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Útdráttur 

Þessi rannsóknaráætlun er lokaverkefni til B.S. prófs í hjúkrunarfræði við Háskólann á 

Akureyri. Tilgangur hennar er að kanna hver reynsla íslenskra feðra er af fæðingarþunglyndi. 

Fæðingarþunglyndi mæðra er vel þekkt viðfangsefni og eru þær skimaðar í ung- og 

smábarnavernd. Þrátt fyrir að erlendar rannsóknir sýni að 4-25% feðra fái einnig 

fæðingarþunglyndi eru þeir ekki skimaðir kerfisbundið og virðist fæðingarþunglyndi feðra því 

ekki viðurkennt vandamál hvorki á meðal heilbrigðisstarfsfólks né almennings hér á landi. 

Fæðingarþunglyndi feðra hefur neikvæð áhrif á samskipti við maka, tengslamyndun þeirra við 

barn sitt og á hegðun og líðan barnsins í framtíðinni. Ýmsir áhættuþættir virðast auka líkurnar 

á því að feður þrói með sér fæðingarþunglyndi. Fyrri saga um þunglyndi, meðgöngu- og/eða 

fæðingarþunglyndi móður, hjúskaparstaða, gæði sambands foreldra, aldur föður, kynþáttur, 

skortur á félagslegum stuðningi og dvöl barns á vökudeild getur allt átt þátt í að ýta undir 

vandann hjá feðrum. Fæðingarþunglyndi feðra ætti að vera hægt að greina og fyrirbyggja ef 

vilji er fyrir því í heilbrigðiskerfinu, foreldrum og börnum til góða. 

Rannsóknaraðferðin sem notast verður við er eigindleg rannsóknaraðferð Vancouver-skólans í 

fyrirbærafræði. Þátttakendur verða íslenskir feður sem nýlega hafa eignast barn og er miðað 

við að barnið sé ekki eldra en 12 mánaða. Tekin verða djúpviðtöl og þau greind í þemu 

samkvæmt aðferðafræði Vancouver-skólans. 

Hjúkrunarfræðingar eru í lykilstöðu til að sinna forvörnum og veita fræðslu til almennings um 

fæðingarþunglyndi feðra. Teljum við að með umfjöllun um málefnið sé betur hægt að koma 

til móts við og sinna þessum hóp feðra. 

 
Lykilhugtök: fæðingarþunglyndi, faðir, maki, barn, fræðsla, hjúkrun 
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Abstract 

This research proposal is a thesis towards a B.S. degree in nursing from the University of 

Akureyri. The aim of the research is to gather information about the experience of Icelandic 

fathers with postpartum depression. Postpartum depression is a well-known problem with 

mothers after birth and they are there for screened by nurses in the regular baby checkup. 

Even though research show that 4-25% fathers also suffer from postpartum depression they 

are not routinely screened and paternal postpartum depression (PPD) seems to be a problem 

of non-significance to healthcare providers and general public in Iceland. Paternal PPD has a 

negative effect on marital relationship, the father-infant bonding and the child’s behavior and 

emotional well-being in the future. Many risk factors have been associated to the likelihood of 

a father developing PPD. History of depression, partners pre- and postpartum depression, 

marital status, relationship quality, paternal age, race, lack of social support and baby’s 

admission to a neonatal unit can all contribute to the development of paternal PPD. Paternal 

PPD is a problem that should be well diagnosable and preventable if there is a willingness to 

do so by the healthcare system to benefit both parents and child. This is a qualitative study 

with data gathered by interviewing Icelandic fathers who have suffered from PPD after 

fathering a child within the last 12 months. The interviews will be analyzed using the 

Vancouver School of doing phenomenolog. 

Nurses are in a key position to conduct prevention and education to the public about 

postpartum depression in fathers. We believe that by increasing the coverage of these issues, 

we will be more able to cater to and handle this group of fathers.  

 
Keywords: Postpartum depression, father, spause, child, education, nursing  
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Þakkarorð 

 Við viljum byrja á því að þakka leiðbeinandanum okkar Sigrúnu Sigurðardóttur fyrir 

veitta leiðsögn við gerð þessarar rannsóknaráætlunar. Einnig viljum við þakka þeim sem 

veittu okkur aðstoð og hvatningu við gerð þessa lokaverkefnis. Fjölskyldur okkar fá miklar 

þakkir fyrir auðsýndan stuðning og þolinmæði í gegnum námið. Síðast en ekki síst þökkum 

við hvor annarri fyrir gott samstarf og samfylgdina síðustu fjögur ár.
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1. kafli - Inngangur 

 Rannsóknaráætlun þessi er verkefni til B.S.-gráðu í hjúkrunarfræði við 

heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri vorið 2016. Rannsóknaráætlunin er unnin af 

tveimur fjórða árs hjúkrunarfræðinemum undir leiðsögn Sigrúnar Sigurðardóttur, lektors við 

heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. 

Markmið þessarar rannsóknaráætlunar er að fjalla um fæðingarþunglyndi feðra og áhrif þess á 

maka og barn/börn. Í þessum kafla er greint frá tilgangi og bakgrunni viðfangsefnisins og rætt 

um gildi þess fyrir hjúkrun. Auk þess verður greint frá megin hugtökum og uppbyggingu 

verkefnisins. 

Tilgangur rannsóknaráætlunar 

 Tilgangur rannsóknaráætlunarinnar er að skoða reynslu íslenskra feðra af 

fæðingarþunglyndi. Engin skimun er fyrir feður í ung- og smábarnavernd, þrátt fyrir að 

fæðingarþunglyndi feðra sé raunverulegt og alvarlegt vandamál. Markmiðið er að skoða 

reynslu feðra og í framhaldinu hvort það sé grundvöllur fyrir því að koma á skimun fyrir þá í 

ung- og smábarnavernd. 

 

Bakgrunnur og hugmyndafræðilegur rammi 

 Ekki liggur fyrir afhverju fæðingarþunglyndi feðra hefur ekki verið rannsakað að 

neinu ráði fyrr en nýlega (Paulson, 2010). Yfirleitt finnst flestum feðrum auðvelt að aðlagast 

þeim breytingum sem verða og upplifa margskonar tilfinningar (Bradley og Slade, 2011). 

Talið er að 4-25% feðra upplifi fæðingarþunglyndi og geta einkenni þunglyndis komið fram 

bæði á meðgöngu og eftir fæðingu. Tilfinningar þunglyndra feðra eru helstar, reiði, depurð, 

pirringur og kaldhæðni, en karlmenn beina oft vanlíðan sinni meira út á við en konur sem 

getur leitt til óæskilegrar hegðunar eins og aukinnar áfengisdrykkju, rifrilda og slagsmála 

(Melrose, 2010). Lítill skilningur hefur verið á þeim þáttum sem valda eða stuðla að 
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þynglyndi hjá nýbökuðum feðrum. Saga um þunglyndi eða aðra geðsjúkdóma virðast þó hafa 

sterkt forspárgildi um þunglyndi hjá bæði feðrum og mæðrum eftir fæðingu barns (Perren, 

von Wyl, Bürgin, Simoni og von Klitzing, 2005). Samkvæmt vinnuleiðbeiningum frá 

Embætti landlæknis fyrir hjúkrunarfræðinga sem sinna ung- og smábarnavernd á Íslandi, skal 

Edinborgarkvarðinn lagður fyrir móður þegar komið er með barn í níu vikna skoðun á 

heilsugæslu (Anna Björg Aradóttir, Sesselja Guðmundsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2013).   

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að Edinborgarkvarðinn nýtist jafn vel við skimun á 

feðrum og hann gerir á mæðrum. Getur kvarðinn jafnvel hjálpað til við að finna út aðra 

erfiðleika á þessum viðkvæma tíma (Edmondson, Psychogiou, Vlachos, Netsi og 

Ramchandani, 2010; Matthey, Barnett, Kavanagh og Howie, 2001). Væru feður skimaðir líkt 

og mæður myndi það ýta undir það viðhorf að fæðingarþunglyndi feðra væri eðlilegur hlutur 

hjá feðrum jafnt sem mæðrum. Orðið fæðingarþunglyndi er hvergi notað um feður eða talað 

um að sá möguleiki sé til staðar og eru engar leiðbeiningar gefnar út um skimun feðra við 

mögulegu þunglyndi (Nazareth, 2011).  

 Sá tími þegar karlmenn eru nýbakaðir feður eða fyrstu árin í föðurhlutverkinu gæti 

verið ákjósanlegur tími til að bera kennsl á og grípa inní hjá þeim feðrum sem eru í hættu á að 

fá þunglyndi eða þegar að kljást við það (Garfield o.fl., 2014). Þar sem fundist hafa sterk 

tengsl milli þess að móðir þjáist af meðgöngu- eða fæðingarþunglyndi og þunglyndis föður, 

má færa rök fyrir því að skima feður til að geta gripið snemma í taumana og forðast þau 

slæmu áhrif sem þunglyndi foreldrana getur haft á þroska og afkomu barnsins (Goodman, 

2004; Koh, Chui, Tang og Lee, 2014; Paulson og Bazemore, 2010). Ætti sú íhlutun sem á sér 

stað eftir greiningu að vera fjölskyldumiðað verkefni (Goodman, 2004). Undir venjulegum 

kringumstæðum styrkjast tengsl feðra við barnið á meðgöngutímabilinu en ýmsir þættir geta 

truflað og haft áhrif á þessi tengsl. Eru það þættir eins og þunglyndi föður á meðgöngu og 

slæmt samband föður og móður (Condon, 2006). Það fylgir því aukin ábyrgð að eignast barn 
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og miklar breytingar þarf að gera á lífinu til að standa undir þeirri ábyrgð, sem getur valdið 

kvíða hjá tilvonandi feðrum (Boyce, Condon, Barton og Corkindale, 2007). Samkvæmt 

rannsóknum er aldur föður og fyrri saga um þunglyndi taldnir vera áhættuþættir fyrir þróun á 

þunglyndi eftir fæðingu barns og eru feður á aldrinum 15-24 ára í mesta áhættuhópnum 

(Bergström, 2013; Dave, Petersen, Sherr og Nazareth, 2010). Einnig getur andleg líðan móður 

á meðgöngu og eftir fæðingu barns haft mikil áhrif á líðan hins nýbakaða föður (Pinheiro o.fl., 

2006). Ánægja í samböndum getur farið minnkandi eða um allt að 50% í kjölfar 

barnsfæðingar (Hanington, Heron, Stein og Ramchandani, 2012) og eru meiri líkur á að pör 

sem upplifa streitu og þunglyndi eftir fæðingu barns verði skilin sex til átta árum síðar 

(Kerstis o.fl., 2014).  

 Mun fleiri rannsóknir hafa verið gerðar um áhrif fæðingarþunglyndis mæðra en feðra á 

þroska og hegðun barna. Feður eru stór áhrifaþáttur í lífi flestra barna og hafa áhrif á þroska 

þeirra og atgervi til framtíðar (Callender, Olson, Choe og Sameroff, 2012). Nokkrar meðferðir 

eru til við þunglyndi sem nýtast einar og sér eða með öðrum meðferðum (Inga Hrefna 

Jónsdóttir o.fl., 2010). Fáir sálfræðingar fá markvissa þjálfun varðandi það að meta og 

meðhöndla algeng vandamál sem komið geta upp hjá verðandi feðrum frá getnaði til fæðingar 

barns. Skortur er á fræðilegum athugunum á þessum hópi feðra sem kljást við 

fæðingarþunglyndi, þar sem þeir hafa tilhneigingu til að leita ekki eftir geðheilbrigðisþjónustu 

á þessu tímabili (Singley og Edwards, 2015). Fæðingarþunglyndi ætti að líta á sem 

fjölskylduvandamál þar sem mikilvægt er að horfa á báða foreldra og barn sem heild en ekki 

einblína á einhvern einn fjölskyldumeðlim (Nazareth, 2011). 



4	
	

Val á rannsóknaraðferð 

Notast verður við eigindlega rannsóknaraðferð og stuðst við fyrirbærafræði Vancouver-

skólans. Þátttakendur verða valdir með tilgangsúrtaki, tekin verða djúpviðtöl og þau greind í 

þemu samkvæmt aðferðafræði Vancouver-skólans. 

