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Útdráttur 
 
Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða hvaða meðferðarform virka fyrir 

fæðingarþunglyndi. Leitast er eftir að svara spurningum um fæðingarþunglyndi líkt og hvaða 

áhættuþættir eru fyrir konur, áhrif fæðingarþunglyndis á einstaklinginn og aðra í kring og 

hvernig sé greint og skimað fyrir fæðingarþunglyndi. Þar á eftir er skoðað bæði hefðbundnar 

og óhefðbundnar meðferðir og hvort þær hafi hjálpað við bata á fæðingarþunglyndi. 

Rannsóknarspurning er hvaða meðferðarform virka fyrir fæðingarþunglyndi? 

Allir geta þróað með sér geðsjúkdóma en sumir eru í meiri áhættu en aðrir. Þunglyndi 

er ein algengasta geðröskunin víðsvegar um heimin og hefur fæðingarþunglyndi svipuð 

greiningarskilmerki. Birtingarform fæðingarþunglyndis getur verið mjög ólíkt milli 

einstaklinga þar sem einkenni eru mörg. Áhættuþættir eru einnig ólíkir þar sem konur búa á 

mimsunandi stöðum í heiminum og lífshættir og venjur eru ólík. Rannsóknir hafa sýnt að ef 

tekið sé tillit til ólíkra áhættuþátta auk einkenna og valið sé meðferð út frá því þá gefur það 

meiri bata fyrir einstaklinginn. Ógreint og ómeðhöndlað fæðingarþunglyndi hefur miklar 

afleiðingar fyrir bæði einstaklinginn og aðra í kringum hann, sérstaklega barnið. Því er 

mikilvægt að skima fyrir og greina fæðingarþunglyndi snemma og þá hefja meðferð. 

Möguleiki er að nota meðferð sem virkar fyrirbyggjandi einnig. Í þessari ritgerð rannsakað 

hvaða meðferðarform sé fyrirbyggjandi fyrir konur í áhættuhópi.  

Sem betur fer höfum við margar meðferðir og íhlutun sem byggja á ólíkum kenningum 

og hafa því ólík markmið. Rannsóknir sýna að bæði hefðbundnar meðferðir og óhefðbundnar 

hafa bætt þunglyndið og sumar gefið fullan bata. Af þeim meðferðarformum sem skoðaðar 

eru í þessari ritgerð voru allar sem sýndu virkni fyrir fæðingarþunglyndi. Hinsvegar voru 

sálfélagslegar meðferðir líkt og stuðningur frá jafningja eða maka sem sýna meiri virkni en 

aðrar meðferðir. Óhefðbundnar meðferðir líkt og hreyfing og jóga sýna einnig virkni. Eru þær 

bæði einfaldar að framkvæma og ekki nauðsynlegt að hafa meðferðaraðila við hlið sér. Til 

þess að fá nákvæmara svar við rannsóknarspurningu þyrfti að gera rannsókn sem ber saman 

virkni mismunandi meðferða til þess að fá svar við því hvaða meðferðarform virki best fyrir 

fæðingarþunglyndi. 
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Abstract 
 

The main topic of this essay is to study what form of treatment works for postpartum 

depression. An attempt is made to answer questions such as which risk factors are for women, 

the effects of postpartum depression on the individual and others around him and how to 

diagnose and screen for maternity depression. Thereafter we explore both conventional and 

alternative treatment and whether they help to recover from postpartum depression. The 

research question is; what form of treatment works for postpartum depression? 

Everyone can develop mental illness, but some are at greater risk than others. 

Depression is one of the most common mental disorders around the world, and postpartum 

depression has similar diagnostic criteria. There are so many symptoms for postpartum 

depression that the embodiment can be very different between individuals. The risk factors 

are also different since women live in very different places in the world and both  lifestyles 

and practices differ. Studies have shown that taking into account the different risk factors as 

well as the symptoms and choosing treatment with that in mind will give more benefit to the 

individual. Unspecified and untreated postpartum depression has a major impact on both the 

individual and others around him, especially the child. Therefore, it is important to diagnose 

postpartum depression early and start treatment. There is a possibility of using prophylactic 

treatment as well. In this paper we search for what type of treatment is preventive for women 

at risk for postpartum depression.  

Fortunately, we have many treatments and interventions that are based on different 

theories and have different goals. Studies show that both conventional and alternatile 

therapies are good options for postpartum depression. All of the treatment methods we 

discussed in this paper have shown to work for postpartum depression. However, 

psychosocial therapies such as support from peers or spouses showed more activity than other 

therapies. Alternative treatments like exercise and yoga also show activity. Both of them are 

simple to perform and rather cheap to. In order to get a more accurate answer to the research 

question it would be preferable to do a research that compares the effectiveness of different 

therapies to see which works best for postpartum depression.  

 

 

Keywords: Postpartum depression, treatment, activity, alternative treatment, effect.  
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Þunglyndi 

Samkvæmt World Health Organization er þunglyndi ein algengasta geðröskunin 

víðsvegar um heiminn þar sem um 350 milljónir manns kljást við sjúkdóminn á hverjum tíma 

(World Health Organization, 2015). Einstaklingar geta veikst af þunglyndi vegna bæði 

erfðafræðilegra- og umhverfisþátta. Veikindi, áföll og stórar breytingar eru meðal þeirra 

ástæðna sem liggja fyrir þunglyndi. Sjúkdómurinn kemur í mismunandi birtingarmyndum þar 

sem einstaklingar geta haft mismunandi einkenni (Embætti landlæknis, 2012). Þegar 

einkennin eru farin að hafa svo mikil áhrif á líðan og virkni í daglegu lífi að einföld verk eins 

og svefn og matarvenjur breytast til hins verra ætti einstaklingurinn að fá greiningu og þar á 

eftir meðferð eða aðstoð af einhverju tagi. Þó er það ekki raunin fyrir alla (National Institute 

of Mental Health, 2013). 

Einstaklingar geta verið greindir með milt (e.mild), meðal (e.moderate) eða alvarlegt 

þunglyndi, fer það eftir alvarleika einkennanna. Til þess að einstaklingur verði greindur með 

þunglyndi þurfa einkennin að hafa varað í a.m.k. tvær vikur og þarf hann að hafa að a.m.k. 

fimm af níu eftirfarandi einkennum: depurð, áhugaleysi eða minni ánægja af hlutum sem áður 

veittu ánægju, breyting á matarlyst og þá mögulega breyting á líkamsþyngd, breyting á svefni, 

tap á orku eða aukin þreyta, breyting á hreyfingum og tali (hægara). Tilfinningin að vera 

einskis virði eða hafa samviskubit, erfiðleikar með hugsun, einbeitingu og ákvarðanir. 

Alvarlegast er þegar einstaklingur er með hugsanir um dauðann eða sjálfsvíg (American 

Psychiatric Association, 2013). 

Einstaklingur getur fengið þunglyndi hvenær sem er í lífinu í mismiklu mæli og vegna 

ólíkra ástæðna eða aðstæðna. Það er þó alltaf alvarlegt og þarf einstaklingurinn og aðrir í 

kringum hann að vera meðvitaðir um röskunina. Mikilvægt er að allir viti hvað geðsjúkdómar 
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eru, hvernig þeir eru og hvert skal leita ef þeir finna fyrir einhverjum af ofantöldum 

einkennum. 

Fæðingarþunglyndi 

Meðganga og fæðing barns er oftast álitin sem tími gleði og spennings. Á sama tíma er 

þetta ein af stærstu breytingum sem konur og makar ganga í gengum á lífsleiðinni bæði 

líkamlega, andlega og í daglegu lífi (Puryear, 2014). Nýr forgangur er í lífinu og margt sem 

þarf að huga að og læra þegar barn kemur í heiminn.  Mismunandi er hvernig konur taka 

þessum breytingum en flestar upplifa bæði jákvæðar og neikvæðar tilfinningar á þessu 

tímabili. Sumar eru einfaldlega viðkvæmari en aðrar og geta auðveldar þróað með sér 

fæðingarþunglyndi (Puryear, 2014). 

