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Ágrip 

Andleg heilsa mæðra hefur verið nokkuð mikið rannsökuð í gegnum tíðina, en andleg heilsa 

unglingsmæðra hefur ekki notið jafn mikillar athygli rannsakenda. Kvíði og þunglyndi unglingsmæðra 

er töluvert vandamál sem getur haft í för með sér alvarlegar afleiðingar, bæði fyrir móður og barn. 

Áhættuþættir eru margir hjá þessum hóp. Unglingsstúlkur eru að ganga í gegnum krefjandi tímabil 

þroskabreytinga með tilheyrandi álagi og þungun á þessum tímapunkti getur verið mjög streituvaldandi 

og aukið líkur á þróun geðrænna vandamála.  

Tilgangur þessarar samantektar var að kanna hvaða áhrif kvíði og þunglyndi getur haft á 

unglingsmæður og börn þeirra. Upplýsingum var aflað um helstu áhættuþætti, afleiðingar og 

fyrirbyggjandi úrræði ásamt því að draga fram hlutverk hjúkrunarfræðinga tengt þessu málefni.  

Heimildaöflun fór fram í ýmsum gagnagrunnum og má þar helst nefna Pubmed, Cinahl og Scopus. 

Rýnt var í niðurstöður gagnreyndra heimilda sem birst hafa í viðurkenndum tímaritum, ásamt klínískum 

leiðbeiningum og fræðibókum.  

Niðurstöðurnar sýndu fram á að barnshafandi unglingsstúlkur og unglingsmæður glíma frekar við 

kvíðaröskun og þunglyndi en aðrar unglingsstúlkur. Unglingsmæður eru líklegri til þess að einangrast 

félagslega og eru því í mikilli hættu á að þróa með sér verri lífsgæði, sérstaklega ef lítill stuðningur er 

til staðar en félagslegur stuðningur eykur vellíðan unglingsmæðra. Niðurstöður bentu einnig til þess að 

þunglyndi móður geti haft áhrif á tengslamyndun móður og barns, auk þess er kvíðaröskun á 

meðgöngu tengd við verri andlega og líkamlega heilsu seinna um ævina, bæði fyrir móður og barn.  

Þekking á þessu viðfangsefni er því mikilvæg og að hjúkrunarfræðingar þekki helstu úrræði fyrir 

þennan hóp. Mikilvægt er að fyrirbyggja kvíða og þunglyndi hjá unglingsmæðrum og eru 

hjúkrunarfræðingar þar í lykilhlutverki. Skólahjúkrunarfræðingar sinna mikilvægu hlutverki varðandi 

kynfræðslu, getnaðarvarnir og skimun fyrir kvíða og þunglyndi. Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður á 

heilsugæslu sinna svo eftirliti og fræðslu í tengslum við þungun, meðgöngu og fæðingu barns.  

 

Lykilorð: Kvíði, þunglyndi, þungun á unglingsárum, unglingsmæður.  
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Abstract

A lot of research has been done over the years on the mental health of mothers, but the mental health 

of adolescent mothers has not enjoyed the same attention of researchers. The anxiety and depression 

of adolescent mothers is a significant problem that can have serious consequences, not only for the 

mother but the child as well. The number of risk factors are high, as adolescent girls are going through 

a difficult period of developmental changes, which entails a fair amount of stress, and pregnancy 

during this time can create a lot of added stress and increase the chance of psychological problems.  

The goal of this summary was to find what influence anxiety and depression can have on 

adolescent mothers and their children. Information was gathered on the main stress factors, their 

consequences and preventative measures in addition to highlighting the part nurses play in this area.  

Research was collected through various databases, namely Pubmed, Cinahl and Scopus. 

Evidence-based research that has appeared in publicized magazines was closely reviewed, along with 

clinical methods and research-based literature.  

The results showed that pregnant adolescent girls and adolescent mothers are more likely to have 

problems with anxiety and depression than other adolescent girls. Adolescent mothers are more likely 

to experience social isolation and as a result are more likely to develop a lesser quality of life, 

especially if they experience poor support. It is evident that social support increases the well-being of 

adolescent mothers. The results also showed that depression in the mother can influence the bonding 

between the mother and child, in addition to anxiety during pregnancy being connected to poorer 

psychological and physical health further down the road, for both mother and child.  

Knowledge of this subject is therefore important and for nurses to be aware of the main resources 

for this group. It is important to take precaution for the anxiety and depression of adolescent mothers, 

and nurses play a key role in this area. School nurses play an important part regarding sex education, 

contraceptives and screening for anxiety and depression. Nurses and midwives in the primary 

healthcare clinics are then responsible for aftercare and sharing information regarding pregnancy and 

the birth of a child.  

 

Key words: anxiety, depression, adolescent pregnancy, adolescent mothers. 
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Þakkir 

Við viljum þakka leiðbeinanda okkar, Hildi Sigurðardóttir, ljósmóður og lektor við Háskóla Íslands, fyrir 

góða leiðsögn í gegnum allt þetta ferli. Sérstakar þakkir fá þær Guðný Sigríður Gunnarsdóttir og Lilja 

S. Ólafsdóttir fyrir ýtarlegan og góðan yfirlestur á verkefninu. Auk þess viljum við þakka Ólöfu Þuríði 

Pétursdóttur fyrir vel unna þýðingu á útdrættinum. Við viljum einnig þakka foreldrum okkar og nánustu 

fjölskyldu fyrir þeirra ómetanlega stuðning í gegnum allt námið. Síðast en ekki síst viljum við þakka 

hvor annarri fyrir gott og skemmtilegt samstarf og samveru í gegnum námsárin. 
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1 Inngangur  
Þungun unglingsstúlkna er áskorun fyrir samfélagið, fjölskylduna og unglinginn sjálfan. Tveir þriðju af 

þungunum unglingsstúlkna yngri en 18 ára eru ekki ráðgerðar. Unglingsstúlkur eru líklegri til þess að 

vera þunglyndar, líklegri til þess að hætta í skóla og meiri líkur eru á fylgikvillum tengdum fæðingu og 

meðgöngu. Unglingsmæður eru einnig í hættu á að lenda í fátæktrargildru, sérstaklega ef þær fá ekki 

stuðning til þess að halda áfram í skóla (Black, Fleming og Rome, 2012).  

Hópurinn sem einblínt var á við gerð þessa verkefnis voru unglingsmæður á aldrinum 13-19 ára þar 

sem flestar rannsóknir sem höfundar lásu fjölluðu um þunganir unglingsstúlkna á þessu aldursbili. 

Unglingsstúlkur eru viðkvæmur hópur vegna þeirra þroskabreytinga sem þær eru að ganga í gegnum. 

Unglingsárin einkennast af ýmsum breytingum bæði líkamlegum og vitrænum (Yurgelun-Todd, 2007). 

Sjálfsmynd unglingsstúlkna er oft á tíðum viðkvæm og eiga þær til að vera gagnrýnar á sjálfa sig en 

eiga jafnframt erfitt með að þola gagnrýni frá öðrum einstaklingum (Sawyer o.fl., 2012).  

Rannsóknir hafa sýnt að þungun á unglingsárum veldur auknu álagi sem getur brotist fram í kvíða 

og þunglyndi. Ýmsir áhættuþættir auka líkur á geðrænum vandamálum hjá unglingsstúlkum á 

meðgöngu og í kjölfar fæðingar en margir þeirra tengjast sálfélagslegum þáttum og skorti á 

félagslegum stuðningi (Freitas, Cais, Stefanello og Botega, 2008; Goossens, Kadji og Delvenne, 2015; 

Hodgkinson, Beers, Southammakosane og Lewin, 2014; Kamalak o.fl., 2016; Zdanuk, 2012).  

Kvíði er eðlileg tilfinning sem allir upplifa á einhverjum tímapunkti. Fólk getur fundið fyrir kvíða við 

ýmsa atburði í lífinu, til dæmis þegar próf eða erfiðar aðstæður eru framundan. En kvíðaraskanir eru 

meira en tímabundnar áhyggjur eða hræðsla. Fólk með kvíðaröskun losnar ekki auðveldlega við 

kvíðann og getur hann versnað með tímanum. Kvíðinn getur verið hamlandi fyrir dagleg störf eins og 

atvinnu, skóla og náin sambönd (National Institute of Mental Health, 2016).    

Þunglyndi er algengur geðsjúkdómur sem hrjáir fólk á öllum aldri út um allan heim, talið er að meira 

en 300 milljónir manns glími við þunglyndi af einhverju tagi. Þunglyndi er helsta orsök örorku í 

heiminum í dag og er þar af leiðandi kostnaðarsamt heilbrigðisvandamál bæði fyrir einstaklinginn 

sjálfan og samfélagið í heild. Fleiri konur eru greindar með þunglyndi en karlar (World Health 

Organization, 2017). Einkenni þunglyndis geta verið margvísleg, en þau eiga það sameiginlegt að 

einstaklingurinn upplifir ákveðinn lífsleiða og það dregur úr lífsgleði og framtakssemi hans í daglegu 

lífi. Einstaklingar upplifa geðlægð og það hægist á hugsunum og atferli viðkomandi 

(Landlæknisembættið, 2012).  

Unglingsþungunum fer fækkandi á heimsvísu. Fleiri unglingar nota getnaðarvarnir og eru 

meðvitaðri um kynlífshegðun sína. Ef litið er til Íslands þá fækkaði til að mynda unglingsþungunum um 

helming frá tímabilinu á árunum 1976-80 til áranna 1996-99. Eða úr 56,9 þungunum á hverjar 1000 

unglingsstúlkur í 23,7 þunganir á hverjar 1000 unglingsstúlkur. Lifandi fæðingum hefur einnig fækkað 

töluvert en á árunum 1976-1999 fór hlutfall lifandi fæðinga úr 15,3% í 6,3 % hjá unglingsmæðrum á 

aldrinum 16-19 ára (Sóley S. Bender, Reynir T. Geirsson og Kosunen, 2003). Samkvæmt Hagstofu 

Íslands fæddust alls 3073 börn til mæðra yngri en 19 ára á árunum 1986-1996, eða 279 börn að 

meðaltali á ári, en síðastliðin 10 ár eða 2006-2016 fæddust einungis 1374 börn til mæðra í sama 

aldurshópi, eða 137 börn að meðaltali á ári (Hagstofa Íslands, e.d.). Þrátt fyrir að algengi 



8 

unglingsþungana fari lækkandi þá er Ísland með hæstu tíðni unglingsþungana af Norðurlöndunum. 

Ástæður fyrir því eru ókunnar en margt er hægt að geta sér til um. Til að mynda byrja unglingar 

snemma að stunda kynlíf hér á landi og nota síður getnaðarvarnir jafnaldrar þeirra á hinum 

Norðurlöndunum. Kostnaður við getnaðarvarnir er einnig mikill hér á landi miðað við annarsstaðar og 

getur það haft sitt að segja (Sóley S. Bender o.fl, 2003).  

Þekking á þessu viðfangsefni er mikilvæg fyrir hjúkrunarfræðinga og ljósmæður þar sem þær eru í 

lykilhlutverki til að greina og fyrirbyggja mögulega áhættuþætti tengda kvíða og þunglyndi 

unglingsmæðra. Hjúkrunarfræðingar sinna mæðrum og börnum þeirra allt frá þungun og þar til barnið 

er orðið stálpað. Reglulegt eftirlit fer fram bæði í mæðravernd og ung- og smábarnavernd sem allar 

barnshafandi konur hafa aðgang að. Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður sinna þessu eftirliti 

(Landlæknisembættið, 2008). 

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar er að kanna áhrif kvíða og þunglyndis á unglingsmæður 

og börn þeirra. Það var gert með því að afla upplýsinga um helstu áhættuþætti, afleiðingar og 

fyrirbyggjandi úrræði sem eru í boði. Einnig var lögð áhersla á að kynna hlutverk hjúkrunarfræðinga og 

benda á lykilstöðu þeirra gagnvart þessum hóp. Settar voru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar 

sem hafðar voru að leiðarljósi við gerð þessa verkefnis. 

1. Hvaða áhrif hefur kvíði og þunglyndi á unglingsmæður?  

2. Hverjir eru helstu áhættuþættir fyrir þennan hóp? 

3. Hvaða afleiðingar getur þunglyndi unglingsmæðra haft á þær og börn þeirra? 

4. Hvert er hlutverk hjúkrunarfræðinga varðandi þunglyndi og kvíða unglingsmæðra?  
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2 Aðferðir 
Heimildaöflun fyrir þetta verkefni hófst í september 2016 og lauk í apríl 2017. Helstu gagnagrunnar 

sem höfundar notuðust við voru Pubmed, Cinahl, Scopus, Psych Info og Google Scholar. Helstu 

leitarorð sem notast var við voru kvíði (e. anxiety), þunglyndi (e. depression), þungun á unglingsárum 

(e. pregnancy in adolescence, teenage pregnancy), unglingsmæður (e. adolescence mothers, 

teenage mothers). 

 Markmiðið var að finna heimildir sem voru ekki eldri en frá árinu 2006 en eldri heimildir voru þó 

einnig nýttar ef þær töldust gagnlegar við gerð þessa verkefnis. Við val á heimildum var leitast við að 

finna gagnreyndar heimildir sem birst hafa í viðurkenndum tímaritum. Þó voru einnig notaðar klínískar 

leiðbeiningar frá Landlæknisembætti ásamt ýmsum fræðibókum. Höfundar reyndu að mestu leiti að 

nota frumheimildir með því að nýta sér heimildir sem vísað var í í fræðigreinum og rannsóknum.  
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3 Þroski unglingsstúlkna 
Unglingsárin eru tímabil þar sem mikið stökk verður á þroska barna, bæði líkamlega og andlega. 

Yfirleitt er talað um þroskaferli unglinga sem kynþroskaskeið. Kynþroski er skilgreindur sem líffræðileg 

þróun sem breytir strákum og stelpum frá því að vera líkamlega vanþroskuð í að verða líffræðilega 

þroskuð (Cronau og Brown, 1998). Kynþroskinn á sér stað í kjölfar hormónabreytinga, hormónin koma 

frá undirstúku heilans, og fara til heiladinguls og þaðan til nýrnahetta og kynkirtla. Þessi hormón gegna 

ólíkum hlutverkum, til dæmis í sambandi við tilfinningar og líkamlegar breytingar (Berger, 2008). 

Allir unglingar ganga í gegnum kynþroskaskeiðið, en tímalengdin og upphaf er misjafnt eftir 

hverjum og einum.  