 

Rannsóknarspurning 

Rannsóknarspurningin er: Hver er reynsla íslenskra feðra af fæðingarþunglyndi?  

 

Forsendur rannsóknaráætlunar og gildi fyrir hjúkrun 

 Fæðingarþunglyndi feðra hefur ekki verið rannsakað hérlendis og er ekki mikil 

þekking á því á meðal heilbrigðisstarfsfólks né almennings. Þetta er falið vandamál sem getur 

haft miklar afleiðingar bæði á parasamband og tengsl föður við barnið. Gagnaöflun leiddi í 

ljós að afleiðingar fæðingarþunglyndis föður eru margvíslegar og teljum við því þörf á að 

þetta viðfangsefni sé rannsakað og skoðað betur hér á landi. 

 

Gagnasöfnun og leitarorð 

Við gagnasöfnun var að mestu leiti stuðst við erlendar, ritrýndar rannsóknir og tímaritsgreinar 

en einnig var notast við íslenskar tímaritsgreinar. Leitarvélarnar sem notaðar voru við 

heimildarleitina voru CINAHL (Ebsco host), Pubmed-Medline, PsycArticles og leitarvél 

Google Scholar. Helstu ensku leitarorðin voru: postpartum depression, father, depression, 

fatherhood, anxiety, distress, paternal depression, depression in men, prenatal depression, 

child outcome. 

Helstu íslensku leitarorðin voru: fæðingarþunglyndi, feður, kvíði. 
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Skilgreining á hugtökum 

Fæðingarþunglyndi: Alvarleg geðlægðarlota eftir barnsburð (American Psychiatric 

Association, 2013). 

Nýbakaður faðir/móðir: Maður eða kona sem hefur nýlega eignast barn (skilgreining 

höfunda). 

Skimun: próf gert á einstaklingi eða hópi fólks í þeim tilgangi að leita eftir ákveðnum 

sjúkdómi eða ástandi (Oxford Dictionaries). 

Mæðravernd: Þjónusta innan heilsugæslunnar með það að markmiði að stuðla að heilbrigði 

móður og barns með faglegri umönnun, stuðningi og ráðgjöf. Mæðravernd sinnir einnig 

fræðslu til foreldra um meðgöngu og fæðingu ásamt því að greina áhættuþætti og bregðast við 

þeim (Karítas Ívarsdóttir og Ragnheiður Bachmann, 2016). 

Ung- og smábarnavernd: Þjónusta á vegum heilsugæslunnar við foreldra barna þar sem fylgst 

er reglulega með heilsu og þroska barna frá 0-6 ára aldurs ásamt heilsu og velferð foreldra 

(Heilsugæslan, e.d.). 

Tengslamyndun: Tilfinningatengsl sem foreldri myndar við barn sitt á meðgöngu eða strax 

eftir fæðingu (Skilgreining höfunda) 
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2. kafli - Fæðingarþunglyndi feðra 

Í þessum kafla er fjallað um fæðingarþunglyndi feðra. Viðfangsefnið hefur lítið verið 

rannsakað erlendis og ekkert hérlendis en í þessari umfjöllun verður stuðst við þær rannsóknir 

sem þegar hafa verið birtar um fæðingarþunglyndi feðra. Í upphafi er fjallað almennt um 

fæðingarþunglyndi og fæðingarþunglyndi feðra, greiningu og meðferð. Næst verður farið yfir 

þætti sem taldir eru hafa áhrif á þróun fæðingarþunglyndis hjá feðrum og samskipti kynjanna í 

þessu sambandi. Því næst verður farið í áhrif þunglyndis föður á barnið og þroska þess og að 

lokum verður farið yfir hugmyndir fyrri rannsakenda að bættri þjónustu fyrir feður í tengslum 

við barneignir. 

Óljóst er hvers vegna þunglyndi hjá verðandi og nýbökuðum feðrum hefur ekki verið 

rannsakað að neinu ráði fyrr en nýlega. Sú tilhneiging hefur verið að einblína á þær 

líffræðilegu breytingar sem fylgja meðgöngu sem orsakaþætti og hefur það mögulega leitt til 

þess að horft hefur verið framhjá „ekki þungaða makanum“. Feður finna fyrir þeim 

sálfélagslegu breytingum sem fylgja því að verða foreldri og því geta þeir upplifað vanlíðan 

sem tengist hinu nýja hlutverki að vera faðir (Paulson, 2010; Ramchandani, Stein, Evans og 

O'Connor, 2005). 

Fæðingarþunglyndi 

Óhjákvæmilega verða miklar breytingar á lífi verðandi feðra við fæðingu barns. 

Flestum finnst auðvelt að aðlagast þessum breytingum og upplifa margskonar tilfinningar 

(Bradley og Slade, 2011). Þessi miklu umskipti sem verða á lífi fólks þegar það eignast barn 

og sú ábyrgð sem því fylgir getur gert bæði mæður og feður berskjaldaðri fyrir sálrænum 

erfiðleikum (Epifanio, Genna, De Luca, Roccella og La Grutta, 2015). 

Andleg veikindi er oft ekki auðvelt að koma auga á og er fæðingarþunglyndi þar engin 

undantekning. Alvarlegt þunglyndi er talið vera einn algengasti geðsjúkdómurinn í heiminum 

og fellur fæðingarþunglyndi undir sömu greiningarviðmið og það samkvæmt greiningarkerfi 
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bandarísku geðlæknasamtakana DSM-V. Skilgreiningin á fæðingarþunglyndi er alvarleg 

geðlægðarlota eftir barnsburð (American Psychiatric Association, 2013). Þunglyndi er í 

grunninn talið stafa af skorti á taugaboðefninu serotonin í heilanum en það hefur neikvæð 

áhrif á andlega líðan fólks (Schafer, 1999). 

Feður geta sýnt einkenni þunglyndis bæði á meðgöngu og eftir fæðingu en talið er að 

4-25% feðra upplifi fæðingarþunglyndi. Feður upplifa oft aðstæðurnar yfirþyrmandi og getur 

slík vanlíðan brotist út með öðrum hætti en hjá konum (Melrose, 2010). Konur upplifa sig 

gjarnan ónáttúrulegar í móðurhlutverkinu og túlka þunglyndið sem veikleika. Þessar 

tilfinningar valda sektarkennd og þær upplifa sig misheppnaðar sem veldur því að þær vilja 

oft ekki tala um líðan sína (Edhborg, Friberg, Lundh og Widström, 2005). Hjá þunglyndum 

feðrum verða tilfinningar eins og reiði, depurð, pirringur og kaldhæðni meira áberandi en 

karlmenn beina oft vanlíðan sinni meira út á við og getur það leitt til óæskilegrar hegðunar á 

borð við aukna áfengisdrykkju, rifrildi og slagsmál. Þesskonar hegðun getur haft mikil áhrif á 

líf fjölskyldunnar (Melrose, 2010). Feður sem greinst hafa með þunglyndi fljótlega eftir 

fæðingu geta einnig samhliða því þróað með sér mikla streitu sem getur leitt til minnkaðrar 

getu þeirra til að vera virkir í föðurhlutverkinu (DeMontigny, Girard, Lacharité og Debeau, 

2013). 

Almenn einkenni þunglyndis sem vert er að fylgjast með geta verið depurð, 

áhugaleysi, ánægjuleysi og minni áhugahvöt, sjálfsgagnrýni og sektarkennd, aukinn pirringur 

og reiði, svartsýni, vonleysi, kvíði, orkuleysi, minnkuð virkni, félagskvíði, eirðarleysi, tregða, 

erfiðleikar við einbeitingu, minnistruflanir, breytingar á svefnmynstri, breytingar á matarlyst 

og þyngd, minni áhugi á kynlífi og dauðahugsanir en það getur verið misjafnt milli 

einstaklinga hvernig þau birtast (Inga Hrefna Jónsdóttir, Rósa María Guðmundsdóttir, Vera 

Siemsen og Þórunn Gunnarsdóttir, 2010). 
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Lengi hefur verið lítill skilningur á þeim þáttum sem valda eða stuðla að þunglyndi hjá 

nýbökuðum feðrum. Saga um þunglyndi eða aðra geðsjúkdóma virðast þó hafa sterkt 

forspárgildi um þunglyndi hjá bæði feðrum og mæðrum eftir fæðingu barns (Perren, o.fl., 

2005). 

Rannsóknir á fæðingarþunglyndi feðra hafa hingað til einblínt mikið á ákveðinn hóp 

feðra þ.e gifta hvíta karlmenn í miðstétt og er þörf á að skoða betur aðra hópa feðra (Swain, 

Dayton, Kim, Tolman og Volling, 2014). Feður af spænskum og afrískum uppruna virðast til 

dæmis í meiri hættu á að þróa með sér þunglyndi en aðrir hópar í tengslum við barnsburð en 

það krefst frekari rannsókna (Garfield o.fl., 2014). Einnig þyrfti að rannsaka heimavinnandi 

feður, stjúpfeður og einstæða feður til að sjá hvort þessir hópar eru í aukinni hættu á að fá 

fæðingarþunglyndi (Swain o.fl., 2014). 

Skimun í ungbarnavernd  

Þegar kemur að því að mæla þunglyndi hjá verðandi og nýbökuðum feðrum hefur 

samræmi á aðferðum ekki enn fengist og eru rannsakendur langt frá því að ná samkomulagi 

um hvaða aðferð reynist best. Engin ákveðin stefna hefur verið sett fram um það hvenær á að 

skima fyrir þunglyndi, á meðgöngu og/eða eftir fæðingu barns, hvaða feður á að skima og svo 

framvegis (Paulson, 2010). 

Embætti landlæknis hefur gefið út vinnuleiðbeiningar fyrir hjúkrunarfræðinga sem 

sinna ungbarnavernd á Íslandi m.a. í tengslum við skimun við fæðingarþunglyndi. Samkvæmt 

þeim vinnureglum skal Edinborgarkvarðinn lagður fyrir móður þegar komið er með barn í níu 

vikna skoðun á heilsugæslu (Anna Björg Aradóttir, Sesselja Guðmundsdóttir og Geir 

Gunnlaugsson, 2013). Edinborgarkvarðinn er byggður upp á 10 spurningum um líðan 

konunnar síðustu sjö daga og gefur hver spurning 0-3 stig. Konan þarf að svara öllum 

spurningunum til að prófið sé gilt og fái hún yfir 12 stig telst hún þjást af fæðingarþunglyndi. 

Hafa þarf í huga að prófið er mælitæki og á aldrei að koma í staðin fyrir faglegt álit 
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hjúkrunarfræðingsins (Cox, Holden og Sagovsky, 1987) Edinborgarkvarðinn er talin hafa 68-

95% næmi (sensitivity) og 78-96% sértæki (specificity) sé það lagt fyrir sex vikum eftir 

barnsburð, borið saman við niðurstöður þunglyndisgreiningar eftir viðtal við sálfræðing 

(Krantz, Eriksson, Lundquist-Persson, Ahlberg og Nilstun, 2008). 

Samkvæmt vinnureglum á hjúkrunarfræðingur að bregðast við ef móðir fær níu stig 

eða fleiri við skimun með Edinborgarkvarða. Ef hún fær fleiri en 12 stig við skimun þegar 

barn er níu vikna á hún að fá símtal eða viðtal við hjúkrunarfræðing minnst fjórum sinnum 

áður en barnið verður 12 vikna og strax tilvísun til heimilislæknis ef hún svarar spurningu 10 

um sjálfsskaðahugsanir játandi. Sé spurningu 10 svarað neitandi er staðan endurmetin þegar 

barnið er þriggja mánaða og ef konan fær enn 12 stig eða fleiri þá skal vísa til heimilislæknis. 

Fái konan 9-11 stig ættu að vera samskipti við hjúkrunarfræðing eftir þörfum og staðan 

endurmetin þegar barnið er orðið fimm mánaða. Langveikar konur ætti samkvæmt 

vinnuleiðbeiningum að meta aftur við 12 og 18 mánaða aldur barns telji hjúkrunarfræðingur 

ástæðu til (Anna Björg Aradóttir o.fl., 2013).  

