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Útdráttur 

Margir foreldrar kannast við að hafa heyrt orðin: Börnin koma þegar þau eru tilbúin til 

þess, þegar beðið er eftir að fæðing hefjist. Stundum koma börnin þó of snemma og þegar 

þau eru í raun ekki tilbúin til þess. Undanfarin ár hafa hér á landi fæðst um 237 – 255 

fyrirburar á ári eða 7,5 – 8,0% fæddra barna.  

Markmið þessarar eigindlegu rannsóknar var fyrst og fremst að varpa ljósi á þær 

tilfinningar sem foreldrar fyrirbura kunna að upplifa. Markmiðið var einnig að fá fram 

upplifun foreldra af því að samræma dvölina á vökudeild við lífið utan hennar. Til að ná 

þessum markmiðum leitaðist rannsakandi við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum:  

 Hver er upplifun foreldra af því að eignast fyrirbura? 

 Hver er upplifun foreldra af því að samræma dvölina á vökudeild við lífið utan 

hennar? 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að foreldrarnir upplifðu kvíða, áhyggjur og 

ótta þegar barn þeirra kom í heiminn fyrr en áætlað var og féll gleðin gjarnan í skugga 

þessara tilfinninga. Þegar á heildina er litið var upplifun foreldra af vökudeildinni góð. Allir 

foreldrarnir upplifðu gott viðmót frá starfsfólki vökudeildarinnar og voru ánægðir með þá 

þjónustu sem þeir fengu. Það sem viðmælendum fannst helst skorta á vökudeildinni var 

betri aðstaða fyrir foreldra til að geta verið með barni sínu allan sólarhringinn.  

Hvað varðar að samræma dvölina á vökudeild við lífið utan hennar kom í ljós að 

foreldrar sinntu litlu sem engu utan vökudeildarinnar á þessum tíma. Það að hafa gott 

stuðningsnet sem getur stutt við bakið á foreldrum barna á vökudeild er mikils virði og 

getur auðveldað foreldrunum að samræma dvölina á vökudeildinni við lífið utan hennar. 

Að sama skapi skiptir það máli að viðmót vinnuveitenda sé gott og þeir styðji við bakið á 

foreldrum þegar til þeirra er leitað. 

 

Lykilorð: Upplifun foreldra, fyrirburar, vökudeild, réttindi, þjónusta, stuðningur. 
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Abstract 

When waiting for labor to start many parents have heard the phrase: Babies will come 

when they are ready to. Sometimes, however, babies arrive prematurely, when in fact 

they are not ready to. In recent years, Iceland has experienced between 237 – 255 

premature births per year, in other words 7.5 - 8.0% of all childbirths in Iceland every year 

are premature births. 

The purpose of this qualitative study was to explore the emotions that parents of 

premature infants may experience. Furthermore, the purpose of the study was to 

discover how parents felt coordinating their daily life with their new life at the neonatal 

intensive care unit (NICU). To achieve these goals, the researcher sought to answer the 

following research questions: 

 What is the parental experience of having an infant born prematurely? 

 What is the experience of parents coordinating their stay in the NICU with 

their lives outside of it? 

The results of the study revealed that the parents experienced anxiety, worries and 

fear when their child was born prematurely and the joy was often overshadowed by these 

emotions. The experience of parents in the NICU was generally good. All parents 

experienced good attitude from the NICU’s staff and were pleased with the services they 

received. Better facilities for parents who wish to stay with their infant around the clock 

is what the interviewees felt was most lacking at the NICU. 

In terms of coordinating the stay in the NICU with life outside it, the study showed 

that during their infant’s NICU stay the parents did not do much at all outside the ward. 

A good support network for the parents is very important, as it can help them coordinate 

their life in the NICU with their preexisting daily life. Furthermore, it is important that 

employers have a good attitude towards the parents and that they support them when 

asked to. 

 

Key word: Parents experience, premature infants, Nicu, rights, service, support.  

 

 



6 



7 

Formáli  

Rannsókn þessi er lokaverkefni í meistaranámi til starfsréttinda í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands og gildir 30 ECTS einingar. Rannsóknin var unnin haustið 2017. Viðfangsefni 

rannsóknarinnar er upplifun foreldra af því að eignast fyrirbura og að samræma dvölina á 

vökudeild við lífið utan hennar. Tekin voru viðtöl við foreldra sem áttu það sameiginlegt 

að hafa eignast fyrirbura sem dvelja þurfti á vökudeild Landspítalans árið 2016.  

Fyrst langar mig að þakka viðmælendum mínum í þessari rannsókn fyrir þátttökuna 

og fyrir að deila með mér persónulegri reynslu sinni og upplifun af því að eignast fyrirbura. 

Án þeirra hefði rannsóknin ekki geta orðið að veruleika. Leiðbeinanda mínum Dr. Helgu 

Sól Ólafsdóttur þakka ég fyrir góðar ábendingar og faglega leiðsögn við gerð verkefnisins. 

Þá langar mig að þakka fjölskyldu minni og tengdafjölskyldu fyrir alla þá aðstoð sem þær 

veittu mér við gerð verkefnisins.    

 

 

 

 

 

Heiti ritgerðarinnar 

Heiti ritgerðarinnar er fengið frá einum föðurnum sem tók þátt í þessari rannsókn. Hann 

veitti því athygli að starfsfólk vökudeildarinnar óskaði honum til hamingju. Orðin eru tekin 

úr eftirfarandi samhengi:  

Það voru líka allir sem heilsuðu manni, ég tók sérstaklega eftir því aðallega svona 

fyrstu dagana, tóku í hendina á manni og sögðu „sæll ég heiti ----  og til hamingju“, 

það var alltaf til hamingju, þú veist af því að þetta er fagnaðarerindi að eignast barn, 

það var ekkert svona æi eða eitthvað svoleiðis... 
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1 Inngangur  

Margir foreldrar kannast við að hafa heyrt orðin: Börnin koma þegar þau eru tilbúin til 

þess, þegar beðið er eftir að fæðing hefjist. Fæðing eftir 38 vikna meðgöngu er eðlilegur 

atburður sem flestir foreldrar bíða eftir fullir eftirvæntingar. Stundum koma börnin þó of 

snemma og þegar þau eru í raun ekki tilbúin til þess. Samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðisstofnun (WHO) er fyrirburi barn sem fæðist á 37. viku meðgöngu eða 

fyrr. Áætlað er að um 15 milljónir fyrirbura fæðist á ári hverju eða meira en eitt barn á 

hver tíu börn og hefur þeim farið fjölgandi í heiminum síðustu áratugi (World health 

organization, 2016).  

Frá árinu 2011 til 2012 jókst fjöldi fyrirbura hér á landi úr 197 í 248. Síðan þá hefur 

fjöldi fyrirbura á ári samkvæmt skýrslum frá fæðingarskráningunni verið um það bil 237 – 

255 eða 7,5 til 8% fæddra barna hér á landi (Landspítali, 2012; Landspítali, 2013; 

Landspítali, 2014; Landspítali, 2016; Landspítali, 2017). Að mörgu er að huga þegar barn 

kemur of snemma í heiminn. Það að barn þurfi að dvelja á nýburagjörgæslu, í hitakassa, 

tengt við ýmis tæki og tól getur verið yfirþyrmandi fyrir foreldra. Þeir eru skyndilega 

komnir í aðstæður sem þeir þekkja ekki og daglegt líf fer úr skorðum.  