Einn sterkasti áhættuþáttur fyrir því að konur fái fæðingarþunglyndi er að þær hafa 

greinst með þunglyndi fyrr á lífsleiðinni. Hinsvegar eru um það bil 40% kvenna sem greinast 

fyrst með þunglyndi í kringum meðgöngu, bæði vegna breytinga sem fylgja nýja hlutverkinu 

og einnig vegna hormónabreytinga í líkamanum (Wisner og fl, 2013). Tilfinningar eins og 

mikil sorg/leiði, kvíði og ofþreyta sem fylgir fæðingarþunglyndi getur leitt til þess að 

nýbakaðar mæður eiga erfitt með að sinna daglegum verkum og umönnun á sér sjálfri og/eða 

barni. Mikilvægt er að fæðingarþunglyndið sé greint og hafið sé meðferð sem fyrst, getur það 

annars haft mikil áhrif á barnið, móður og fleiri fjölskyldumeðlimi (National Institute of 

Mental Health, 2013). 

 

Greining og skimun 

Mikilvægt er að greina meðgöngu- og fæðingarþunglyndi þegar það á sér stað þar sem 

það hefur miklar afleiðingar ef ekki er gefið viðkomandi íhlutun við hæfi. Þar á meðal hafa 
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þær konur sem hafa ómeðhöndlað fæðingarþunglyndi sex sinnum meiri áhættu á að greinast 

með þunglyndi seinna í lífinu (Brummelte og Galea, 2016). Ómeðhöndlað 

meðgönguþunglyndi leiðir oftar en ekki til fæðingarþunglyndis. Um það bil 50% þeirra sem 

upplifa þunglyndi eftir fæðingu barns hafa upplifað þunglyndi á meðgöngunni. Mikilvægt er 

því að fylgjast með og greina vandann og takast á við hann snemma (American Psychiatric 

Association, 2013). 

Greining á fæðingarþunglyndi og þunglyndi er svipuð og einkennin eru mörg þau 

sömu. Einkenni fæðingarþunglyndis geta bæði verið líkamleg og tilfinningarleg. Auk þeirra 

einkenna sem eiga við um almennt þunglyndi eru: aukinn grátur, tilfinningar sem tengjast 

barninu eins og lítil tenging, lítill áhugi á barninu eða kvíði í kringum barnið. Hræðsla um að 

vera slæm móðir og hræðsla um að skaða barnið eða sjálfa sig. Það sem greinir 

fæðingarþunglyndi frá þunglyndi er það að þessi einkenni koma fram innan við fjórum vikum 

frá fæðingu barns og í sumum tilvikum byrjar á meðgöngu (American Psychiatric 

Association, 2013). 

Notast er við skimunartæki til að greina þunglyndi og til eru margar tegundir fyrir 

fæðingarþunglyndi. Meðal þeirra eru Postpartum Depression Screening Scale (PDSS), 

Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D) og Becks þunglyndis skalinn (Department of 

Health, 2017). Mest notuðu skimunartækin fyrir fæðingarþunglyndi eru þó Edinburgh 

Postnatal Depression Scale (EPDS) og Patient Health Questionnaire (PHQ-9). Bæði eru 

spurningarlistar sem þekktir  fyrir gagnlega orðun, næmni og nákvæmni (Stuart og Stuart, 

2014).   

Til þess að skoða hversu áreiðanlegur Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 

er fyrir fæðingarþunglyndi var gerð rannsókn. 859 konur svöruðu EPDS skalanum á þriðja 

degi eftir fæðingu og aftur á milli fjórðu og sjöttu viku eftir fæðingu. Þær mæður sem höfðu 
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þunglyndi voru beðnar um að svara Mini (Mini Neuropsychiatric Interview), SIGH-D 

(Structured Interview Guide for the Hamilton Depression Scale) og BDI (Beck Depression 

Inventory). Svörin úr öllum skimunartækjunum voru þar á eftir borin saman við svör úr EPDS 

skalanum sem sýndi að hann er mjög áreiðanlegur sem skimunartæki. Auk þess sem skalinn 

sýnir góð gildi, er einfaldur og fljótlegur í notkun og getur greint fæðingarþunglyndi snemma, 

eða allt frá fyrstu viku eftir fæðingu barnsins (Teissedre og Chabrol, 2004). 

         Taka skal fram að skimunartæki er ekki greiningartæki fyrir fæðingarþunglyndi. Það 

geta komið fram villur og einstaklingarnir sem nota skimunartækin geta gert villur, það skal 

hafa í huga við skimun og greiningu. 

  

Algengi og orsakir 

Áætlað er að 10-15% kvenna þrói með sér fæðingarþunglyndi (Malus o.fl., 2016). 

Hærra hlutfall er í lág- og meðaltekju löndum þar sem það fer upp í 15,3% að meðaltali. 

Hinsvegar í hátekjulöndum er hlutfallið um það bil 10% (Chowdhary o.fl., 2014). Líkt og 

rannsókn Segre o.fl. (2007) sýnir, þá eru þær konur sem hafa lág laun í meiri hættu á að fá 

fæðingarþunglyndi (Segre, O’Hara, Arndt og Stuart, 2007).  Fisher o.fl. (2012) Notuðu 

kerfisbundið yfirlit til að kanna algengi og orsakir algengra geðraskanna í kringum fæðingu 

kvenna í lág- og meðaltekjulöndum. Niðurstöðurnar sýna það að konur úr lág- eða 

meðaltekjulöndum eru í meiri hættu á að greinast með geðsjúkdóma í kringum fæðingu barns 

(Fisher, Cabral de Mello, Patel, Rahman, Tran, Holton og Holmes, 2012). 

Á barneignaraldri, þá aðallega á og eftir meðgöngu er stór breyting í virkni stera og 

peptíð hormóna líkamans. Þar má nefna Kortisól, Prógestrógen (sem mælist u.þ.b. 20 sinnum 

hærra á meðgöngu) og Oxýtósín meðal annars. Óregla í þessum hormónum tengjast 

lyndisröskunum beint og hafa þau mikil áhrif á skap. Er þetta bein tenging og mögulega 
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ástæðan fyrir því að mestar líkur eru á að konur hafi þunglyndi á þessum árum (Brummelte og 

Galea, 2016). Rannsóknir sýna breytingar í kyn- og stress hormónum og einnig virkni 

skjaldkirtils. Þessi hormónabreyting hefur mikil áhrif á skap og getur því eitt og sér þróast í 

fæðingarþunglyndi. Aðrar orsakir geta einnig verið líkamlegar breytingar á meðgöngu, 

breytingar í sambandi við maka, áhyggjur yfir foreldrahlutverkinu og svefnleysi meðal annars 

(American Psychiatric Association, 2013). 

Almennt er erfitt að kortleggja hvaða ástæður liggja fyrir fæðingarþunglyndi og 

þunglyndi. Það er einfaldlega vegna þess að fólk frá ólíkum stöðum í heiminum lifir ólíku lífi, 

þ.e. uppeldi og lífshættir geta verið mjög ólíkir. Streituþættir eru mismunandi og fjárhagsleg 

og félagsleg staða mismunandi. Taka þarf tillit til þessara þátta þegar greint er þunglyndi og 

fæðingarþunglyndi. Það eina sem allar konur heimsins eiga sameiginlegt er þessi breyting í 

hormónum líkamans í kringum barneignir. 

 

Áhættuþættir 

Áhættuþættir geta verið ólíkir milli kvenna en þær geta einnig haft eitthvað 

sameiginlegt. Einstaklingar þola mismikið og eru  misnæmir fyrir erfiðleikum sem geta þá 

þróast í fæðingarþunglyndi. Það geta þó allar konur þróað með sér lyndisraskanir á meðgöngu 

eða eftir fæðingu barns, alveg upp í ári á eftir. Eins og fram hefur komið þá geta bæði verið 

umhverfisþættir og erfðafræðilegir þættir sem setur sumar konur í meiri áhættu en aðrar. 

Rannsókn var gerð til að kanna hvort félagsleg staða hefði mikil áhrif á það hvaða 

konur þróuðu með sér fæðingarþunglyndi. Kannað var út frá tekjum, menntun og atvinnu. 

4.332 konur tóku þátt í rannsókninni sem var gerð í Iowa í Bandaríkjunum. Niðurstöðurnar 

sýna það að því lægri tekjur sem konurnar höfðu því meiri líkur á fæðingarþunglyndi. Þar 

mældust þær tekjulægstu 20% og þær tekjuhæstu 7%. Það sama á við um menntun, því lægra 
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stig menntunar sem klárað var því hærri líkur á þróun til fæðingarþunglyndis. Þær konur sem 

voru ógiftar voru einnig í meiri áhættu en þær giftu (Segre, O’Hara, Arndt og Stuart, 2007).   