Sýnt hefur verið fram á að Edinborgarkvarðinn nýtist jafn vel við skimun feðra og 

mæðra og einnig fylgni á milli slæmrar útkomu móður og föður í skimun. Með notkun 

Edinborgarkvarðans á feður er hægt að greina á milli þeirra sem eru með mikla streitu eða 

enga og meta hvort einungis sé þunglyndi til staðar eða þunglyndi og kvíði (Matthey, Barnett, 

Kavanagh og Howie, 2001; Edmondson o.fl., 2010). 

Í vinnureglum Embættis landlæknis kemur fram í kafla um eftirlit með líðan foreldra 

að fylgjast eigi með andlegri og líkamlegri líðan móður og föður en sérstaklega með andlegri 

vanlíðan og fæðingarþunglyndi með móður í huga. Einnig er minnst á að hafa auga með líðan 

föður í kafla um heimavitjanir hjúkrunarfræðings á fyrstu vikum barnsins (Anna Björg 

Aradóttir o.fl., 2013). Hvergi í leiðbeiningum frá Embætti Landlæknis er orðið 

fæðingarþunglyndi notað um föður eða rætt um að sá möguleiki sé fyrir hendi og eru engar 
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leiðbeiningar gefnar út um skimun feðra við mögulegu þunglyndi. Væru feður skimaðir líkt 

og mæður myndi það ýta undir það viðhorf að fæðingarþunglyndi feðra væri eðlilegur hlutur 

hjá feðrum jafnt sem mæðrum (Nazareth, 2011). Ákjósanlegur tími til að bera kennsl og grípa 

inní hjá þeim feðrum sem eru í hættu á þunglyndi eða sem eru að kljást við þunglyndi gæti 

verið þegar þeir eru ný orðnir feður eða fyrstu árin í föðurhlutverkinu (Garfield o.fl., 2014). 

Í Þýskalandi eiga foreldrar rétt á allt að 36 skiptum í samskiptum við ljósmóður á 

fyrstu átta vikum barnsins. Fyrstu 20 skiptin má nota á fyrstu 10 dögunum en hinum 16 

skiptunum má nota upp að átta vikna aldri. Séu vandamál með brjóstagjöf má bæta við allt að 

fjórum heimsóknum við eftir fyrstu átta vikurnar. Sýna þarf fram á læknisvottorð ef þörf 

reynist á enn fleiri heimsóknum. Þegar skoðað er fæðingarþunglyndi hjá mæðrum og feðrum 

en einnig hvernig ljósmæðrum gengur að greina vandann kemur í ljós að ljósmæður finna 

einungis helming mæðra og einn þriðja feðra sem fá þunglyndiseinkenni eftir barnsburð. Svo 

virðist sem ljósmæður treysti betur á eigið innsæi en niðurstöður skimunar með 

Edinborgarkvarðanum og missi því af mörgum tilfellum sem þær hefðu átt að greina. Ef 

fjölskyldum er boðið upp á ljósmæðraþjónustu fram að sex mánaða aldri barns í stað þessara 

stöðluðu átta vikna, nýta þær sér að meðaltali sex fleiri heimsóknir frá ljósmóður en 

fjölskyldum sem býðst þjónustan einungis fyrstu átta vikurnar. Einnig nýta mæður með 

þunglyndi sér fleiri heimsóknir en þær sem hafa það ekki. Sjaldan eða aldrei nýta fjölskyldur 

sér allar 36 heimsóknirnar svo draga má þá ályktun að nýting á heimsóknum ráðist ekki af 

fjölda heimsókna sem stendur til boða heldur hversu lengi kostur er á þeim. Það sýnir sig 

einnig að vel þarf að standa að skimun foreldra til að ná að greina sem flesta sem þjást af 

fæðingarþunglyndi (Anding, Röhrle, Grieshop, Schücking og Christiansen, 2015). 

Þróuð var breytt útgáfa af Edinborgarkvarðanum þar sem foreldri sem skimað er 

svarar einnig spurningum um líðan maka síns. Reynt var að hafa skalann eins líkan hinum 

upprunalega Edinborgarkvarða til að varðveita notagildi hans en við hverja spurningu var bætt 
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annarri eins fyrir maka og orðum skipt út í samræmi við kyn þess sem spurt er um (Moran og 

O'Hara, 2006). Sýnt hefur verið fram á gagnsemi þess að notast við þessa breyttu útgáfu 

Edinborgarkvarðans (Fisher, Kopelman og O'Hara, 2012; Moran og O'Hara, 2006) meðal 

annars vegna þess hversu erfitt getur verið að meta feður þar sem þeir taka yfirleitt minni þátt 

í mæðra og ungbarnavernd og því síður tækifæri til skimunar (Fisher o.fl., 2012). Einnig getur 

það haft kosti að foreldrar meti hvort annað þar sem fólk hefur ekki alltaf innsæi í líðan sína 

eða kýs að gefa ekki upp hvernig hún er og þá geta mikilvægar upplýsingar komið fram í 

gegnum maka (Moran og O'Hara, 2006). 

Sökum þess hve stór hluti feðra þjáist af þunglyndi í tengslum við meðgöngu og 

fæðingu barns, sérstaklega í þeim tilfellum þar sem móðir er greind með meðgöngu- eða 

fæðingarþunglyndi, má færa sterk rök fyrir gagnsemi þess að skima feður til að geta gripið 

snemma inní og forðast þau slæmu áhrif sem þunglyndi foreldra hefur á þroska og afkomu 

barnsins (Goodman, 2004; Koh, Chui, Tang og Lee, 2014; Paulson og Bazemore, 2010). Sú 

íhlutun sem á sér stað eftir greiningu ætti að vera fjölskyldumiðað verkefni sökum þess hve 

þunglyndi foreldra hefur mikil áhrif á alla fjölskylduna (Goodman, 2004). 

Greining þunglyndis  

Til frekari greiningar þunglyndis geta flestir heimilislæknar greint þunglyndi og hafið 

lyfjameðferð en sé árangur ekki viðunandi getur hann vísað viðkomandi til geðlæknis og/eða 

sálfræðings til frekara mats og meðferðar (Rúnar Helgi Andrason, 2004).  

Til eru spurningalistar sem nýtast vel við greiningu þunglyndis en sem dæmi má nefna 

Mælikvarða Becks á þunglyndi, 2. útgáfa (BDI-II) og Depression Anxiety Stress Scales 

(DASS) (Psychology Foundation of Australia, 2014). Mælikvarði Becks á þunglyndi 2. útgáfa 

er spurningalisti með 21 spurningu sem ætlað er að mæla alvarleika þunglyndis hjá 

einstaklingum. Hver spurning inniheldur fjórar fullyrðingar sem gefa stig frá 0-3 eftir því hve 

alvarlegt svarið er. Fjöldi stiga segir síðan til um alvarleika þunglyndisins sem fer versnandi 
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við hækkandi stigafjölda (Rúnar Helgi Andrason, Snædís Eva Sigurðardóttir, Daníel Þór 

Ólason og Jakob Smári, 2009). 

DASS skalinn er einnig spurningalisti sem er ætlað að mæla einkenni þunglyndis, 

kvíða og streitu. Listinn samanstendur af 42 neikvæðum fullyrðingum sem skiptast í þrjá 

flokka sem hver um sig eru 14 spurningar. Merkt er við 0-3 eftir því hversu vel fullyrðingin á 

við síðustu vikuna. Hærri stigafjöldi gefur til kynna verri útkomu. Rannsóknir hafa sýnt fram 

á gagnsemi DASS skalans hvort heldur sem skimunartæki við upphaf meðferðar eða til að 

meta árangur meðferðar (Psychology Foundation of Australia, 2014). 

Samkvæmt klínískum leiðbeiningum Landspítala Háskólasjúkrahúss er mikilvægt fyrir 

meðferðaraðila að kanna nokkur atriði sem geta haft áhrif á þunglyndið. Það eru saga um 

þunglyndi, aðrar geðgreiningar eða líkamleg veikindi, fyrri meðferð og svörun við henni, 

félagsleg tengsl og samskipti en einnig fjölskylda og fjölskyldutengsl. Ávallt skal spyrja 

einstakling með þunglyndi um sjálfsvígshugsanir og möguleg áform. Ef slíkt er til staðar 

verður að vera þéttara eftirlit eða vísa í annað viðeigandi úrræði (Landspítali, 2011). 

Meðferð við fæðingarþunglyndi 

Til eru nokkrar meðferðir við þunglyndi sem nýtast ýmist einar og sér eða með öðrum 

meðferðum. Lyfjameðferð er oft notuð ein og sér en líka samhliða öðrum meðferðum (Inga 

Hrefna Jónsdóttir o.fl., 2010).Yfirleitt er byrjað á að reyna svokölluð SSRI lyf eða Selective 

serotonin reuptake inhibitor sem eins og nafnið gefur til kynna minnka endurupptöku 

serotonin í heilanum. Þau eru hentugur kostur þar sem þau hafa fáar aukaverkanir, lágan 

lækningarlegan stuðul og því minni líkur á ofskömmtun, þolast yfirleitt vel sem leiðir til betri 

meðferðarheldni og hafa lítil áhrif á hjarta- og æðakerfi (Ciraulo, Shader og Greenblatt, 

2011). SSRI lyf eru ódýrari en önnur þunglyndislyf og því þjóðhagslega hagkvæmt að þau séu 

notuð ef þau virka (Guðrún I Gylfadóttir, Margrét R. Kristjánsdóttir og Sigurður Helgason, 

2007) 
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Ef ekki fæst tilætluð virkni af þunglyndislyfi eða það þolist illa þarf að skipta um lyf 

og þá er yfirleitt byrjað að ávísa annarri tegund af SSRI lyfi. Einungis eftir að SSRI lyf hafa 

verið fullreynd er ávísað annarri tegund þunglyndislyfja (Landspítali, 2011). Í sumum 

tilfellum næst bestur árangur meðferðar ef notaðar eru fleiri en ein tegund þunglyndislyfja á 

sama tíma (Ciraulo o.fl., 2011; Henssler, Bschor og Baethge, 2016). 

Hugræn atferlismeðferð (HAM) er sálfræðimeðferð þar sem unnið er að því að hafa 

áhrif á líðan með breyttu hugarfari og hegðun þar sem markmiðið er að draga úr neikvæðum 

hugsunum og auka virkni. Meðferðin er yfirleitt í samstarfi við meðferðaraðila en með 

tímanum tekur skjólstæðingurinn meiri ábyrgð á meðferðinni og þar með eigin bata. Í vægu 

þunglyndi getur HAM nýst ein og sér en við alvarlegu þunglyndi getur þurft lyfjameðferð 

samhliða til að ná fram betri árangri af meðferðinni (Inga Hrefna Jónsdóttir o.fl., 2010). Engar 

nýlegar rannsóknir eru til á notkun HAM við fæðingarþunglyndi feðra (Kim o.fl., 2013) en 

sýnt hefur verið fram á góðan árangur við notkun meðferðarinnar á mæður með 

fæðingarþunglyndi (Milgrom, Negri, Gemmill, McNeil og Martin, 2005). Því miður eru fáir 

sálfræðingar sem fá markvissa þjálfun varðandi það að meta og meðhöndla algeng vandamál 

sem komið geta upp hjá verðandi feðrum frá getnaði þar til eftir fæðingu barns. Karlmenn 

hafa tilhneigingu til að leita ekki eftir geðheilbrigðisþjónustu á þessu tímabili og er því skortur 

á fræðilegum athugunum á þessum hópi feðra sem kljást við fæðingarþunglyndi (Singley og 

Edwards, 2015).  