Hér á landi hefur upplifun foreldra af því að eignast fyrirbura lítið verið skoðuð en á 

árunum 2003-2004 var gerð rannsókn hér á landi á ánægju foreldra með þjónustu á 

barnadeildum Barnaspítala Hringsins (Helga Bragadóttir, Ragnheiður Sigurðardóttir, 

Herdís Gunnarsdóttir, Auður Ragnarsdóttir, Anna Ólafía Sigurðardóttir, 2007). Þá hafa 

einnig verið gerðar nokkrar rannsóknir á fyrirburum hér á landi en þær hafa frekar beinst 

að heilsufari þeirra, þroska og lífslíkum (Erna Hinriksdóttir, 2014; Bríet Einarsdóttir, 2015; 

Ingibjörg Georgsdóttir og Atli Dagbjartsson, 2003; Ingibjörg Georgsdóttir o.fl., 2003). 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á upplifun foreldra af því að eignast fyrirbura erlendis 

sem og upplifun þeirra af nýburagjörgæslum. Má þar til dæmis nefna rannsókn sem gerð 

var í Noregi og birt árið 2016. Markmið hennar var að kanna bjargráð foreldra á 

nýburagjörgæslum (Hagen, Iversen og Svindseth, 2016). Þá má einnig nefna rannsókn 

sem gerð var í Bretlandi árið 2013 og var ætlað var að lýsa fyrstu augnablikum foreldra 

með fyrirburum sínum og fyrstu kynnum þeirra af nýburagjörgæslu (Arnold, o.fl., 2013). 
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Það að eignast fyrirbura getur verið áfall fyrir foreldra og fjölskyldur í heild. Sú mynd 

sem foreldrar höfðu af fæðingarferlinu og sængurlegunni er skyndilega brotin og þurfa 

þeir að aðlagast breyttum aðstæðum. Foreldrar fyrirbura geta upplifað ótta, kvíða, 

sektarkennd og öryggisleysi í bland við gleði og hamingju.  

Áhugavert er að kanna hvort foreldrar fyrirbura hér á landi hafi sömu upplifun og 

erlendir foreldrar. Það er von rannsakanda að niðurstöður þessarar rannsóknar muni 

gagnast starfsfólki vökudeildar, foreldrunum sjálfum og aðstandendum þeirra.  

1.1 Val á viðfangsefni 

Höfundur hefur mikinn áhuga á fæðingarferlinu sem og foreldrahlutverkinu. Þá hefur 

hann lengi velt því fyrir sér hvaða tilfinningar koma upp hjá foreldrum þegar barn kemur 

of snemma í heiminn og hvernig ferlið er þegar slíkt á sér stað. Ástæðan fyrir vali höfundar 

á viðfangsefni er löngun hans til að vekja athygli á upplifun foreldra af því að eignast 

fyrirbura hér á landi og hvaða áhrif það hefur á líf þeirra og fjölskyldunnar í heild. Með því 

að kanna upplifun foreldra af því að eignast fyrirbura er hægt að auka þekkingu fagfólks 

og þannig bæta þjónustuna við þennan hóp. Þá er það von höfundar að niðurstöður 

rannsóknarinnar leiði til þess að félagsráðgjafar muni vinna í auknum mæli með foreldrum 

í kjölfar fyrirburafæðinga og auki jafnframt fræðilega umfjöllun um viðfangsefnið.  

1.2 Markmið og tilgangur rannsóknarinnar 

Markmið þessarar eigindlegu rannsóknar er fyrst og fremst að safna saman upplýsingum 

og varpa ljósi á þær tilfinningar sem foreldrar fyrirbura kunna að upplifa. Þá er það einnig 

markmið rannsóknarinnar að fá fram upplifun foreldra af því að samræma dvölina á 

vökudeild við lífið utan hennar. Til að ná þessum markmiðum mun rannsakandi leitast við 

að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

 Hver er upplifun foreldra af því að eignast fyrirbura? 

 Hver er upplifun foreldra af því að samræma dvölina á vökudeild við lífið utan 

hennar? 

1.3 Hagnýtt gildi rannsóknarinnar  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að yfirleitt eru foreldrar ánægðir með þá þjónustu sem veitt er 

á gjörgæsludeildum nýbura en þó telja flestir foreldrar að bæta megi þjónustuna enn 

frekar og draga úr kvíða og álagi (POPPY Steering Group, 2009; Russell o.fl., 2014). Það 
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getur verið áfall fyrir foreldra þegar barn þeirra kemur of snemma í heiminn eða þarf á 

mikilli læknisaðstoð að halda. Það getur einnig verið mikið álag fyrir fjölskylduna í heild 

og því margt sem þarf að huga að. Rannsakandi telur mikilvægt að skoða upplifun foreldra 

af því að eignast fyrirbura til að hægt sé að vekja athygli fagfólks og annarra starfsmanna 

á því hvað foreldrar barna sem þurfa að dvelja á vökudeild geta verið að upplifa. Með 

aukinni vitneskju um það hvernig foreldrum gengur að samræma dvölina á vökudeild við 

lífið utan hennar, hver eru helstu bjargráð þeirra og hindranir í að þeir nái að aðlagast 

breyttum aðstæðum, geta félagsráðgjafar mætt þörfum foreldranna betur, veitt þeim 

viðeigandi stuðning og stuðlað að betri líðan foreldra og barna. 

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla og er inngangurinn hér að ofan fyrsti kaflinn. Annar kafli er 

fræðilegi hluti ritgerðarinnar en hann byggir á fyrri þekkingu á efni rannsóknarinnar. Þar 

er meðal annars fjallað um vökudeild Landspítalans, erlendar rannsóknir á upplifun 

foreldra af því að eignast fyrirbura og áhrif þess á líf foreldra og fjölskyldna í heild. Farið 

verður yfir samfélagslegan stuðning og félagsleg réttindi foreldra, fjallað um kenningar 

sem rannsakandi hafði til hliðsjónar við gerð rannsóknarinnar og að lokum hlutverk 

félagsráðgjafa í þjónustu við þennan hóp.  

Í þriðja kafla ritgerðarinnar er fjallað um þær aðferðir sem rannsakandi notaði við 

gerð rannsóknarinnar, framkvæmd hennar lýst og siðferðileg álitamál reifuð. Í fjórða kafla 

eru niðurstöður rannsóknarinnar settar fram og fimmti kafli inniheldur umræður um 

niðurstöður rannsóknarinnar. Í sjötta og síðasta kaflanum eru lokaorð ritgerðarinnar.  
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2  Fræðilegur hluti 

Í þessum hluta verður fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar og mun hann 

skiptast í sex kafla. Í fyrsta kaflanum verður vökudeild eða nýburagjörgæslu gerð skil. Í 

öðrum kafla verður fjallað um hvernig það er að eignast fyrirbura, hvaða tilfinningar 

foreldrar kunna að upplifa ásamt því hvaða áhrif það getur haft á foreldra og fjölskyldur 

að eignast fyrirbura. Þriðji kaflinn fjallar um upplifun foreldra af nýburagjörgæslu. Í fjórða 

kafla verður fjallað um samfélagslegan stuðning og félagsleg réttindi foreldra, svo sem 

rétt þeirra til fæðingarorlofsgreiðslna. Fimmti kafli fjallar um þær kenningar sem 

rannsakandi hafði til hliðsjónar við gerð rannsóknarinnar og í sjötta kafla verður fjallað 

um hlutverk félagsráðgjafa í þjónustu við þennan hóp.  

2.1 Vökudeild  

Hlutverk nýburagjörgæslu er að annast börn sem fæðast fyrir tímann sem og fullburða 

börn sem þurfa á læknisaðstoð að halda. Það að eignast barn sem dvelja þarf á 

nýburagjörgæslu getur verið erfið lífsreynsla fyrir foreldra. Þeir þurfa meðal annars að 

aðlagast hátæknilegu umhverfi nýburagjörgæslunnar og venjast því að sjá barnið sitt í 

þeim aðstæðum (Hutchinson, Spillett og Cronin, 2012). Sjúkrahúsdvöl nýfæddra barna 

getur haft það í för með sér að foreldrar eigi erfitt með að aðlagast foreldrahlutverkinu. 

Samkvæmt rannsókn Hutchinson, Spillett og Cronin (2012) eiga foreldrar til dæmis erfitt 

með að aðlagast foreldrahlutverkinu þegar þeir fara á undan barninu heim af 

sjúkrahúsinu. 