Svipaðar niðurstöður sýna rannsókn Fisher og fl. (2012) að stærstu áhættuþættir fyrir 

geðröskunum í kringum þunglyndi er aðallega fátækt, þær sem lifa við kynbundna hættu og 

saga um fyrri geðsjúkdóma (Fisher, Cabral de Mello, Patel, Rahman, Tran, Holton og 

Holmes, 2012).  

Í annarri rannsókn var notast við Edinburgh Postnatal Depression Scale til þess að 

mæla algengi, orsakir og kynjamun á fæðingarþunglyndi. Tóku 769 konur og makar þátt í 

rannsókninni. Mælt var þunglyndi á síðasta þriðjungi meðgöngu og 3 og 12 mánuðum eftir 

fæðingu. Kom í ljós að aðal orsakir fyrir fæðingarþunglyndi voru sálfélagslegar ástæður 

(e.psychosocial) líkt og hamingja í hjónabandi og félagslegur stuðningur. Einnig voru það 

persónulegar ástæður líkt og fyrri saga um þunglyndi/þunglyndi maka og erfiðar lífsreynslur. 

Jókst þunglyndið mikið ef makinn var sjálfur þunglyndur. Á meðgöngu greindust 10,3% 

mæðranna með þunglyndi en aðeins 6,5% feðranna. Þrem mánuðum eftir fæðingu mældust 

9,3% mæðranna þunglyndar en það var svo komið niður í 4,4% 12 mánuðum eftir fæðingu. 

Tölurnar voru töluvert lægri hjá feðrum eða 3,4% og 4,0% (Escribà-Agüir og Artazcoz, 

2011).  Svipaðar niðurstöður gaf rannsókn sem kannaði aðeins sálfélagslega þætti sem höfðu 

áhrif á fæðingarþunglyndi. Stærsti áhættuþátturinn á þróun á fæðingarþunglyndi voru fyrri 

sálfræðileg vandamál. Það er lyndisraskanir fyrr í lífinu, þá aðalega þunglyndi. Aðrar ástæður 

voru vandamál og veikindi á meðgöngu og erfiðleikar í sambandi við maka (Testa, Chiappini, 

D’Oria, Righino, Bruschi, Di Nardo. . . Janiri, 2013). 

Brjóstagjöf sem forvörn fyrir fæðingarþunglyndi hefur mikið verið rannsakað. Í 

rannsókn Tashakori, Behbahani og Irani (2012) var  kannað hvort brjóstagjöf gæti gefið þessi 

áhrif. Hlutfall mæðra sem gáfu börnum sínum brjóst mældust aðeins 2,5% með 

fæðingarþunglyndi á Edinburgh Postnatal Depression Scale. Hinsvegar mældist 19,4% þeirra 
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sem ekki gáfu brjóst með fæðingarþunglyndi (Tashakori, Behbahani og Irani, 2012). Önnur 

rannsókn sýndi þó að þegar áhættuþættir fyrir fæðingaþunglyndi eru til staðar þá vegur 

brjóstagjöf ekki nóg á móti til þess að forðast einkenni af fæðingarþunglyndi (Pope, 

Mazmanian,  Bédard og Sharma, 2016). 

Eins og fram hefur komið áður getur ómeðhöndlað meðgönguþunglyndi haft mikil 

áhrif á þunglyndi seinna meir og þá einnig á þróun fæðingarþunglyndis. Í rannsókn Yazici 

o.fl. (2015) var kannað þessi áhrif.  Alls 78 konur sem greindar voru með þunglyndi á fyrsta 

þriðjungi meðgöngu tóku þátt í rannsókninni. Skipt var konunum í tvo hópa. Annars vegar 

hópur sem fékk meðferð á meðgöngu (N=21) og konur sem fengu enga meðferð (N=52). Í 

rannsóknarhóp N=21 var engin sem greindist með fæðingarþunglyndi. Samanburðarhópurinn 

sem enga meðferð fékk greindist 92% kvennanna með fæðingarþunglyndi eða 48 konur af 52 

(Yazici, Kirkan, Aslan, Aydin, og Yazici,  2015). 

  Áhættuþættir geta verið margir og mismunandi. Fer það mikið eftir því hvar konurnar 

búa og hvernig lífi þær lifa. Fyrri saga um geðsjúkdóma er einnig stór áhættuþáttur. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að umhverfi og lífshættir séu áhrifaþættir þegar 

kemur að fæðingarþunglyndi kvenna, þ.e. öruggt umhverfi og heilbrigðir lífshættir geta dregið 

úr áhættunni að konur þrói með sér fæðingarþunglyndi. 

 

Möguleg áhrif á maka og börn 

Mikið hefur verið rannsakað hvaða áhrif fæðingarþunglyndi hefur á börn og maka. Til 

þess að gera grein fyrir því hve alvarlegt fæðingarþunglyndi getur verið og hve mikil áhrif 

það getur haft verða skoðaðar rannsóknir um það í þessum kafla. 
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Einstaklingur mótast af erfðaefnum frá foreldrum en fyrstu ár barnsins hafa einnig 

gríðarleg áhrif á þroska barnsins. Því geta bæði geðsjúkdómar erfst og einnig hefur andleg 

líðan móður á meðgöngu og eftir fæðingu stór áhrif á líðan barnsins (Landlæknir, 2012). 

Ungbarn þarf tengingu og næmni við móður auk uppeldis fyrir heilbrigðan þroska á 

félagslegri færni og vitrænnar færni. Þunglyndar mæður sýna oft minni tengingu og næmni, 

eru oft strangari og/eða hafa meira truflandi foreldrahegðun (Brummelte og Galea, 2016). 

Kerstirs og fl. (2016) gerðu rannsókn á tengingu milli barns og foreldris með 

þunglyndi. 727 pör tóku þátt og svöruðu EPDS 6 vikum eftir fæðingu barnsins. Þau svöruðu 

sama skalanum 6 mánuðum eftir fæðingu og þá svöruðu þau einnig Postpartum Bonding 

Questionnaire. Niðurstöðurnar sýndu að ef barnið átti eitt foreldri með milt til meðal 

þunglyndiseinkenni var skert tenging á milli þeirra. Þegar vandamál var í 

hjónabandi/sambandi foreldra var einnig skert tengsl við barnið. Mesta skerðingin var þó hjá 

börnum þar sem báðir foreldrar höfðu þunglyndi í einhverju mæli (Kerstis, Aarts, Tillman, 

Persson, Engström, Edlund. . . Skalkidou, 2016).   

Við fjögurra ára aldur hafa börn sem eiga móður með fæðingarþunglyndi minni 

hugræna virkni. Ómeðhöndlað þunglyndi mæðra hefur einnig þau áhrif á börnin að þau eiga 

við vandamál að stríða með tilfinningar og hegðun. Þessi börn eru í meiri áhættu á að fá 

lyndisraskanir sjálf í lífinu. Við 16 ára aldur er 4,7 sinnum líklegra að þau eigi við 

þunglyndisvanda að stríða (Gentile, 2015). 

Möguleiki er á að skima fyrir fæðingarþunglyndi snemma og byrja þar með meðferð 

til þess að forðast það að þunglyndið fari að hafa mikil áhrif á fjölskylduna í heild sinni. Í 

rannsókn Edhborg og Nissen (2012) var fundið út að þegar skimað er fyrir fæðingarþunglyndi 

á þriðja og tíunda degi eftir fæðingu má búast við sömu eða svipaðri útkomu og úr skimun á 

sjötta og tólfta mánuði eftir fæðingu hafi meðferð ekki verið hafin strax. Rannsóknin notaðist 
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við 419 konur og Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) og gaf þessar niðurstöður 

(Lilja, Edhborg og Nissen, 2012). Það er ekkert sem stendur í vegi fyrir því að byrja að skima 

fyrir fæðingarþunglyndi snemma og byrja íhlutun áður en fer ástandið versnandi í bæði 

fæðingarþunglyndi og áhrifum þess. Þó er ekki skimað fyrir fæðingarþunglyndi á öllum 

stöðum í heiminum. 

Greinilegt er að þunglyndi mæðra hefur mikil áhrif þroska og heilbrigði barns. Hvað með 

fæðingarþunglyndi feðra? 