Sé annað eða báðir foreldrar greindir með fæðingarþunglyndi gæti verið gott að skoða 

hvernig sambandið er þeirra á milli. Fæðingarþunglyndi tengist gjarnan streitu í samböndum 

og því gæti pararáðgjöf gagnast við að forðast deilur innan heimilisins og bætt með því 

geðhag foreldrana (Garfield o.fl, 2014). Þá er einnig mikilvægt að fræða nýbakaða foreldra 

um þær miklu breytingar sem verða á parasambandinu við það að eignast barn (Twenge, 

Campbell og Foster, 2003). Gott getur verið að leiðbeina nýbökuðum feðrum um hvernig þeir 
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geti nálgast maka sinn og talað við hann um það sem þeim liggur á hjarta og eru að upplifa í 

tengslum við meðgönguna og fæðingu barnsins. Það getur hjálpað parinu að bæta samskiptin 

hvort við annað. Karlmenn eiga það oft til að forðast eða harka af sér í gegnum erfiðleika og 

hægt væri að setja á vikulega fundi til að byrja með þar sem þeir ræða við maka sinn um það 

hvernig þeim líður. Til að ná fram meiri ánægju í sambandinu og auka skilning á tilfinningum 

hvors annars er gott að kenna þeim að spyrja opinna spurninga og forðast “þetta reddast” 

aðferðina (Singley, Edwards, 2015). 

Í mæðravernd gæti ljósmóðir boðið verðandi feðrum á foreldranámskeið þar sem þeir 

læra undirstöðuatriði í umönnun ungbarna sem ýtir undir þá tilfinningu að þeir geti haft stjórn 

á aðstæðum sem ýtir undir öryggistilfinningu (Musser o.fl., 2013). Það væri jafnframt hægt að 

beina feðrum í félagsskap annarra feðra þar sem þeir gætu deilt reynslu af föðurhlutverkinu á 

jafningjagrundvelli. Þar gætu menn fengið félagslegan stuðning sem þeir fengju kannski ekki 

annarsstaðar. Ein áskorun fyrir starfsfólk í mæðravernd er að finna leið til að undirbúa 

foreldra fyrir að takast á við tilfinningar sem fylgja streituvaldandi þáttum foreldra 

hlutverksins á borð við svefnleysi, að eiga við óvært ungbarn og aðra hversdagslegri 

streituvalda heimilisins eins og t.d fjármálaáhyggjur. Mikilvægt er að þróa alla 

foreldrafræðslu fyrir feður í samvinnu við þá út frá þeim þörfum sem þeir telja sig hafa (Halle 

o.fl., 2008). 

Áhrifaþættir á þróun fæðingarþunglyndis hjá feðrum 

Á meðgöngu byrja margir feður að tengjast barninu þegar þeir finna hreyfingar þess. 

Undir venjulegum kringumstæðum styrkjast þessi tengsl eftir því sem líður á meðgönguna en 

ýmsir þættir geta haft truflandi áhrif á þessi tengsl. Í því samhengi hafa verið nefndir þættir á 

borð við þunglyndi föður á meðgöngu og slæmt samband föður og móður (Condon, 2006). 

Boyce, Condon, Barton og Corkindale (2007) könnuðu líðan karlmanna sem voru að verða 

feður í fyrsta sinn. Það reyndist mörgum erfitt að þurfa allt í einu að deila ást og athygli maka 
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síns með öðrum. Eins fannst þeim þeir oft ekki tilbúnir í nýtt hlutverk, en kröfur voru samt 

sem áður gerðar að þeir sinntu því þrátt fyrir lítinn undirbúning. Þetta átti einkum við þá sem 

voru í samböndum sem stóðu veikari fótum eða höfðu lélegt félagslegt stuðningsnet. Það 

fylgir því einnig aukin ábyrgð að eignast barn og miklar breytingar sem þarf að gera á lífinu 

til að standa undir þeirri ábyrgð, sem getur valdið kvíða hjá tilvonandi feðrum. Í samfélaginu 

eru oft gerðar þær kröfur að karlmaður veiti maka sínum stuðning fjárhagslega, 

tilfinningalega og í verki en á meðgöngu verða helstu stuðningsaðilar makans oft læknar, 

ljósmæður og jafnvel vinkonur. Það reyndist mörgum verðandi feðrum sem vildu veita 

stuðning erfitt að upplifa sig ekki lengur helsta stuðningsaðila maka síns (Boyce o.fl., 2007). 

Þetta er í samræmi við það sem Condon, Boyce og Corkindale (2004) höfðu áður 

haldið fram um feður í fyrsta sinn. Líðan þeirra var skoðuð á meðgöngu, þremur, sex, níu og 

tólf mánuðum eftir fæðingu barnsins. Það sem ekki hafði verið búist við að finna í þeirri 

rannsókn var að líðan feðranna var verst á meðgöngunni en vænst hafði verið að hún yrði 

verst skömmu eftir fæðingu og færi síðan batnandi. Þó líðan feðranna hefði batnað að 

einhverju marki við þriggja mánaða aldur barns þá hafði lítil breyting á líðan átt sér stað við 

tólf mánaða aldur. Búist hafði verið við að líðan færi batnandi fram að þeim tíma. Þegar 

skoðað var sérstaklega kynlíf og væntingar til þess á meðgöngu og eftir fæðingu kom flestum 

feðrum á óvart hversu mikið það minnkaði á meðgöngu og að það hefði ekki aukist aftur við 

tólf mánaða aldur barns eins og þeir bjuggust við. Minna kynlíf getur svo ýtt undir erfiðleika 

sumra feðra við að aðlagast því að fjölskyldan stækki og þeir þurfi að deila athygli 

móðurinnar með barninu (Condon, 2006).  

Flestir sem eru að verða foreldrar í fyrsta sinn upplifa spennu í tengslum við 

meðgönguna en flestir upplifa einnig áhyggjur. Verðandi foreldrar hafa ekki endilega 

áhyggjur af sömu hlutunum á meðgöngunni. Þó bæði lýsi því yfir að barnið sé það sem þau 

hafa mestar áhyggjur af, þá hafa mæður frekar áhyggjur af þáttum er tengjast heilsu barnsins 
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eða hjónabandinu en feður af fjármálum eða öryggi í tengslum við barneignina. Það virðist 

skipta meira máli af hverju áhyggjurnar eru fremur en hversu miklar þær eru en feður sem 

hafa áhyggjur af öryggi eru mun kvíðnari en þeir sem hafa áhyggjur tengdar barninu sjálfu. 

Það má því ekki gera ráð fyrir því að aðeins móðirin hafi áhyggjur og mikilvægt að gefa gaum 

að áhyggjum föðurins líðan hans í tengslum við þær (Biehle og Mickelson, 2011). 

Það má velta fyrir sér hvort líðan föður á meðgöngu hafi einhver áhrif á útkomu 

fæðingarinnar. Könnuð voru tengsl á milli fyrirburafæðinga og þunglyndis foreldra fyrir og á 

meðgöngu. Í ljós kom að áðurgreint og nýgreint þunglyndi mæðra hafði hvort tveggja áhrif á 

fyrirburafæðingar og einnig þunglyndi feðra, væri það nýgreint á síðasta ári fyrir getnað eða 

komið fram snemma á meðgöngu. Möguleg ástæða fyrir þessum mun á kynjum gæti verið að 

nýgreint þunglyndi hjá föðurnum valdi meiri streitu hjá mæðrunum heldur en þunglyndi sem 

hefur varað lengur og er orðið stöðugra. Þessar niðurstöður gefa enn frekar til kynna nauðsyn 

þess að líta á móður, föður og barn sem heild í barneignaferlinu til að tryggja sem farsælasta 

útkomu (Liu, Cnattingius, Bergström, Östberg og Hjern, 2016). 

Samkvæmt rannsóknum er aldur föður talinn einn af áhrifaþáttum á þunglyndi eftir 

fæðingu barns. Feður á aldrinum 15-24 ára virðast líklegri til að þróa með sér fæðingar-

þunglyndi í kjölfar barnsfæðingar þó þeir hafi ekki fyrri sögu um þunglyndi. Talið er að það 

gæti stafað af því að yngri feður séu síður undirbúnir fyrir föðurhlutverkið og geti síður tekist 

á við aukið álag sem fylgir því að eignast barn (Dave, Petersen, Sherr og Nazareth, 2010). 

Bergström (2013) kannaði einnig þunglyndiseinkenni hjá 812 karlmönnum þremur mánuðum 

eftir að þeir eignuðust sitt fyrsta barn. Þeir sem tóku þátt í rannsókninni voru giftir eða í 

sambúð og tóku þátt í fæðingarnámskeiðum á meðgöngu makans. Í rannsókninni var tekið 

tillit til aldurs, lýðheilsuþátta og andlegrar líðan. Í ljós kom að 10,3% feðranna voru með 

þunglyndiseinkenni og nýbakaðir feður 28 ára eða yngri voru tvöfalt líklegri til að sýna 

einkenni þunglyndis þrem mánuðum eftir fæðingu barnsins í samanburði við karlmenn 29-33 
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ára. Helstu áhrifaþættirnir voru lítil fjárhagsleg innkoma, lágt menntunarstig, slæmt samband 

við maka og almennar fjárhagsáhyggjur. Þessir þættir gátu þó ekki útskýrt hinar auknu líkur á 

að yngri feðurnir þróuðu með sér þunglyndi umfram þá eldri. Einnig kom fram að þeir 

karlmenn sem eignuðust sitt fyrsta barn ungir, voru enn í skóla eða láglauna starfi fannst 

erfiðara að standa undir þeirri ábyrgð sem fylgir því að eignast fjölskyldu heldur en þeir 

karlmenn sem voru eldri þegar þeir eignuðust sitt fyrsta barn. Karlmenn 34 ára og eldri sýndu 

ekki markvert auknar líkur á að sýna einkenni þunglyndis. 

Kenningar hafa einnig verið settar fram um áhrif hormónabúskaps feðra á 

fæðingarþunglyndi. Lækkað magns testosterons í líkamanum á síðasta hluta meðgöngu og 

fyrst eftir fæðingu, of lágt magn estrogens eftir fæðingu barns, of lítið cortisol og of lágt 

vasopressin í líkamanum er allt talið geta hafa áhrif. Lægra testosteron og hækkun á estrogen, 

cortisol og vasopressin er talið eiga að bæta hæfni feðranna í umönnun og tengsl þeirra við 

barnið. Vasopressin er þá talið hafa þau áhrif að vera lágt á meðgöngu maka en hækka svo 

eftir fæðingu og virka eins og hækkað oxytocin hjá mæðrum eftir fæðingu. Þar sem of lágt 

estrogen, cortisol og oxytocin hefur verið tengt við fæðingarþunglyndi mæðra eru góðar líkur 

á að það geti einnig haft áhrif á feður. Þetta krefst þó frekari rannsókna (Kim og Swain, 

2007). 

Áhrif fæðingarþunglyndis á samband foreldra 

Að verða foreldri krefst mikilla breytinga og við fæðingu barns verða breytingar á 

fjölskyldunni hvað varðar hegðun og andlega líðan. Breytingar verða á parasambandinu, 

félagshlutverk breytist, móðirin upplifir líkamlegar breytingar og hormónasveiflur og einnig 

koma upp væntingar til foreldrahlutverksins sem parið vill uppfylla. Þessi lífsreynsla gerir það 

að verkum að sum pör/foreldrar upplifa mikið varnarleysi og streitu (Epifanio, Genna, De 

Luca, Roccella, La Grutta, 2015 ). 
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Andleg líðan móður á meðgöngu og eftir fæðingu barns getur haft mikil áhrif á líðan 

hins nýbakaða föður (Pinheiro o.fl., 2006). Fæðingarþunglyndi móður getur aukið líkur á því 

að faðirinn þrói með sér þunglyndi um 24-50% á fyrsta aldursári barnsins (Goodman, 2004) 

og fylgni virðist vera á milli alvarleika þunglyndis móður og líkur á því að faðirinn þrói með 

sér þunglyndi (Pinheiro o.fl., 2006). Ef skoðaður er munur á þunglyndi frá síðasta þriðjungi 

meðgöngu og fram til 12 mánaða aldurs barns virðist hlutfall mæðra með fæðingarþunglyndi 

hærra en feðra við þriggja mánaða aldur barnsins en svipað hjá kynjunum við 12 mánaða 

aldur. Því virðist svo vera að þunglyndi fari frekar minnkandi hjá mæðrum með tímanum en 

standi í stað hjá feðrum (Escribà-Agüir og Artazcoz, 2011). 