3.1 Líkamlegur þroski 
Á unglingsárunum verða miklar breytingar á líkama og líkamsstarfsemi, bæði sjáanlegar ytri breytingar 

og innri breytingar. Á þessu þroskaskeiði verða umfangsmestu líkamlegu breytingar sem 

mannslíkaminn gengur í gegnum, fyrir utan á fósturskeiði (Cronau og Brown, 1998). Það sem stúlkur 

verða varar við er til dæmis aukinn hárvöxtur, aukin svitamyndun og húð og hár verða olíukenndari. 

Líkamlegur vöxtur er yfirleitt mikill á þessu tímabili, bæði hæð og þyngd. Hjá stúlkum verða breytingar 

á brjóstum og mjöðmum og tíðablæðingar hefjast (Sawyer o.fl., 2012). Auk þessa þátta verða 

breytingar á blóðrásarkerfinu og öndunarkerfinu ásamt hormónabreytingum (Cronau og Brown, 1998). 

Fyrstu merki kynþroskans hjá stúlkum er stækkun brjóstkirtla, tíðablæðingar hefjast yfirleitt eftir að 

brjóstkirtlar eru farnir að stækka og hár á kynfærum farin að myndast (Spear, 2002). Niðurstöður 

íslenskrar rannsóknar, frá árinu 2000, sem framkvæmd var á 2775 íslenskum heilbrigðum stúlkum, 

sýndu að tíðablæðingar hefjast að meðaltali við 13 ára aldur. Aftur á móti sýndu niðurstöður þessarar 

sömu rannsókna að stækkun brjóstkirtla komu fram mikið fyrr eða í kringum tíu ára aldur, og fyrstu 

merki um vöxt hára á kynfærum kom fram við 11 ára aldur (Árni V. Þórsson, Atli Dagbjartsson, Gestur 

I. Pálsson og Víkingur H. Arnórsson, 2000). Þessar niðurstöður eru sambærilegar þeim sem hafa verið 

gerðar í Bandaríkjunum, en þar var meðal aldur myndun brjóstkirtla í kringum 10 ára og tíðablæðingar 

byrjuðu að meðaltali í kringum 12 og hálfs árs (Spear, 2002).  Vöxtur unglinga getur verið ójafn, það 

verða oft vaxtarkippir á ákveðnum stöðum, til dæmis eru unglingar oft með hlutfallslega lengri 

handleggi og fótleggi af því búkurinn vex síðastur. Eftir því sem stúlkurnar þroskast og stækka þá fara 

þær að þyngjast og þurfa þar af leiðandi að borða meira, en 17 ára stúlka í kjörþyngd er að meðaltali 

með tvöfalt hærra fitumagn en strákur á sama aldri. Unglingsstúlkur eru töluvert líklegri til að hafa 

áhyggjur af þyngd sinni en strákar, sumar verða jafnvel helteknar af henni og getur það leitt til 

átröskunarsjúkdóma (Berger, 2008).  

3.2. Vitrænn þroski 
Unglingurinn gengur ekki einungis í gegnum líkamlegar breytingar, heldur verður einnig mikil þróun á 

taugakerfinu. Það ferli felur í sér aukinn vitsmunaþroska sem og breytingum á félagslegri hegðun og 

tilfinningum (Yurgelun-Todd, 2007). Það verða miklar hormónabreytingar á þessum tíma og svæði 

heilans þroskast á misjöfnum hraða, randkerfið (e. limbic system) þroskast til dæmis á undan 

framheilanum. Randkerfið sinnir lykilhlutverki varðandi tilfinningar, en framheilinn sér um skipulagningu 
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og stjórnun. Kynþroskinn hefur mikil áhrif á tilfinningar, sumar tilfinningar eru hormónatengdar eins og 

miklar skapsveiflur og hugsanir um kynlíf. Aðrar tilfinningar eru ótengdar hormónum en tengjast þá 

frekar viðbrögðum við líkamlegu breytingarnar sem eru að eiga sér stað. Viðbrögðin geta bæði verið 

frá unglingnum sjálfum sem er að ganga í gegnum breytingarnar, en einnig geta viðbrögð eða 

skoðanir frá öðrum vakið upp einhverskonar tilfinningar (Berger, 2008). Unglingar eru oft mjög 

uppteknir af sjálfum sér og eru stöðugt að velta því fyrir sér hvað öðrum finnst um þá. Þeir upplifa 

mikið af ólíkum tilfinningum og skoðunum varðandi ýmsa hluti, s.s. foreldra sína, skólann og 

skólafélaga. Unglingar hugsa oft mikið um framtíðina og hafa jafnvel óraunhæfar væntingar til hennar 

(Berger, 2008).  

Vitræn og rökræn hugsun eykst á unglingsárunum. Unglingar öðlast hæfileikann til þess að setja 

sér markmið ásamt siðferðislegri rökhugsun og sumir hugsa mikið um tilgang lífsins. Sjálfsmynd 

unglinga er oft viðkvæm, unglingsstúlkur eru oft viðkvæmari fyrir gagnrýni frá öðrum en eru á sama 

tíma mjög gagnrýnar á sjálfa sig. Oft er erfitt fyrir þetta unga fólk að finna jafnvægi milli þeirra væntinga 

sem það hefur á sjálft sig á móti lélegri sjálfsímynd. Á aldrinum 15-19 ára fara unglingar oft að 

einangra sig frá foreldrum og minnka samskipti sín við þá og vilja vera sjálfstæðari. Sambönd við vini 

verða mikilvægari í augum unglingsins heldur en samband við foreldrana. Áhugi á kynlífi eykst ásamt 

tilfinningum tengdum því fara að kvikna, til dæmis ást og ástríða (Sawyer o.fl., 2012). Hegðun unglinga 

er oft áhættusæknari en hjá fullorðnum, sem felur í sér aukna sækni í nýjar og spennandi upplifanir. 

Sjálfsstjórn unglinga og innra eftirlit er oft ekki fullþroskað og því framkvæma þeir oft eitthvað áður en 

þeir hugsa út í afleiðingar. Þetta felur oft í sér ákveðna áhættuhegðun, til dæmis neyslu áfengis og 

vímuefna, að stunda óvarið kynlíf o.fl (Steinberg, 2004). 
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4 Geðræn vandamál unglingsstúlkna 
Unglingsárin eru erfiður tími hjá mörgum þar sem margar þroskabreytingar eiga sér stað og erfiðar 

tilfinningasveiflur. Tíðni geðraskana aukast til muna hjá börnum þegar þau nálgast unglingsárin en 

talið er að flestar geðraskanir komi fram fyrst á aldrinum 12-24 ára en greinast þó oft ekki fyrr en mun 

síðar á ævinni. Slæm andleg heilsa hefur verið tengd mörgum heilsufars- og þroskabrestum hjá ungu 

fólki, meðal annars ofbeldishneigð, minni menntun og óábyrgri kynlífshegðun (Patel, Flisher, Hetrick 

og McGorry, 2007). Algengasta geðröskunin hjá unglingum er þunglyndi og fylgir kvíðaröskun oft með 

en 15-75% unglinga með þunglyndi þjást einnig af kvíðaröskun af einhverju tagi (Cummings, Caporino 

og Kendall, 2014). Unglingar sem þjást af þunglyndi eru einnig oft að kljást við ýmsa aðra þætti í sínu 

lífi eins og glímuna við kynþroskann. Þeir eru á sama tíma að kljást við erfiðleika í samskiptum við 

jafningja og fjölskyldu (Moran, Pathak og Sharma, 2009). Þunglyndi er mun algengara hjá unglingum 

en börnum en kvíðaröskun virðist vera algengari hjá börnum. Margt bendir til þess að kvíði og 

þunglyndi séu aðskyldar en tengdar geðraskanir en rannsóknir hafa sýnt að þunglyndi hjá unglingum 

er oft eftirfari kvíðaröskunar. Dæmi má taka um ungling sem þjáist af félagskvíða. Unglingur sem þjáist 

af félagskvíða er líklegri til þess að þróa með sér lélega félagslega færni og lágt sjálfsmat vegna 

forðunar og öryggisleysis í félagslegum aðstæðum. Því fylgja oft tilfinningar eins og einmanaleiki og 

hjálparleysi sem geta stuðlað að þunglyndi seinna meir. Kvíðaröskunin virðist sem sagt gera 

unglinginn berskjaldaðri fyrir þunglyndi (Cummings o.fl., 2014).  

Tíðni kvíðaröskunar og þunglyndis er hærri hjá konum en körlum og einnig hærri meðal 

unglingsstúlkna en unglingsdrengja. Sú geðröskun sem er algengust meðal kvenna er blönduð 

geðröskun kvíða og þunglyndis. Samkvæmt rannsóknum frá Bandaríkjunum er tíðni þunglyndis meðal 

unglingsstúlkna sífellt að aukast og er þunglyndi talið hrjá allt að eina af hverjum sjö unglingsstúlkum. 

(Dorling, 2009). Unglingsstúlkur eru einnig tvisvar til þrisvar sinnum líklegri til þess að þjást af 

þunglyndi en unglingsstrákar (Cummings o.fl., 2014).  Erfitt er að segja hvað veldur þessum mun á 

kynjunum en rannsóknir hafa velt fyrir sér hlutverki sjálfs- og líkamsímyndar í þessu samhengi. Stúlkur 

alls staðar í heiminum hafa í gegnum tíðina verið með lægra sjálfsmat og verri sjálfsmynd en strákar 

(O'dea, 2006). Varnarleysis-módelið (vulnerability model) heldur því fram að lágt sjálfsmat sé 

áhættuþáttur fyrir þunglyndi seinna meir. Einstaklingar með lágt sjálfsmat eiga það til að byggja 

skoðun sína á sínu persónulega virði út frá skoðunum vina og maka. Oft taka þeir aðeins til greina 

neikvæðar skoðanir og hugsanir í sinn garð til þess að staðfesta sína eigin neikvæðu skoðun á sjálfum 

sér. Einnig eru einstaklingar með lágt sjálfsmat viðkvæmari fyrir höfnun og eiga til að upplifa hegðun 

maka eða náins vinar á neikvæðan hátt sem grefur undan tengslum og ánægju í nánum samböndum 

(Orth, Robins og Roberts, 2008) .  
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5 Þungun á unglingsárum 
Stúlkur sem verða ófrískar á unglingsárunum ganga óhjákvæmilega í gegnum miklar breytingar, hvort 

sem þeim líkar það eða ekki. Það getur verið ákveðið áfall fyrir unglingsstúlku að uppgötva að hún sé 

ófrísk á þessum aldri og líf hennar umturnast.  

5.1 Ráðgerð eða óráðgerð þungun 
Flestar þunganir unglingsstúlkna eru óráðgerðar, eða um tveir þriðju af þungunum stúlkna undir 18 ára 

aldri. Þó eru ávallt einhverjar stúlkur sem plana þungun á unglingsárum og virðast þær þá yfirleitt ekki 

gera sér grein fyrir hversu krefjandi foreldrahlutverkið er í raun. Rannsóknir hafa sýnt að sumar 

unglingsstúlkur ráðgera þungun vegna ákveðinnar upphafinnar hugmyndar um þungun og 

móðurhlutverkið (Black o.fl., 2012). Tíðni ráðgerðar þungunar er mjög mismunandi eftir rannsóknum 

en margar sýna tíðni á bilinu 15-17% þó einstaka rannsókn sýni fram á 77% tíðni (Black o.fl., 2012; 

Quinlivan, 2004). Unglingar sem ráðgera þungun hafa miklar væntingar til foreldrahlutverksins og líta 

svo á að þungunin muni bæta líf þeirra til muna. Svo virðist sem all nokkur hluti unglinga líti ekki á 

þungun á unglingsárum sem slæma útkomu heldur jákvæðan hlut sem gæti bætt líf þeirra á þessum 

tímapunkti. Rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum á viðhorfi unglingsstúlkna til þungunar sýndi fram 

á að næstum helmingur þeirra hafði hlutlaust eða jákvætt viðhorf til unglingsþungana. Þessar stúlkur 

voru líklegri til þess að hafa nú þegar stundað kynlif og einnig óvarið kynlíf. Jákvæðasta viðhorfið til 

unglingsþungana sást hjá stúlkum sem voru innflytjendur, sérstaklega hjá þeim sem voru frá Suður-

Ameríku, einnig hjá þeim stúlkum sem óskuðu eftir að eignast mörg börn og þeim sem ólust upp við 

tiltölulega lítið eftirlit foreldra (Unger, Molina og Teran, 2000).  

5.2 Breyting á högum 
Breytingin sem felst í því að verða foreldri getur verið erfið fyrir unglinga. Oft stangast á vilji þeirra til 

þess að framfylgja sínum eigin löngunum og kröfur barnsins um athygli og umönnun. Þegar 

unglingsstúlkur eignast börn verður óhjákvæmilega mikil breyting á þeirra lífi. Sumum ungum mæðrum 

finnst erfitt að sætta sig við breytta sjálfsmynd og aðlagast nýju hlutverki tengdu því að annast annan 

einstakling. Þessar stúlkur eru í hættu á að verða félagslega einangraðar frá vinum sínum þar sem 

þær geta ekki tekið jafn mikinn þátt í félagslífinu og áður. Unglingsmæðrum finnst þær oft vera öðruvísi 

en félagar þeirra og vinir, finnst þær allt í einu vera útilokaðar frá allri skemmtun og neyddar til þess að 

fara í fullorðinshlutverk. Unglingar eru frekar sjálfhverfir og geta því félagarnir átt erfitt með að veita 

unglingsmóðurinni skilning og stuðning. Unglingsstúlkan sem ákveður að eignast barn á enga aðra 

kosti en að takast á við þetta nýja hlutverk. Unglingsmæðurnar eru oft í innri baráttu við sínar eigin 

langanir og þær kröfur sem móðurhlutverkið setur á þær. Það að vera í stöðugri baráttu við eigin 

langanir og þrár og geta ekki uppfyllt þær ýtir undir andlega vanlíðan og stúlkurnar eru í hættu á að 

vera vera óhamingjusamar eða verða reiðar út í barnið sitt (Alden, 2012).  