  

Fæðingaþunglyndi feðra 

Feður geta líka þróað með sér fæðingarþunglyndi líkt og mæður, það er þó ekki eins 

mikið rannsakað og fæðingarþunglyndi mæðra. Algengi fæðingarþunglyndis feðra er um 4%-

25% á móti 10-15% hjá konum og koma einkennin vanalega seinna fram en hjá konum, það 

er í kringum 3-6 mánuðum eftir fæðingu barns. Einkennin eru svipuð og þunglyndi og 

fæðingarþunglyndi hjá konum en þó eru nokkur einkenni sem aðeins á við karlana. Það er 

pirringur, erfitt með að taka ákvarðanir, hvatvísi, ofbeldisfull hegðun og misnotkun efna 

(Biebel og Alikhan, 2016). 

Líkt og með ómeðhöndlað fæðingarþunglyndi mæðra þá hefur ómeðhöndlað 

fæðingarþunglyndi feðra áhrif á barnið til lengri tíma. Úr samantektarrannsókn sýna 

niðurstöður að barn sem á föður með ómeðhöndlað fæðingarþunglyndi eru aukin hætta á 

þroska- og hegðunarvandamálum. Auk þess eru meiri líkur á að barnið þrói með sér 

geðsjúkdóma seinna í lífinu (Gentile og Fusco, 2017). 
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Aðferð 

Ákveðið var að notast við kerfisbundið yfirlit (e.systematic review) við gagnasöfnun 

fyrir þessa rannsókn. Með kerfisbundnu yfirliti er kerfisbundið skoðað og leitað að gögnum 

við hæfi til þess að svara rannsóknarspurningunni. Fyrst og fremst var notast við heimildir 

sem voru gefnar út á síðustu 5 árum, árunum 2012-2017. Leitað var eftir fjölbreytni í 

heimildum svo notast var við ólíkar leitarvélar sem gaf þá meira val á heimildum. Leiddi það 

einnig til nákvæmara svari og niðurstöðum á rannsóknarspurningu. Þær leitarvélar sem mest 

voru notaðar eru leitir.is, Web of science og EbscoHost. Nánast undantekningarlaust var 

notast við leitarorðið fæðingarþunglyndi (e.postpartum depression). Auk leitarorðsins 

fæðingarþunglyndi var notað meðal annars orðin: meðferð (e.treatment), áhættuþættir (e.risk 

factors) og skimun (e.screening). Þegar ritgerðin var lengra komin þá voru leitarorðin orðin 

frekar nákvæmari og leitast var mest eftir orðunum fæðingarþunglyndi auk þeirra 

meðferðarforma sem leitað var eftir. Sem dæmi má nefna Hugræn atferlismeðferð 

(e.Cognitive behaviour therapy, CBT) eða hreyfing sem meðferð (e.exercise as a treatment). 

Gagnasöfnun og ritgerðarskrif fóru fram vor og sumar 2017, frá apríl til og með ágúst 2017. 

Þegar valið er meðferð fyrir nýjar mæður sem hafa greinst með þunglyndi eða aðrar 

lyndisraskanir er margt sem þarf að huga að og taka tillit til. Mikilvægt er að velja meðferð 

sem passar hverju tilfelli fyrir sig til að fá sem bestu útkomu.  Í þessari ritgerð er leitast eftir 

að svörum við spurningunni ,,hver er árangur mismunandi meðferðarforma við 

fæðingarþunglyndi?” Því voru valin nokkur ólík meðferðarform og skoðað út frá algengum 

áhættuþáttum og einkennum fæðingarþunglyndis. Skoðað var hvernig áhrif meðferðin hafði á 

fæðingarþunglyndið og einkenni þess. 
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Sálfélagslegar meðferðir 

Líkt og fram hefur komið áður þá eru margir áhættuþættirnir fyrir þróun á 

fæðingarþunglyndi t.d. sálfélagslegir þættir. Þar má nefna vandamál í sambandi/hjónabandi, 

breytingar sem valda mikilli streitu og ónægur félagslegur stuðningur. Nokkur 

sálfræðimeðferðarform hafa verið metin til þess að meðhöndla fæðingarþunglyndi vegna 

sálfélagslegra breytinga og út frá þeirri kenningu að þegar móðirin finnur fyrir stuðningi getur 

það hjálpað til við að draga úr einkennum fæðingarþunglyndis og bæta vellíðan móðurinnar 

almennt (Dennis, 2013). Þessi meðferðarform eru stuðningur frá jafningja (e.peer support), 

stuðningur frá maka (e.partner support), ráðgjöf án tilskipunar (e.non directive counseling 

(listening visits)) og heimsókn frá geðhjúkrunarfræðingi (Dennis, 2013). Hér verða skoðaðar 

rannsóknir um þessi sálfélagslegu inngrip. 

Rannsóknir hafa sýnt það í gegnum árin að stuðningur frá jafningja, t.d. í gegnum 

síma, hefur skilað bata á fæðingarþunglyndi kvenna. Þetta á við þegar stuðningurinn kemur 

frá öðrum mæðrum sem hafa gengið í gegnum tímabil með fæðingarþunglyndi og náð fullum 

bata. Rannsókn Letourneau o.fl. (2015). sýnir þessar niðurstöður einnig. Rannsókn sem var 

gerð í New Brunswick í Canada sýnir svipaðar niðurstöður. Rannsóknin stóð yfir frá maí 

2011- október 2013. Alls voru það 64 konur sem höfðu verið greindar með 

fæðingarþunglyndi í allt að tvö ár sem tóku þátt í rannsókninni. Var þeim úthlutaður 

stuðningsfulltrúi s.s. önnur móðir sem hafði fæðingarþunglyndi en sýndi fullan bata. Þær sem 

gáfu stuðning notuðust við síma til að hringja í hina og veita stuðning sem þær höfðu verið 

þjálfaðar upp í. Mælt var bæði þunglyndiseinkenni og félagslegan stuðning í miðri rannsókn 

og í endann. Frá byrjun rannsóknar og þar til í miðri rannsókn lækkaði meðalhlutfall 

þunglyndiseinkenna verulega. Frá miðpunkti og til enda rannsóknarinnar voru 

þunglyndiseinkenni ennþá lægri en í upphafi, þó hafði einhver bakslag til 

þunglyndiseinkenna. Yfir allt sýnir rannsóknin þó að félagslegur stuðningur frá jafningja 
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dragi úr þunglyndiseinkennum og gefi bata. Því meiri stuðningur, því meiri bati sýnir 

rannsóknin (Letourneau, Secco, Colpitts, Aldous, Stewart og Dennis, 2015). 

Með kerfisbundnu yfirliti var skoðað hvaða sálfélagslegu meðferðir virka til þess að 

draga úr einkennum fæðingarþunglyndis. Skoðað var ofantalin meðferðarform innan 

sálfélagslega skalans. Öll inngripin skiluðu bata og vel hægt að nota sem meðferð. Hinsvegar 

er greinilegt að stór áhættuþáttur fyrir fæðingarþunglyndi er lítill félagslegur stuðningur. Því 

gáfu þær meðferðir mestan árangur, það er stuðningur frá jafningja. Maki getur hjálpað mikið 

til við bata á fæðingarþunglyndi. Sýnt stuðning, gefið ráð og að sjálfsögðu verið til staðar til 

að dreifa álaginu sem fylgir því að eiga lítið kríli. Það þarf þó að rannsaka hlutverk maka 

betur. Fimm rannsóknir sýna einnig að ráðgjöf án tilskipunar, heimsóknir þar sem 

einstaklingur hlustar aðeins án þess að gefa ráð gefi jákvæðan bata á fæðingarþunglyndi 

(Dennis, 2014). 

Yfir allt, gefa sálfélagslegar meðferðir bata á fæðingarþunglyndi kvenna, mögulega 

vegna þess að þær vinna beint á algengum áhættuþáttum og einkennum. Að sjálfsögðu með 

fyrirvara um að konur geta haft ólíka áhættuþætti og einkenni, það krefst því ólíkra meðferða 

eða svarar ólíkt við meðferðum sem gefnar eru. 

  

Samtalsmeðferðir 

Samtalsmeðferðir eru ólíkar þó þær byggi á svipuðu meðferðarformi. Þær eiga það þó 

sameiginlega að þær gerast á milli tveggja eða fleiri einstaklinga. Í hóp eða 

einstaklingsmeðferð. Þær fylgja þó ólíkum kenningum og vinna því að ólíkum markmiðum. 