Samskipti feðra við þunglynda barnsmóður getur valdið þeim mikilli vanlíðan. Slæm 

samskipti, sífelld rifrildi og þegar barnsmóðirin lætur þeim líða eins og þeir geri ekkert rétt 

gagnvart börnunum sínum getur á endanum valdið feðrunum pirringi og jafnvel leitt til þess 

að þeir forðast heimili sitt (Davey, Dziurawiec og O'Brien-Malone, 2006). Aðrar tilfinningar 

sem makar mæðra með fæðingarþunglyndi upplifa geta upplifað eru meðal annarra kvíði, 

þreyta, svefntruflanir, leiði og jafnvel hugsanir um að skaða sjálfan sig eða barnið 

(Letourneau, Duffett-leger, Dennis, Stewart og Tryphonopoulos, 2011). 

Fæðingarþunglyndi feðra gefur betri vísbendingu um það hvort báðir foreldrar eru 

þunglyndir en fæðingarþunglyndi mæðra. Á meðan helmingur feðra í áhættu fyrir 

fæðingarþunglyndi á maka sem er einnig í hættu á að þróa með sér fæðingarþunglyndi eiga 

aðeins 18% mæðra í áhættuhóp einnig maka í áhættuhóp (Anding, Röhrle, Grieshop, 

Schücking og Christiansen, 2016). Það gæti skýrst af því að í samböndum hefur sálræn líðan 

föður almennt meiri áhrif á líðan móður en líðan móður á föður (Gerstorf, Windsor, 

Hoppmann og Butterworth, 2013). 

Í kjölfar barnsfæðingar getur ánægja í samböndum farið minnkandi eða um allt að 

50% frá því sem hún var á meðgöngu (Hanington, Heron, Stein og Ramchandani, 2012). 
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Meiri líkur eru svo á því að pör sem upplifa streitu og þunglyndi eftir fæðingu barns verði 

skilin sex til átta árum síðar (Kerstis o.fl., 2014). 

Don og Mickelson (2012) halda því fram að gæði sambands foreldra sé einn helsti 

áhrifaþáttur þegar kemur að því að þunglyndi móður leiði af sér þunglyndi föður. Í þeim 

samböndum sem skortur er á jákvæðum stuðningi hvort við annað og neikvæð samskipti voru 

til staðar einum mánuði eftir fæðingu barns var enn minnkuð ánægja í sambandinu við níu 

mánaða aldur barnsins. Mikill hluti feðra í þeim hópi sýndi einnig einkenni fæðingar-

þunglyndis þegar barnið var níu mánaða. Það má því búast við að þeir karlmenn sem fá ekki 

stuðning frá maka á þeim miklu breytingartímum sem þeir ganga í gegnum þegar þeir verða 

feður séu útsettari fyrir því að fá fæðingarþunglyndi (Don og Mickelson, 2012). 

Búast má við að einn af hverjum tíu feðrum fái alvarlegt þunglyndiskast á fyrsta 

aldursári barnsins. Hjúskaparstaða virðist skipta miklu máli í því samhengi en hún er einn af 

fjórum þáttum sem taldir eru hafa áhrif á þunglyndi feðra. Hinir þættirnir voru hvort ákvörðun 

um barneign hafi verið tekin sameiginlega, hvort stuðningur hafi verið frá móður strax eftir 

fæðingu, neysla áfengis og vímuefna og vandamál því tengd ásamt félagslegri stöðu. Einnig 

hvort feður sýni þunglyndiseinkenni strax eftir fæðingu. Giftir feður koma best út í öllum 

þessum þáttum (Huang og Warner, 2005). 

Þetta samræmist niðurstöðum langtímarannsóknar á heilsu 10.623 ungra karlmanna 

sem spannaði 23 ár. Farið var yfir niðurstöður þunglyndisprófa aftur í tímann með tilliti til 

geðheilsu í tengslum við barneignir. Karlmönnunum var skipt í hópa, þeir sem áttu börn og 

viðmiðunarhóp með mönnum sem áttu ekki börn. Þeim sem áttu börn var síðan skipt í tvo 

hópa: feður sem bjuggu með börnum sínum og feður sem ekki bjuggu með börnum sínum. Sá 

hópur sem fékk flest stig á þunglyndisprófi voru þeir sem áttu börn eða áttu von á barni en 

bjuggu ekki með barnsmóður. Flest stig fengu þeir innan hópsins sem voru ekki orðnir feður 

en voru alveg að verða það. Feður í sambúð með barnsmóður fengu færri stig en þeir sem 
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voru ekki í sambúð en hins vegar var 68% aukning á stigafjölda á þunglyndisskala fyrstu 

fimm ár barnsins hjá feðrum í sambúð. Fæst stig fékk hópurinn sem ekki átti börn eða von á 

barni (Garfield o.fl., 2014).  

Það er talið geta haft neikvæð áhrif á geðheilsu föður ef meðganga var ekki fyrirfram 

ákveðin vegna þess að þeir hefðu minni tíma til að undirbúa sig fyrir föðurhlutverkið og 

stæðu gjarnan verr fjárhagslega (Gao, Chan og Mao, 2009). Sumir vilja þó meina að því sé 

öfugt farið og marktækur munur hjá þeim feðrum þar sem meðgangan var fyrirfram ákveðin 

eða ekki með tilliti til fæðingarþunglyndis. Fæðingarþunglyndi greindist þar frekar hjá þeim 

feðrum þar sem meðgangan var fyrirfram ákveðin og voru niðurstöðurnar eins hjá mæðrum 

(Epifanio o.fl., 2015). 

Áhrif fyrirbura- og léttburafæðingar á fæðingarþunglyndi feðra 

Eins og á öðrum sviðum þegar kemur að fæðingarþunglyndi hefur nánast eingöngu 

verið einblínt á áhrif fyrirburafæðingar á mæður og tengslamyndun móður og barns sé það 

fætt fyrir tímann og þarf að dvelja á vökudeild (Candelori, Trumello, Babore, Keren og 

Romanelli, 2015). Feður hafa lýst reynslu sinni af því þegar barn þeirra er lagt inn á vökudeild 

og upplifa þeir sig oft í upphafi í fjarlægð frá ástandinu og setja sínar tilfinningar ósjálfrátt til 

hliðar. Þeir jafnvel lýstu því eins og að vera inni í loftbólu þar sem þeir meðtóku ekki að fullu 

atburðarrásina né þær upplýsingar sem þeim voru veittar í upphafi. Það var ekki fyrr en barnið 

sýndi viðbrögð við þeim eins og til dæmis að ná augnsambandi eða að þeir fengu að halda á 

barninu að þeim fannst þetta vera barn sem þeir ættu og tilfinningin um stóra hindrun á milli 

þeirra, sem þeim fannst hitakassinn vera, hvarf. Með tímanum leið feðrunum eins og þeir 

væru meiri hluti af ferlinu þegar þeir aðlöguðust aðstæðum og fengu að taka þátt í umönnun 

barnsins. Þeir sögðu mikilvægt að starfsfólkið styddi þá í að taka þátt ekki síður en vinir og 

ættingjar. Ekki má gleyma að faðirinn ekki síður en móðirin þarf stuðning og að finnast þeir 

vera hluti af ferlinu á vökudeild (Lundqvist, Westas og Hallström, 2007). Foreldrar sem áttu 
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barn innlagt á vökudeild og voru metin bæði með Edinborgarkvarðanum og einnig stöðluðum 

viðtölum sýndu aukna áhættu á fæðingarþunglyndi. Mæðurnar fengu hærri niðurstöður á 

þunglyndisprófum en feður eða tvær af hverjum þremur mæðrum og einn af hverjum þremur 

feðrum sem lentu í áhættuhópi samkvæmt Edinborgarkvarðanum. Í samanburði við 

þunglynda feður fullburða barna var hlutfallið mun hærra. Viðtölin leiddu svo í ljós að það 

sem virtist hafa mest áhrif á líðan feðranna og olli þeim áhyggjum var spítalaumhverfið á 

vökudeildinni, samskipti við starfsfólkið, útlit barnsins og skortur á undirbúningi fyrir 

föðurhlutverkið (Candelori o.fl., 2015). Sé tekið tillit til fæðingarþyngdar barnanna eru tengsl 

á milli lægri fæðingarþyngdar og hærra hlutfalls þunglyndra feðra. Þeir feður sem eiga 

léttustu börnin koma verst út úr þunglyndisskimun (Helle o.fl., 2015). Það samræmist því að 

sé tekið tillit til meðgöngulengdar þá virðist hlutfall feðra með fæðingarþunglyndi hækka eftir 

því hversu skammt var liðið á meðgöngu þegar barnið fæddist (Carson, Redshaw, Gray og 

Quigley, 2015). Það má því til lykta leiða að feður minnstu og minnst þroskuðu barnanna eigi 

hvað erfiðast eftir fæðingu þeirra (Carson o.fl., 2015; Helle o.fl., 2015). 

Áhrif fæðingarþunglyndis föður á barnið 

Fyrstu fimm ár barnsins gegna lykilhlutverki í þróun á tengingu við foreldra, öryggi og 

að uppgötva umhverfi sitt og læra á það á öruggan hátt. Foreldrar eru ábyrgir fyrir því að 

skapa þetta örugga umhverfi fyrir barnið (Garfield o.fl., 2014). Skaptruflanir og mikil streita 

foreldra við og eftir fæðingu barns getur komið niður á vellíðan þeirra og barnsins (Epifanio 

o.fl., 2015).Einnig getur streita og vanlíðan beggja foreldra haft alvarlegar langtíma 

afleiðingar fyrir barnið með því að ýta undir það að barnið þrói með sér atferlis- og félagsleg 

vandamál í framtíðinni (Melrose, 2010). Fæðingarþunglyndi beggja foreldra getur einnig haft 

neikvæð áhrif á tengslamyndun þeirra við börn sín við sex mánaða aldur (Kerstis o.fl., 2015). 

Mun fleiri rannsóknir hafa verið gerðar um áhrif fæðingarþunglyndis mæðra en feðra á 

þroska og hegðun barna. Þörf er á að rannsaka betur áhrif feðra þar sem feður eru stór 
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áhrifaþáttur í lífi flestra barna og hafa einnig áhrif á þroska þeirra og atgervi til framtíðar 

(Callender, Olson, Choe og Sameroff, 2012). Paquette (2004) setti fram kenningu um 

mismunandi hlutverk mæðra og feðra í mótun barna sinna sem ýta undir mikilvægi þess að 

feður tengist börnum sínum ekki síður en mæður. Samkvæmt þeirri kenningu einkennast 

tengsl mæðra við börn sín meira af hlýju og stuðningi á meðan feður ýta frekar undir hugrekki 

og kapp hjá börnum sínum í gegnum leik. Bæði kynin leika við börnin sín en feður frekar 

ærslafyllri leiki sem búa börnin undir lífsbaráttuna og á það á sérstaklega við um drengi. 

Feðurnir eru því ekki bara að “fíflast” með börnin í leik heldur að örva þau á sinn hátt. 

Fæðingarþunglyndi feðra hefur áhrif á hegðun barna líkt og fæðingarþunglyndi 

mæðra. Sýnt hefur verið fram á markverða tengingu fæðingarþunglyndis feðra við endurtekið 

þunglyndi og samskiptaörðugleika foreldra sem síðar hefur áhrif á hegðun barnanna við 

þriggja og hálfs árs aldur (Fisher, Brock, O’Hara, Kopelman og Stuart, 2015). 