Vinir og félagar eru oft það sem vill hverfa eftir barneignir, sérstaklega á þessum aldri. Stúlkur hafa 

talað um að hafa misst alla sína vini eftir að þær áttu barn, það sé erfitt að þurfa alltaf að taka barnið 

með sér hvert sem er og ennþá erfiðara að finna pössun. Þannig geta þær oft ekki tekið þátt í ýmsum 

tómstundum, t.d. íþróttum og félagsstarfi sem oft er í boði fyrir unglinga. Unglingar nefndu að frelsið til 
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þess að gera það sem þér sýnist hverfi við barneignir þar sem að þú ert orðinn ábyrgur fyrir annarri 

manneskju. Sjálfsímynd unglingsmæðra getur einnig verið mjög viðkvæm en svo virðist því miður sem 

samfélagið líti niður á þennan hóp. Unglingsstúlkur hafa nefnt að þær finni oft fyrir fordómum frá 

almenningi og jafnvel fengið neikvæðar athugasemdir um að þær séu ekki hæfar í móðurhlutverkið 

(Herrman, 2008). 

Það að eignast barn á unglingsárum er, þrátt fyrir allar hindranir sem standa í veginum, oftast 

jákvæður atburður sem hefur oft góð áhrif á líf þessara stúlkna og fer þeim þessi áskorun oftast mjög 

vel úr hendi. Margar unglingsstúlkur taka þungun sem tækifæri til þess að breyta og bæta eigið líf 

(Herrman, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

6 Áhættuþættir kvíða og þunglyndis unglingsmæðra 
Margar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvaða þættir það eru sem helst valda eða ýta undir kvíða og 

þunglyndi unglingsmæðra. Þeir áhættuþættir sem fjallað hefur verið um eru nokkuð margir, en þeir 

tengjast ýmist félagslegum aðstæðum unglingsstúlkunnar, andlegum og sálrænum þáttum eða eru 

tengdir meðgöngunni sjálfri.  

Misjafnt er eftir hverri og einni stúlku hvaða áhættuþætti hún hefur og hvernig hún tekst á við þá. 

Mikilvægt er að finna þær unglingsstúlkur sem eru í áhættuhópi svo hægt sé að grípa strax inn í með 

viðeigandi ráðstafanir þar sem afleiðingarnar geta haft mikið að segja varðandi framtíð barns og 

móður. En á sama tíma er líka mikilvægt að hafa í huga að þrátt fyrir alla þessa mögulegu áhættuþætti 

þá eru flestar unglingsmæður sem pluma sig vel í móðurhlutverkinu og mynda sterk og jákvæð tengsl 

við barnið sitt (Hodgkinson o.fl., 2014). 

6.1 Sálfélagslegir þættir 
Ýmsar rannsóknir hafa sýnt að félagslegar aðstæður unglingsmæðra og ófrískra unglingsstúlkna eru 

oft á tíðum erfiðar. Má þar helst nefna erfiðar fjölskylduaðstæður og erfið samskipti innan 

fjölskyldunnar og þar af leiðandi lítill félagslegur stuðningur, samband við maka erfitt eða ekki til 

staðar, lítil menntun, láglaunastarf eða atvinnuleysi, lélegur fjárhagur, áföll, ofbeldi og misnotkun 

áfengis og vímuefna (Freitas o.fl., 2008; Goossens o.fl., 2015; Hodgkinson o.fl., 2014; Kamalak o.fl., 

2016).  

Í rannsókn sem framkvæmd var í Brasilíu voru bornir saman tveir hópar unglingsstúlkna á aldrinum 

14-18 ára, annars vegar ófrískar og hins vegar ekki ófrískar. Niðurstöður þessarar rannsókna sýndu 

fram á mikinn mun á félagslegum aðstæðum þessara tveggja hópa. Félagsleg vandamál sem helst 

voru til staðar hjá ófrísku stúlkunum voru meðal annars tengd foreldrum, vinnu eða skóla, fjármálum 

og veikindum innan fjölskyldunnar (Freitas o.fl., 2008). Þessar niðurstöður eru sambærilegar 

niðurstöðum úr nýlegri rannsókn sem framkvæmd var í Tyrklandi, en þar voru bornir saman tveir hópar 

ófrískra stúlkna, annars vegar 17 ára og yngri og stúlkur/konur eldri en 18 ára. Marktækur munur var á 

hópunum en hjá unglingshópnum mátti sjá hærri tíðni lágrar samfélagsstöðu og meira um erfið 

samskipti innan fjölskyldunnar. Í eldri hópnum höfðu allar lokið grunnskólamenntun en í 

unglingshópnum höfðu einungis 61% útskrifast úr grunnskóla, einnig voru 91% unglingsstúlknanna 

með lágmarks mánaðartekjur (Kamalak o.fl., 2016). 

Svo virðist sem ófrískar unglingsstúlkur og unglingsmæður séu í meiri áhættu á að verða fyrir 

einhverskonar áföllum, hvort sem það er líkamlegt, andlegt eða kynferðislegt ofbeldi af hálfu maka eða 

öðrum fjölskyldumeðlim, hótanir um hverslags ofbeldi, vanræksla eða þær orðið vitni af einhverjum 

harmleik. Að auki eru þessar stúlkur í aukinni hættu á að verða fyrir fordómum frá samfélaginu. Þessir 

fordómar geta haft neikvæð áhrif á sjálfstraust þeirra og valdið því að þær upplifi sig sem vanhæfar 

mæður og eiga því erfiðara með að takast á við þetta nýja hlutverk. Öll þessi reynsla getur ýtt undir og 

aukið líkur á einkennum þunglyndis og kvíða (Freitas o.fl., 2008; Goossens o.fl., 2015; LePlatte, 

Rosenblum, Stanton, Miller og Muzik, 2012; Tzilos, Zlotnick, Raker, Kuo og Phipps, 2012).  
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Borið saman við fullorðnar mæður, þá eru tvöfalt til þrefalt meiri líkur á að unglingsmóðir verði fyrir 

einhversskonar ofbeldi frá maka, barnsföður eða öðrum fjölskyldumeðlim (Gessner og Perham-Hester, 

1998; Wiemann, Agurcia, Berenson, Volk og Rickert, 2000). 

Barnseignir á unglingsaldri virðast einnig ýta undir notkun vímuefna, en tíðni á notkun vímuefna hjá 

ófrískum unglingsstúlkum er á bilinu 11-52%. En möguleiki er á því að notkunin sé vangreind þar sem 

margar stúlkur viðurkenna ekki notkun sína á vímuefnum á meðan á meðgöngu stendur (Hodgkinson 

o.fl., 2014). Einnig hafa rannsóknir sýnt að stúlkurnar minnka eða stoppa notkun sína á vímuefnum á 

meðan á meðgöngunni stendur og byrja svo aftur fljótlega eftir fæðingu (Gilchrist, Hussey, Gillmore, 

Lohr og Morrison, 1996; Gillmore, Gilchrist, Lee og Oxford, 2006). 

6.2 Meðgöngutengdir þættir 
Þungunin sjálf er ákveðinn áhættuþáttur kvíða og þunglyndis. Samkvæmt niðurstöðum úr rannsókn 

sem gerð var í Brasilíu voru 32,5% ófrískra unglingsstúlkna með allavega eina geðræna röskun sem 

er nokkuð hátt hlutfall á miðað við að niðurstöður frá Svíþjóð á ófrískum fullorðnum konum en þar voru 

14,1% kvennanna með allavega eina geðröskun (Andersson o.fl., 2003; Mitsuhiro, Chalem, Moraes 

Barros, Guinsburg og Laranjeira, 2009). Algengasta geðræna röskunin var kvíðaröskun, eða 15,7%. 

Næst á eftir kom þunglyndi en 12,9% stúlknanna voru með einkenni um þunglyndi, bæði alvarleg og 

væg einkenni (Mitsuhiro o.fl., 2009).  

Því yngri sem unglingsstúlkan er þegar hún verður ófrísk, í því meiri áhættu er hún að lenda í 

einhverskonar vandamálum tengdum meðgöngunni eða fæðingunni. Talað er um að stúlkur yngri en 

16 ára séu líklegri til að ganga í gegnum erfiðari meðgöngu og börnin þeirra fæðast oftar fyrir tímann 

eða eru léttburar. En við 16 ára aldur er líkami stúlkna ekki fullþroskaður og það sem helst er horft á er 

að mjaðmagrindin er oft ekki fullþroskuð og það getur aukið líkur á ýmsum meðgöngukvillum eða 

fæðingu fyrirbura (Goossens o.fl., 2015). Þessir meðgöngukvillar og/eða vandamál sem geta komið 

upp í fæðingu auka líkur á þunglyndi og kvíða, og getur það haft áhrif á velferð fóstursins og nýburans 

(Alder, Fink, Bitzer, Hösli og Holzgreve, 2007).  
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7 Kvíði og þunglyndi unglingsmæðra  
Andleg heilsa þungaðra kvenna hefur verið mikið rannsökuð en andleg heilsa unglingsmæðra sem 

sérstakur hópur hefur ekki verið rannsökuð jafn mikið. Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar sína þó 

mikinn mun á þessum hópum, unglingsmæðrum og öðrum mæðrum, þegar kemur að tíðni geðraskana 

í tengslum við meðgöngu og þá helst kvíða og þunglyndis (Freitas o.fl., 2008). Vísbendingar eru um 

að unglingsmæður glími frekar við geðræn vandamál svo sem þunglyndi, áfallastreituröskun eða glíma 

við fíkniefnaneyslu. Þessar aðstæður geta haft neikvæð áhrif á andlega heilsu móðurinnar, 

foreldrahæfni og á hegðun barnsins (Hodgkinson o.fl., 2014). 

Rannsóknir hafa sýnt að lífsgæði unglingsmæðra eru tengd því hvort þungunin hafi verið ráðgerð, 

stuðningi frá móður og upplifun unglingsins af þunguninni og afleiðingum hennar. Mikilvægt er að bera 

kennsl á verðandi unglingsmæður sem hafa neikvæða upplifun af þunguninni með því markmiði að 

fyrirbyggja mögulegt þunglyndi og auka lífsgæði (Pires, Araújo-Pedrosa og Canavarro, 2014).  

Niðurstöður tveggja rannsókna sýndu að tíðni geðrænna kvilla hjá ófrískum unglingsstúlkum er 

töluvert algengari heldur en hjá fullorðnum ófrískum konum, 32,5% unglingsstúlkna voru með allavega 

eina geðræna röskun en einungis 14,1% þeirra fullorðnu (Andersson o.fl., 2003; Mitsuhiro o.fl., 2009). 

Einnig staðfesta niðurstöður rannsóknar að munur er á sálfélagslegum einkennum ófrískra 

unglingsstúlkna og annarra unglingsstúlkna. Þær ófrísku eru líklegri til að vera kvíðnar og þynglyndar 

og líklegri til að hafa upplifað sjálfsvígshugsanir eða að hafa framkvæmt sjálfsvígstilraun (Freitas o.fl., 

2008). 

7.1 Kvíði 
Rannsóknir benda til þess að ófrískar stúlkur glími frekar við kvíðaröskun en aðrar unglingsstúlkur sem 

ekki eru barnshafandi (Freitas o.fl., 2008; Goossens o.fl., 2015). Unglingsárin geta verið mjög 

streituvaldandi vegna allra þeirra breytinga sem eiga sér stað á þeim tíma, og þungun á sama tíma 

getur valdið miklum kvíða ofan á allt álagið sem er nú þegar til staðar (Zdanuk, 2012). 

Niðurstöður brasilískrar rannsóknar sýndu að 43,6% ófrískra unglingsstúlkna voru með einkenni 

kvíðaröskunar á móti 28% unglingsstúlkna sem ekki voru ófrískar. Þar kom einnig fram að rúmlega 

37% ófrísku stúlknanna fannst þær hafa lítinn félagslegan stuðning, en einungis 16% stúlkna sem ekki 

voru ófrískar (Freitas o.fl., 2008). Einnig kom fram í annarri sambærilegri rannsókn að kvíðaröskun var 

algengasta geðræna röskunin sem ófrískar unglingsstúlkur glímdu við (Mitsuhiro o.fl., 2009). 

Helsta ástæðan fyrir kvíðaröskun þessara ungu stúlkna er í flestum tilfellum skortur á félagslegum 

stuðningi og lélegt sjálfsöryggi stúlkunnar í að sjá um barnið. Aukinn kvíði unglingsstúlkunnar hefur 

ekki einungis áhrif á meðgönguna heldur getur einnig haft neikvæð áhrif á tengslamyndun móður og 

barns í framtíðinni. Stuðningur frá fjölskyldumeðlimi eða maka virðist minnka kvíðann og hefur góð 

áhrif á tengslamyndun (Goossens o.fl., 2015). 
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7.2 Þunglyndi  
Þunglyndi og þunglyndiseinkenni eru næst algengasta geðræna röskunin sem ófrískar unglingsstúlkur 

glíma við (Andersson o.fl., 2003). Þó að þunglyndið sé ekki jafn algengt og kvíðaröskunin þá virðist 

sem þunglyndið sé meira rannsakað.  

Niðurstöður úr sömu rannsóknum og hefur verið fjallað um hér að ofan sýndi að 26,3% ófrísku 

stúlknanna voru með þunglyndiseinkenni en 13,6% þeirra sem ekki voru ófrískar (Freitas o.fl., 2008). 

Aftur á móti er tíðni þunglyndis og þunglyndiseinkenna hærri hjá ófrískum unglingsstúlkum og 

unglingsmæðrum heldur en hjá fullorðnum barnshafandi konum eða mæðrum. Hjá unglingsstúlkunum 

er tíðnin á bilinu 16-44% en 5-20% hjá öðrum konum (Hodgkinson o.fl., 2014). Þunglyndiseinkenni 

unglingsmæðra eru líka líklegri til að vera til staðar eftir fæðingu barnsins en allt að 50% 

unglingsmæðra upplifa einhver þunglyndiseinkenni innan þriggja mánaða frá fæðingu barnsins og oft 

aukast einkennin þegar á líður (Goossens o.fl., 2015; Hodgkinson o.fl., 2014). Þessi tíðni er töluvert 

hærri en kemur fram hjá fullorðnum mæðrum, en þar er talað um 20-28% sem upplifa 

þunglyndiseinkenni eftir fæðingu barnsins. Þunglyndiseinkennin eru talin tengjast skorti mæðranna á 

sjálfstrausti í umönnun barnsins og álit sitt á þeim sjálfum sem foreldri, þær upplifa oft mikið álag og 

pressu bæði frá fjölskyldu sinni og einnig samfélaginu. Stúlkur sem hafa góðan félagslegan stuðning 

upplifa að jafnaði færri þunglyndiseinkenni. Helstu þunglyndiseinkenni sem unglingsstúlkan upplifir eru 

einmanaleiki, svefnerfiðleikar, minnkuð matarlyst, óstöðugar tilfinningar og í alvarlegustu tilfellunum 

hugsanir um að skaða sjálfa sig eða barnið (Goossens o.fl., 2015). 