Vökudeild Landspítalans er eina nýburagjörgæsludeildin hér á landi en þar dvelja 

fyrirburar og veikir nýburar. Deildin sinnir einnig ungbörnum yngri en þriggja mánaða sem 

þurfa á gjörgæslumeðferð að halda. Um 400 börn leggjast inná vökudeild árlega og er 

hlutfall fyrirbura, það er barna sem fædd eru fyrir 37 vikna meðgöngu, um 40% innlagðra 

barna (Barnaspítali Hringsins, e.d.).  

Á vökudeild Landspítalans er lögð áhersla á fjölskylduhjúkrun og eru barn jafnt sem 

foreldrar skjólstæðingar deildarinnar. Einnig er lögð áhersla á að tryggja að nýburar fái þá 

umönnun sem þeir þarfnast til að geta þroskast og dafnað sem best og tekur umönnun 

barnsins mið af aldri þess og þroska (Félag fyrirburaforeldra, e.d.).  

Í fjölskyldumiðaðri hjúkrun er litið svo á að foreldrar og aðrir fjölskyldumeðlimir séu 

mikilvægur hlekkur í umönnun barnsins. Áhersla er lögð á að foreldrar taki þátt í umönnun 
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barnsins og séu hafðir með í ákvarðanatökum er snúa að barninu þó svo að sérhæfð 

umönnun varðandi lyf og meðferð sé í höndum fagfólks (Cooper, o.fl., 2007; Craig, o.fl., 

2015; Gale og Franck, 1998). Rannsóknir hafa sýnt fram á að fjölskylduhjúkrun hefur 

ýmsar jákvæðar afleiðingar í för með sér, svo sem betri tengslamyndun barns og foreldra, 

bætta líðan fyrirbura og styttri sjúkrahúsdvöl, svo eitthvað sé nefnt (Cooper, o.fl., 2007; 

Melnyk, o.fl., 2006).  

Áður fyrr tíðkaðist það að aðskilja barn frá foreldrum þess og fjölskyldu strax við 

fæðingu ef það þurfti að dvelja á nýburagjörgæslu og sá þá fagfólk algjörlega um 

umönnun þess. Þegar barnið hafði náð bata og var tilbúið að fara heim máttu foreldrar 

koma og sækja barnið. Það að aðskilja barn frá móður þess getur haft víðtæk áhrif á 

barnið, móðurina og fjölskylduna í heild. Ef börn eru aðskilin frá foreldrum sínum til lengri 

tíma eru þau til að mynda í meiri hættu á að þróa með sér einhverskonar 

hegðunarvandamál eða þroskafrávik (Craig, o.fl., 2015).  

Mikilvægt er að foreldrar fái leiðsögn til að geta tekið þátt í umönnun barnsins á 

vökudeild sem og aðstoð við að skilja þarfir þess, til að þeir séu betur í stakk búnir til að 

fara heim með barnið þegar þar að kemur. Rannsóknir hafa sýnt að þátttaka mæðra í 

umönnun barns á vökudeild hefur jákvæð áhrif bæði á móður og barn. Til að mynda 

upplifa þær minni kvíða og eru öruggari í móðurhlutverkinu, börnin þyngjast meira og 

þurfa skemmri tíma á nýburagjörgæslu (Broedsgaard og Wagner, 2005; Butler og Galvin, 

2003; Heermann, Wilson og Wilhelm, 2005). 

Á vökudeild Landspítalans er meðal annars notast við svokallaða kengúrumeðferð en 

hún gengur út á það að foreldrar halda á nýbura sínum á bringunni, húð-við-húð. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð tengsl milli kengúrumeðferðarinnar og heilsu nýbura 

(Conde-Agudelo og Belizán, 2003; Hagen, Iversen og Svindseth, 2016). Til að mynda hafa 

rannsóknir leitt í ljós jákvæð áhrif kengúrumeðferðarinnar á brjóstagjöf, tengslamyndun 

og klínískt ástand nýburanna (Feldman og Eidelman, 2003; Feldman, Eidelman, Sirota og 

Weller, 2002). Norsk rannsókn sem birt var árið 2016 og var ætlað að varpa ljósi á bjargráð 

foreldra á nýburagjörgæslu, leiddi í ljós að feður fundu fyrir sterkari tengslum við 

nýburann þegar kengúrumeðferðin var notuð. Foreldrarnir sem tóku þátt í þessari 

rannsókn voru allir sammála um mikilvægi kengúrumeðferðarinnar en höfðu þó 

mismunandi skoðanir varðandi lengd meðferðarinnar daglega. Sumum foreldrunum 
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fannst meðferðinni vera beitt í of langan tíma en voru feimnir við að tjá skoðanir sínar á 

því við fagfólk deildarinnar. Samkvæmt þessari rannsókn fundu foreldrar fyrir miklu álagi 

á meðan meðferðinni var beitt. Það er því mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk leggi sig fram 

við að hlusta á skoðanir foreldra og taki tillit til þeirra til að meðferðin skili sem bestum 

árangri fyrir nýburann og upplifun foreldra af meðferðinni sé jákvæð (Hagen, Iversen og 

Svindseth, 2016). 

2.2 Að eignast fyrirbura

Fæðing barns hefur í för með sér ýmsar breytingar fyrir fjölskyldu þess og einstaklingar 

innan hennar fá ný hlutverk. Rannsóknir hafa leitt í ljós að fæðing barns getur haft áhrif á 

samband foreldra, daglegt líf og fjárhag svo eitthvað sé nefnt (Arnold, o.fl., 2013; 

Lakshmanan o.fl., 2017). Barneignir eru þó í flestum tilvikum jákvæð lífsreynsla. Þegar 

barn kemur fyrr í heiminn en áætlað er, getur það haft áhrif á aðlögun foreldra að 

foreldrahlutverkinu. Foreldrar fyrirbura þurfa ekki eingöngu að hafa áhyggjur af þeim 

eðlilegu breytingum sem fylgja því að eignast barn heldur einnig af heilsufari fyrirburans 

(O'Brien, Asay og McCluskey-Fawcett, 1999). 

Niðurstöður erlendra rannsókna hafa leitt í ljós að foreldrar barna sem þurfa að dvelja 

á nýburagjörgæslu upplifa kvíða, ótta, þunglyndi og einkenni áfalls. Þá hafa þær einnig 

leitt í ljós að foreldrar geta átt erfitt með að aðlagast foreldrahlutverkinu og eru ýmsir 

þættir sem geta haft áhrif þar á. Til dæmis finnst foreldrum barna á nýburagjörgæslu þeir 

ekki geta verndað barn sitt fyrir sársauka og upplifa hjálparleysi, óöryggi, ótta og áhyggjur 

af því hvernig barninu muni reiða af (Gale o.fl., 2004; Hutchinson, Spillett og Cronin, 

2012). 

Fyrirburafæðingar geta að mörgu leyti verið frábrugðnar hefðbundnum fæðingum. 

Til að mynda eru þær yfirleitt óvæntar og oft á tíðum mjög hraðar. Þá eru foreldrar og 

barn þeirra oft aðskilin strax við fæðingu og foreldrar geta upplifað mikla streitu við 

fæðingu fyrirburans (Arnold, o.fl., 2013). Það að foreldrar nái að mynda tengsl við barn 

sitt er talið vera mjög mikilvægt en þessum tengslum getur verið ógnað þegar aðskilja 

þarf barn frá foreldrum þess við fæðingu (Feldman, Weller, Leckman, Kuint, og Edelman, 

1999).  