Fjögur algengustu sálfræðimeðferðarformin fyrir fæðingarþunglyndi er almenn ráðgjöf 

(e. general counselling), Skammtíma samskiptameðferð (e.interpersonal psychotherapy), 
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Hugræn atferlismeðferð (e.cognitive-behavioural psychotherapy) og  Geðlyfja meðferð 

(psychodynamic therap) (Sockol, Epperson og Barber, 2011). Í þessari ritgerð skoðum við 

meðal annars tvær af upptöldum sálfræðilegum meðferðum, Hugræn atferlismeðferð og 

samskiptameðferð. 

Hugræn atfelismeðferð (Cognitive behaviour therapy) 

Hugmyndafræði Hugrænnar atferlismeðferðar leggur áherslu á að sjálfvirkar hugsanir, 

skoðanir og viðhorf  hafi áhrif á líðan og hegðun. Markmiðið með meðferðarforminu er þá að 

kortleggja hugsun og finna út hvað sé að hafa þau áhrif sem leiðir til að einstaklingurinn glími 

við geðröskun. Meðferðin gengur út á það að kenna árangursríkar aðferðir við að takast á við 

vandamálin í lífinu. Aðallega með því að breyta neikvæðum hugsunum, viðhorfi og 

skoðunum yfir í jákvæða og þar með líðan og hegðun einstaklingsins (Davis, 2016). Mjög 

fjölbreytt notkun hefur verið á Hugrænni atferlismeðferð fyrir fæðingarþunglyndi. Sjaldan eða 

nánast aldrei er notast við þetta meðferðarform með hefðbundinni eða upprunalegri 

meðferðarnálgun. Í gegnum árin, sem meðferðarform fyrir fæðingarþunglyndi, hefur verið 

algengt er að notast við Hugræna atferlismeðferð í hóp, gegnum internet eða álíka (Mureşan-

madar og Băban, 2015). 

Með kerfisbundnu yfirliti var athugað hvort Hugræn atferlismeðferð í hóp gefi bata á 

einkennum fæðingarþunglyndis. Sjö rannsóknir voru skoðaðar sem notuðust hefðu við HAM í 

hóp. Niðurstöðurnar sýndu að þeir einstaklingar sem fengu þessa meðferð fengu mikið meiri 

bata á einkennum en samanburðarhópar sem fengu vanalega ummönnun eða voru á biðlista 

eftir meðferð (Scope, Leaviss, Kaltenthaler, Parry, Sutcliffe, Bradburn og Cantrell, 2013). 

Hugræn atferlismeðferð í hóp er mjög vinsælt meðferðarform og hefur lengi verið 

notað og sýnt almennt góða virkni. Rannsókn kannaði hvort Hugræn atferlismeðferð í hóp 

gæti dregið úr einkennum fæðingarþunglyndis. Konurnar voru 60 talsins og höfðu eignast 
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barn á síðustu 3 mánuðum þegar rannsókn er hafin. Meðalaldur kvennana var  28.8 og höfðu 

allar skorað 13 eða hærra á Becks þunglyndisskalanum. Skipt var hópnum í tvennt og voru 30 

konur voru sendar í Hugræna atferlismeðferð í hóp. Restin (N=30) fóru á biðlista fyrir 

meðferð. Notast var við viðeigandi skala/spurningarlista til þess að mæla einkenni 

þunglyndis, almenna streitu, óeðlileg viðhorf og ósjálfstýrðar hugsanir. Fengu konurnar 

tveggja tíma hópfundi, einu sinni í viku yfir sex vikna tímabil. Fengu þær svo boð á fund 

mánuði og þrem mánuðum eftir að hópatímum lauk. Að rannsókn lokinni voru allar konurnar 

í meðferðarhóp með færri þunglyndiseinkenni. Aðallega þá ósjálfstýrðar hugsanir og einkenni 

fæðingarþunglyndis aðeins lægri en hjá samanburðarhópi (Mureşan-madar og Băban, 2015). 

24 Konur voru beðnar að svar 10 opnum spurningum um hvernig þeim líkaði Hugræn 

atferlismeðferð í gegn um Internetið, sem þær höfðu fengið. Voru svörin nánast einróma, það 

er að þau voru nánast aðeins jákvæð. Konurnar höfðu sagt að meðferðarformið var bæði 

sveigjanlegt, aðgengilegt og þægilegt. Auk þess sem það bauð upp á nafnleynd og næði þar 

sem konurnar fóru í gegnum meðferðina heima hjá sér. Fáar konur áttu þó erfitt með að finna 

tíma og metnað til þess að ljúka meðferðinni auk þess sem þeim fannst krefjandi að gera allt 

einar, þ.e. án sálfræðings í augnsýn (Pugh,  Hadjistavropoulos, Hampton, Bowen, og 

Williams, 2015). 

Þessar niðurstöður staðfesta rannsókn Pugh, Hadjistavropoulos og Dirkse (2016). Þar 

var notast við sálfræðings stýrða - internetbyggða hugræna atferlismeðferð (e. Therapist-

Assisted Internet-delivered Cognitive Behavior Therapy (TA-ICBT)). Konurnar sem tóku þátt 

voru 50 talsins og höfðu allar eignast barn á innan við ári frá upphafi rannsóknar. Skipt var 

hópnum í meðferðarhóp og biðlistahóp undir eftirliti, 25 konur voru í hvorum hóp. Til þess að 

fylgjast með breytingum og mælingum var notast við Edinburgh Postnatal Depression Scale 

(EPDS) auk fleiri spurningalista. Almennt yfir sýndi rannsóknin að þetta form af meðferð er 

vel nýtanleg, virk og dregur úr einkennum fæðingarþunglyndis. Meðferðin bætti lífsgæði 
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þátttakenda auk þess sem það dró úr streitu sem fylgir foreldrahlutverkinu og bætti almennt 

sálfræðilegt ástand kvennanna (Pugh, Hadjistavropoulos og Dirkse, 2015).   

Gert var kerfisbundin endurskoðun til að kanna hvort Hugræn atferlismeðferð virki 

sem fyrirbyggjandi meðferð og bæti einkenni fæðingarþunglyndis. Notaðar voru 40 

slembiraðaðar samanburðarrannsóknir á konum á meðgöngu og upp í eitt ár á eftir. Fylgst var 

með breytingu á þunglyndiseinkennum frá byrjun og þar til eftir að rannsóknunum lauk. Yfir 

allt þá sýndu niðurstöður að meðferðin, bæði sem fyrirbyggjandi og eftir fæðingu, lækkaði 

einkennin verulega. Í þeim hópum þar sem meðferðin var notuð sem fyrirbyggjandi meðferð 

voru mikið færri konur sem fengu þunglyndiseinkenni eftir fæðinguna miðað við 

samanburðarhópa. Þar sem notast var við meðferðarformið sem fyrirbyggjandi skilaði það 

meiri árangri í einstaklingsmeðferð en í hópum. Þær konur sem voru í áhættuhóp fyrir 

fæðingarþunglyndi sýndu meiri bata á einkennum en samanburðarhópur (Sockol, 2015). 

  

Skammtíma Samskiptameðferð (Interpersonal Therapy)                   

Skammtíma samskiptameðferð byggir á því að sambönd og lífshættir hafi áhrif á skap 

og  þar með skaptengda sjúkdóma og öfugt. Vanalega er þetta meðferð sem aðeins endist í 12-

16 vikur, svokölluð skammtíma meðferð. Með rannsóknum og tilraunum hefur verið staðfest 

að meðferðarfomið sé áhrifamikið fyrir fjölmarga geðræna sjúkdóma. Meðferðin hefur 

hjálpað til við bata á geðsjúkdómum hjá fólki á öllum aldri. Markmiðið með 

samskiptameðferð er að aðstoða einstaklinginn við að bæta mannleg samskipti og tengslanet í 

samskiptum. Að þróa félagslegt stuðningsnet með raunhæfum væntingum til að takast á við 

vandamál tengd samskiptum (ITP institute, e.d). 

Í samanburðarrannsókn var notast við 180 ófrískar konur sem skipt var í tvo hópa. 

Meðferðin innihélt klukkustundar námskeið áður en mæður og börn fóru heim af 
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sjúkrahúsinu. Var svo eftirfylgni i gegn um síma einu sinni, innan við tveim vikum eftir 

heimför. Í rannsókninni var mælt hvort einhver einkenni fæðingarþunglyndis voru til staðar. 