7.3 Fæðingarþunglyndi 
Tíminn eftir fæðingu einkennist oft af miklum tilfinningasveiflum hjá konum. Í flestum tilfellum er þetta 

stutt tímabil sem einkennist t.d af sorg, hræðslu og einmanaleika og kallast þetta sængurkvennagrátur, 

en allt að 50-80% nýbakaðra mæðra upplifa þessar hormónasveiflur stuttu eftir fæðingu (Vliegen, 

Casalin og Luyten, 2014). Sængurkvennagráturinn eykur líkur á að þessar tilfinningasveiflur muni 

þróast út í fæðingarþunglyndi. Samkvæmt DSM IV (e. Diagnostic and statistic manual of mental 

disorders) eru sömu greiningarviðmið fyrir fæðingarþunglyndi og fyrir alvarlegs þunglynds eða 

geðlægðar, og fæðingarþunglyndi getur komið fram með eða án geðrofseinkenna. Fæðingarþunglyndi 

með geðrofseinkennum, oft kallað fæðingarsturlun, er gríðarlega alvarlegt en einkenni eins og ofsjónir 

og ranghugmyndir geta valdið því að móðirin skaði eða hreinlega drepi nýfædda barnið sitt (American 

Psychiatric Association, 2013). Fæðingarsturlun er sem betur fer sjaldgæf. Fæðingarþunglyndi án 

geðrofseinkenna er algengara og helstu einkenni þess eru svefnleysi, áhugaleysi gagnvart barninu og 

umönnun þess og á sama tíma sektarkennd vegna þess. Önnur einkenni eru reiði og jafnvel ergelsi 

eða pirringur, einnig eru konur með fæðingarþunglyndi líklegri til að glíma við kvíða og fá jafnvel 

kvíðaköst, þær hafa miklar áhyggjur af öllu og engu sem getur svo þróast út í þráhyggju. Þessi 

vanlíðan eftir barnsfæðingu getur valdið mikilli sektarkennd hjá móðurinni þar sem staðalímyndin af 

nýfæddu barni einkennist yfirleitt af gleði og hamingju (Linda Bára Lýðsdóttir, Halldóra Ólafsdóttir og 

Jón Friðrik Sigurðsson, 2008). Það er talin ein helsta ástæða þess að þessar konur leiti seinna eftir 

aðstoð, en allt að 50% mæðra með fæðingarþunglyndi leita sér aldrei hjálpar (Dennis og Chung-Lee, 

2006; Linda Bára Lýðsdóttir o.fl., 2008). 
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Fæðingarþunglyndi er töluvert algengara meðal ungra kvenna, og er tíðnin allt að 50% hærri hjá 

unglingsmæðrum. Eftir því sem móðirin er yngri og með minni menntun því ólíklegra er að hún muni 

leita sér hjálpar (Driscoll, 2006; Mayberry, Horowitz og Declercq, 2007). 

7.4 Sjálfsvígshætta 
Tíðni sjálfsvígstilrauna hjá stúlkum almennt á aldrinum 15-19 ára er í kringum 9% og allt að 19% hafa 

upplifað sjálfsvígshugsanir (Dopheide, 2006). Tíðni sjálfsvígshugsana og tilrauna hjá ófrískum 

unglingsstúlkum hefur ekki verið mikið rannsökuð en þær fáu rannsóknir sem hafa verið gerðar á 

þessu efni benda til þess að unglingsstúlkur séu í meiri áhættu en fullorðnar ófrískar konur, og tíðnin 

hjá þeim er á bilinu 11-30% (Bayatpour, Wells og Holford, 1992; Liu, Slap, Kinsman og Khalid, 1994).  

Rannsókn Freitas og félaga frá Brasilíu sýndi einnig að mikill munur var á sjálfsvígstilraunum hjá 

ófrísku stúlkunum og hinum stúlkunum. Ófrísku unglingsstúlkurnar voru þrisvar sinnum líklegri til þess 

að hafa reynt að fremja sjálfsvíg en þær sem ekki voru ófrískar. Einnig var marktækur munur milli 

hópanna þegar kom að sjálfsvígi náins ættingja eða vinar, 31% óléttu stúlknanna höfðu lent í að 

upplifa það, en einungis 17% hinna stúlknanna (Freitas o.fl., 2008). 
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8 Afleiðingar  
Afleiðingar geðraskana móður á barn og hana sjálfa geta verið töluverðar. Eitt af því sem getur 

skaðast vegna geðraskana móður eftir fæðingu barns er tengslamyndun þeirra beggja. 

Tengslamyndun móður og barns er mikilvægur hluti af þroska barns og eru tengsl við foreldra í 

bernsku talin leggja grunn fyrir öll frekari náin sambönd á ævinni (Berger, 2008).  

8.1 Skortur á tengslamyndun 
Tengslamyndun er ferli sem verður milli foreldra og barns og byrjar strax eftir fæðingu. 

Tengslamyndun felur það í sér að foreldrar samþykkja barnið og læra að þykja vænt um það og á móti 

samþykkir barnið foreldra sína og lærir að þykja vænt um þá. Tengslamyndun þróast frá fæðingu með 

samskiptum og nánd við barnið og snýst um gagnvirk samskipti  foreldra og barns (Alden, 2012). 

Þegar barnið er mjög ungt snúast samskiptin mikið um samstillingu (e. synchrony) en það er þegar 

barn og foreldri þess bregðast við svipbrigðum og samskiptum hvors annars. Til dæmis barn brosir til 

móður og hún brosir til baka. Þessi viðbrögð eru ósjálfráð (Lavelli og Fogel, 2005). Samstilling snýst 

einnig um viðbrögð foreldra við merkjum sem barnið gefur frá sér, til dæmis þegar barnið grætur þá 

reyna foreldrarnir að finna hvað það er sem veldur grátinum og eftir því sem barnið og foreldrarnir fara 

að tengjast meira og meira því betur eru foreldrar í stakk búnir til þess að gera sér grein fyrir þörfum 

barnsins og vita hvað merki þess snúast um og geta brugðist skjótt við þeim. Foreldrar þurfa þó tíma til 

þess að læra inn á barnið áður en þessi samstilling mótast (Alden, 2012; Berger, 2008).   

Um eins árs aldurinn, eftir að barnið fer að ganga, breytast félagslegu samskiptin milli foreldra og 

barns, frá því að vera leikur þar sem barn og foreldri eru andspænist öðru meðan barnið liggur í fangi 

foreldris, í það að barnið fylgir rödd og svipbrigðum foreldranna. Á þessum tíma festast í formi ákveðin 

tengsl milli foreldris og barns og eru þetta oftast fyrstu tengsl barnsins við aðra manneskju (Alden, 

2012). Þessi tengsl lýsa sér þannig að barnið vill fyrst og fremst vera hjá foreldrum sínum og  finnur 

fyrir miklu öryggi í nærveru þeirra en óöryggi þegar þau skiljast að (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

Samkvæmt tengslakenningunni eru öll náin sambönd sem myndast seinna á ævinni undir áhrifum frá 

þessum fyrstu tengslum, þar með talin tengsl við eigin börn í framtíðinni (Berger, 2008; Carlson, 

Sroufe og Egeland, 2004).  

Rannsóknir á tengslum móður og barns hafa skýrt frá kenningum um mismunandi tengslamynstur 

milli móður og barns. Út frá því hvernig þessi tengsl þróast er mögulegt að spá fyrir um þroska og 

samskiptahæfni barnsins þegar það eldist. Þessi tengsl eru ýmist örugg tengsl eða óörugg. Örugg 

tengsl milli móður og barns einkennast af því að barnið er sjálfsöruggt en leitar til móður eftir hlýju og 

auknu öryggi. Þegar hún fer frá því leitar það að henni, kallar og jafnvel grætur, en þegar hún kemur 

aftur til baka verður það fljótt aftur glatt eftir að hafa fengið huggun og snýr sér fljótlega aftur að fyrri 

iðju. Óörugg tengsl hins vegar einkennast af hræðslu, kvíða, reiði eða afskiptaleysi. Þessi börn hafa 

minna sjálfstraust en börn með örugg tengsl. Óörugg eru ófyrirsjáanleg og óstöðug. Óörugg tengsl 

skiptast í þrjár mismunandi tegundir. Fyrsta tegundin einkennist af því að barnið grætur ekki þegar 

móðir fer frá því og kippir sér ekki upp við þegar hún kemur aftur, lætur jafnvel eins og það sjái hana 

ekki. Þessi tengsl einkennast af forðun og óöryggi. Önnur tegund óöruggra tengsla lýsir sér þannig að 

barnið grætur þegar móðir fer frá því en þegar hún kemur til baka þá á hún erfitt með að hugga það og 
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róa. Barnið bregst við ýmist með reiði eða gráti. Þriðja og seinasta tegund óöruggra tengsla birtist í 

mjög blendnum tilfinningum barnsins. Þegar móðirin fer frá því þá bregst það við ýmist með því að 

öskra, sýna hræðslu eða virðist ringlað. Þegar móðrin kemur til baka sýna þau mjög trufluð viðbrögð, 

geta til að mynda skipts á að kyssa móður sína og slá til hennar. Einnig geta þau grátið mikið eða 

starað fram fyrir sig án svipbrigða (Berger, 2008; Sæunn Kjartansdóttir, 2009).  

Rannsóknir hafa sýnt að þunglyndi móður getur haft áhrif á tengslamyndun móður og barns. 

Mæður sem þjást af þunglyndi eiga erfiðara með að hafa samskipti við barnið sitt og eiga í færri 

jákvæðum samskipti við það en aðrir foreldrar (O’Higgins, Roberts, Glover og Taylor, 2013). Skortur á 

tengslum milli móður og barns getur leitt til þess að móðirin hafnar barninu og í alvarlegustu tilfellum 

getur það valdið því að móðirin finni til löngunar um að skaða sitt eigið barn (Kerstis o.fl., 2016; Kumar, 

1997). Niðurstöður rannsókna sýna fram á að þunglyndi móður á fyrstu mánuðum eftir fæðingu barns 

hafa áhrif á tengslamyndun milli móður og barns meira en ári eftir fæðingu. Fyrstu mánuðir barnsins 

virðast vera mjög mikilvægur tími í tengslamyndun foreldra og barns og þunglyndi móður á þeim tíma 

getur haft mikil áhrif á seinni tíma tengsl (Moehler, Brunner, Wiebel, Reck og Resch, 2006). Benda má 

á að ekki eiga allar mæður með þunglyndi í erfiðleikum með að tengjast barni sínu og einnig eru 

margar mæður sem ekki eru þunglyndar sem eiga í erfiðleikum með tengsl við barns sitt (O’Higgins 

o.fl., 2013).  

8.2 Áhrif á móður 
Þungun á unglingsárum getur verið jákvæð lífsreynsla fyrir margar unglingsmæður. Þó eru heilmargar 

hindranir og erfiðleikar sem þessar mæður þurfa oft að ganga í gegnum. Unglingsmæður eru líklegri til 

þess að einangrast félagslega en eldri mæður, auk þess sem þær eru líklegri til þess að hætta í skóla 

og eiga þá í erfiðleikum með að fá vinnu o.fl. Einnig eru þær líklegri til þess að vera einstæðar mæður 

og með minni félagslegan stuðning. Þegar geðrænar raskanir spila einnig inn í er þessi hópur í mikilli 

áhættu á að þróa með sér verri lífsgæði ef nægur stuðningur er ekki til staðar (Cook og Cameron, 

2015). 

Mæður með kvíðaraskanir og þunglyndi eiga oft erfitt með að bregðast rétt við merkjum sem 

ungabarn þeirra gefur frá sér. T.d. eiga þær til að túlka eðlilega hegðun barnsins sem óeðlilega, sem 

veldur minnkuðu sjálfsöryggi í foreldrahlutverkinu (de Camps Meschino, Philipp, Israel og Vigod, 

2016). Ómeðhöndlað þunglyndi á meðgöngu getur einnig aukið líkur á fylgikvillum meðgöngu vegna  

ónægri næringarinntekt, ónægri sjálfsumönnun, notkun á vímuefum eða skaða á sjálfri sér eða fóstri 

(Kamalak o.fl., 2016). Rannsóknir hafa sýnt að mæður sem þjást af fæðingarþunglyndi meta lífsgæði 

sín mun lakar en aðrar mæður. Þær eru mun ólíklegri en aðrir til þess að hreyfa sig reglulega og 

stunda heilbrigt líferni og hugsa ekki nógu vel um sig sjálfar sem veldur frekari vanlíðan (Da Costa, 

Dritsa, Rippen, Lowensteyn og Khalifé, 2006; Webster, Nicholas, Velacott, Cridland og Fawcett, 

2011).  

8.3 Áhrif á barn 
Þegar barn kemur í heiminn er það frá fyrstu stundu mjög háð móður sinni. Fljótlega verða það einnig 

háð föður og öðru nákomnu fólki en oftast er það móðirin sem það sækir mest í fyrst eftir fæðingu.  



22 

Það hefur verið hluti af henni seinustu níu mánuði og eðlilegt er að það sæki í umönnun hennar 

meðan það er að venjast lífinu utan móðurkviðs (Sæunn Kjartansdóttir, 2009).  

Eins og fyrr sagði geta mæður með kvíðaraskanir átt erfitt með að bregðast rétt við merkjum sem 

barn þeirra gefur frá sér. Skert eða neikvæð samskipti milli móður og barns getur haft áhrif á myndun 

þunglyndis og kvíða, haft áhrif á tengslamyndun milli móður og barns sem og valdið 

hegðunarvandamálum og röskunum í vitsmuna- og taugaþroska barnsins (Tronick og Beeghly, 2011). 

Óörugg tengsl móður og barns eru talin vera áhættuþáttur fyrir erfiðleikum síðar á ævi barnsins. Börn 

með óörugg tengsl hafa verið líklegri samkvæmt rannsóknum til þess að vera með hegðunarvandmál. 

Einnig eru þau líklegri en börn sem hafa átt örugg tengsl við umönnunaraðila til þess að glíma við 

geðraskanir seinna á ævinni (Sroufe, 2005). 

