ákjósanlegur staður fyrir nýju fjölskylduna. 

Þegar ákvörðun er tekin um bráðakeisara kemur það feðrum oftast að óvörum og getur 

valdið áfalli (Lindberg og Engström, 2013). Aukin hræðsla og streita getur komið í kjölfar áfalls 

hjá feðrum og hafa rannsóknir sýnt að skortur á góðum upplýsinga um framgang og ástæður 

bráðakeisara geti leitt til langvarandi vanlíðunar feðra (Hinton o.fl., 2014). Vegna fyrri reynslu 

viðmælanda af eðlilegum fæðingum gerði hann sér grein fyrir að líklega myndi fyrri fæðingin 

með eiginkonu sinni enda í keisara. Eftir ákvörðunartöku um bráðakeisara fannst honum þetta 
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samt vera eitthvað svo stórt. Í kjölfarið brast hann í grát því upplifunin var svo yfirþyrmandi, 

samt var þetta viss léttir því nú færu hlutirnir að gerast. Við teljum mikilvægt að heilbrigðis-

starfsfólk geri sér grein fyrir, að þó svo keisaraaðgerð endi vel geti hún leitt til áframhaldandi 

vanlíðunar hjá feðrum.  

Neikvæð upplifun feðra eftir bráðakeisara getur haft langtímaáhrif á heilsu þeirra og leitt til 

þunglyndis eða áfallastreituröskunar. Án afskipta heilbrigðisstarfsfólks geta áhrifin varað í 

nokkra mánuði eða ár (Hinton o.fl., 2014). Rannsóknir hafa sýnt að allt frá 1-26% feðra geta 

þróað með sér fæðingarþunglyndi fyrsta árið eftir fæðingu (Giallo o.fl., 2012; Zhang o.fl., 2016; 

Goodman, 2004). Upplifi feður að aðgerðin sé hættuleg fyrir móður og/eða barn geta áhrif 

áfallsins orðið varanleg (White, 2007).  

Þegar fæðingin gengur illa eða umönnun heilbrigðisstarfsfólks er ábótavant, getur það 

orsakað áföll meðal feðra (Nicholls og Ayers, 2007). Rannsókn Ayers o.fl. (2007) sýndi að feður 

sem lentu í bráðakeisara með maka sínum voru í áhættuhópi með að þróa einkenni áfallastreitu-

röskunar. Áhrif þunglyndis og áfallastreituröskunar geta verið margskonar. Ef horft er til lang-

tímaafleiðinga þeirra geta þau haft mikil áhrif á lífsgæði fjölskyldunnar. Má þá nefna að áhrif 

þunglyndis geta leitt til einangrunar feðra, fjárhagserfiðleika ásamt því að hafa áhrif á 

fjölskylduna sem heild (Hinton o.fl., 2014; Iles o.fl., 2011). Rannsóknir hafa sýnt að einkenni 

fæðingarþunglyndis meðal feðra eru ekki eins augljós og hjá mæðrum (O'Connell-Binns, 2009). 

Sterk tengsl eru á milli fæðingarþungslyndis mæðra og þess að feður þrói með sér þunglyndi, 

einnig getur þunglyndi feðra leitt til aukinnar streitu mæðra síðar (Iles o.fl., 2011; Goodman, 

2004). Þunglyndiseinkenni foreldra geta leitt til neikvæðra áhrifa á þroska barnsins og einnig til 

aukinnar hættu úr umhverfinu fyrir barnið (Goodman, 2004).  
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Reynsla af bráðakeisara getur haft áhrif á samskipti og samband foreldra en rannsóknum ber 

þó ekki saman um hverskonar áhrif og hversu mikil þau eru. Í rannsókn Lindberg og Engström 

(2013) upplifðu sumir feður að samband sitt við maka styrktist eftir bráðakeisarann og vildu þeir 

ræða upplifun sína við hann. Þeir voru þó oft hræddir um að maki sinn hefði orðið fyrir 

vonbrigðum með að hafa ekki fætt á eðlilegan hátt. Foreldrar í rannsókn Nicholls og Ayers 

(2007) náðu hins vegar ekki allir að vinna sig í gegnum áfallið og höfðu þau því íhugað skilnað. 