Einnig var skoðað og mælt félagslegan stuðning og hæfni fyrir móðurhlutverk. Notast var við 

Edinburgh Postnatal Depression Scale, Perceived Social Support Scale og Parenting Sense of 

Compentance Scale-Efficacy til ad mæla og bera saman niðurstöður. Sá hópur kvenna sem 

fékk IPT sýndi mikið færri þunglyndiseinkenni, betri félagslegan stuðning og almennt betri 

hæfni i móðurhlutverk (Gao, Xie, Yang og Chan, 2015). 

Með kerfisbundnu yfirliti var rannsakað hvaða áhrif skammtíma samskiptameðferð 

hefur á einkenni fæðingarþunglyndis. Notast var við 11 klínískar rannsóknir sem innihélt þrjár 

rannsóknir á IPT í hóp og eina rannsókn sem krafðist að maki tæki líka þátt (PA-IPT). Sex 

rannsóknir voru skoðaðar þar sem meðferðin var framkvæmd á meðgöngu til þess að skoða 

hvort hún hefði fyrirbyggjandi áhrif á fæðingarþunglyndi. Yfir allt voru niðurstöður jákvæðar. 

Meðferðin ein og sér eða með lyfjameðferð líka styttir batatímann verulega og getur í einstaka 

tilfella gefið fullan bata. Auk þess sem meðferðin minnkar líkurnar til lengdar á að 

einstaklingur fái þunglyndi (Miniati, Callari, Calugi, Rucci, Savino,  Mauri og Dell'Osso, 

2014). 

Lyfjameðferðir       

Lyfjameðferð fyrir mæður með fæðingarþunglyndi er ein af gagnrýnustu 

meðferðarformunum. Rannsóknir hafa annað hvort verið alveg með lyfjagjöf eða á móti. 

Þegar skoðað er ástæðurnar á bakvið er oftast talað um áhrif sem lyfin hafa á barnið undir 

meðgöngu og þá við brjóstagjöf eftir fæðinguna. 

Lyfjameðferð fyrir fæðingarþunglyndi er sú sama og fyrir þunglyndi. (Fitelson, Kim, 

Baker og Leight, 2011). Þau þunglyndislyf sem oftast eru notuð eru selective serotonin 

reuptake inhibitors (SSRIs), sem breyta magni seretóníns í heilanum og eru talin hafa mestu 
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virknina auk sem þau eru öruggustu lyfin á meðgöngu og með brjóstagjöf. Önnur lyf sem 

notuð eru: serotonin/ norepinephrine/ dopamine reuptake inhibitors (NSRIs), tricyclic 

antidepressants (TCAs), og monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) (Medicinenet, e.d.). 

Í rannókn Hantsoo, Ward-O’Brien, Czarkowski, Gueorguieva, Price, og Epperson, 

(2013) var kannað hvort að SSRI lyfið sertralin gæfi betri og meiri bata á fæðingarþunglyndi 

en lyfleysa gerði. Alls voru 38 konur sem höfðu eignast barn á innan við 3 mánuðum frá 

byrjun rannsóknar, þar af voru 27 með greiningu á þunglyndi. Þátttakendur voru beðnir um að 

taka Sertralin 50 mg eða upp að 200 mg lyfleysu á hverjum degi yfir 6 vikna tímabil. Notast 

var við Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D) og Clinical Global Impressions (CGI) 

skala til þess að fylgjast með breytingum og bata. Niðurstöðurnar sýna að Sertralin lyfið gaf 

mikið meiri bata en lyfleysan. Þar af var nánast tvöfalt hærri batatölur á SSRI lyfinu þ.e. 53% 

á móti 21% á lyfleysu. Fyrir þær konur sem greinast með fæðingarþunglyndi á þeim 4 vikum 

eftir fæðingu hefur þessi sertralin meðferð gagnast best og út frá niðurstöðum þessara 

rannsókna er mælt með að notast við þessa meðferð. Þó ætti að gera tilraun með fleiri konum 

og lengri tíma til að taka niðurstöður alvarlega (Hantsoo, Ward-O’Brien, Czarkowski, 

Gueorguieva, Price, og Epperson, 2014). 

Í rannsókn fyrir konur sem voru í áhættuhóp á að fá fæðingarþunglyndi var kannað 

hvaða hlutverk og áhrif þunglyndislyf á meðgöngu hefðu. 93 konur sem greinst höfðu með 

lyndisraskanir fyrr í lífinu, og þar með voru í áhættuhóp, tóku þátt í rannsókninni. Fylgst var 

með breytingum á þunglyndi á hverjum þriðjungi meðgöngu og einni viku eftir, einum 

mánuði og þrem mánuðum eftir fæðingu barnsins. Þær sem ekki tóku inn þunglyndislyf áttu 

2,8 sinnum meiri líkum á að þróa með sér fæðingarþunglyndi. 15 konur af 38 sem voru 

heilsuhraustar á síðasta þriðjungi meðgöngu þróuðu með sér fæðingarþunglyndi. Hærri tíðni 

fæðingarþunglyndis eru í fjölskyldum þessara kvenna. Þar kemur inn erfðafræðilegi hlutinn af 

lyndisröskunum, það er að þær geta erfst líka. Yfir allt þá drógu þunglyndislyf úr áhættu á 
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fæðingarþunglyndi en þó ekki jafn mikið hjá þeim sem voru í mikilli áhættu eða gætu erft 

þunglyndið frá fjölskyldu (Kimmel, Hess, Roy,  Palmer, Meltzer-Brody, Meuchel. . . Payne, 

2015). 

Móðir með barn á brjósti verður að huga að því að flest sem hún innbyrgðir fer einnig 

í brjóstamjólkina. Það sama á við um lyf. Þegar skoðað hefur verið SSRI lyf þá er líklegt að 

aðeins 0,5-3% lyfjanna berist í brjóstamjólkina. Hinsvegar með lyf eins og fluoxetine og 

citalopram, cenlafaxine þá er allt að 10% sem berst í móðurmjólk. SSRI lyf eru því besti 

kosturinn þegar huga skal að lyfjagjöf á meðan brjóstagjöf stendur (Chad, Pupco, Bozzo og 

Koren, 2013). Í rannsókn Kronenfeld o.fl. (2017). Sýna niðurstöður að geðlyf með barn á 

brjósti hafa lítið af aukaverkunum fyrir barnið. Það kom fram örlítil minnkun á brjósta mjólk 

og örlítil minnkun á plasmaþéttni (e. Plasma level) hjá ungabarninu.  

Þessar niðurstöður eru á móti gömlum kenningum um að það að lyfin hafi veruleg 

áhrif á barnið sem hefur þó aldrei verið klínískt sannað. Þarf þó enn að rannsaka hvort SSRI 

lyf með brjóstagjöf sé alveg öruggt (Kronenfeld, Berlin, Shaniv og Berkovitch, 2017). 

Lyfjagjöf á og eftir meðgöngu getur verið góður kostur ef um verulegt þunglyndi er að ræða 

eða sem fyrirbyggjandi meðferð. Með það í huga að lyfjagjöfin getur haft örlítil áhrif á barnið.  

  

Óhefðbundnar meðferðir 

Hreyfing 

Hvort sem það er létt hreyfing eða erfiðari þá hefur það góð áhrif á líkamlega og 

sálfræðilega heilsu okkar. Hreyfingin bætir almenn lífsgæði, fyrirbyggir og bætir einkenni 

sjúkdóma og lengir líftíma okkar (Anderson og Shivakumar, 2013). Þegar hugsað er út frá 

sálfræðilegum þáttum hefur oft verið sýnt fram á að hreyfing dragi verulega úr einkennum 
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bæði þunglyndis og kvíða (Ensari, Sandroff og Motl, 2016). Undir hreyfingu sleppir líkaminn 

oft hormóninu ,,endorfín” sem bæði minnkar tilfinninguna um sársauka og eykur 

vellíðunartilfinninguna sem vegar þá á móti algengum þunglyndiseinkennum (Anderson og 

Shivakumar, 2013). 