Fjölskylduþættir eins og erfiðleikar í sambandi foreldra og lítil þátttaka föður í uppeldi 

barnsins eru einnig talin útskýra 2/3 af þeim heildaráhrifum sem fæðingarþunglyndi foreldra 

hefur á barnið við þriggja og hálfs og sjö ára aldur (Gutierrez-Galve, Stein, Hanington, Heron 

og Ramchandani, 2015) 

Séu feður líkamlega og andlega afskiptalausir gagnvart börnum sínum skömmu eftir 

fæðingu getur það haft neikvæð áhrif á hegðun barnanna út á við alveg niður í eins árs aldur 

(Ramchandani o.fl., 2013). Börn feðra sem fengið hafa 12 eða fleiri stig á 

Edinborgarkvarðanum eftir fæðingu þeirra eru mun líklegri til að glíma við 

hegðunarvandamál á aldrinum þriggja til fimm ára en börn þeirra sem fengu færri eða engin 

stig (Ramchandani o.fl., 2005). Tenging geti verið á milli raskana á borð 

við mótþróaþrjóskuröskun og hegðunarröskun ásamt félagslegum vandamálum hjá sjö ára 

börnum og því að feður þeirra hafi þjáðst af fæðingarþunglyndi skömmu eftir fæðingu þeirra 

(Ramchandani o.fl., 2008). Ef horft er til þess hversu sterk tengsl eru á milli þunglyndis föður 
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fyrir eða á meðgöngu og þunglyndis eftir fæðingu barnsins má velta því fyrir sér hvort ekki sé 

hægt að fyrirbyggja fæðingarþunglyndi feðra og koma með því í veg fyrir þau neikvæðu áhrif 

sem það gæti haft á barnið í framtíðinni (Ramchandani o.fl., 2008). 

Séu báðir foreldrar með þunglyndi geta áhrifin komið á ýmsum sviðum. Þunglyndir 

foreldrar eru líklegri til að beita börn sín líkamlegum refsingum á borð við rassskellingar til 

að stjórna óæskilegri hegðun (Callender o.fl., 2012; Davis, Davis, Freed og Clark, 2011) og 

getur líkamleg refsing foreldra einnig ýtt undir lyndisraskanir á borð við 

mótþróaþrjóskuröskun og hegðunarröskun en einnig athyglisbrest og ofvirkni , kvíða og 

þunglyndi hjá börnum (Keyes o.fl., 2015). 

Örvun foreldra strax frá upphafi skiptir miklu máli í þroskaferli barnsins. Lestur 

foreldra fyrir börn sín á fyrstu árum ævinnar leggur grunn að orðaforða, lesskilningi og 

vitsmunaþroska barnanna (Raikes o.fl., 2006). Þegar skoðuð voru tengsl á milli áhrifa 

fæðingarþunglyndis foreldra á lestur fyrir börn frá níu mánaða aldri og síðari áhrif á orðaforða 

við 24 mánaða aldur kom í ljós að foreldrar með þunglyndi lásu sjaldnar fyrir börnin sín við 

níu- og 24 mánaða aldur sem virtist leiða til slakari orðaforða barnanna við 24 mánaða aldur. 

Áhrif þunglyndis á lestur feðra varaði einnig lengur en mæðra (Paulson, Keefe og Leiferman, 

2009). Þunglyndi foreldra á öllum aldursstigum barns allt frá meðgöngu og til 16 ára getur 

leitt til lakari námsárangurs við 16 ára aldur barnsins (Shen o.fl., 2016). 

Stuðningur við feður í barneignaferlinu 

Líta ætti á fæðingarþunglyndi sem fjölskylduvandamál þar sem mikilvægt er að horfa 

á báða foreldra og barn sem heild en ekki einblína á einhvern einn fjölskyldumeðlim 

(Nazareth, 2011). Um 20-50% feðra sem eiga maka sem þjáist af fæðingarþunglyndi eiga það 

á hættu að þróa einnig með sér fæðingarþunglyndi (Goodman, 2008). Því má leiða til lykta að 

fæðingarþunglyndi móður sé einn stærsti áhættuþáttur þegar kemur að fæðingarþunglyndi 

feðra (Goodman, 2004). Feður reiða sig gjarnan mest á stuðning og upplýsingar frá maka en 
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þunglynd móðir getur verið ófær um að veita þann stuðning sem þeir þarfnast í 

barneignaferlinu (Don og Mickelson, 2012). Stuðningur við feður sem eiga maka með 

fæðingarþunglyndi er því mjög mikilvægur þáttur í fyrirbyggingu vandamálsins (Davey o.fl., 

2006). Þó má ekki má gleyma því í þeim tilfellum þar sem aðeins faðirinn þjáist af 

fæðingarþunglyndi að eftir fæðingu barns leita nýbakaðar mæður oftast til maka síns eftir 

stuðningi en þeir feður sem eru með þunglyndi gætu átt erfitt með að veita henni þann 

stuðning sem hún þarf fyrir umönnun barnsins (Leahy-Warren, McCarthy og Corcoran, 2009; 

Letourneau, Duffet-Leger og Salmani, 2009). 

Skortur á félagslegum stuðningi er gjarnan nefndur sem áhrifaþáttur í 

fæðingarþunglyndi feðra (Boyce o.fl., 2007; Koh o.fl., 2014; Montigny, Lacharité og Amyot, 

2006). Félagslegur stuðningur getur verið stuðningur frá fjölskyldu og vinum og getur þessi 

hópur oft verið góð uppspretta upplýsinga fyrir verðandi og nýbakaða feður (Forsyth, 

Skouteris, Wertheim, Paxton og Milgrom , 2011). Ekki hafa allir feður aðgang að stuðningi 

frá maka eða fjölskyldu og því mikilvægt að feður geti fengið stuðning utanaðkomandi aðila, 

til dæmis heilbrigðisstarfsmanni. 

Feður upplifa sig gjarnan útundan í barneignaferlinu sérstaklega þegar snýr að 

heilbrigðiskerfinu (Letourneau o.fl., 2012). Heilbrigðisstarfsfólk getur engu að síður verið 

mikilvægur stuðningur fyrir feður með fæðingarþunglyndi og átt stóran þátt í að fyrirbyggja 

sjúkdóminn eða vekja athygli á tilvist hans. Hægt væri að bæta skimun á feðrum inn í þá 

þjónustu sem þegar er í boði fyrir mæður á meðgöngu. Að því leiti eru hjúkrunarfræðingar 

sem vinna með verðandi foreldra í þeirri þjónustu sem þegar er í boði í tengslum við 

barneignir í lykilaðstöðu til að stuðla að breytingum og auka vitund fólks á 

fæðingarþunglyndi feðra. Góður möguleiki væri að koma fræðslu fyrir foreldra fyrir þar sem 

þeir eru líklegir til að rekast á hana eins og t.d á biðstofu hjá lækni þar sem hægt væri að 
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koma fyrir bæklingum eða jafnvel veggspjaldi til að draga athygli að vandanum og hvar er 

hægt að finna frekari upplýsingar um málefnið (Melrose, 2010). 

Mikilvægt er að fræða bæði mæður og feður um möguleika á fæðingarþunglyndi 

beggja til að þau séu betur meðvituð um vandann komi hann upp (Nazareth, 2011). Illa 

meðvitaðir feður átta sig ekki endilega á því að þeir geti fengið fæðingarþunglyndi og þekkja 

enn síður einkenni þess sem getur leitt til þess að þeir leita sér síður aðstoðar (Melrose, 

2010). Í þeim tilfellum þar sem feður eru ekki sýnilegir í mæðra- eða ungbarnavernd gefst 

heilbrigðisstarfsmanni ekki tækifæri til að leggja mat á líðan þeirra og þá er mikilvægt að 

spyrja móðurina um líðan föðurins (Musser, Ahmed, Foli og Coddington, 2013). Þar gæti 

breytt útgáfa af Edinborgarkvarðanum með spurningum um maka gegnt lykilhlutverki (Moran 

og O'Hara, 2006) ásamt því að hægt væri að senda foreldrum skimunarpróf í tölvutæku formi 

fyrir þá sem það hentaði betur (Garfield o.fl., 2014).  

Hjúkrunarfræðingar eru í lykilstöðu til að veita fræðslu til foreldra um 

fæðingarþunglyndi feðra. Fjölskyldumeðlimir leita til hjúkrunarfræðinga útaf faglegum og 

persónulegum málum þegar von er á barni og einnig eftir fæðingu þess. Hjúkrunarfræðingar 

eru vel í stakk búnir t.d. á heilsugæslustöðvunum og sjúkrahúsunum til þess að skima feður 

fyrir fæðingarþunglyndi og veita þeim fræðslu. Hægt er að auka vitneskju almennings á 

fæðingarþunglyndi feðra með fræðslu og hvar er hægt að leita ráðgjafar (Melrose, 2010). Það 

verður einnig að gæta þess að ekki sé vegið að rétti feðra til fæðingarorlofs þar sem 

fæðingarorlof feðra leiðir til aukinnar þáttöku þeirra í umönnun barnsins, betri stuðning við 

barnsmóður og einnig meiri heildaránægju innan fjölskyldunnar (Feldman, Sussman og 

Zigler, 2004). Með því að auka vitneskju almennings á því að fæðingarþunglyndi feðra sé til, 

fræða um einkenni fæðingarþunglyndis, hegðunarmynstur og þá staðreynd að það hafi áhrif á 

fjölskyldur alls staðar í heiminum, getur verið öflugt fyrst skref í að efla almenna geðheilsu 

(Melrose, 2010). 
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Samantekt 

Fæðingarþungyndi er skilgreint samkvæmt greiningakerfi bandarísku 

geðlæknasamtakana sem alvarleg geðlægðarlota eftir barnsburð og fellur skilgreiningin undir 

sömu greiningarviðmið og alvarlegt þunglyndi (American Psychiatric Association, 2013). 

Talið er að 4-25% feðra upplifi fæðingarþunglyndi en einkenni geta komið fram bæði 

á meðgöngu og eftir fæðingu. Ekki er hægt að finna neina eina ástæðu þess að feður fái 

fæðingarþunglyndi en þó eru nokkrir þættir sem virðast ýta undir það. Rannsóknir benda til 

þess að saga um þunglyndi eða aðra geðsjúkdóma, fæðingarþunglyndi móður, lítill stuðningur 

við feður á meðgöngu, ungur aldur föður, hjúskaparstaða foreldra, hormónabúskapur og fleiri 

þættir geti allt átt þátt í þróun fæðingarþunglyndis feðra. Ekki er skimað markvisst fyrir 

fæðingarþunglyndi feðra á Íslandi og lítið minnst á feður í vinnuleiðbeiningum fyrir starfsfólk 

í ungbarnavernd. Mæður á að skima með Edinborgarkvarða við níu vikna aldur barns eða fyrr 

ef ástæða er talin á og svo skal gripið til viðeigandi úrræða sé hún með ákveðinn stigafjölda í 

skimun. Rannsóknir hafa sýnt að skimun með Edinborgarkvarðanum gagnast ekki síður til að 

finna feður sem þjást af fæðingarþunglyndi. 

Fæðingarþunglyndi foreldra hefur ekki aðeins áhrif á þau sjálf heldur líka barnið. Það 

getur haft neikvæð áhrif á tengslamyndun foreldra og barns en einnig áhrif á hegðun til lengri 

tíma. Feður umgangast og tengjast börnum sínum á annan hátt en mæður og á meðan 

samband mæðra við börnin byggist meira á hlýju og stuðningi tengjast feður börnum sínum 

oftar í gegnum ærslafulla leiki sem leggja meira á barnið og ýta undir hugrekki og kapp hjá 

þeim. Þunglyndir foreldrar beita líka frekar líkamlegum refsingum sem getur ýtt undir 

hegðunarvanda ásamt kvíða og þunglyndi hjá börnum. Meðferðir sem helst er beitt við 

fæðingarþunglyndi eru lyfjameðferð og hugræn atferlismeðferð hvort sem er í sitthvoru lagi 

eða saman. Skipulagðir stuðningshópar fyrir feður, foreldranámskeið og pararáðgjöf gæti 

einnig nýst sem hluti meðferðar. Ýmsar leiðir hafa verið nefndar til stuðnings og 
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fyrirbyggingu fæðingarþunglyndis hjá feðrum. Feður sem eiga maka einnig með 

fæðingarþunglyndi eru í 20-50% hættu á að þróa sjálfir með sér fæðingarþunglyndi og því 

þarf að gæta sérstaklega að þeim hópi til að fyrirbyggja vandann. Feður upplifa sig oft 

útundan í barneignaferlinu þegar snýr að heilbrigðiskerfinu. Heilbrigðisstarfsfólk getur þó 

verið mikilvægur stuðningur fyrir feður með fæðingarþunglyndi eða tekið þátt í fyrirbyggingu 

sjúkdómsins. Aukin fræðsla, skimun og samfélagsleg umræða eru allt leiðir til að opna á 

vandann og styðja við nýbakaða foreldra í vegferð þeirra að heilbrigðu fjölskyldulífi. 
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3. kafli - Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferðafræði sem notuð verður við rannsóknina og 

val á henni rökstutt. Greint verður frá vali þátttakenda, hvernig gagnasöfnunin, framkvæmd 

rannsóknarinnar og úrvinnsla hennar fer fram. Farið yfir siðfræði rannsókna og í lok kaflans 

verður stutt samantekt á efninu. Markmið þessarar rannsóknar er að svara spurningunni: Hver 

er reynsla íslenskra feðra af fæðingarþunglyndi? 