Viðmælandi í viðtali hér að framan telur að bráðakeisararnir hafi ekki haft neikvæð áhrif á 

samband þeirra heldur jafnvel styrkt það.  

Áföll feðra eftir bráðakeisara geta leitt til skorts á nánd milli para og skertrar kynlífs-

löngunar, einnig getur þeim reynst erfitt að sýna skilning og samhygð gagnvart maka sínum. 

Feður sem þróað hafa með sér áfallastreituröskun eru líklegri til að mynda ekki eins sterk tengsl 

við barn sitt og maka (Nicholls og Ayers, 2007). Í viðtali við viðmælanda hér að ofan kom í ljós 

að engin eftirfylgni hafði átt sér stað eftir bráðakeisarana, hvorki á fæðingardeildinni né í ung- og 

smábarnavernd. Hafði heilbrigðisstarfsfólk t.d. aldrei spurt hann um hans eigin líðan. Höfundar 

þessarar ritgerðar telja að mikilvægt sé að einblína ekki eingöngu á upplifun mæðra heldur einnig 

líðan feðra til þess að koma megi í veg fyrir þunglyndi og áfallastreituröskun hjá þeim. Því þurfi 

ákveðna vakningu til að auka vitund heilbrigðisstarfsfólks og samfélagsins í heild um vanda-

málið. Höfundar þessarar ritgerðar telja að með breyttri áherslu í mæðravernd þar sem skimað 

yrði fyrir líðan feðra og fylgst yrði með þeim á meðgöngu maka síns, sé hægt að veita íhlutun og 

aukna þjónustu til þeirra. Einnig teljum við að fræðsla og undirbúningur á meðgöngu ásamt því 

að bæta upplýsingagjöf um hvað geti farið úrskeiðis í fæðingarferlinu, auðveldi feðrum að fara í 

gegnum fæðingarferlið og þannig nái þeir að aðlagast föðurhlutverkinu betur eins og rannsókn 

hefur sýnt fram á ( Li o.fl., 2009). 
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Við viljum sjá að feður fái betra utanumhald eftir bráðakeisara t.d. í formi aukinnar 

eftirfylgni, skimunar og bættrar þjónustu til feðra í ung- og smábarnavernd. Teljum við að með 

því að veita betri þjónustu fyrir feður megi draga úr skilnaðartíðni og lækka kostnað 

samfélagsins þar sem áfallið getur leitt til langtímaveikinda og annarra erfiðleika. Því teljum við 

að þróa þyrfti sérstök skimunartæki ætluð feðrum. Með því að veita íhlutun við greiningu þung-

lyndis og áfallastreituröskunar væri hægt að stuðla að meiri vellíðun fjölskyldunnar til lengri 

tíma og koma þar með í veg fyrir neikvæð áhrif á þroska barnsins. Höfundar þessarar ritgerðar 

telja að með því að koma í veg fyrir neikvæð áhrif á barnið sé einnig hægt að draga úr kostnaði í 

heilbrigðiskerfinu vegna þeirra úrræða sem barnið þyrfti í framtíðinni.  
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6 Lokaorð 

Tilgangur ritgerðarinnar er að setja fram rannsóknaráætlun sem hefur það að leiðarljósi að 

kanna hver upplifun feðra væri af bráðakeisara, hvaða áhrif og afleiðingar upplifunin hefði á 

sálræna líðan þeirra ásamt því að kanna hvaða áhrif bráðakeisari hefur á samband þeirra við 

maka og barn. Tilgáta höfunda var að feður upplifi sálræna vanlíðan í kjölfar bráðakeisara sem 

gæti komið til vegna neikvæðra upplifunar þeirra af þeim. Rannsóknir hafa sýnt að fæðingin 

sjálf, samskipti og umönnun heilbrigðisstarfsfólks hafa mikil áhrif á upplifun feðra af bráða-

keisara. Í mörgum tilfellum upplifa þeir mikla streitu og kvíða í bráðaaðstæðum ásamt fleiri 

neikvæðum tilfinningum. Neikvæð reynsla og upplifun feðra af aðdraganda bráðakeisara og 

aðgerða, getur leitt til áfalls meðal feðra. Það getur varað allt frá mánuðum upp í mörg ár og 

þróast yfir í þunglyndi eða áfallastreituröskun ef engin íhlutun á sér stað sem getur haft áhrif á 

fjölskylduna sem heild ásamt því að hafa neikvæð áhrif á þroska barnsins.  