Margt bendir til þess að hæfileiki foreldra til þess að endurspegla þarfir og andlegt ástand barns 

síns eins og tilfinningar þess, hugsanir og langanir, og bregðast við þeim á viðeigandi hátt sé 

undirstaða barnsins síðar í lífinu þegar kemur að öruggri tengslamyndun við annað fólk. Mörg einkenni 

fæðingarþunglyndis, eins og lágt geðslag og neikvæðar hugsanir tengdar barninu, geta minnkað hæfni 

móðurinnar til þess að skynja þarfir barnsins sem veldur minnkaðri svörun hennar við merkjum 

barnsins og þar af leiðandi verri tengslamyndun (de Camps Meschino o.fl., 2016). Unglingsmæður 

virðast einnig almennt nota færri munnleg samskipti við barnið sitt en eldri mæður. Auk þess eru þær 

líklegri til þess að sinna verr skilaboðum frá barninu sínu og sína færri jákvæð samskipti við barn sitt 

en eldri mæður (Alden, 2012). 

Kvíðaröskun á meðgöngu er tengd við verri andlega og líkamlega heilsu seinna um ævina, bæði 

fyrir móðurina og barnið (de Camps Meschino o.fl., 2016). Þunglyndar mæður eiga oft erfiðara með að 

leika við barn sitt og gera minna af því en aðrar mæður. Barn sem fær of litla örvun t.d. í gegnum leik 

getur átt í hættu á seinkuðum vitsmunalegum þroska (Huston og Rosenkrantz Aronson, 2005). 

Rannsóknir hafa sýnt að börn mæðra sem þjást af fæðingarþunglyndi eru líklegri til þess að standa sig 

verr þegar vitsmunalegur þroski þeirra er prófaður við eins og hálfs árs aldur miðað við önnur börn  

Einnig eru niðurstöður sem benda til þess að þessi börn séu líklegri til þess að vera með 

hegðunarvandamál (Grace, Evindar og Stewart, 2003). Sumar rannsóknir sýna þó engan marktækan 

mun á vitsmunalegum þroska barna þunglyndra mæðra þegar þau eru orðin eldri (Kurstjens og Wolke, 

2001).  
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9 Fræðsla 
Fræðsluþarfir unglinga eru margvíslegar og á ýmsum sviðum. Kynfræðslan er einn þáttur fræðslu sem 

unglingar hafa þörf fyrir. Íslensk rannsókn sem birtist árið 2008 benti til þess að þörf væri á betri og 

frekari kynfræðslu fyrir unglinga bæði í grunnskólum og áframhaldandi fræðslu í framhaldsskólum. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu meðal annars að 13% drengja héldu að getnaðarvarnarpillan 

veitti einnig vörn gegn kynsjúkdómum, einn af hverjum hverjum tíu unglinganna töldu að hægt væri að 

lækna HIV. Meirihluti unglinganna taldi eðlilegt að 14-16 ára unglingar væru farin að stunda kynlíf, en 

einnig kom fram að aðeins 8% þeirra væru tilbúin að takast á við mögulegar afleiðingar kynlífs 

(Kolbrún Gunnarsdóttir o.fl., 2008). Í Bandaríkjunum kom fram að 65% stúlkna og 53% drengja höfðu 

fengið formlega kynfræðslu þar sem fjallað var meðal annars um ákvörðunarréttinn, að allir hafa rétt á 

því að segja nei á hvaða tímapunkti sem er, ásamt fræðslu um getnaðarvarnir. Einnig kom í ljós í 

sömu skýrslu að 44% stúlkna höfðu talað um kynlíf við foreldra sína en einungis 27% drengjanna. Á 

meðal þeirra unglinga sem höfðu nú þegar stundað kynlíf höfðu 20% stúlknanna og 31% strákana 

aldrei rætt við foreldra sína um kynlíf eða getnaðarvarnir (Centers for Disease Control and Prevention, 

2011).  

Ýmsar rannsóknir hafa bent á mikilvægi þess að foreldrar sinni einnig kynfræðslu barna sinna 

ásamt skólanum en það virðist auka líkur á heilbrigðri kynlífshegðun meðal unglinganna. Það hefur 

sýnt sig að samtal foreldra við börn sín um kynlíf auki líkur á að þau noti getnaðarvarnir þegar að því 

kemur og hefur einnig áhrif á það að unglingar eiga færri rekkjunauta eða bíða jafnvel lengur með að 

stunda kynlíf (Centers for Disease Control and Prevention, 2011; Miller o.fl., 2009; Sóley S. Bender og 

Kosunen, 2005). Samkvæmt íslenskri rannsókn sögðust flestir unglingar hafa fengið kynfræðslu í 

skóla, frá vinum og kunningjum eða af miðlum og vefsíðum. Langfæstir höfðu fengið fræðslu frá 

foreldrum sínum (Kolbrún Gunnarsdóttir o.fl., 2008). 

Á Íslandi eru unglingar líklegri til að nota getnaðarvarnir og eru jákvæðari gagnvart þeim ef þeir 

hafa fengið samtal frá foreldrum sínum varðandi þessi málefni. Stúlkur eru líklegri til að ræða um kynlíf 

og getnaðarvarnir við foreldra sína að fyrra bragði en strákar. Hormónagetnarðarvarnir, eða pillan, er 

nokkuð algeng hjá íslenskum ungum stúlkum, en íslenskir drengir eru líklegri en stelpur til að kaupa og 

nota smokka. Íslenskir unglingar virðast þó oft á tíðum ekki byrja að nota getnaðarvarnir fyrr en eftir 

fyrstu kynmök. Þrátt fyrir það töldu 62% íslenskra unglinga sig hafa góða þekkingu á getnaðarvörnum, 

en samt var lítill hluti unglinganna sem vissi hvað neyðarpillan er og til hvers hún er notuð (Sóley S. 

Bender og Kosunen, 2005). 

Geðfræðsla fyrir unglinga er annar fræðsluþáttur sem er gífurlega mikilvægur. Samantekt á 52 

rannsóknum benti til þess að geðfræðsla í skólum er lykilatriði í bæði fyrirbyggingu og meðferðum fyrir 

unga einstaklinga, þeir fá þá fræðslu um hvert þeir geta leitað ef þeim líður illa eða grunar að þeir 

sjálfir eða einhverjir nánir þeim séu að glíma við einhverskonar geðræn vandamál. Fræðslan sjálf 

getur verið breytileg, hvort sem það eru fyrirlestrar, einstaklings- eða hópaverkefni o.fl. Þessi 

samantekt sýndi að öll umræða um geðræn vandamál er af hinu góða en gott er að taka hana á 

jákvæðum nótum til þess að fyrirbyggja fordóma og auka líkur á að unglingar leiti sér hjálpar og 

skammist sín ekki fyrir það (Weare og Nind, 2011). Á Íslandi var nýverið stofnað Geðfræðslufélagið 
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Hugrún sem sér um fræðslu fyrir ungt fólk í framhaldsskólum um geðheilbrigði og geðsjúkdóma auk 

annarra verkefna (Hugrún Geðfræðslufélag, e.d.). Önnur svipuð félög sem sinna geðfræðslu á Íslandi 

eru t.d. Hugarafl, Geðhjálp og Geðvernd. 

Á heilsugæslum er veitt fræðsla um fæðingarþunglyndi fyrir þungaðar konur í mæðravernd. 

Samkvæmt klínískum leiðbeiningum skal alltaf spurja þungaða konu í fyrstu komu hvort hún hafi 

einhverja sögu um geðsjúkdóma eða hvort sé einhver fjölskyldusaga um geðsjúkdóma. Einnig ætti að 

spyrja konuna hvernig hún metur sína andlegu líðan og hvort hún hafi breyst síðastliðinn mánuð til 

þess að meta hvort hún sé hugsanlega að þróa með sér þunglyndi á meðgöngu. Á 36. viku meðgöngu 

er verðandi móður eða foreldrum gerð grein fyrir þeim þunglyndiseinkennum sem mögulega gæti 

komið upp eftir fæðinguna svo hægt sé að vera vakandi fyrir þeim (Landlæknisembættið, 2008). Í ung- 

og smábarnaverndinni er svo skimað fyrir fæðingarþunglyndi með Edinborgarþunglyndiskvarðanum 

(EPDS) í níu vikna skoðun barnsins (Marga Thome, 2009). 
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10 Stuðningur 
Unglingsmæður hafa mikla þörf fyrir stuðing fyrir og eftir fæðingu barns. Tilfinningalegur og 

fjárhagslegur stuðningur eykur vellíðan unglingsmæðra og þær fá jákvæðari sýn á sjálfa sig og 

framtíðina, auk þess hefur þessi stuðningur áhrif á vellíðan barnsins (Benson, 2004; Molina, Roca, 

Zamorano og Araya, 2010). Heilbrigðisstarfsmenn eru mikilvægir í að veita þennan stuðning en þó 

virðist vera sem stuðningur fjölskyldu og vina skipti mestu máli fyrir þessar mæður og virðist ýta undir 

aukið sjálfsálit og lífsánægju þeirra (Benson, 2004). Rannsóknir hafa sýnt að ungum mæðrum finnst 

stuðningur vera mikilvægur til þess að vega á móti þeim streituvaldi sem bæði fæðing og uppeldi 

barns er. Stuðningur getur komið úr mismunandi áttum, til dæmis frá ljósmæðrum, foreldrum, öðrum 

fjölskyldumeðlimum, kærasta og vinum. Einhver sem unglingsstúlkan þekkir vel og getur treyst eru 

taldir veita árangursríkasta stuðninginn (Dykes, Moran, Burt og Edwards, 2003; Herrman, 2006; Hildur 

Sigurðardóttir og Sóley S. Bender, 2011). Það virðist vera sem þessi hópur telji móður sína oft vera 

sinn helsta stuðningsaðila. Móðir unglingsstúlkunnar er í góðri aðstæðu til þess að aðstoða hana, 

sérstaklega ef mæðgurnar eiga gott samband fyrir. Móðirin getur veitt dóttur sinni ýmsar upplýsingar, 

til dæmis frá sinni reynslu, hún getur aðstoðað við barnapössun og í sumum tilfellum veitt 

fjárhagsstuðning (Herrman, 2006). Stuðningur frá barnsföður og gott samband við hann virðist auka 

lífsánægju unglingsstúlkunnar en það er því miður ekki algengt að ungir foreldrar haldi sambandi sínu 

áfram til frambúðar (Letourneau, Stewart og Barnfather, 2004). 

Niðurstöður íslenskrar rannsóknar á stuðningsþörfum unglingsmæðra sýndi að það sem hafði 

jákvæð áhrif á stuðning stúlknanna var þegar þær fundu fyrir væntumþykju og virðingu í þeirra garð, 

þeim fannst heilbrigðisstarfsfólk hjálplegt sem sýndi þeim áhuga og gagnrýndi þær ekki fyrir aldur 

þeirra. Stúlkurnar í þessari rannsókn töluðu einnig mikið um stuðning sem þær fengu frá öðrum ungum 

mæðrum í sömu sporum inn á spjallsíðu á internetinu. Þar gátu þær sagt frá sinni reynslu og lesið 

aðrar reynslusögur. Þær nefndu að þarna gátu þær tjáð tilfinningar sínar og gátu stutt hvor aðra í 

gegnum erfiða tíma. Þær upplifðu margar skilningsleysi frá vinum sínum og jafningjum en þarna gátu 

þær rætt málin á jafningjagrunni og upplifðu ekki fordóma eða þekkingarleysi. Annað sem þessum 

stúlkum þótti mikilvægt og veitti þeim stuðning var ef þær voru með sömu ljósmóður og sinnti þeim í 

mæðraverndinni, þær voru þá farnar að bera traust til hennar og þannig fengu þær samfellda þjónustu. 

Einnig þótti þeim mikilvægt að hafa stuðningsaðila sem var auðvelt að ná í og fá aðstoð eða 

upplýsingar. Að lokum var gagnleg fræðsla eitt af því sem þær nefndu sem jákvæðan stuðningsþátt, 

en þær sem fengu góðan undirbúning fyrir fæðinguna áttu betri fæðingarreynslu. Það sem var 

áberandi í þessari rannsókn var að ungu mæðurnar töluðu meira um stuðningsleysi og athyglisvert er 

hversu algengt það var að stúlkurnar upplifðu neikvætt viðmót í þeirra garð og fordóma, bæði frá 

fagfólki og samfélaginu vegna aldurs þeirra og stöðu (Hildur Sigurðardóttir og Sóley S. Bender, 2011). 

Önnur rannsókn sem framkvæmd var í Bandaríkjunum á unglingsmæðrum sýndi svipaðar 

niðurstöður og sú íslenska. Stúlkurnar töldu sig eiga góða vini en margir af þeim létu sig hverfa smátt 

og smátt eftir að barnið fæddist, en aftur á móti áttuðu þær sig á því hverjir væru í alvöru traustir vinir 

og studdu við þær og sumar mynduðu ný vinasambönd við aðrar stúlkur sem voru í sömu sporum og 

þær. Þær fengu einnig mikinn stuðning frá fjölskyldum sínum, fæðing barnsins varð í sumum tilfellum 
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til þess að fjölskyldan varð nánari og upplifði jákvæðar breytingar í kjölfarið. Unglingsmæðurnar í 

þessari rannsókn upplifðu einnig fordóma frá samfélaginu og heilbrigðisstarfsfólki (Herrman, 2008). 

Eldri rannsókn frá árinu 2001 sem framkvæmd var í Edinborg styður einnig niðurstöður íslensku 

rannsóknarinnar varðandi það að hafa ákveðinn stuðningshóp, en þar kom fram að unglingsmæðrum 

þótti gott að hitta og ræða við aðrar unglingsmæður í sömu aðstæðum, en þar upplifðu þær mikinn 

stuðning frá hvor annarri. Þar voru einnig nefndir fleiri þættir eins og að fara út úr húsi og hitta fólk, 

þannig jókst öryggið þeirra og þær fengu jafnvel löngun til að mennta sig eða fá sér vinnu (De Jonge, 

2001). 
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11 Umræða 
Eftir að hafa lesið fjöldann allan af greinum og rannsóknum og kynnt okkur málefnið vel er það nokkuð 

ljóst að kvíði og þunglyndi geta haft gríðarleg áhrif á unglingsmóður, bæði á meðgöngu og eftir 

fæðingu barnsins. Að mati höfunda eru hjúkrunarfræðingar í kjöraðstöðu til þess að grípa inn í og veita 

stuðning og ráðgjöf eftir því sem þörf er á. Mikilvægt er að meta áhættuþætti stúlknanna reglulega svo 

hægt sé að grípa strax inn í með viðeigandi ráðstöfunum. 

Hér á eftir munu höfundar fjalla um helstu niðurstöður fræðilegrar samantektar með því að svara 

rannsóknarspurningum sem settar voru fram í upphafi þessa verkefnis. 