Rannsóknaraðferð 

Rannsóknaraðferðin sem notast verður við er eigindleg rannsóknaraðferð Vancouver 

skólans í fyrirbærafræði, sem hentar vel okkar rannsóknarefni. Með eigindlegri 

rannsóknaraðferð er upplifun einstaklinga könnuð útfrá þeirra eigin reynslu og umhverfi 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Ein af þeim aðferðum sem fellur undir eigindlegar 

rannsóknaraðferðir er fyrirbærafræði og er hún notuð til þess að skilja ákveðin fyrirbæri eða 

reynslu fólks (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). 

Fyrirbærafræði 

Fyrirbærafræði er byggð upp á þeirri hugmyndafræði að rannsakendur setja sig í spor 

þátttakenda og að upplifun fólks er mjög einstaklingsmiðuð. Í þessari rannsókn verður notast 

við fyrirbærafræði Vancouver-skólans. Hún byggir á því að sérhver einstaklingur sjái heiminn 

með sínum augum, sú sýn hefur síðan áhrif á það hvernig hann lifir lífi sínu og upplifir 

heiminn. Til þess að geta nýtt sér fyrirbærafræði Vancouver-skólans þarf rannsakandinn að 

vera næmur og opinn á það sem hann er að reyna að skilja. Hver þátttakandi hefur mikilvægar 

upplýsingar til að segja frá og er litið á alla með hlýju, virðingu og hógværð. Fyrirbærafræði 

Vancouver-skólans hentar vel til þess að auka skilning á mannlegum fyrirbærum í þeim 

tilgangi m.a. til að bæta mannlega þjónustu t.d. heilbrigðisþjónustu (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013b). 
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Þátttakendur og skilyrði fyrir vali á úrtaki 

 Gott úrtak er mikilvægur þáttur í rannsóknarferlinu vegna áhrifa þess á gæði 

rannsóknarinnar. Við þessa rannsókn var ákveðið að notast við tilgangsúrtak og eru þá 

þátttakendur valdir samkvæmt því sem hentar markmiði rannsóknarinnar (Katrín Blöndal og 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Gott er að velja einstaklinga sem hafa bæði dæmigerða og 

ódæmigerða reynslu af fyrirbærinu til að koma í veg fyrir að úrtakið verði einsleitt. Einnig er 

mikilvægt að sú reynsla sé persónuleg og að þátttakendur hafi áhuga og getu til að lýsa 

fyrirbærinu sem rannsakað er (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). Val á þátttakendum í 

rannsókninni verður unnið í samvinnu við hjúkrunarfræðinga í mæðravernd og ung- og 

smábarnavernd. Í úrtakinu verða 10-15 feður sem nýlega hafa eignast barn og er miðað við að 

barnið sé ekki eldra en 12 mánaða, feður með íslenskan ríkisborgararétt og tala og skilja 

íslensku vel. 

Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna 

 Við gagnasöfnun verða notuð djúp einstaklingsviðtöl en viðtöl eru talin vera mjög 

gagnleg þegar upplifun og reynsla einstaklinga er skoðuð. Kostur viðtala er að þau veita meiri 

dýpt í það efni sem er rannsakað og veita mikinn fjölbreytileika, þannig fá engir sömu 

niðurstöðu í eigindlegum rannsóknum þótt þeir rannsaki sama efnið (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Í fyrirbærafræði Vancouver-skólans hefst gagnasöfnun og greining gagna gjarnan á sama 

tíma. Viðtölin verða öll tekin upp og síðan rituð orðrétt upp. Að því loknu hefst 

gagnagreining, rannsakendur lesa yfir viðtölin og greina þau niður í þemu sem sýna fram á 

niðurstöður rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). 

Siðfræði rannsóknarinnar 

Siðferðilegar kröfur til rannsókna eru ekki síður mikilvægar en aðferðafræðilegar. 

Margvíslegar skorður eru settar á rannsóknir á mönnum með siðferðilegum 
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grundvallaratriðum eins og rangt er að valda þjáningu, vanvirða ákvarðanir einstaklinga og á 

einhvern hátt mismuna fólki. Talað er um fjórar höfuðreglur í siðfræði heilbrigðisgreina en 

það eru sjálfræði, velgjörðir, skaðleysi og réttlæti. Siðferðislegar kröfur felast í því að tryggja 

að fyllsta trúnaðar sé gætt sem og nafnleyndar viðmælanda. Afla verður upplýsts og óþvingað 

samþykkis og þarf að gæta þess að breyta öllum þeim upplýsingum sem leitt geta til þess að 

hægt sé að bera kennsl á viðmælanda. Þátttakendur rannsókna verða ávallt að hafa samþykkt 

þátttökuna af fúsum og frjálsum vilja til að rannsóknin sé réttmæt. Viðmælandi fær afhent 

upplýsingablað þar sem munu koma fram allar upplýsingar um rannsóknina og að hann hafi 

fullt frelsi til að hafna þátttöku eða draga sig úr rannsókninni hvenær sem er. Samkvæmt 

lögum þurfa rannsóknir á mönnum að hljóta sérstakt samþykki siðanefndar, er það gert til að 

vernda hagsmuni þátttakenda (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Öll gögn sem tengjast rannsókninni verða meðhöndluð sem trúnaðarmál og verður 

þeim eytt eftir að úrvinnsla hefur átt sér stað. 

Samantekt 

Við gerð rannsóknarinnar verður notast við eigindlega rannsóknaraðferð, Vancouver 

skólans í fyrirbærafræði og notast verður við djúpviðtöl. Fjallað var um siðfræði rannsókna og 

hvaða siðferðislegu atriði þarf að tryggja til að gæta að hagsmunum þáttakenda í 

rannsókninni. Greining gagna fer fram með þeim hætti að rannsakendur lesa yfir viðtölin og 

greina þau niður í þemu sem sýna fram á niðurstöður rannsóknarinnar. Með rannsókninni er 

leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hver er reynsla íslenskra feðra af 

fæðingarþunglyndi? 
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4. kafli – Umræður 

Í þessum kafla verður fjallað um það sem höfundum fannst áhugavert eftir lestur 

rannsókna í tengslum við fræðilega umfjöllun og hugmyndir höfunda af því hvernig bæta 

megi þjónustu við verðandi og nýbakaða feður í barneignaferlinu á Íslandi. Í lok kaflans 

verður svo samantekt úr umræðum. 

Umræður um fræðilega umfjöllun. 

 Eins og áður hefur komið fram er fæðingarþunglyndi feðra vandamál sem lítið hefur 

verið fjallað um samfélaginu eða tekið til greina í þjónustu við verðandi foreldra. Eins og 

höfundar bjuggust við eru til fjölmargar rannsóknir á fæðingarþunglyndi mæðra en mun 

minna um feður í því sambandi. Við heimildaöflun kom á óvart hversu margar rannsóknir eru 

þó til um fæðingarþunglyndi feðra vegna þess hve lítið hefur verið fjallað um málefnið bæði í 

samfélaginu og námi í hjúkrunarfræði. Margir hjúkrunarfræðingar koma á einhverjum 

tímapunkti að þjónustu við nýbakaða foreldra eða foreldra með þunglyndi. Þar sem 4-25% 

feðra eiga eftir að upplifa fæðingarþunglyndi (Melrose, 2010) er ekki óraunhæft að flestir ef 

ekki allir hjúkrunarfræðingar sem vinna á heilsugæslu, barnasviði, geðsviði eða öðrum 

sviðum heilbrigðisþjónustunnar muni á einhverjum tímapunkti þjónusta einstakling í þessari 

stöðu. Í dag eru feður í ungbarnavernd ekki skimaðir sérstaklega við þunglyndi en minnst er á 

það í vinnureglum starfsmanna í ungbarnavernd að huga að líðan föður og móður sérstaklega 

með andlega vanlíðan og fæðingarþunglyndi móður í huga (Anna Björg Aradóttir o.fl., 2013). 

Ekkert er minnst á feður í sambandi við fæðingarþunglyndi og ekki hægt að gera ráð fyrir því 

að fagfólk sem ekki hefur fengið vitneskju um að þeir geti líka fengið fæðingarþunglyndi séu 

sérstaklega að leita eftir því. Það er því að mati höfunda miklu ábótavant þegar kemur að 

menntun heilbrigðisstarfsmanna og vinnureglum á þessu sviði. 

Það vakti athygli höfunda hvernig feður upplifa sig þegar barn þeirra þarf að leggjast 

inn á vökudeild strax eftir fæðingu. Feðurnir sem höfðu lent í því að eiga barn sem lagðist inn 
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á vökudeild upplifðu sig gjarnan fjarlæga frá ástandinu í upphafi og settu eigin tilfinningar til 

hliðar. Þeir upplifðu barnið jafnvel ekki sem barnið sitt fyrr en það þeir náðu við það 

augnsambandi eða fengu að halda á því. Spítalaumhverfið olli þeim líka áhyggjum sem og 

útlit og ástand barnsins (Lundqvist o.fl., 2007). Feður barna með mjög lága fæðingarþyngd 

og/eða fyrirbura sem leggjast inná vökudeild koma samkvæmt rannsóknum verr út úr 

skimunum með Edinborgarkavarðanum en þeir sem eignast fullburða heilbrigði börn (Carson 

o.fl., 2015; Helle o.fl., 2015). Við þessar aðstæður er að mati höfunda sérstaklega mikilvægt 

að gleyma ekki feðrunum þar sem þeir upplifa margvíslegar tilfinningar, áhyggjur og fjarlægð 

frá barninu. Hjúkrunarfræðingar sem starfa á vökudeildum þurfa því að vera vel vakandi 

gagnvart líðan feðranna og ekki gleyma að taka líka tillit til þeirra líðan þegar kemur að 

umönnun barnsins. Feður segja sjálfir að það skipti miklu máli að starfsfólkið styðji þá í að 

taka þátt (Lundqvist o.fl, 2007) 

Höfundar höfðu gert sér vissa hugmynd um að fæðingarþunglyndi feðra gæti á 

einhvern hátt haft áhrif á barnið líkt og fæðingarþunglyndi mæðra. Það kom höfundum 

hinsvegar á óvart hversu víðtæk og langvarandi áhrifin á barnið geta verið allt frá 

hegðunarvandamálum (Ramchandani o.fl.,2005; Gutierrez-Galve o.fl., 2015; Fisher o.fl., 

2015; Ramchandani o.fl., 2013; Keyes o.fl., 2015) til seinkunar á málþroska (Paulson o.fl., 

2009) og lakari námsárangur barns við 16 ára aldur (Shen o.fl., 2016). Þetta undirstrikar að 

mati höfunda nauðsyn þess að grípa inní sem fyrst til að forðast langvarandi skaða sem barnið 

kann að hljóta af þunglyndi föður síns. 