Árið 2016 var gefin út grein sem byggði á eigindlegri rannsókn sem gerð var í Noregi. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru átta pör sem áttu það sameiginlegt að hafa eignast 
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fyrirbura sem fæddust fyrir 32. viku meðgöngu. Markmið rannsóknarinnar var að kanna 

bjargráð foreldra á nýburagjörgæslum. Tekin voru hálfstöðluð viðtöl við foreldra sitt í 

hvoru lagi, einum til sex mánuðum eftir útskrift af nýburagjörgæslu. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar leiddu í ljós að foreldrar upplifðu óraunveruleikatilfinningu meðan á 

sjúkrahúsdvölinni stóð. Þá fannst foreldrum þeir ekki standa sig nægilega vel í 

foreldrahlutverkinu sem leiddi til þess að þeir áttu erfitt með að takast á við aðstæðurnar. 

Foreldrar sem tóku þátt í þessari rannsókn töluðu um að fyrstu augnablikin eftir 

fæðinguna hefðu verið óraunveruleg. Þeir upplifðu sig frekar sem áhorfendur en að þeir 

væru sjálfir í þessum aðstæðum og sögðu upplifunina hafa verið fjarstæðukennda (e. 

surrealistic). Þeir sögðu jafnframt að upplifun þeirra af þjónustunni á nýburagjörgæslunni 

hafi verið góð, þeir fengu góðar upplýsingar og leiðsögn til að geta sjálfir annast barnið og 

báru mikið traust til starfsfólksins. Einnig kom fram að það veitti foreldrum ákveðið öryggi 

að vera innan um starfsfólkið og aðra foreldra í sömu stöðu og þeir (Hagen, Iversen og 

Svindseth, 2016).  

Mynd 1 birtist í norsku rannsókninni frá árinu 2016 og sýnir þau hlutverk sem 

foreldrar barna á nýburagjörgæslum þurfa að takast á við. Þar má sjá að foreldrar geta 

upplifað ýmsar tilfinningar í kjölfar fæðingarinnar. Á sama tíma og þeir eru að takast á við 

ný hlutverk og aðlagast breyttum aðstæðum þurfa þeir að treysta heilbrigðisstarfsfólki til 

að veita nýburanum bestu mögulegu umönnun. Einnig eru foreldrar að kynnast barninu 

og taka þátt í umönnun þess. Þá þurfa þeir að vera í samskiptum við starfsfólk 

nýburagjörgæslu, foreldra annarra barna á nýburagjörgæslunni sem og fjölskyldu og vini 

(Hagen, Iversen og Svindseth, 2016).  



21 

Mynd 1. Hlutverk sem foreldrar barna á nýburagjörgæslu þurfa að takast á við (Hagen, Iversen 
og Svindseth, 2016). 

Árið 2013 var gerð eigindleg rannsókn í Bretlandi sem ætlað var að lýsa fyrstu 

augnablikum foreldra með fyrirburum sínum og fyrstu kynnum þeirra af nýburagjörgæslu. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 32 mæður og sjö feður sem öll áttu það sameiginlegt 

að hafa eignast fyrirbura sem fæddist fyrir 32. viku meðgöngu á tímabilinu janúar til júní 

2011. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar eiga foreldrar oft erfitt með að muna 

eftir fæðingunni sem og augnablikunum strax eftir fæðinguna. Tekið var fram að ekki var 

eingöngu hægt að rekja minnisleysið til lyfjagjafa þar sem feður upplifðu þetta einnig. 

Misjafnt var hvort foreldrar voru spenntir eða kvíðnir fyrir því að sjá barnið þegar það var 

komið á vökudeild. Þeir foreldar sem kviðu fyrir því að sjá barnið sögðust kvíða fyrir því 

að sjá hvernig ástand barnsins væri. Einnig skýrðu margir foreldrar frá því að þeir hefðu 

orðið óöruggir þegar þeir fengu tækifæri til að snerta eða halda á barninu. Sögðu sumir 

það vera vegna ótta við að tefja fyrir bataferli barnsins eða jafnvel að smita barnið af 

einhvers konar bakteríusýkingu (Arnold, o.fl., 2013).  
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Athygli vakti að munur var á foreldrunum eftir því hvort fyrirburinn væri þeirra fyrsta 

barn eða ekki. Foreldrar sem voru að eiga sitt fyrsta barn treystu meira á starfsfólk 

sjúkrahússins og tókust á við verkefnin í þeirri röð sem þau komu. Foreldrar sem höfðu 

upplifað hefðbundna fæðingu áður voru líklegri til að hafa meiri áhyggjur en foreldrar sem 

ekki höfðu samanburðinn (Arnold, o.fl., 2013).  

Þegar foreldrar sem tóku þátt í rannsókn Arnold og félaga (2013) voru beðnir að lýsa 

augnablikinu þegar þeir hittu fyrirburann sinn í fyrsta skiptið, sögðust þeir hafa upplifað 

allan tilfinningaskalann. Flestir foreldrarnir töluðu um hversu agnarsmá börnin þeirra 

voru, brothætt og með viðkvæma húð. Sumir foreldrarnir upplifðu ákveðinn létti þegar 

þeir sáu barnið þar sem þeir höfðu ímyndað sér að barnið væri veikara en það var í raun. 

Sumir lýstu því hvernig þeir upplifðu bæði gleði og sorg á sama tíma og aðrir sögðust hafa 

fundið fyrir sektarkennd. Um helmingur foreldranna sem tók þátt í rannsókninni sagðist 

hafa fundið fyrir tengslum við barnið um leið og þeir snertu það eða héldu á því í fyrsta 

skipti. Mörgum þótti erfitt að þurfa að leggja barnið frá sér eftir að hafa fengið að halda 

á því í fyrsta skiptið. Ein móðirin sagði frá því að hún hafi verið hrædd við að tengjast 

barninu af ótta við að hún myndi missa það.  

Niðurstöður rannsóknar sem gerð var í Bandaríkjunum árið 2012 á upplifun foreldra 

af því að eiga barn á vökudeild leiddu í ljós að foreldrarnir áttu það sameiginlegt að upplifa 

hræðslu, tómleika og ótta við að missa barnið. Fæstir foreldrarnir fengu að halda á 

barninu sínu strax eftir fæðingu sem leiddi af sér áhyggjur af því að geta ekki myndað 

tengsl við barnið (Hutchinson, Spillett og Cronin, 2012).  

Ljóst er að veikindi einstaklings innan fjölskyldu hafa gjarnan í för með sér breytingar 

á lífi fjölskyldunnar. Einstaklingar innan fjölskyldunnar geta þurft að taka að sér önnur 

hlutverk þar sem hlutverkaskiptingu þarf að skipuleggja upp á nýtt (Vigdís Jónsdóttir, 

2006). 

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að það er margt sem breytist í lífi fjölskyldunnar 

þegar barn fæðist fyrir tímann og þarf að dvelja á vökudeild. Fjárhagsleg staða 

fjölskyldunnar breytist, daglegt líf fer úr skorðum og þættir eins og að sinna heimilinu, 

vinnu og félagslífi sitja á hakanum (Agrawal, Edbor og Singh, 2016).  

Flestir fyrirburar þurfa að dvelja á sjúkrahúsi fyrstu dagana eða vikurnar eftir fæðingu 

og þeir eru í meiri hættu á að þurfa að leggjast aftur inn á sjúkrahús eftir útskrift heldur 
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en börn fædd eftir fulla meðgöngu. Einnig eru auknar líkur á því að þeir muni eiga við 

einhvers konar heilsufarsleg vandkvæði að stríða. Fyrirburar með mjög lága 

fæðingarþyngd eru í sérstökum áhættuhópi en það eru fyrirburar sem eru fæddir undir 

1500 grömmum. Til að mynda eru fyrirburar í þeim hópi tvisvar til þrisvar sinnum líklegri 

en börn með eðlilega fæðingarþyngd til að eiga við sjón- eða heyrnarskerðingu að stríða, 

vanþroskað taugakerfi, seinkaðan málþroska, öndunarfærakvilla og fleira. Það er því 

óhætt að segja að álag á fjölskyldur fyrirbura sé oft á tíðum meira heldur en fjölskyldur 

barna sem fædd eru eftir fulla meðgöngu og getur það haft áhrif á lífsgæði foreldranna 

og fjölskyldunnar í heild (Lakshmanan o.fl., 2017). 