Rannsóknir hafa sýnt að feður eru ólíklegir til þess að leita sér aðstoðar og tjá tilfinningar 

sínar eftir áföll. Aftur á móti þegar þeir leita sér aðstoðar upplifa þeir neikvætt viðhorf 

meðferðaraðila, því er aukin vitundarvakning samfélagsins og heilbrigðisstarfsfólks mikilvæg. 

Höfundar þessarar ritgerðar telja tilgátu sína rétta og því sé mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk og 

nýbakaðir foreldrar þekki einkenni fæðingarþunglyndis og áfallastreituröskunar þannig hægt sé 

að beita íhlutun fyrr í ferlinu. Fyrirbyggja mætti þannig langvarandi áhrif áfalla á feður og 

fjölskyldur þeirra. Við sjáum fyrir okkur breytingar í mæðra-, ung- og smábarnavernd þar sem 

horft yrði á fjölskylduna sem eina heild og aukin fræðsla og stuðningur við feður ætti sér einnig 

stað. Fyrst um sinn mundi skapast aukinn kostnaður en til lengri tíma litið teljum við að kostn-

aður samfélagsins minnki við breytingarnar þar sem langtímaveikindi feðra og þroskahömlun 

barna eru stór þáttur í samfélagslegum kostnaði. 
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Fylgiskjal I: Grænn keisari 
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Fylgiskjal II: Gulur keisari 
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Fylgiskjal III: Rauður keisari 
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Fylgiskjal IV – Fyrirbærafræði 

Tólf þrep rannsóknarferlisins í Vancouver skólanum í fyrirbærafræði og hvernig þeim verður 

fylgt í þessari rannsókn. 

Þrep í rannsóknarferlinu  
 

Það sem gert verður í þessari rannsókn  
 

Þrep 1. Val á samræðufélögum (úrtakið-

sampling)  

 

Þátttakendur verða valdir með tilgangsúrtaki. 

Feður á aldrinum 25-45 ára sem hafa upplifa 

að maki þeirra hafi farið í bráðkeisara. 

Þrep 2. Undirbúningur hugans (áður en 

samræður hefjast- silent reflection).  

 

Fyrirframgerðar hugmyndir og tilgátur verða 

ígrundaðar og settar meðvitað til hliðar. 

Þrep 3. Þátttaka í samræðum (gagnasöfnun – 

data collection  

 

Tekin verða eitt til tvö viðtöl við þátttakendur. 

Þrep 4. Skerpt vitund varðandi hugmyndir og 

hugtök (beginning data-analysis).  

 

Hugmyndir og tilgátur settar á blað. Samliða 

verður unnið að gagnasöfnun og 

gagnagreiningu  

 

Þrep 5. Þemagreining (kóðun- coding). Finna 

lykilsetningar og finna merkingu þeirra.  

 

Greining yfir- og undirþemu. 

Rannsóknarspurningin verður höfð að 

leiðarljósi  

Þrep 6. Að smíða greiningarlíkan fyrir hvern 

þátttakanda (construction of individual analytic 

frameworks).  

 

Mikilvægustu þemun dregin fram úr hverju 

viðtali og greiningarlíkan verður smíðað fyrir 

hvern og einn þátttakanda.  

Þrep 7. Staðfesting á hverju greiningarlíkani 

með viðkomandi þátttakanda (individual 

verification).  

 

Leitað verður eftir staðfestingu frá 

þátttakendum um að rétt sé farið með gögnin 

úr viðtölunum 

Þrep 8. Heildargreiningarlíkan er smíðað úr 

öllum einstaklings greiningarlíkönunum (final 

analytic framework constructed).  

 

Öll greiningarlíkönin verða hér borin saman og 

úr því verður smíðað heildargreiningarlíkan. 

Þrep 9. Heildargreiningarlíkanið borið saman 

við rannsóknargögnin (rituðu viðtölin) 

(comparison of the final analytic framework 

with the research data).  