11.1 Hvaða áhrif hefur kvíði og þunglyndi á unglingsmæður? 
Kvíði og þunglyndi unglinga hefur verið nokkuð áberandi í umræðunni undanfarið. Unglingar í dag eru 

undir miklu álagi og spila margir þættir þar inní, til dæmis miklar þroskabreytingar, félagslegar 

aðstæður, samfélagsmiðlar og fleira (Berger, 2008; Cronau og Brown, 1998; O'Keeffe og Clarke-

Pearson, 2011). Samkvæmt nýrri íslenskri skýrslu um lýðheilsu ungs fólks í Reykjavík virðast 

unglingsstúlkur upplifa meiri kvíða- og þunglyndiseinkenni en unglingsdrengir og þær hafa almennt 

verri sjálfsímynd og minna sjálfstraust. Þetta má oft á tíðum rekja til áhrifa samfélagsmiðla og allar þær 

útlitskröfur sem eru til staðar í samfélaginu í dag (Rannsóknir og greining, 2016). Fleiri rannsóknir hafa 

sýnt að kvíði og þunglyndi er ein algengasta geðröskun meðal unglingsstúlkna og eru þær mun líklegri 

til að glíma við þessar raskanir en unglingsdrengir (Cummings o.fl., 2014; Dorling, 2009).  

Kvíði er oft talinn undanfari þunglyndis, og eiga þessir sjúkdómar eða raskanir oft samleið. Kvíðinn 

veldur því að einstaklingurinn lokar sig af og einangrar sig félagslega, en þannig þróast kvíðaröskunin 

einmitt oft yfir í þunglyndi (Cummings o.fl., 2014). Þó að kvíði og þunglyndi haldast oft í hendur þá 

sýna niðurstöður rannsókna að kvíðaröskun er algengari en þunglyndi þegar fjallað er um 

unglingsmæður eða þungaðar unglingsstúlkur, en kvíði fyrir fæðingunni og móðurhlutverkinu hefur þar 

mikið að segja (Andersson o.fl., 2003; Mitsuhiro o.fl., 2009). Þunglyndið er aftur á móti meira tengt 

skorti á stuðningi og félagslegri einangrun stúlknanna, unglingsstúlkur eru einnig allt að 50% líklegri til 

þess að glíma við fæðingarþunglyndi eftir fæðingu barnsins á móti rúmum 20% fullorðinna mæðra 

(Driscoll, 2006; Goossens o.fl., 2015; Mayberry o.fl., 2007). Þau einkenni þungyndis sem 

unglingsstúlkurnar upplifa helst eru einmanaleiki, erfiðleikar við svefn, skapsveiflur og 

tilfinningasveiflur, og í alvarlegustu tilfellunum geta verið geðrofseinkenni sem fela í sér skaðlegar 

hugsanir í garð barnsins eða sjálfa sig (Goossens o.fl., 2015). 

Ef við berum saman unglingsstúlkur almennt og þungaðar unglingsstúlkur og/eða unglingsmæður 

þá eru þær ófrísku líklegri til að glíma við kvíða og/eða þunglyndi (Freitas o.fl., 2008; Goossens o.fl., 

2015) og sama má segja um samanburð þungaðra unglingsstúlkna og fullorðnar ófrískar konur, þær 

yngri eru töluvert líklegri til að glíma við geðræna kvilla (Andersson o.fl., 2003; Mitsuhiro o.fl., 2009). 

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á sjálfsvígshættu eða sjálfsvígstíðni unglingsmæðra en þær 

niðurstöður sem höfundar fundu sýndu samt sem áður að þessar stúlkur, ófrískar eða unglingsmæður, 

eru í meiri áhættu á að fremja sjálfsmorð eða gera tilraunir til þess (Bayatpour o.fl., 1992; Freitas o.fl., 

2008; Liu o.fl., 1994).  
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Þessar niðurstöður sýna okkur það að þungunin sjálf er í raun ákveðinn áhættuþáttur fyrir því að 

þróa með sér kvíða og þunglyndi. Margir aðrir þættir eru taldir ýta undir kvíða og þunglyndi 

unglingsmæðra og flestir þeirra myndu flokkast sem sálfélagslegir áhættuþættir. Ófrískar 

unglingsstúlkur og unglingsmæður búa oft við verri félagslegar aðstæður en aðrar unglingsstúlkur sem 

ekki eru ófrískar. Þær ófrísku eru oft í verri samskiptum við foreldra sína og aðra fjölskyldumeðlimi, eru 

minna menntaðar, eru í láglaunastarfi eða atvinnulausar og eru þar af leiðandi oft í fjárhagserfiðleikum. 

Þessar stúlkur eru einnig líklegri til að hafa upplifað ýmis áföll eins og ofbeldi eða misnotkun, til að 

mynda sýndu niðurstöður rannsóknar að unglingsmæður eru allt að þrefalt líklegri til að verða fyrir 

ofbeldi frá maka eða öðrum fjölskyldumeðlimum. Þessar unglingsstúlkur eru jafnframt líklegri til að 

hafa misnotað áfengi og vímuefni fyrir meðgöngu og í sumum tilfellum á meðan á meðgöngunni stóð 

(Freitas o.fl., 2008; Goossens o.fl., 2015; Hodgkinson o.fl., 2014; Kamalak o.fl., 2016; Wiemann o.fl., 

2000).  

Ásamt öllum ofangreindum áhættuþáttum þá finna þessar ungu stúlkur oft fyrir fordómum frá 

samfélaginu og í mörgum tilfellum frá heilbrigðisstarfsfólki og ýtir það undir að þær leiti sér síður 

hjálpar. Fordómarnir valda því einnig að þær hafa lítið sjálfstraust og finnst þær jafnvel ekki getað 

tekist á við móðurhlutverkið eins vel og þær ættu að gera (Freitas o.fl., 2008; Goossens o.fl., 2015; 

Hildur Sigurðardóttir og Sóley S. Bender, 2011; LePlatte o.fl., 2012; Tzilos o.fl., 2012). 

Aðrir áhættuþættir sem rannsóknir sýndu að gætu ýtt undir kvíða og þunglyndi eru þættir sem 

tengjast meðgöngunni beint, t.d. ýmsir meðgöngukvillar eða vandamál í fæðingunni. Það kom fram í 

rannsóknum að því yngri sem stúlkan er þegar hún verður ófrísk því meiri líkur eru á 

meðgöngutengdum áhættuþáttum (Alder o.fl., 2007; Goossens o.fl., 2015).  

Þar sem áhættuþættirnir geta verið mjög margir þá telja höfundar mikilvægt að þessar ungu stúlkur 

fái gott eftirlit og sé fylgt eftir af fagfólki sem þekkir vel til, en mikilvægt er að grípa strax inn í ef 

einkenni kvíða og þunglyndis koma upp svo hægt sé að koma í veg fyrir afleiðingar þess. 

Fjölmargar rannsóknir sýndu að afleiðingar kvíða og þunglyndis geta verið margvíslegar, bæði fyrir 

móður og ekki síst fyrir barn hennar. Tengslamyndun er gríðarlega mikilvæg fyrir móðurina og þroska 

barnsins og er því mjög mikilvægt að reyna að koma í veg fyrir að verði truflun þar á (Berger, 2008). 

Mæður sem glíma við þunglyndi eru líklegri til að eiga í erfiðleikum með tengslamyndun við barn sitt og 

skortur á þessum tengslum getur haft alvarlegar afleiðingar þar sem móðirin jafnvel afneitar barninu 

eða, í alvarlegustu tilfellunum, reynir að skaða barnið (Kerstis o.fl., 2016; Kumar, 1997; O’Higgins o.fl., 

2013).  

Rannsóknir hafa einnig sýnt að tíminn strax eftir fæðingu og fyrstu mánuðirnir þar á eftir skipti 

mestu máli varðandi það að mynda sterk tengsl milli móður og barns (Moehler o.fl., 2006). Skert 

tengslamyndun getur einnig ýtt undir myndun þunglyndis og kvíða (Tronick og Beeghly, 2011), svo að 

það er greinilegt að góð tengslamyndun og jákvæð samskipti skipta gríðarlega miklu máli fyrir móður 

og barn. Þau börn sem áttu í óöruggum tengslum við móður sína á barnsaldri voru líklegri til þess að 

glíma við hegðunarvandamál í framtíðinni, ásamt því að skortur á tengslamyndun getur valdið röskun 

á vitsmuna- og taugaþroska barnsins og jafnvel aukið líkur á geðrænum vandamálum barnsins í 

framtíðinni (Sroufe, 2005; Tronick og Beeghly, 2011). Mæður sem glíma við kvíða eða þunglyndi 

virðast oft óöruggari í móðurhlutverkinu, þær skynja oft ekki þarfir barnsins né bregðast við þeim 
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merkjum sem barnið gefur frá sér. Einnig voru rannsóknir sem sýndu að yngri mæður nota minna af 

munnlegum samskiptum við barnið sitt en eldri mæður gera (Alden, 2012; de Camps Meschino o.fl., 

2016). 

11.2 Hvert er hlutverk hjúkrunarfræðinga varðandi þunglyndi og kvíða 
unglingsmæðra? 

Hjúkrunarfræðingar gegna lykilhlutverki í fyrirbyggingu og fræðslu þegar kemur að þunglyndi og kvíða 

unglingsmæðra. Í fyrsta lagi skipta skólahjúkrunarfræðingar miklu máli þegar kemur að því að skima 

fyrir kvíða og þunglyndi unglinga. Hingað til hefur ekki verið notað formlegt mælitæki til að skima fyrir 

kvíða hjá börnum í grunnskóla, en farið hefur fram staðlað áhugahvetjandi samtal í fyrsta, fjórða, 

sjöunda og níunda bekk þar sem rætt er um heilsu og líðan barnanna og markmiðið er að gera börnin 

meðvitaðri um sína líðan, andlega og líkamlega (Brynja Örlygsdóttir, Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, 

Sigríður Birta Kjartansdóttir og Ólöf Gunnhildur Ólafsdóttir, 2016). Í þessu samtali er meðal annars velt 

upp nokkrum spurningum um sjálfsímynd þeirra. Dæmi um spurningu sem spurð er: ,,Getur þú nefnt 

tíu góða hluti um sjálfa/n þig?”. Þessi einfalda spurning ásamt fleirum er mikilvæg til þess að athuga 

hvort brestir séu á sjálfsmynd unglingsins. Rannsóknir hafa sýnt að stúlkur eru almennt með lægra 

sjálfsmat og lakari sjálfsmynd en strákar og er margt sem bendir til þess að lágt sjálfsmat sé 

áhættuþáttur fyrir þunglyndi seinna meir og því er mikilvægt að skoða það hjá unglingum (Condon, 

Donovan og Corkindale, 2001; Orth o.fl., 2008). Gerð hefur verið rannsókn á sjálfsmynd unglinga hér 

á landi og voru niðurstöðurnar meðal annars þær að stúlkur eru mældust með lakari sjálfsmynd en 

strákar þegar kom að þáttum sem tengdust tilfinningum, stjórn á hvötum, geðheilbrigði, líkamsímynd 

og kynlífi (Vigdís Hrönn Viggósdóttir, 2016).  

Önnur íslensk rannsókn var gerð þar sem mælitækið SCARED (e. screen for child anxiety related 

emotional disorders), sem kallað er á íslensku Skimun fyrir kvíðatengdum röskunum meðal barna, var 

prófað á íslenskum börnum. Niðurstöðurnar sýndu að tæplega 40% nemenda í úrtakinu sýndu 

einhverskonar einkenni um kvíða, 13% voru með mikinn kvíða á mælikvarðanum, 10% með mjög 

mikinn kvíða og 15,9% nemenda höfðu einkenni sem bentu til ofsakvíða. Því er nokkuð augljóst að 

þörfin fyrir reglulegri skimun er mikil (Brynja Örlygsdóttir o.fl., 2016). Eins og komið hefur fram er 

kvíðaröskun oft undanfari þunglyndis seinna meir á ævinni, það er að segja þunglyndi getur þróast út 

frá kvíða og er það því skoðun höfunda að sérstaklega mikilvægt sé að skima fyrir kvíða hjá börnum 

og unglingum (Cummings o.fl., 2014). Skólahjúkrunarfræðingar hafa mjög góðan aðgang að börnum 

og unglingum í skólanum og eiga því að geta borið kennsl á börn sem glíma við geðrænan vanda. 

Hins vegar eru ekki allir sem sýna einhver merki um andlega vanlíðan þó svo að þeim líði mjög illa. 

Sérstaklega eru börn og unglingar sem gengur almennt vel í skóla líkleg til þess að sýna færri sýnileg 

merki um andlega vanlíðan og er því líklegra að vandi þessara einstaklinga uppgötvist ekki fyrr en 

mun seinna á ævinni. Því er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar hafi einhver mælitæki sem hægt er að 

styðjast við til þess að finna þá einstaklinga sem líður illa (Allison, Nativio, Mitchell, Ren og Yuhasz, 

2014).  

Skimun fyrir þunglyndi barna og unglinga á Íslandi hefur einnig ekki verið verið með formlegum 

hætti hér á landi en mörg skimunarmælitæki hafa verið þróuð erlendis sem áhugavert væri að prófa 
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hérlendis. Þar má til dæmis nefna PHQ-9 skimunartækið sem hefur verið vel rannsakað og reynist 

mjög næmt til þess að greina alvarlega þunglyndisröskun hjá unglingum (Richardson o.fl., 2010).  

Í öðru lagi skipta hjúkrunarfræðingar máli þegar kemur að því að fyrirbyggja unglingsþunganir og 

stuðla að ábyrgu kynlífi meðal unglinga. Hjúkrunarfræðingar sinna kynfræðslu og fræðslu um 

getnaðarvarnir í grunnskólum og bera þar mikla ábyrgð. Rannsókn sem gerð var hér á landi árið 2008 

benti til þess að kynfræðslu fyrir unglinga væri ábótavant og var þekking þeirra á mikilvægum atriðum 

eins og getnaðarvörnum ekki nógu góð. Í sömu rannsókn kom þó fram að meirihluti unglingana vildi 

fremur hafa utanaðkomandi aðila sem sinnti kynfræðslunni frekar en skólahjúkrunarfræðing og voru þá 

læknanemar eða hjúkrunarnemar efst á lista. Ástráður, forvarnarstarf læknanema hefur á síðustu árum 

sinnt þessari fræðslu í efri bekkjum grunnskóla og í framhaldsskólum og hefur það gefist vel. 