Það að eignast fyrirbura getur verið streituvaldandi fyrir foreldra og fjölskylduna alla. 

Foreldrar fyrirbura þurfa oft á tíðum að sinna ýmsum hlutverkum sem tengjast því að 

barnið kom of snemma í heiminn. Má þar til dæmis nefna tíðari heimsóknir til lækna 

ásamt því að vera í samskiptum við ýmsa sérfræðinga sem kunna að koma að barninu, 

svo sem lækna, sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa og talmeinafræðinga. Þá þurfa foreldrar gjarnan 

að sjá um lyfjagjafir heima fyrir og fylgjast vel með heilsu og þroska barnsins (Lakshmanan, 

o.fl., 2017).  

Í niðurstöðum rannsóknar sem gerð var í Indlandi árið 2016 og var ætlað að lýsa 

áhrifum þess að eignast fyrirbura á líf foreldra og fjölskyldna, kemur fram að algengt er 

að foreldrar leggi þarfir sínar til hliðar og einblíni á að sinna barninu. Þeir gleyma jafnvel 

að nærast og hvíla sig reglulega sem getur orðið til þess að þeir verða örmagna eða 

veikjast. Þegar barnið er á nýburagjörgæslu og þar með háð aðstoð heilbrigðisstarfsfólks 

geta foreldrar upplifað óraunveruleikatilfinningu gagnvart foreldrahlutverkinu. Þeir þurfa 

að treysta alfarið á þá þjónustu sem barnið fær og hafa sjálfir litla stjórn á aðstæðum 

(Agrawal, Edbor og Singh, 2016).   

Niðurstöður sænskrar rannsóknar leiddu í ljós að feður geta upplifað sektarkennd þar 

sem þeir geta til dæmis þurft að sinna vinnu og öðrum fjölskyldumeðlimum og hafa því 

ekki eins mikinn tíma fyrir nýburann og þeir vilja (Jackson, Ternestedt og Schollin, 2003). 

Samkvæmt rannsókn Arnold og félaga (2013) á upplifun foreldra af því að eignast 

fyrirbura eiga feður oft erfitt með að finna út hvert hlutverk þeirra er eftir fæðinguna sem 

getur leitt til erfiðleika og spennu í sambandi foreldranna. Í rannsókn Hagen og félaga 

(2016) kom fram að feður settu sig oft í einhvers konar hetjuhlutverk í kjölfar 
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fæðingarinnar og settu þarfir sínar til hliðar. Þá leiddi rannsóknin í ljós að feðurnir áttu 

erfitt með að hugsa skýrt á þeim tíma sem barnið þeirra var á nýburagjörgæslunni og 

framkvæmdu ýmislegt oft án þess að hugsa. Sama rannsókn sýndi einnig fram á að þegar 

faðirinn getur ekki verið með móðurinni og barninu á nýburagjörgæslunni eiga mæðurnar 

erfiðara með að takast á við aðstæðurnar.  

Hjá mæðrunum getur það að vera undir miklu álagi og fá ekki reglulegan svefn og 

næringu, valdið því að framleiðsla brjóstamjólkur minnkar. Þegar mæður fá tækifæri til 

að sinna barninu sínu eykst sjálfstraust þeirra og ábyrgðartilfinning og þær mynda betri 

tengsl við barnið. Í rannsókninni sem gerð var í Indlandi árið 2016 kom einnig fram að það 

hversu vel foreldrarnir náðu að takast á við hið mikla tilfinningalega álag sem fæðing 

fyrirbura hefur í för með sér hefur áhrif á heimilið og eldri systkini. Þeir þættir sem höfðu 

mest áhrif á upplifun og líðan systkinanna voru annars vegar að foreldrar væru mikið á 

sjúkrahúsi hjá nýfædda barninu og hins vegar að þau þyrftu sjálf að vera mikið hjá vinum 

og ættingjum. Þó má geta þess að aðstoð stórfjölskyldunnar gat haft jákvæð áhrif á 

upplifun systkinanna af þessum erfiðu aðstæðum (Agrawal, Edbor og Singh, 2016). 

Rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum árið 2017, og var ætlað að lýsa áhrifum 

fyrirburafæðingar á foreldra og fjölskyldur, leiddi í ljós að foreldrar fyrirbura upplifa 

talsverðar fjárhagsáhyggjur. Þær eru til að mynda tilkomnar vegna tekjumissis þar sem 

foreldrar þurfa oft að vera frá vinnu í lengri eða skemmri tíma eftir fæðingu barnsins. 

Einnig þurfa fyrirburar oft á lyfjum að halda sem auka útgjöld fjölskyldunnar. Þá geta 

fyrirburar þurft á ýmiss konar læknisþjónustu eða annarri sérfræðiþjónustu að halda 

(Lakshmanan o.fl., 2017). Hér á landi er aðeins ein nýburagjörgæsludeild og er hún 

staðsett í Reykjavík. Þar af leiðandi geta fjölskyldur af landsbyggðinni þurft að halda tvö 

heimili á meðan á dvölinni á vökudeild stendur en slíkt hefur í för með sér aukin útgjöld 

fyrir fjölskyldur. 

Samkvæmt rannsókninni sem gerð var í Bandaríkjunum árið 2017 getur álagið sem 

fylgir því að eignast fyrirbura leitt til þess að foreldrar einangrist félagslega. Kvíði og 

áhyggjur er eitt af því sem foreldrar geta glímt við eftir fæðingu fyrirburans. Algengt er að 

foreldrar hafi áhyggjur af líkamlegu ástandi barnsins, hvernig það nærist og sefur, ásamt 

því að hafa áhyggjur af líðan þess og hvernig því muni farnast í framtíðinni. Algengt er að 
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fjölskyldur einangrist félagslega eftir að fyrirburinn útskrifast af sjúkrahúsinu og kemur 

heim til fjölskyldunnar sem er að aðlagast breyttum aðstæðum (Lakshmanan, o.fl., 2017).  

Til þess að hægt sé að veita foreldrum fyrirbura viðeigandi þjónustu er þekking 

fagfólks á álagsþáttum í kjölfar fyrirburafæðingar nauðsynleg. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sem gerð var í Bandaríkjunum árið 2017 leiddu í ljós að hægt er að draga 

úr fjárhagsáhyggjum foreldra og minnka líkurnar á félagslegri einangrun með því að veita 

þeim viðeigandi stuðning og ráðgjöf (Lakshmanan, o.fl., 2017). Veikindi einstaklings hafa 

áhrif á alla aðila innan fjölskyldu hans. Til að koma í veg fyrir einangrun er mikilvægt að 

horfa til fjölskyldunnar í heild í vinnu með mál einstaklinga (Vigdís Jónsdóttir, 2006.). 

Mikilvægt er að foreldrar barna á vökudeild fái ráðgjöf frá starfsfólki deildarinnar, því 

auk álagsins sem því fylgir að eiga fyrirbura á sjúkrahúsi þurfa þeir að sinna öðrum 

verkefnum, svo sem sambandinu þeirra, vinnu og jafnvel öðrum börnum (Agrawal, Edbor 

og Singh, 2016).  

2.3 Upplifun foreldra af nýburagjörgæslu 

Það að eignast fyrirbura getur verið mikið áfall fyrir foreldra. Fyrirburar þurfa oft að vera 

tengdir við ýmiss konar tæki og tól sem foreldrar þekkja ekki og aðstæður á 

nýburagjörgæslu geta verið ógnvekjandi í augum foreldra (Hagen, Iversen og Svindseth, 

2016).  