 

Til þess að tryggja réttmæti og áreiðanleika 

verða viðtölin lesin aftur yfir og borið því næst 

við heildargreiningarlíkanið.  

Þrep 10. Kjarni fyrirbærisins sett fram sem lýsir 

fyrirbærinu (niðurstöðunum) í hnotskurn 

(construction of the study´s main theme – 

theessence of the phenomenon).  

 

Í þessu þrepi fær rannsóknin nafn í samræmi 

við greiningar og niðurstöður 
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Þrep 11. Staðfesting á heildargreiningarlíkani 

og meginþema með einhverjum þátttakendum 

(final verification).  

 

Farið verður yfir greiningarlíkanið og 

meginþemu með nokkrum þátttakendum til 

staðfestingar  

Þrep 12. Niðurstöður rannsóknarinnar skrifaðar 

upp þannig að raddir allra heyrist (multivoiced 

reconstruction).  

 

Hér verður unnið með gögnin og niðurstöður 

settar fram. Vitnað verður beint í þátttakendur 

til þess að auka áreiðanleika rannsóknarinnar . 

Tekið úr kafla Sigríðar Halldórsdóttur (2013). Bls 286. 
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Fylgiskjal V: Viðtalsrammi 

Okkur langar að biðja þig um að lýsa reynslu þinni af fæðingarferlinu þegar þú og maki þinn 

lentir í bráðakeisara.  

1. Fékkstu fræðslu á meðgöngunni um hana og fyrihugða fæðingu?  

2. Hver var upplifun þín að aðkomu heilbrigðisstarfsfólks varðandi þarfir þínar í 

fæðingunni? Fannst þér þú fá svör við spurningum þínum? 

3. Fór ljósmóðir/læknir yfir aðdraganda og framgang bráðakeisarans, bæði í aðdraganda 

hans og eftir?  

4. Hafði reynsla þín áhrif á sálræna eða líkamlega líðan þína eftir fæðinguna? Ef já geturðu 

lýst þeim nánar og hvar í ferlinu fannst þú fyrir þessum einkennum.  

5. Hafði hjúkrunarfræðingur/ljósmóðir í ung- og smábarnavernd einhver afskipti af líðan 

þinni eftir fæðinguna? Var þér veittur einhver stuðningur? 

6. Telur þú að bráðakeisarinn hafi haft áhrif á samband ykkar? Og þá hvernig? Fannst þér 

þú geta rætt reynsluna við maka þinn? 

7. Telur að reynsla þín hafi haft áhrif á hvernig þú tengdist barninu?  

  



Nú bráðliggur á                                                                 68 

 

 

Fylgisskjal VI:Upplýst samþykki 

Bs lokaverkefni  

Rannsóknaráætlu 
 

 

Heilbrigðisvísindasvið 

Upplýst samþykki 
 

Ég undirritaður/undirrituð samþykki að taka þátt í viðtali vegna rannsóknaráætlunar okkar sem 

hluta af lokaverkefni til Bs gráðu. 

 

Markmið rannsóknaráætlunarinnar er að skoða áhrif, afleiðingar og upplifun feðra af 

bráðakeisurum.  

Ég hef af fúsum og frjálsum vilja ákveðið að taka þátt í viðtalinu. Ég treysti því að farið verði með 

viðtalið við mig sem trúnaðarmál að því leyti að orð og setningar verða ekki beint tengd mínu nafni 

nema með mínu samþykki. En er þó ljóst að niðurstöður viðtalsins verða tekin saman og notuð í 

opna BS ritgerð. Einnig er mér ljóst að það mun koma fram við hvern var tekið viðtal til að hægt 

sé að ná í viðkomandi til að fá staðfestingu á að viðtalið hafi átt sér stað. Ég geri mér grein fyrir 

því að ég get hætt þátttöku í þessari rannsókn hvenær sem ég vil án útskýringa. 

 

 

 

Akureyri, 11. apríl 2016 

 

 

________________________________  

Nafn þátttakanda 

 

 

Undirritaður, staðfestir hér með að hafa veitt upplýsingar um eðli og tilgang rannsóknarinnar, í 

samræmi við lög og reglur um vísindarannsóknir. 

 

 

________________________________ 

Valur Freyr Halldórsson 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