Samkvæmt Edward R. Laskowski, M.D. á Mayoclinic þá er mælt með að allir stundi 

að minnsta kosti 30 mínútum af hreyfingu á dag, það er röskri göngu, hjóla eða synda svo 

einhvað sé nefnt (Mayoclinic, e.d.). Út frá þessum niðurstöðum var ákveðið að skoða hvernig 

áhrif hreyfingar er á fæðingarþunglyndi og hvort það sé mögulega hægt að notast við 

hreyfingu sem meðferðarform við því. Í rannsókn voru 94 konur sem höfðu fengið greiningu 

fyrir alvarlegu þunglyndi á International Classification of Diseases (ICD)-10 skalanum. Allar 

konur fengu almenna ummönnun en hluti af hópnum var beðinn um að stunda einfalda 

hreyfingu, reglulega í 6 mánuði. Þær konur sem voru í íhlutunarhóp (í hreyfingu) hittu 

leiðbeinenda í byrjun rannsóknar tvisvar sinnum og fengu svo tvö símtöl fyrir hvatningu á 

næstu 6 mánuðum sem rannsókn stóð yfir. Í lok rannsóknar sýndi íhlutunarhópurinn mikið 

meiri bata á fæðingarþunglyndi en samanburðarhópur sem fékk aðeins vanalega umönnun. 

Meira að segja þau 34% kvennanna sem voru svo veikar af fæðingarþunglyndi að þær 

mældust með sjálfsvígshugsanir fengu mikinn bata af hreyfingunni (Daley, Blamey, Jolly, 

Roalfe, Turner, Coleman, S., . . . MacArthur, 2015). 74 ófrískar konur tóku þátt í rannsókn í 

Columbia sem kannaði hvort hreyfing á meðgöngu gæti dregið úr þunglyndiseinkennum. 

Allar þær konur voru að eignast sitt fyrsta barn. Rannsóknin stóð yfir í 3 mánuði og innihélt 

þrjá tíma af hreyfingu sem stóðu yfir í klukkutíma í einu. Tímarnir voru undir eftirliti af 

sjúkraþjálfara og lækni. Samanburðarhópur var ekki boðin líkamsrækt og tóku þær ekki þátt í 

neinni hreyfingu. Bæði í byrjun og strax eftir íhlutunina var skimað fyrir 

þunglyndiseinkennum með the Center for Epidemiological Studies-Depression Scale (CES-

D). Niðurstöðurnar sýna það að hreyfing á meðgöngu dregur úr þunglyndiseinkennum og þar 
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með dregur úr líkum á fæðingarþunglyndi. Möguleiki er á að nota meðferðarformið sem 

fyrirbyggjandi meðferð einnig (Colonia, Restrepo, Valderrama, Hurtado og Vélez, 2012). 

  Hreyfing getur haft mikil og góð áhrif ein og sér. Aukið almenna virkni líkamans, 

verið félagsleg og skemmtileg ef valin er hreyfing sem hentar hverjum og einum. Eins og 

rannsóknir sýna hefur hreyfing einnig góð áhrif á einkenni fæðingarþunglyndis og ætti því að 

vera notast sem meðferð fyrir fæðingarþunglyndi. Meðferðin er einföld, hægt að gera hvar 

sem er og ókeypis. 

 

Jóga 

Jóga er form af hreyfingu og ræktar heilsu og vellíðan bæði líkamlega, tilfinningalega,  

andlega og félagslega. Notast er við mismunandi aðferðir, þar á meðal líkamsþjálfun og 

hreyfingu, öndunaræfingar, slökun og einbeitingu, sjálfskoðun og hugleiðslu (Field, 2016). 

Rannsókn sem gerð var til að kanna árangur yoga og pilates æfinga á líðan kvenna 

(n=28) sem allar höfðu greinst með fæðingarþunglyndi. Alls voru 23 konur sem kláruðu allt 

prógrammið sem var 3 mánuðir af 60 mínútna tímum einu sinni í viku (=12 skipti). Eftir þessa 

3 mánuði sýndu konurnar betri líkamlega og andlega heilsu (Ko, Yang, Fang, Lee, og Lin, 

2013). 

Framkvæmd var samanburðar rannsókn til þess að kanna hvaða áhrif það hefur á  

fæðingarþunglyndi að stunda jóga reglulega yfir ákveðið tímabil. Þátttakendurnir voru alls 57 

og var skipt þeim í tvo hópa. Annars vegar var hópur sem fór í jóga í 8 vikur (n=28). 

Hinsvegar var það samanburðarhópur (n=29). Konurnar sem tóku þátt voru á aldrinum 18-45 

ára auk þess sem þær allar skoruðu að minnsta kosti 12 á Hamilton Depression Rating Scale, 

skala sem veitir áreiðanlega mælingu á alvarleika þunglyndiseinkenna. Þátttakendur voru 
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beðnir að svara verkefnum í byrjun, á eftir og á tveggja vikna fresti  á meðan á 

jóganámskeiðinu stóð. Jógatímarnir voru tvisvar í viku í klukkutíma með sérþjálfuðum 

jógakennara fyrir konur eftir barnsburð auk þess sem prógrammið var sérhannað fyrir þessa 

rannsókn. Þátttakendurnir í samanburðarhópnum voru beðnir um að stunda hvorki líkamsrækt 

né jóga á þessum 8 vikum. Niðurstöðurnar sýndu að báðir hópar fengu minnkandi 

þunglyndiseinkenni en þó sýndu þátttakendurnir í jógahópnum meiri og hraðari lækkun. Í 

jógahópnum voru um 78% kvennanna sem fundu fyrir minni einkennum þunglyndis eftir 

meðferð. Samanburðarhópur hafði þó 59%. Mældist einnig aukin vellíðan og minni skor á 

áfalla- og félagsfælni skalanum hjá meðferðarhóp (Buttner, Brock, O’Hara og Stuart, 2015). 

Fyrirbyggjandi aðgerðir 

Þegar konur eru í áhættuhópi fyrir fæðingarþunglyndi er möguleiki á að nota 

fyrirbyggjandi meðferðir til þess að forðast að þær þrói með sér fæðingarþunglyndi. 

Kannað var hvort að Interpersonal therapy gæti dregið úr áhættu á fæðingarþunglyndi hjá 

þunguðum konum. Rannsóknin er samanburðarrannsókn þar sem skipt var 205 konum í tvo 

hópa. Annars vegar fékk hópurinn vanalega meðferð, sem samanstendur af vanalegri 

eftirfylgni að ljósmæðrum og læknum. Auk þess var rúmlega helmingur (N=104) sendur 

einnig í Interpersonal therapy (IPD). Skoðað var einkenni þunglyndis frá byrjun rannsóknar 

og stóð yfir þar til einu ári eftir að þær höfðu fætt börnin. Þær sem gengust undir IPD meðferð 

auk venjulegrar meðferðar áttu mikið minni líkur á að greinast með fæðingarþunglyndi upp í 

6 mánuðum eftir fæðingu. Það sama sýndi sig einnig 12 mánuðum eftir fæðingu en þá voru 

þær sem gengust undir IPD meðferð ennþá í minnihlutahóp fyrir fæðingarþunglyndi. Það er 

16% á móti 31% (Zlotnick, Tzilos, Miller, Seifer og Stout, 2016). 

Mikilvægt er að greina fæðingarþunglyndi og hefja meðferð snemma til þess að 

forðast að það fari að hafa mikil áhrif á móðurina, maka og þá aðallega barnið.  BenDavid 
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o.fl. (2016) gerðu rannsókn á því hvort hægt væri að notast við síma til þess að skima fyrir 

einkennum og hefja meðferð einungis 2-3 vikum eftir fæðingu barnsins. Notast var við The 

Edinburgh Postnatal Depression Scale sem skimunartæki í þessari rannsókn. Voru 2 

hjúkrunarfræðingar auk tveggja fjölskylduráðgjafa sem hringdu í nýbakaðar mæður sem voru 

í áhættuhópi fyrir að fá fæðingarþunglyndi. Allar þær mæður sem greindar voru með allt frá 

mildu fæðingarþunglyndi var vísað til heilsugæslu í frekara sálfræðimat, stuðningsþjónustu og 

mögulega meðferð (BenDavid, Hunker og Spadaro, 2016). Einföld, sveigjanleg og þægileg 

leið til þess að kortleggja og veita nauðsynlega eftirfylgni á fæðingarþunglyndi og mögulega 

annara raskana. 

Stór rannsókn var gerð sem innihélt 28 samanburðarrannsóknir og um það bil 17.000 

konur tóku þátt. Skoðað var hvort að sálfélagslegt- og sálfræðilegt inngrip gæti komið í veg 

fyrir fæðingarþunglyndi hjá konum sem voru í áhættuhópi. Skoðað var einnig hvort skipti 

máli fyrir niðurstöður hvaða aðili framkvæmdi inngripið, hvort inngrip í hóp eða 

einstaklingsmeðferð skilaði meiri áhrif, og hvort lengd inngripsins skipti máli, meðal annars.  