Vaxandi skilningur og þekking á því hversu ógnvekjandi og streituvaldandi það getur 

verið fyrir foreldra að eiga barn á nýburagjörgæslu hefur leitt til aukinnar áherslu á 

fjölskyldumiðaða umönnun á slíkum deildum. Ýmsar rannsóknir hafa leitt í ljós hvað 

starfsfólk á nýburagjörgæsludeildum getur gert til að hjálpa foreldrum að takast á við 

þessa reynslu og hvaða þættir í umönnun barns á nýburagjörgæslu eru foreldrum 

mikilvægastir (Gale o.fl., 2004; Gale og Franck, 1998; POPPY Steering Group, 2009). 

Samkvæmt rannsókn Arnold og félaga (2013) hafði um helmingur foreldranna sem 

tók þátt í rannsókninni fengið að sjá nýburagjörgæsluna fyrir fæðingu barnsins. Þeir voru 

því betur undirbúnir þegar kom að því að sjá sitt eigið barn í þessum aðstæðum en þeir 

foreldrar sem voru að koma í fyrsta skipti á nýburagjörgæslu. Samkvæmt þessari rannsókn 

dregur heimsókn á nýburagjörgæslu fyrir fæðingu barnsins úr kvíða og gefur foreldrum 

aukið öryggi og vissu um að barnið þeirra verði í góðum höndum eftir fæðingu. 
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Árið 2009 var gerð kerfisbundin könnun á rannsóknum frá árunum 1998 – 2008 um 

upplifun foreldra sem hafa átt barn á nýburagjörgæslu. Samkvæmt niðurstöðum 

könnunarinnar finnst foreldrum aðstæðurnar á nýburagjörgæslu oft ógnvekjandi. Það að 

eiga barn á nýburagjörgæslu getur verið yfirþyrmandi fyrir foreldra og aðstandendur. 

Foreldrar geta upplifað ýmsar neikvæðar tilfinningar en það á sérstaklega við þegar þeir 

fá ekki eða geta ekki tekið þátt í að annast barnið. Foreldrar barna sem þurfa að dvelja á 

nýburagjörgæslu eru til að mynda líklegri til að upplifa kvíða, þunglyndi eða einhvers 

konar einkenni áfalls heldur en foreldrar heilbrigðra nýbura. Rannsóknir sýna að þegar 

mæður fá að taka þátt í að hugsa um barn sitt á nýburagjörgæslu, upplifa nánd við það og 

eiga góð samskipti við fagaðila líður þeim betur. Þær upplifa meira öryggi í hlutverkum 

sínum sem mæður, hafa meira sjálfstraust og tengjast barninu betur (Broedsgaard og 

Wagner, 2005; Butler og Galvin, 2003; Heermann, Wilson og Wilhelm, 2005). 

Í eigindlegri rannsókn sem gerð var í Bretlandi árið 2011 voru foreldrar sem áttu það 

sameiginlegt að hafa eignast barn á milli 24. og 32. viku meðgöngu spurðir út í reynslu 

sína og álit varðandi þjónustuna á vökudeild. Við greiningu á niðurstöðum kom í ljós að 

foreldrarnir voru almennt ánægðir með umönnunina en hægt var að skipta þeim þáttum 

sem höfðu mest áhrif þar um í þrennt. Í fyrsta lagi var þátttaka foreldra í umönnun barns. 

Það að fá að snerta barnið, skipta á því, baða það og gefa því næringu. Í öðru lagi skipti 

máli hæfni starfsfólksins á deildinni og skilvirkni í starfi. Mikilvægt var að starfsfólk hefði 

reynslu, væri öruggt með sig og gæti útskýrt stöðuna fyrir foreldrum. Í þriðja lagi voru 

tengsl og samskipti milli foreldra og starfsfólksins. Foreldrunum þótti mikilvægt að finna 

stuðning, skilning og hlýju frá starfsfólkinu (Russell o.fl., 2014).  

Rannsókn sem gerð var í Georgíufylki í Bandaríkjunum árið 2010 á þörfum foreldra á 

nýburagjörgæslu leiddi í ljós að þörf foreldra fyrir vissu um að barnið þeirra væri í góðum 

höndum og fengi bestu mögulegu þjónustu hafði mesta vægið. Einnig sögðu foreldrar 

góða upplýsingagjöf varðandi ástand barnsins mjög mikilvæga sem og að fá að taka þátt í 

að annast það. Minnsta vægið fengu veraldlegir hlutir, svo sem að hafa góða stóla við 

hliðina á vöggu barnsins og baðherbergi nálægt (Mundy, 2010).  

Ýmsir þættir geta stuðlað að betri líðan foreldra á þeim tíma sem barn þeirra dvelur 

á nýburagjörgæslu. Má þar nefna umhyggju frá starfsfólki, góð samskipti, fræðslu sem og 

andlegan og félagslegan stuðning. Þá skiptir einnig miklu máli að starfsfólk veiti foreldrum 
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góðar upplýsingar varðandi heilsu barnsins og þeir séu hafðir með í ákvarðanatöku sem 

snýr að barninu. Með því að skoða upplifun foreldra barna sem dvalið hafa á vökudeild 

geta fagaðilar mætt þörfum foreldra betur og veitt þeim viðeigandi stuðning á þessum 

erfiða tíma. Þannig má einnig stuðla að betri tengslamyndun milli barns og foreldra 

(Obeidat o.fl., 2009).  

2.4 Réttindi  

Samkvæmt lögum um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000 eiga foreldrar hér á landi 

rétt til fæðingarorlofs í níu mánuði vegna fæðingar, ættleiðingar eða töku barns í 

varanlegt fóstur. Skiptast þessir níu mánuðir þannig á milli þeirra að hvort foreldri fyrir sig 

á rétt á allt að þremur mánuðum og síðan eiga þeir sameiginlegan rétt á þremur 

mánuðum til viðbótar sem þeir ráða hvernig þeir skipta (Lög um fæðingar- og 

foreldraorlof, nr.95/2000). 

Þeir foreldrar sem hafa verið á innlendum vinnumarkaði í sex mánuði samfleytt fyrir 

fæðingardag barns eiga rétt á greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði. Þetta gildir einnig um þá 

foreldra sem ættleiða eða taka að sér barn í varanlegt fóstur og telst tíminn þá frá því að 

barnið kemur inn á heimili. Mánaðarleg upphæð greiðslna úr Fæðingarorlofssjóði skal 

vera 80% af meðaltali heildarlauna miðað við tólf mánaða tímabil, sex mánuðum áður en 

barn kemur í heiminn eða inn á heimili. Þá má starfshlutall ekki vera minna en 25% í 

hverjum mánuði (Lög um fæðingar- og foreldraorlof, nr.95/2000). 

Foreldrar utan vinnumarkaðar eða foreldrar í minna en 25% starfshlutfalli og 

foreldrar í námi eiga rétt á fæðingarstyrk. Til að foreldrar í námi eigi rétt á fæðingarstyrk 

þurfa þeir að hafa verið í fullu námi sem samkvæmt lögum um fæðingar- og foreldraorlof 

nr. 95/2000 er 75–100% nám. Einnig þurfa þeir að hafa staðist kröfur um námsframvindu 

(Lög um fæðingar- og foreldraorlof, nr.95/2000).  

Mæður geta sótt um allt að tveggja mánaða framlengingu á fæðingarorlofi ef upp 

koma veikindi í tengslum við fæðingu. Þá eiga þær einnig rétt á framlengingu á 

fæðingarorlofi þurfi þær af heilsufarsástæðum að hætta að vinna meira en mánuði fyrir 

áætlaðan fæðingardag barns en þó ekki lengur en tvo mánuði. Ef barn kemur fyrr í 

heiminn en áætlað var fellur heimild til lengingar á fæðingarorlofi niður frá þeim tíma (Lög 

um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/2000). Ef barn er alvarlega veikt og þarfnast 
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aukinnar umönnunar foreldris geta foreldrar sótt um allt að sjö mánaða framlengingu á 

fæðingarorlofi.  