Unglingarnir sögðust einnig frekar vilja vera í kynjaskiptum hópum, en stúlkunum fannst það 

sérstaklega mikilvægt. Það sem kom fram í þessari rannsókn var einnig það að unglingarnir vildu helst 

fá kynfræðsluna með sýningu myndbanda (Kolbrún Gunnarsdóttir o.fl., 2008). Við teljum að það sé 

mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga að hugsa um, og þá sem sinna kynfræðslu í skólakerfinu, að 

fræðslan henti þessum aldurshópi en þessir krakkar eru vanir að vera mikið í tölvum og horfa á 

myndbönd og því gæti til dæmis þess konar fræðsla hentað vel. Þó utanaðkomandi aðilar sinni 

kynfræðslu telja höfundar að það sé þó einnig mikilvægt að skólahjúkrunarfræðingar taki virkan þátt í 

að fræða unglinga um ábyrgt kynlíf.  

Aðrir aðilar sem eru mikilvægir í kynfræðslu unglinga eru foreldrar en svo virðist sem foreldrar 

veigri sér við að ræða kynlíf og kynlífstengda þætti við börnin sín. Unglingar sem fá fræðslu frá 

foreldrum sínum um getnaðarvarnir virðast hafa jákvæðara viðhorf til getnaðarvarna en aðrir unglingar 

(Kolbrún Gunnarsdóttir o.fl., 2008). Hjúkrunarfræðingar geta þarna hjálpað til með því að virkja 

foreldra til þess að fræða börnin sín. Til að mynda væri möguleiki á að senda heim fræðslubækling 

fyrir foreldra sem bendir á góðar leiðir til þess að opna umræðuna og ræða um kynlíf og kynlífstengd 

málefni við börnin sín.  

Þungunum unglingsstúlkna á Íslandi hefur farið mjög fækkandi síðustu ár eins og annar staðar í 

þróuðum löndum. Hins vegar þegar við berum okkur saman við Norðurlöndin hefur Ísland trónað á 

toppnum yfir hæstu tíðni unglingsþungana. Nokkrar ástæður gætu verið þar að baki, til að mynda 

jákvætt viðhorf til barneigna hér á landi, unglingar byrja snemma að stunda kynlíf og minni notkun 

getnaðarvarna hér á landi en á hinum Norðurlöndunum (Sóley S. Bender o.fl., 2003). Hér á landi eru 

getnaðarvarnir dýrar og þá sérstaklega fyrir ungt fólk. All staðar á Norðurlöndunum nema á Íslandi og í 

Danmörku er getnaðarvarnarpillan til að mynda niðurgreidd (Lindh o.fl., 2017; Sóley S. Bender o.fl., 

2003). Það þarf verulega að auka aðgengi unglinga að getnaðarvörnum en það gæti verið stór þáttur í 

því að lækka tíðni unglingsþungana hér á landi.   

Annar staður þar sem hjúkrunarfræðingar og ljósmæður skipa stóran sess þegar kemur að ungum 

mæðrum og geðheilsu þeirra er heilsusgæslan. Á heilsugæslunni starfa ljósmæður til dæmis í 

mæðravernd og hjúkrunarfræðingar í ung- og smábarnavernd þar sem unglingsmæður koma með 

börnin sín reglulega í skoðun fyrstu mánuðina eftir fæðingu og alveg að fjögurra ára aldri. 

Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður sem þar vinna eru í góðri stöðu til þess að ræða við móðurina um 

andlega líðan hennar. Bæði í mæðravernd og í ung- og smábarnavernd eru ákveðnar leiðbeiningar 



31 

sem farið er eftir til þess að skima eftir þunglyndiseinkennum. Í mæðraverndinni er fræðsla um þessi 

einkenni fæðingarþunglyndis og einnig fer þar fram upplýsingasöfnun um fyrri sögu móðir þegar kemur 

að andlegri líðan. Í ung- og smábarnaverndinni er svo skimað eftir þunglyndiseinkennum með 

Edinborgarþunglyndiskvarðanum (EPDS) á níundu viku barnsins (Landlæknisembættið, 2008; Marga 

Thome, 2009).  

Komið hefur fram að unglingsmæður finna oft fyrir neikvæðu viðmóti í þeirra garð frá samfélaginu 

og einnig frá heilbrigðisstarfsfólki. Mikilvægt er fyrir heilbrigðisstarfsfólk að nálgast þennan hóp með 

virðingu og stuðningi en ungu mæðurnar hafa oft á tíðum lítið stuðningsnet og þurfa að finna að þær 

eru velkomnar og að það sé talað við þær á jafningjagrundvelli og athugasemdir um ungan aldur látnar 

vera. Ungum mæðrum finnst mikilvægt að fá góða fræðslu frá heilbrigðisstarfsfólki en þær mæður sem 

fengu góða fræðslu og stuðning fyrir fæðingu upplifðu betri fæðingarreynslu (Hildur Sigurðardóttir og 

Sóley S. Bender, 2011). En hvað er hægt að gera til þess að uppræta þá fordóma sem sumt 

heilbrigðisstarfsfólk virðist hafa gagnvart ungum mæðrum? Það sem höfundum datt helst í hug var 

fyrst og fremst fræðsla. Fordómar geta verið mjög duldir og oft á tíðum gerir fólk sér ekki grein fyrir 

eigin fordómum. Mikilvægt er að gera hjúkrunarfræðingum og öðru heilbrigðisstarfsfólki grein fyrir að 

þessir fordómar eru til staðar og vekja þannig athygli á þeim sem ýtir vonandi undir það að fólk verður 

meðvitaðara um sína eigin fordóma og reynir að vinna gegn þeim.  

Það sem einnig er mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga að hafa í huga þegar unnið er með 

unglingsmæðrum er það að þekkja öll þau úrræði sem eru í boði fyrir þennan hóp til þess að geta bent 

þeim á. Til dæmis er flott starf unnið af Hinu húsinu en þar er hópastarf þar sem ungir foreldrar hittast 

með ung börn sín einu sinni í viku og deila reynslu sín á milli. Þar er boðið upp á fræðslu sem ýmist er 

tengd barninu og uppeldinu (Hitt húsið, e.d.). Rannsóknir hafa einmitt sýnt að stuðningur jafningja 

skiptir unglingsmæður miklu máli. Það skiptir þær miklu máli að geta deilt reynslu sinni með 

einhverjum í svipaðri stöðu og því er hópastarf af þessu tagi mjög gagnlegt (Hildur Sigurðardóttir og 

Sóley S. Bender, 2011).  
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Ályktanir  
Við gerð þessarar samantektar komust höfundar að þeirri niðurstöðu að kvíði og þunglyndi 

unglingsmæðra getur haft margvísleg áhrif og afleiðingar á lífsgæði og framtíð þessa hóps. Við 

heimildavinnuna kviknuðu ýmsar vangaveltur um vandamál og verkefni þessara ungu stúlkna. Helstu 

niðurstöður sem komu fram voru þær að barnshafandi unglingsstúlkur og unglingsmæður glíma frekar 

við kvíðaröskun og þunglyndi en aðrar stúlkur. Unglingsmæður eru líklegri til þess að þróa með sér 

verri lífsgæði þar sem þær eru oft félagslega einangraðar og skortir stuðning. Einnig kom fram að 

andleg vanlíðan eykur líkur á skertri tengslamyndun milli móður og barns sem getur haft áhrif á þroska 

barnsins. Svo virðist sem duldir fordómar séu til staðar hjá heilbrigðisstarfsfólki í garð unglingsmæðra. 

Það er mikilvægt að sporna gegn fordómum bæði í samfélaginu og hjá heilbrigðisstarfsfólki. Stúlkur 

sem upplifa fordóma og skilningsleysi hjá heilbrigðisstarfsfólki leita sér síður aðstoðar en mikilvægt er 

að þessi hópur finni fyrir góðum stuðningi frá heilbrigðiskerfinu og því slæmt að það sé vantraust 

þeirra á milli.  

Höfundar eru sammála um að hjúkrunarfræðingar gegni lykilstöðu í fyrirbyggingu og skimun fyrir  

andlegri vanlíðan hjá þessum stúlkum vegna þess að hjúkrunarfræðingar starfa yfirleitt í mikilli nánd 

við skjólstæðinga sína. Það sem vakti sérstaka athygli höfunda var að mun fleiri rannsóknir fjalla um 

þunglyndi en kvíða, en kvíðinn virðist þó algengara vandamál. Mikilvægt er að skima fyrir kvíða hjá 

unglingum þar sem kvíði virðist oft á tíðum vera fyrirboði þunglyndis. Það væri áhugavert að skoða 

nánar áhrif þungana á unglingsárum á feðurna en þau hafa ekki verið rannsökuð jafn mikið. Höfundar 

telja líklegt að þeir upplifi einnig andlega vanlíðan og streitu við þessar aðstæður. Það sem höfundar 

telja að mætti leggja meiri áherslu á hér á landi er að sinna betur geðheilbrigðismálum meðal unglinga 

með sérstakri áherslu á fyrirbyggingu og fræðslu um kvíða. Einnig mætti stuðla betur að eflingu 

sjáfstrausts meðal unglinga, og þá sérstaklega unglingsstúlkna. Það að eignast barn á unglingsárum 

er í flestum tilvikum jákvæður atburður og gengur yfirleitt vel ef nægur stuðningur er til staðar. 

Unglingsþunganir er eitthvað sem ekki er hægt að koma alfarið í veg fyrir en mikilvægt er að vinna 

með þessum foreldrum og veita þeim stuðning til að fyrirbyggja andlega vanlíðan. Þrátt fyrir að 

ákveðin vitundarvakning hafi átt sér stað í samfélaginu síðustu árin varðandi andlega heilsu ungs 

fólks, er þó margt sem betur mætti fara.  

 



33 

Heimildaskrá 

Alden, K. R. (2012). Transition to parenthood. Í D. L. Lowdermilk, Perry, S. E., Cashion, K., Alden, K. 
R (ritstjóri), Maternity and Women's Health Care (bls. 507-527). St. Louis, Missouri: Elsevier.  

Alder, J., Fink, N., Bitzer, J., Hösli, I. og Holzgreve, W. (2007). Depression and anxiety during 
pregnancy: A risk factor for obstetric, fetal and neonatal outcome? A critical review of the literature. 
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 20(3), 189-209.  

Allison, V. L., Nativio, D. G., Mitchell, A. M., Ren, D. og Yuhasz, J. (2014). Identifying symptoms of 
depression and anxiety in students in the school setting. Journal of School Nursing, 30(3), 165-
172. doi:10.1177/1059840513500076 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-
5®): American Psychiatric Pub.  

Andersson, L., Sundström-Poromaa, I., Bixo, M., Wulff, M., Bondestam, K. og Åström, M. (2003). Point 
prevalence of psychiatric disorders during the second trimester of pregnancy: A population-based 
study. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 189(1), 148-154.  

Árni V. Þórsson, Atli Dagbjartsson, Gestur I. Pálsson og Víkingur H. Arnórsson. (2000). Kynþroski 
íslenskra stúlkna. Læknablaðið, 86, 649-653.  

Bayatpour, M., Wells, R. D. og Holford, S. (1992). Physical and sexual abuse as predictors of 
substance use and suicide among pregnant teenagers. Journal of Adolescent Health, 13(2), 128-
132.  

Benson, M. J. (2004). After the adolescent pregnancy: Parents, teens, and families. Child and 
Adolescent Social Work Journal, 21(5), 435-455.  

Berger, K. S. (2008). The developing person - Through the life span (7. útgáfa). New York: Worth 
publishers.  

Black, A. Y., Fleming, N. A. og Rome, E. S. (2012). Pregnancy in adolescents. Adolescent Medicine: 
State of the Art Reviews, 23(1), 123-138.  

Brynja Örlygsdóttir, Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, Sigríður Birta Kjartansdóttir og Ólöf Gunnhildur 
Ólafsdóttir. (2016). Mat á mælitækinu SCARED til að skima fyrir kvíða: Notkun í heilsuvernd 
skólabarna. Í Guðrún Kristjánsdóttir, Sigrún Aðalbjarnardóttir og Sóley S. Bender (ritstjórar), Ungt 
fólk - Tekist á við tilveruna (bls. 111-128). Reykjavík: Hið Íslenska bókmenntafélag.  

Carlson, E. A., Sroufe, L. A. og Egeland, B. (2004). The Construction of Experience: A Longitudinal 
Study of Representation and Behavior. Child Development, 75(1), 66-83.  

Centers for Disease Control and Prevention. (2011). Vital signs: teen pregnancy – United States, 
1991--2009. MMWR. Morbidity and mortality weekly report, 60(13), 414-420.  

Condon, J. T., Donovan, J. og Corkindale, C. J. (2001). Australian adolescents' attitudes and beliefs 
concerning pregnancy, childbirth and parenthood: The development, psychometric testing and 
results of a new scale. Journal of Adolescence, 24(6), 729-742. 
doi:http://dx.doi.org/10.1006/jado.2001.0439 

Cook, S. M. C. og Cameron, S. T. (2015). Social issues of teenage pregnancy. Obstetrics, 
Gynaecology & Reproductive Medicine, 25(9), 243-248. 
doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ogrm.2015.06.001 

Cronau, H. og Brown, R. T. (1998). Growth and development: Physical, mental, and social aspects. 
Primary Care: Clinics in Office Practice, 25(1), 23-45.  

Cummings, C. M., Caporino, N. E. og Kendall, P. C. (2014). Comorbidity of anxiety and depression in 
children and adolescents: 20 years after. Psychological Bulletin, 140(3), 816-845. 
doi:10.1037/a0034733 



34 

Da Costa, D., Dritsa, M., Rippen, N., Lowensteyn, I. og Khalifé, S. (2006). Health-related quality of life 
in postpartum depressed women. Archives of Women's Mental Health, 9(2), 95-102. 
doi:10.1007/s00737-005-0108-6 

De Camps Meschino, D., Philipp, D., Israel, A. og Vigod, S. (2016). Maternal-infant mental health: 
Postpartum group intervention. Archives of Women´s Mental Health, 19(2), 243-251. 
doi:10.1007/s00737-015-0551-y 

De Jonge, A. (2001). Support for teenage mothers: A qualitative study into the views of women about 
the support they received as teenage mothers. Journal of Advanced Nursing, 36(1), 49-57.  

Dennis, C. L. og Chung-Lee, L. (2006). Postpartum depression help-seeking barriers and maternal 
treatment preferences: A qualitative systematic review. Birth, 33(4), 323-331.  

Dopheide, J. A. (2006). Recognizing and treating depression in children and adolescents. American 
Journal of Health-System Pharmacy, 63(3), 233-243.  

Dorling, D. (2009). The age of anxiety: Living in fear for our children's mental health. Journal of Public 
Mental Health, 8(4), 4-10.  