Niðurstöðurnar sýndu að meðal þeirra meðferðar sem var fyrirbyggjandi fyrir 

fæðingarþunglyndi var samskiptameðferð (IPT). Stuðningur frá jafningja í gengum síma og 

reglulegar heimsóknir frá hjúkrunarfræðing eða ljósmóður voru einnig fyrirbyggjandi þættir. 

Þær konur sem voru í áhættuhópi fyrir að fá fæðingarþunglyndi sýndu meiri svörun við 

meðferð og hafði inngripið meiri áhrif á þær. Það inngrip sem hafði einstaklega góða virkni til 

að fyrirbyggja voru sálfélagsleg inngrip. Það var nánast eins og inngripið hefði bein áhrif á 

áhættuþætti fyrir fæðingarþunglyndi með því að meðal annars gefa mæðrunum félagskap og 

stuðning, kenna lausnir við að takast á við vandann og kenna jákvæða túlkun á tilfinningum 

(Dennis og Dowswell, 2013). 

Niðurstöður 
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Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða meðferðarform eru algengt að notast við og 

hvað virkar af þeim með það í huga hvaða áhættuþættir eru fyrir fæðingarþunglyndi, ástæður 

fyrir því að konur þróa með sér fæðingarþunglyndi og birtingarform.  

 Hefðbundin meðferðarform 

Rannsóknir á sálfélagslegum meðferðum sýna það að stuðningur frá jafningja hefur mikla 

virkni og gefur mikinn bata á fæðingarþunglyndi. Stuðningur frá maka hefur einnig góða 

virkni. Því meiri stuðningur, því meiri bati. Rannsóknirnar sýna einnig að þó stuðningurinn sé 

sýndur í gegn um síma þá hafi hann jafn mikil áhrif. Almennt höfðu sálfélagslegar meðferðir 

mikla virkni fyrir fæðingarþunglyndi.  

 Hugræn atferlismeðferð og skammtíma samskiptameðferð voru þau meðferðarform 

sem falla undir samtalsmeðferðir. Bæði meðferðarformin virka sem meðferð fyrir 

fæðingarþunglyndi. Bæði meðferðarform notuðu meðferðina í hóp eða gegnum  internet og 

virðist það virka vel.  

 Lyfjameðferð var eina meðferðin sem hafði einhverja áhættuþætti sem þurfti að hafa í 

huga. Það er að lyfjameðferð gat haft áhrif á barnið þegar lyf voru tekin á eða eftir meðgöngu. 

Mest var skoðað rannsóknir á SSRI lyfjum, virðist það vera bæði algengasta og einnig 

tryggasta lyfjagjöfin á og eftir meðgöngu. Lyfjameðferð virkaði í öllum tilvikum og í þeim 

rannsóknum sem skoðaði virkni á barnið var lítil sem engin áhrif.  

 Almennt yfir voru þær rannsóknir sem skoðaðar voru á hefðbundnum, algengum 

meðferðarformum með virkni fyrir fæðingarþunglyndi.  

 

 Óhefðbundin meðferðarform 
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Þau óhefðbundnu meðferðarform sem voru skoðuð í þessari ritgerð eru hreyfing sem meðferð 

og jóga sem meðferð. Báðar meðferðir virkuðu vel fyrir fæðingarþunglyndi, drógu úr 

þunglyndiseinkennum og gáfu almennt meiri vellíðan. Auk þess sem það er einfalt að 

framkvæma þær. Bæði meðferðarform virka sem fyrirbyggjandi meðferð fyrir 

fæðingarþunglyndi einnig.  

 Niðurstöður sýndu að flestar af þeim meðferðarformum sem skoðað er í þessari ritgerð 

virka sem fyrirbyggjandi meðferð einnig. Skammtíma samskiptameðferð sýnir mikla virkni 

sem fyrirbyggjandi meðferð. Hugræn atferlismeðferð og hreyfing einnig.  

 Mörg meðferðarform sem virka eru í boði og ættu allir að finna einhvað sem hentar sér 

sem gefur bata á fæðingarþunglyndi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umræður 
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Helstu niðurstöður sýna að þunglyndi og fæðingarþunglyndi er bæði algeng og alvarleg 

röskun sem hefur mikil áhrif á einstaklinginn og aðra í kring. Einkenni röskuninnar eru þó 

þannig að það eru mögulega margir sem aldrei fá greiningu og getur það verið svo alvarlegt 

að það leggur einstaklinginn í lífshættu. Taka skal einkennum alvarlega þegar tekið er eftir 

þeim. Þá er einnig nauðsynlegt að fræðsla sé mikil og að einstaklingurinn viti hvert hann á að 

leita. Mögulega er hægt að fræða maka og fjölskyldu einnig í vanalegri eftirfylgni á 

meðgöngu og þannig eru fleiri aðilar sem geta fylgst með þróun einkenna hjá bæði mæðrum 

og feðrum. 

  

Ástæður fyrir þróun þunglyndis getur jú bæði verið erfðafræðileg, þ.e. gengur í fjölskyldunni 

og vegna umhverfisþátta. Kemur þetta greinilega fram í rannsókninni þar sumar konur eru 

einfaldlega viðkvæmari fyrir því að þróa með sér fæðingarþunglyndi. Almennt eru konurnar 

að ganga í gegnum tímabil breytinga og mögulega streitu. Sumar lifa þó í meiri áhættu og 

streituvaldandi umhverfi sem ýtir undir þróunina. Ef saga er um þunglyndi eða 

fæðingarþunglyndi í fjölskyldunni eru mögulega meiri líkur á að þær upplifi það einnig, eða 

ef þær hafa þegar gert það fyrr á lífsleiðinni. 

  

Sem betur fer er til margar ólíkar meðferðir og inngrip ef þarf. Af hefðbundnum meðferðum 

voru sálfélagslegar meðferðir mjög skilvirkar. Þær vinna jú beint á vandanum, það er að segja 

ef vandinn liggur í sálfélagslegum atriðum líkt og er mjög algengt. Samskiptameðferð skilaði 

einnig góðum árangri, enda kemur hún aðeins inn á félagslega þáttinn einnig. Lyfjameðferðin 

er ekki alveg hættulaus þar sem ekki er búið að útiloka með rannsóknum hvaða áhrif lyfin 

hafa á barn undir meðgöngu eða með brjóstagjöf. Nýlegar rannsóknir hafa þó sýnt að mikið af 

gömlum kenningum um hættu við að taka lyf séu aðeins mýta. Lyfjameðferðin virðist þó 
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virka best með öðru meðferðarformi eða við mjög alvarlegu þunglyndi þar sem lyfin virka 

hraðar en aðrar meðferðir. 

  

Óhefðbundnu meðferðarformin hafa sýnt virkni. Eru þau þó mest einföld, ódýr og hægt að 

framkvæma hvar sem er án meðferðaraðila eða neinn til hliðar. Með það í huga hversu mikil 

hormónabreyting á sér stað í líkamanum undir meðgöngu og eftir þá getur hreyfingin verið 

góð þar sem hún setur einnig ,,gleðihormón” af stað í líkamanum. Jóga hefur reynst vel 

almennt fyrir líkamlega- og þá aðallega andlega heilsu. Finnst mér því að eitt af þessu 

meðferðarformi eða jafnvel bæði ætti að vera notuð meira sem meðferð. 

  

Ekki er hægt að benda á eina meðferð sem virkar frekar en einhver önnur en þau 

meðferðarform sem skoðað er í þessari ritgerð sýnir almennt góða virkni og bata fyrir 

fæðingarþunglyndi. Auk þess sem flest meðferðarformin eru einnig hægt að nýta sem 

fyrirbyggjandi meðferðir, sérstaklega hjá konum í áhættuhópi. 

Greinilegt er að ómeðhöndlað þunglyndi á meðgöngu leiðir til fæðingarþunglyndis svo 

mikilvægt er að fylgjast með ef einhverjar breytingar eiga sér stað. Nýta sér jafnvel 

fyrirbyggjandi meðferðir og byrja hreyfingu eða jóga snemma á meðgöngu til þess að bæði 

forðast þróun á þunglyndiseinkennum og bæta lífsánægju almennt. 

Ætti þó að gera fleiri rannsóknir þar sem meðferðarform eru borin saman til þess að geta 

svarað rannsóknarspurningu betur. 
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