Þurfi barn af einhverjum ástæðum að dvelja á sjúkrahúsi fyrstu dagana eða vikurnar 

í kjölfar fæðingar eiga foreldrar rétt á lengingu fæðingarorlofs sem nemur þeim tíma er 

barnið dvaldi á sjúkrahúsi en þó aldrei lengur en fjóra mánuði. Þetta á einnig við þegar 

barn fæðist fyrir áætlaðan fæðingardag og þarf að dvelja á sjúkrahúsi vegna þess. Þá eiga 

foreldrar rétt á lengingu á sameiginlegum rétti þeirra til fæðingarorlofs um allt að þrjá 

mánuði, sé barnið alvarlega veikt og þarfnist nánari umönnunar foreldris (Reglugerð um 

greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði og greiðslu fæðingarstyrks, nr. 1218/2008).  

Samkvæmt lögum um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000 öðlast foreldrar rétt til 

foreldraorlofs eftir sex mánaða samfellt starf hjá sama vinnuveitanda. Á þá hvort foreldri 

fyrir sig rétt á fjögurra mánaða ólaunuðu foreldraorlofi til að annast barn sitt. Réttur til 

foreldraorlofs tekur gildi við fæðingu barnsins og fellur niður þegar barnið verður átta ára 

(Lög um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/2000).  

Foreldrar geta einnig átt rétt á launuðu veikindaleyfi vegna barna en lengd þess er 

mismunandi eftir kjarasamningum. Nái sá réttur ekki yfir þann tíma sem barnið er veikt 

eiga foreldrar kost á að sækja um sjúkradagpeninga í sjúkrasjóð stéttarfélags síns 

(Þjóðskrá Íslands, e.d.). Greinist barn með langvinnan sjúkdóm eða fötlun geta foreldrar 

samkvæmt lögum átt rétt á foreldragreiðslum, umönnunargreiðslum eða aukinni 

niðurgreiðslu sjúkrakostnaðar frá Tryggingastofnun (Lög um félagslega aðstoð, nr. 

99/2007; Lög um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna, nr. 

22/2006). Foreldri sem getur vegna umönnunar barns síns ekki stundað vinnu eða nám 

getur átt rétt á þriggja mánaða tekjutengdum foreldragreiðslum hafi það verið á 

vinnumarkaði eða í námi í sex mánuði samfleytt áður en barnið greinist með langvinnan 

sjúkdóm eða alvarlega fötlun. Þá þurfa að hafa liðið meira en 14 virkir dagar sem foreldri 

gat ekki sótt vinnu eða skóla vegna umönnunar barns (Lög um greiðslur til foreldra 

langveikra eða alvarlega fatlaðra barna, nr. 22/2006). Samkvæmt lögum um félagslega 

aðstoð geta foreldrar fatlaðra eða langveikra barna átt rétt á umönnunargreiðslum eða 

aukinni niðurgreiðslu sjúkrakostnaðar ef fötlun eða veikindi barns hefur í för með sér 

umtalsverðan kostnað eða krefst aukinnar umönnunar eða gæslu (Lög um félagslega 

aðstoð, nr. 99/2007).  



29 

Samkvæmt lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 geta einstaklingar óskað eftir lækkun 

tekjuskattsstofns til dæmis vegna veikinda eða slyss. Þá tekur ríkisskattstjóri umsókn um 

lækkun einnig til afgreiðslu til dæmis ef einstaklingar eru með barn á framfæri sem haldið 

er langvinnum sjúkdómi eða er með fötlun (Lög um tekjuskatt, nr. 90/2003).   

Til þess að faðir eigi rétt á fæðingar- og foreldraorlofi, veikindaleyfi vegna barns og 

öðru, verður barnið að vera feðrað. Samkvæmt Barnalögum, nr. 76/2006 ber móður að 

feðra barn sitt innan sex mánaða frá fæðingu þess. Ef móðir barnsins er gift eða í skráðri 

sambúð þegar barnið fæðist, telst eiginmaður eða sambýlismaður hennar faðir barnsins 

(Barnalög, nr. 76/2003).  

Árið 2000 tóku gildi lög sem kveða á um að vinnuveitendur hafa ekki leyfi til að segja 

einstaklingi upp störfum vegna fjölskylduábyrgðar. Fyrsta grein laganna hljóðar svo:   

Óheimilt er að segja manni upp störfum eingöngu vegna fjölskylduábyrgðar sem 

hann ber. Með fjölskylduábyrgð er átt við skyldur starfsmanns gagnvart börnum, 

maka eða nánum skyldmennum sem búa á heimili hans og greinilega þarfnast 

umönnunar hans eða forsjár, svo sem vegna veikinda eða fötlunar (Lög um bann við 

uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna, nr. 27/2000).  

2.5 Kenningar 

Starf félagsráðgjafa byggir á sál- og félagsfræðilegum kenningum, svo sem 

kreppukenningum, kerfiskenningum og samskiptakenningum. Markmið félagsráðgjafa á 

heilbrigðisstofnunum er fyrst og fremst að hjálpa einstaklingum og fjölskyldum þeirra að 

takast á við þær áskoranir sem fylgt geta veikindum (Vigdís Jónsdóttir, 2006).  

Hér á eftir verður fjallað um þær kenningar sem rannsakandi hafði til hliðsjónar við 

gerð rannsóknarinnar. Fjallað verður um tengslamyndunarkenninguna (e. attachment 

theory), kerfiskenninguna (e. general systems theory) og kreppukenningar (e. crisis 

theory).  

2.5.1 Tengslamyndunarkenningin 

Á sjöunda áratug síðustu aldar kom breskur geðlæknir að nafni John Bowlby fram með 

tengslamyndunarkenninguna. Tengslamyndunarkenningin leggur áherslu á mikilvægi 

tengsla milli barns og aðalumönnunaraðila þess snemma á lífsleiðinni en þau geta haft 

áhrif á félagslegan, tilfinningalegan og vitsmunalegan þroska einstaklinga. Þá sagði 
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Bowlby að gæði tengsla í æsku gætu sagt fyrir um hvernig einstaklingnum muni ganga að 

eiga félagleg samskipti síðar á lífsleiðinni (Hardy, 2007; Weizmann, 2001).  

Það er ungabarni eðlislægt að mynda náin og viðvarandi tengsl við umönnunaraðila 

þess strax við upphaf lífs. Það bregst við þegar það heyrir fólk tala, lærir að þekkja andlit 

fólks og horfir í augu umönnunaraðila þegar því er gefið brjóst eða peli. Þegar barnið 

lendir í aðstæðum sem það þekkir ekki leitar það eftir viðbrögðum umönnunaraðila. Þarfir 

barns krefjast náinna og stöðugra tengsla milli barns og umönnunaraðila. Barnið myndar 

tengsl við umönnunaraðila þess, óháð því hvernig tengslin eru. Það eru því frekar gæði en 

magn tengslanna sem skipta máli (Hardy, 2007).  

Tengslum ungbarna hefur verið skipt í fjóra flokka: Örugg tengsl, óörugg-

forðunartengsl, óörugg-tvíbent tengsl og óskipulögð-óregluleg tengsl. Ungbarn með 

örugg tengsl mótmælir þegar það eru aðskilið frá aðal umönnunaraðila þess og leitar eftir 

nánd við hann þegar hann kemur aftur. Óörugg-forðunartengsl einkennast af því að 

barnið tekur ekki eftir því þegar aðal umönnunaraðili þess fer frá því og víkur sér undan 

því þegar umönnunaraðili leitar eftir nánd á ný. Óöruggum-tvíbentum tengslum má lýsa 

þannig að barnið leitar eftir nánd við umönnunaraðila en sýnir jafnframt merki um að vilja 

ekki nánd við hann. Til að mynda grætur það og sýnir merki um að það vilji vera tekið upp 

en ýtir sér svo frá umönnunaraðila þegar það er gert. Óskipulögð-óregluleg tengsl 

einkennast af því að barn hefur hvorki myndað örugg eða óörugg tengsl við 

umönnunaraðila þess og sýnir þversagnakennd viðbrögð. Það ýmist nálgast eða forðast 

umönnunaraðila og virkar óöruggt og ringlað. Börn sem hafa verið vanrækt eru líklegri til 

að falla í þennan hóp en önnur börn og eiga jafnframt í meiri hættu á að eiga við geðræn 

vandkvæði að stríða (Hardy, 2007).  