Driscoll, J. W. (2006). How nurses can identify and care for women grappling with this disorder. 
AWHONN Lifelines, 10(5), 400-409.  

Dykes, F., Moran, V. H., Burt, S. og Edwards, J. (2003). Adolescent mothers and breastfeeding: 
Experiences and support needs – an exploratory study. Journal of Human Lactation, 19(4), 39-
401.  

Freitas, G. V. S., Cais, C. F. S., Stefanello, S. og Botega, N. J. (2008). Psychosocial conditions and 
suicidal behavior in pregnant teenagers. European Child & Adolescent Psychiatry, 17(6), 336. 
doi:10.1007/s00787-007-0668-2 

Gessner, B. D. og Perham-Hester, K. A. (1998). Experience of violence among teenage mothers in 
Alaska. Journal of Adolescent Health, 22(5), 383-388.  

Gilchrist, L. D., Hussey, J. M., Gillmore, M. R., Lohr, M. J. og Morrison, D. M. (1996). Drug use among 
adolescent mothers: Prepregnancy to 18 months postpartum. Journal of Adolescent Health, 19(5), 
337-344.  

Gillmore, M. R., Gilchrist, L., Lee, J. og Oxford, M. L. (2006). Women who gave birth as unmarried 
adolescents: Trends in substance use from adolescence to adulthood. Journal of Adolescent 
Health, 39(2), 237-243.  

Goossens, G., Kadji, C. og Delvenne, V. (2015). Teenage pregnancy: A psychopathological risk for 
mothers and babies? Psychiatria Danubina, 27(1), 499-503.  

Grace, S. L., Evindar, A. og Stewart, D. E. (2003). The effect of postpartum depression on child 
cognitive development and behavior: A review and critical analysis of the literature. Archives of 
Women’s Mental Health, 6(4), 263-274. doi:10.1007/s00737-003-0024-6 

Hagstofa Íslands. (e.d.). Lifandi fæddir, öll börn og frumburðir eftir aldri móður 1971-2016. Sótt af 
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__Faeddirdanir__Faeddir__faedingar/MAN05101.px/ 

Herrman, J. W. (2006). The voices of teen mothers: The experience of repeat pregnancy. MCN: The 
American Journal of Maternal/Child Nursing, 31(4), 243-249.  

Herrman, J. W. (2008). Adolescent perceptions of teen births. Journal of Obstetric, Gynecologic, and 
Neonatal Nursing, 37(1), 42-50.  

Hildur Sigurðardóttir og Sóley S. Bender. (2011). Ungar mæður: Skynjaður stuðningur í 
barneignarferlinu. Tímarit íslenskra hjúkrunarfræðinga, 87(4), 60-65.  

Hitt húsið. (e.d.). Ungt fólk með ungana sína. Sótt af http://hitthusid.is/project/ungt-folk-med-ungana-
sina/  



35 

Hodgkinson, S., Beers, L., Southammakosane, C. og Lewin, A. (2014). Addressing the mental health 
needs of pregnant and parenting adolescents. Pediatrics, 133(1), 114-122.  

Hugrún geðfræðslufélag. (e.d.). Um félagið. Sótt af http://www.gedfraedsla.is/ 

Huston, A. C. og Rosenkrantz Aronson, S. (2005). Mothers' time with infant and time in employment 
as predictors of mother–child relationships and children's early development. Child Development, 
76(2), 467-482.  

Kamalak, Z., Kosus, N., Kosus, A., Hizli, D., Akcal, B., Kafali, H., . . . Isaoglu, U. (2016). Adolescent 
pregnancy and depression: Is there an association? Clinical and Experimental Obstetrics & 
Gynecology, 43(3), 427-430.  

Kerstis, B., Aarts, C., Tillman, C., Persson, H., Engström, G., Edlund, B., . . . Skalkidou, A. (2016). 
Association between parental depressive symptoms and impaired bonding with the infant. 
Archives of Women's Mental Health, 19(1), 87-94. doi:10.1007/s00737-015-0522-3 

Kolbrún Gunnarsdóttir, Reynir Tómas Geirsson, Eyjólfur Þorkelsson, Jón Þorkell Einarsson, Ragnar 
Freyr Ingvarsson og Bragadóttir, S. (2008). Viðhorf og þekking 16 ára unglinga á kynlífstengdu 
efni. Læknablaðið, 94(6), 453-460.  

Kumar, R. C. (1997). " Anybody's child": Severe disorders of mother-to-infant bonding. The British 
Journal of Psychiatry, 171(2), 175-181.  

Kurstjens, S. og Wolke, D. (2001). Effects of maternal depression on cognitive development of 
children over the first 7 years of life. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42(5), 623-636.  

Landlæknisembættið. (2008, apríl). Meðgönguvernd heilbrigðra kvenna í eðlilegri meðgöngu - 
Klínískar leiðbeiningar. Sótt af http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item2548/4407.pdf 

Landlæknisembættið. (2012, júní). Þjóð gegn þunglyndi. Sótt af http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-
lidan/verkefni/item16380/%C3%BEjod_gegn_%C3%BEunglyndi  

Lavelli, M. og Fogel, A. (2005). Developmental changes in the relationship between the infant's 
attention and emotion during early face-to-face communication: The 2-month transition. 
Developmental Psychology, 41(1), 265.  

LePlatte, D., Rosenblum, K. L., Stanton, E., Miller, N. og Muzik, M. (2012). Mental health in primary 
care for adolescent parents. Mental Health in Family Medicine, 9(1), 39.  

Letourneau, N. L., Stewart, M. J. og Barnfather, A. K. (2004). Adolescent mothers: Support needs, 
resources, and support-education interventions. Journal of Adolescent Health, 35(6), 509-525.  

Linda Bára Lýðsdóttir, Halldóra Ólafsdóttir og Jón Friðrik Sigurðsson. (2008). Fæðingarþunglyndi: 
algengi, afleiðingar og helstu áhættuþættir. Sálfræðiritið, 13, 171-185.  

Lindh, I., Skjeldestad, F. E., Gemzell-Danielsson, K., Heikinheimo, O., Hognert, H., Milsom, I. og 
Lidegaard, Ø. (2017). Contraceptive use in the Nordic countries. Acta Obstetricia et Gynecologica 
Scandinavica, 96(1), 19-28. doi:10.1111/aogs.13055 

Liu, L. L., Slap, G. B., Kinsman, S. B. og Khalid, N. (1994). Pregnancy among American Indian 
adolescents: Reactions and prenatal care. Journal of Adolescent Health, 15(4), 336-341.  

Marga Thome. (2009). Andleg líðan eftir fæðingu. Leiðbeiningar um ung- og smábarnavernd. Sótt af 
http://www.landlaeknir.is/utgefid-efni/skjal/item24435/ 

Mayberry, L. J., Horowitz, J. A. og Declercq, E. (2007). Depression symptom prevalence and 
demographic risk factors among US women during the first 2 years postpartum. Journal of 
Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing, 36(6), 542-549.  

Miller, K. S., Fasula, A. M., Poulsen, M. N., Parker, J. T., Zackery, S., Wyckoff, S. C. og Clark, L. F. 
(2009). Sexual health disparities among African American youth and the need for early prevention 
approaches: Parenting and youth development programs as strategies for pre-risk prevention. The 
Journal of Health and Equity, 2(1), 19-28.  



36 

Mitsuhiro, S. S., Chalem, E., Barros, M. C. M, Guinsburg, R. og Laranjeira, R. (2009). Brief report: 
Prevalence of psychiatric disorders in pregnant teenagers. Journal of Adolescence, 32(3), 747-
752. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2008.12.001 

Moehler, E., Brunner, R., Wiebel, A., Reck, C. og Resch, F. (2006). Maternal depressive symptoms in 
the postnatal period are associated with long-term impairment of mother–child bonding. Archives 
of Women's Mental Health, 9(5), 273-278. doi:10.1007/s00737-006-0149-5 

Molina, R. C., Roca, C. G., Zamorano, J. S. og Araya, E. G. (2010). Family planning and adolescent 
pregnancy. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 24(2), 209-222.  

Moran, H., Pathak, N. og Sharma, N. (2009). The mystery of the well-attended group. A model of 
personal construct therapy for adolescent self-harm and depression in a community CAMHS 
service. Counselling Psychology Quarterly, 22(4), 347-359. doi:10.1080/09515070903334573 

National Institute of Mental Health. (2016, mars). Anxiety disorders. Sótt af 
https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders/index.shtml  

O'dea, J. A. (2006). Self-concept, self-esteem and body weight in adolescent females: a three-year 
longitudinal study. Journal of Health Psychology, 11(4), 599-611.  

O'Keeffe, G. S. og Clarke-Pearson, K. (2011). The impact of social media on children, adolescents, 
and families. Pediatrics, 127(4), 800-804.  

O’Higgins, M., Roberts, I. S. J., Glover, V. og Taylor, A. (2013). Mother-child bonding at 1 year; 
associations with symptoms of postnatal depression and bonding in the first few weeks. Archives 
of Women's Mental Health, 16(5), 381-389. doi:10.1007/s00737-013-0354-y 

Orth, U., Robins, R. W. og Roberts, B. W. (2008). Low self-esteem prospectively predicts depression 
in adolescence and young adulthood. Journal of Personality and Social Psychology, 95(3), 695-
708. doi:10.1037/0022-3514.95.3.695 

Patel, V., Flisher, A. J., Hetrick, S. og McGorry, P. (2007). Mental health of young people: a global 
public-health challenge. The Lancet, 369(9569), 1302-1313. doi:http://dx.doi.org/10.1016/S0140-
6736(07)60368-7 

Pires, R., Araújo-Pedrosa, A. og Canavarro, M. (2014). Examining the links between perceived impact 
of pregnancy, depressive symptoms, and quality of life during adolescent pregnancy: The buffering 
role of social support. Maternal & Child Health Journal, 18(4), 789-800. doi:10.1007/s10995-013-
1303-0 

Quinlivan, J. A. (2004). Teenagers who plan parenthood. Sex Health, 1(4), 201-208.  

Rannsóknir og greining. (2016). Ungt fólk: Lýðsheilsa ungs fólks í Reykjavík. Reykjavík: Rannsóknir 
og greining.  

Richardson, L. P., McCauley, E., Grossman, D. C., McCarty, C. A., Richards, J., Russo, J. E., Katon, 
W. (2010). Evaluation of the patient health questionnaire-9 item for detecting major depression 
among adolescents. Pediatrics, 126(6), 1117-1123.  

Sæunn Kjartansdóttir. (2009). Árin sem enginn man. Reykjavík: Mál og menning.  

Sawyer, S. M., Afifi, R. A., Bearinger, L. H., Blakemore, S.-J., Dick, B., Ezeh, A. C. og Patton, G. C. 
(2012). Adolescence: a foundation for future health. The Lancet, 379(9826), 1630-1640.  

Sóley S. Bender og Kosunen, E. (2005). Teenage contraceptive use in Iceland: A gender perspective. 
Public Health Nursing, 22(1), 17-26.  

Sóley S. Bender, Reynir T. Geirsson og Kosunen, E. (2003). Trends in teenage fertility, abortion, and 
pregnancy rates in Iceland compared with other Nordic countries, 1976–99. Acta Obstetricia et 
Gynecologica Scandinavica, 82(1), 38-47. doi:10.1034/j.1600-0412.2003.820107.x 

Spear, B. A. (2002). Adolescent growth and development. Journal of the Academy of Nutrition and 
Dietetics, 102(3), S23-S29.  



37 

Sroufe, L. A. (2005). Attachment and development: A prospective, longitudinal study from birth to 
adulthood. Attachment & Human Development, 7(4), 349-367. doi:10.1080/14616730500365928 

Steinberg, L. (2004). Risk taking in adolescence: What changes, and why? Annals of the New York 
Academy of Sciences, 1021(1), 51-58. doi:10.1196/annals.1308.005 

Tronick, E. og Beeghly, M. (2011). Infants’ meaning-making and the development of mental health 
problems. The American psychologist, 66(2), 107-119. doi:10.1037/a0021631 

Tzilos, G. K., Zlotnick, C., Raker, C., Kuo, C. og Phipps, M. G. (2012). Psychosocial factors associated 
with depression severity in pregnant adolescents. Archives of Women's Mental Health, 15(5), 397-
401. doi:10.1007/s00737-012-0296-9 

Unger, J. B., Molina, G. B. og Teran, L. (2000). Perceived consequences of teenage childbearing 
among adolescent girls in an urban sample. Journal of Adolescent Health, 26(3), 205-212. 
doi:http://dx.doi.org/10.1016/S1054-139X(99)00067-1 

Vigdís Hrönn Viggósdóttir. (2016). Þýðing og forprófun á endurbættri útgáfu 
Sjálfsmyndarspurningalista Offer (OSIQ-R). Tengsl sjálfsmyndar við kyn, aldur, bakgrunn og heilsu 
íslenskra unglinga. Í Guðrún Kristjánsdóttir, Sigrún Aðalbjarnardóttir og Sóley S. Bender (ritstj.), 
Ungt fólk - Tekist á við tilveruna (bls. 205-230). Reykjavík: Hið Íslenska bókmenntafélag.  

Vliegen, N., Casalin, S. og Luyten, P. (2014). The course of postpartum depression: A review of 
longitudinal studies. Harvard Review of Psychiatry, 22(1), 1-22.  

Weare, K. og Nind, M. (2011). Mental health promotion and problem prevention in schools: What does 
the evidence say? Health Promotion International, 26(1), i29-i69.  

Webster, J., Nicholas, C., Velacott, C., Cridland, N. og Fawcett, L. (2011). Quality of life and 
depression following childbirth: Impact of social support. Midwifery, 27(5), 745-749. 
doi:http://doi.org/10.1016/j.midw.2010.05.014 

Wiemann, C. M., Agurcia, C. A., Berenson, A. B., Volk, R. J. og Rickert, V. I. (2000). Pregnant 
adolescents: Experiences and behaviors associated with physical assault by an intimate partner. 
Maternal and Child Health Journal, 4(2), 93-101.  

World Health Organization. (2017, febrúar). Depression. Sótt af 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/en/ 

Yurgelun-Todd, D. (2007). Emotional and cognitive changes during adolescence. Current Opinion in 
Neurobiology, 17(2), 251-257.  

Zdanuk, J. L. (2012). Assessment and health promotion. Í D. L. Lowdermilk, Perry, S. E., Cashion, K., 
Alden, K. R (ritstj.), Maternity & Woman's Health Care (10. útgáfa, bls. 60-94). St. Louis, Missouri: 
Elsevier.  

 

 