Eins og kom fram í fæðilegri umfjöllun þá er fæðingarþunglyndi móður einn stærsti 

áhættuþáttur þegar kemur að fæðingarþunglyndi föður (Goodman, 2004). Slæmt samband 

foreldra hefur neikvæð áhrif á fæðingarþunglyndi föður (Don og Mickelson, 2012) en einnig 

hefur fæðingarþunglyndið áhrif á gæði sambandsins og eykur líkur á skilnaði síðar meir 

(Kerstis o.fl., 2014). Þarna má að sjálfsögðu spyrja sig hvort komi á undan hænan eða eggið 
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en ljóst er að samband foreldra á milli skiptir máli og því mikið unnið með því að vísa 

foreldrum í rétta átt til þess að vinna í samskiptum sín á milli ekki síður en samskiptum sínum 

við barnið. 

Við yfirferð heimilda fundu höfundar að í mörgum rannsóknum höfðu höfundar þeirra 

hugmyndir að því hvernig mætti bæta þjónustu við þennan skjólstæðingahóp. Finna þarf þá 

feður sem gætu talist í áhættuhóp en í þann hóp mætti setja þá feður sem taldir eru í meiri 

hættu á að þróa með sér fæðingarþunglyndi samkvæmt rannsóknum. Feður sem myndu 

flokkast í áhættuhóp væru feður sem eiga maka með fæðingarþunglyndi (Goodman, 2004), 

ungir feður og sérstaklega þeir sem eiga fyrri sögu um þunglyndi (Dave o.fl, 2010), feður sem 

er félagslega illa staddir (Boyce o.fl., 2007; Koh o.fl., 2014; Montigny o.fl, 2006), feður sem 

búa ekki með móður og barni (Garfield o.fl., (2014) og feður barna með mjög lága 

fæðingarþyngd og/eða fyrirbura sem dveljast þurfa á vökudeild (Candelori o.fl., 2015; Carson 

o.fl., 2015; Helle o.fl., 2015). Í grein Melrose (2010) fannst höfundum koma fram mjög góðar 

tillögur um bætta þjónustu við feður með fæðingarþunglyndi sem hægt væri að nýta hér á 

Íslandi. Hún mælti með skimun feðra líkt og mæðra í ungbarnavernd, aukin og aðgengileg 

fræðsla til foreldra t.d í formi veggspjalda eða bæklinga t.d á biðstofu á heilsugæslu. 

Jafnframt mætti halda sérstök foreldranámskeið fyrir feður sem vilja vera betur undirbúnir 

fyrir umönnun ungbarnsins sem byggir upp sjálfstraust þeirra í föðurhlutverkinu (Musser o.fl., 

2013). 

Gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrun 

Fræðileg umfjöllun sýnir að margir þættir hafi áhrif á fæðingarþunglyndi feðra en 

einnig að margt er hægt að gera bæði til að finna feður sem þjást af fæðingarþunglyndi og 

fyrirbyggja vandann. Hjúkrunarfræðingar koma mikið að umönnun foreldra í tengslum við 

fæðingu barns og umönnun þess sem setur þá í lykilstöðu til að hafa áhrif á þjónustu sem 

feður fá í tengslum við fæðingarþunglyndi. Einnig geta hjúkrunarfræðingar haft áhrif á 
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umræðuna í samfélaginu með því að stíga fram og fræða bæði feður og almenning um tilvist 

sjúkdómsins og nauðsyn þess að vera vakandi fyrir einkennum hans. Í ljósi þess að engar 

íslenskar rannsóknir eru til um fæðingarþunglyndi feðra teljum við nauðsynlegt að rannsaka 

betur hvernig íslenskir feður upplifa vandann og hvernig hægt er að aðlaga þjónustu 

heilsugæslunnar að þörfum þessa hóps. 

Samantekt úr umræðum 

         Þrátt fyrir að síðustu ár hafi talsvert komið fram af rannsóknum um fæðingarþunglyndi 

feðra og afleiðingum þess er enn lítið sem ekkert fjallað um það innan heilbrigðiskerfisins eða 

útí samfélaginu. Miklar líkur eru á að hjúkrunarfræðingar komi einhvertíma á starfsævinni að 

umönnun verðandi foreldra og foreldra með mjög ung börn. Höfundar telja að 

hjúkrunarfræðingar ættu að fá mun meiri fræðslu um viðfangsefnið til að geta betur sinnt 

skjólstæðingum sínum í kringum barneignaferlið og til að hindra langtímaáhrif fæðingar-

þunglyndis feðra á barnið. Höfundar eru sammála um að bæta mætti þjónustu við feður í 

ungbarnavernd og feður barna á vökudeild. Einnig þarf heilbrigðisstarfsfólk að veita 

sambandi foreldra athygli og leiðbeina til betri vegar til að sporna við áhrifum 

sambandserfiðleika á fæðingarþunglyndi. 
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5. kafli - Lokaorð 

Því verður ekki neitað að fæðingarþunglyndi feðra er staðreynd sem samfélagið þarf 

að takast á við. Það þarf að breyta hugarfari og vinnuferli við umönnun feðra í tengslum við 

barneignir og eru hjúkrunarfræðingar í lykilstöðu við að vekja vitund og stuðla að breyttri og 

bættri þjónustu. Það þarf að koma orðinu út á meðal fagfólks og út í samfélagið til að hjálpa 

okkur að finna þennan gleymda hóp sem feður hafa orðið þegar kemur að tilfinningum 

foreldra. Margt hefur unnist í jafnrétti kynjanna í tengslum við barneignir sem dæmi að nú eru 

lang flestir feður viðstaddir fæðingu barna sinna og koma mun meira að umönnun þeirra en 

áður taldist nauðsynlegt. Feður eiga mun lengri rétt til fæðingarorlofs en áður var sem gefur 

þeim sem hafa tækifæri og vilja til lengri tíma til að aðlagast nýju hlutverki og læra að þekkja 

þennan nýja einstakling sem kominn er í heiminn. 

Það þarf að fræða betur hjúkrunarfræðinga og aðrar heilbrigðisstéttir sem koma að 

þjónustu við foreldra í tengslum við meðgöngu, fæðingu og andlega heilsu til að þeir geti 

verið vakandi fyrir þeim sem þarf að hjálpa og einnig frætt aðra. Það er vel á færi 

heilsugæslunnar á Íslandi að sinna feðrum betur ef viljinn er fyrir hendi. Til að koma af stað 

vitundarvakningu í samfélaginu þurfum við að nota þau tæki sem koma upplýsingum til 

flestra í dag og því væri vel hægt að nýta samfélagsmiðla og fjölmiðla til að setja auglýsingar 

og skapa umræður um málefnið. Þörfin er til staðar, við þurfum bara að svara henni. 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1: Kynningarbréf 

 
 

 
Upplýsingar vegna rannsóknar á: 

Fæðingarþunglyndi feðra 
 

 

Ágæti viðtakandi. 

 

Með þessu bréfi óskum við eftir þáttöku þinni í rannsókn á fæðingarþunglyndi feðra. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða reynslu íslenskra feðra og dýpka þannig skilning á 

tilfinningum feðra sem fengið hafa fæðingarþunglyndi og að hvaða leyti mætti bæta þjónustu 

við þá. Rannsóknin er eigindleg þar sem tekin verða viðtöl við feður sem hafa fengið 

fæðingarþunglyndi í tengslum við fæðingu barna sinna. Viðtölin verða tekin á þeim stað sem 

viðmælendur kjósa og reiknað er með að tekið verði eitt viðtal við hvern þátttakanda sem 

áætlað er að taki 45 – 60 mínútur. Farið er með allar upplýsingar sem koma fram í viðtölum 

sem trúnaðarmál og verða þær meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu kröfum um trúnað og 

nafnleynd í samræmi við íslensk lög um persónuvernd, vinnslu og eyðingu gagna. Engin gögn 

verða afhent þriðja aðila og öllum frumgögnum, hljóðupptökum og tölvugögnum verður eytt 

að lokinni rannsókn. Niðurstöður rannsóknarinnar verða ópersónugreinanlegar. Þátttakendum 

er hvorki skylt að taka þátt í rannsókninni né er þeim skylt að svara öllum spurningum í 

viðtalinu. Þáttakendur geta hætt við þátttöku í rannsókninni hvenær sem er án útskýringar. Séu 

einhverjar spurningar varðandi rannsóknina, framkvæmd eða tilgang hennar er hægt að hafa 

samband við Lindu í síma xxx-xxxx og netfang 000@unak.is eða Sóleyju í síma xxx-xxxx eða 

netfang 000@unak.is 

 

Með von um góðar undirtektir 

 

Linda Björk Jóhannsdóttir 

Sóley Smáradóttir 
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Fylgiskjal 2: Samþykkisyfirlýsing 

 
 

 
Samþykkisyfirlýsing þátttakenda 

 
 
Ég staðfesti hér með að ég hef lesið kynningarbréf vegna rannsóknar á fæðingarþunglyndi 

feðra og veiti samþykki mitt til þáttöku í rannsókninni. Ég áskil mér rétt á að neita að svara 

einstökum spurningum og hætta þáttöku í rannsókn hvenær sem er. 

 

_______________________________ 
Nafn: 

 
_______________________________ 
Staður og dagsetning 

 
______________________________ 
F.h. Rannsakenda 
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Fylgiskjal 3: Viðtalsrammi 

 

1 Hver er reynsla þín af fæðingarþunglyndi 

2 Hvert er samband þitt við barnsmóður þína? 

3 Voruð þið í sambúð þegar meðgangan hófst eða þegar barnið fæddist? 

4 Er þetta fyrsta barnið þitt? 

a. Ef nei- Hvað áttu mörg börn fyrir? 

b. Ef í sambúð – átti maki þinn börn fyrir? 

5 Var meðgangan fyrirfram ákveðin? 

a. Ef nei – voruð þið barnsmóðir þín á einu máli um framgang meðgöngunnar? 

i. Ef nei – hvernig leið þér þegar það var ákveðið að haldið yrði áfram með 

meðgönguna? 

b. Ef já – hvað var það helst sem varð til þess að þið ákváðuð að eignast þetta 

barn? 

6 Hefur maki þinn greinst með meðgöngu eða fæðingarþunglyndi? 

a. Ef já – á hvaða meðgöngu/meðgöngum greindist hún? 

b. Telur þú að þunglyndi hennar hafi haft áhrif á líðan þína einnig? 

i. Ef já - Hvernig? 

7 Hefur þú einhverntíman greinst með þunglyndi áður? 

a. Ef já- Hvenær? 

8 Hvenær myndir þú segja að þú hafir fyrst áttað þig á því að ekki var allt eins og það 

átti að vera í tengslum við barneignina? 

9 Hvernig leið þér þegar þú áttaðir þig á því að þú værir kominn með þunglyndi? 

10 Hvernig upplifðir þú fæðingu barnsins? 

11 Hvernig fannst þér þú ná að tengjast barninu? 

12 Sagðir þú einhverjum heilbrigðisstarfsmanni í mæðra eða ungbarnavernd hvernig þér 

leið? Einhverjum öðrum? 

a. Ef nei – Varstu einhverntíman spurður beint hvernig þér liði? 

b. Ef já – Hvernig fannst þér eins og væri tekið á málinu eftir að þú sagðir frá? 

13 Hvernig fannst þér aðgangur að heilbrigðisstarfsfólki í tengslum við meðgöngu og/eða 

fæðinguna? 

14 Fannst þér þú ná að taka eins mikinn þátt í barneignaferlinu og þú hefðir viljað? 

a. Ef já – hvaða þáttaka fannst þér mikilvægt fyrir þig? 
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b. Ef nei – Hvað hefðir þú viljað hafa öðruvísi? 

15 Hafðir þú áður heyrt um að fæðingarþunglyndi mæðra? 

a. Ef já – vissir þú að feður gætu einnig fengið fæðingarþunglyndi? 

i. Ef já – hvar hafðir þú heyrt það? 

 ii. Ef nei – hefðir þú viljað að þú hefðir vitað að það væri til? 

16 Hvernig telur þú að upplýsingar um fæðingarþunglyndi feðra næðu best til verðandi 

feðra? 

17 Eitthvað sem þú vilt að komi fram í lokin? 

 



	
	

 

 

	