Tengslamyndunarkenningin hefur leitt til dýpri og betri skilnings á mikilvægi tengsla í 

frumbernsku og áhrifa þeirra á líf einstaklinga. Þar sem tengslamyndun í frumbernsku 

hefur áhrif á gæði tengsla einstaklinga síðar á lífsleiðinni er mikilvægt að gripið sé inn í 

sem fyrst til að tryggja góð tengsl (Hardy, 2007).  

Tengslamyndun foreldra og barns hefst strax við fæðingu barnsins og heldur áfram 

að þróast fyrsta ár þess. Þegar börn fæðast fyrir tímann þarf oft að aðskilja þau frá 

foreldrum þeirra við fæðingu þar sem þau þurfa að dvelja á nýburagjörgæslu og getur það 

haft neikvæð áhrif á tengslamyndun (Cox og Bialoskurski, 2001; Gale og Franck, 1998). 
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Hér á landi er vökudeildin frekar lítil og engin aðstaða fyrir foreldra á næturnar. Foreldrar 

þurfa því oft á tíðum að fara heim án barnsins sé móðirin útskrifuð á undan barninu. Þá 

er tækjabúnaður á vökudeild oft hamlandi en flestir fyrirburar eru í hitakössum, tengdir 

við tól og tæki sem veldur því að foreldrar geta ekki haldið á og sinnt börnum sínum eins 

mikið og þeir vilja og myndu gera heima fyrir. Það getur orðið til þess að foreldrar eiga 

erfitt með að tengjast barninu. 

Félagsráðgjafar þurfa að vera meðvitaðir um mikilvægi góðrar tengslamyndunar milli 

foreldra og barns þar sem tengslamyndunin hefur áhrif á velferð barnsins síðar á 

lífsleiðinni. Félagsráðgjafar geta til að mynda veitt foreldrum fyrirbura tilfinningalegan 

stuðning, aðstoðað þá við að aðlagast yfirþyrmandi umhverfi vökudeildarinnar og veitt 

þeim upplýsingar um bjargráð innan og utan sjúkrahússins (Marino, Weinman og 

Soudelier, 2001). 

2.5.2 Kerfiskenningar 

Í bók sinni „Social Diagnosis“ sem gefin var út árið 1917, fjallaði Mary Richmond fyrst um 

það hversu mikilvægt það er að félagsráðgjafar hafi heildarsýn að leiðarljósi í starfi sínu 

(Payne, 2005). Hér er þeirri hugmyndafræði sem heildarsýn byggir á lýst:  

Að baki þeirri hugmyndafræði býr sú sýn á manneskjuna að hver og einn 

einstaklingur sé margbreytilegur og sérstakur, að líta þurfi á aðstæður hans frá öllum 

hliðum og í samhengi við umhverfi hvers og eins, fjölskyldu, vina og vinnufélaga og 

raunar samfélagið í heild sinni (Lára Björnsdóttir, 2006, bls. 54).  

 Á árunum 1940 – 1950 kom Ludwig von Bertalanffy fram með kenningu sem byggir á 

sömu hugmyndafræði og heildarsýn en sú kenning er kölluð kerfiskenning (Payne, 2005). 

Kerfiskenningin (e. general systems theory) leggur áherslu á að einstaklingurinn sé hluti 

af ákveðinni heild eða kerfi og að kerfin hafi öll áhrif á hvert annað. Hvert kerfi skipar 

ákveðið hlutverk í lífi einstaklings og á þannig þátt í velferð eða vanda hans. Sem dæmi 

um kerfi má nefna fjölskyldu, vini, skóla, vinnu, heilsugæslu og samfélagið. Bertalanffy 

lýsti fjölskyldu sem opnu kerfi og hélt því fram að allir einstaklingar innan fjölskyldu væru 

tengdir og breytingar hjá einum þeirra hefðu áhrif á alla aðra í fjölskyldunni. Þegar 

breytingar verða á lífi fjölskyldna, til dæmis í kjölfar áfalla, hefur það áhrif á alla aðila 

fjölskyldunnar (Farley, Smith og Boyle, 2009). 
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Vistfræðikenning Bronfenbrenners er nátengd kerfiskenningunni. Vistfræði-

kenningin gengur út á það að til að hægt sé að útskýra samskipti einstaklings og umhverfis 

verði að taka tillit til félagslegra áhrifa sem einstaklingur verður fyrir á hverju þroskaskeiði 

fyrir sig. Bronfenbrenner lagði áherslu á að umhverfið hefur ekki aðeins áhrif á 

einstaklinginn heldur hefur einstaklingurinn einnig áhrif á umhverfið. Til að lýsa þessu 

samspili betur skipti Bronfenbrenner umhverfi einstaklingsins upp í fjögur kerfi en þau 

eru: Nærkerfi (e. microsystem), millikerfi, (e. mesosystem), stofnanakerfi (e. exosystem) 

og lýðkerfi (e. macrosystem). Samkvæmt Bronfenbrenner er nærkerfi nánasta umhverfi 

einstaklingsins svo sem fjölskylda, vinir og skólafélagar. Samskipti innan nærkerfisins eru 

gagnvirk og hafa áhrif á einstaklinga innan þess. Miðkerfið snýr að samspilinu á milli 

nærkerfisins og stofnanakerfisins. Sem dæmi um stofnanakerfi má nefna skóla, 

heilsugæslu, félagsþjónustu, sjúkrahús og lög. Þessar stofnanir geta haft áhrif á umhverfi 

einstaklingsins sem síðan hefur áhrif á einstaklinginn sjálfan. Lýðkerfið einkennist af 

menningu, viðhorfum og félagslegum gildum samfélagsins (Bronfenbrenner, 1979).  

Líkt og fram hefur komið hafa veikindi eins fjölskyldumeðlims áhrif á alla aðila 

fjölskyldunnar. Því má ætla að veikindi fyrirbura hafi áhrif á alla meðlimi fjölskyldunnar 

og mikilvægt að félagsráðgjafi hafi það í huga þegar hann vinnur með fjölskyldunni. Líta 

þarf á aðstæður hverrar fjölskyldu fyrir sig út frá öllum hliðum og setja þær í samhengi við 

umhverfi hennar.  

2.5.3 Kreppukenningar  

Hugtakið kreppa (e. crisis) hefur verið skilgreint sem viðbrögð einstaklings við 

streituvaldandi atburði eða aðstæðum sem einstaklingurinn upplifir. Kreppukenningar 

má rekja aftur til fjórða áratugar síðustu aldar þegar Erich Lindemann (1944) hóf að fjalla 

um viðbrögð einstaklinga sem lifðu af mannskæðan eldsvoða í Boston. Caplan (1964) 

þróaði kenningu Lindemann áfram og greindi hann meðal annars frá því að kreppa verður 

ekki einungis í kjölfar óvæntra atburða heldur getur kreppa einnig orðið í kjölfar eðlilegra 

atburða líkt og fæðingu barns eða fráfalls aldraðs foreldris (Regehr, 2011).  

Viðbrögðum við kreppu hefur verið skipt í fjögur stig en þau eru: Loststig, viðbragðs- 

eða varnarstig, úrvinnslustig og endurskipunarstig. Loststig lýsir fyrstu viðbrögðum 

einstaklings við áfallinu. Þetta stig stendur yfirleitt yfir í stuttan tíma eða frá nokkrum 

augnablikum upp í nokkra daga. Fyrstu viðbrögð einstaklinga við áföllum eru mjög 
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mismunandi en mikilvægt er að þeir fái svigrúm fyrir þær tilfinningar sem þeir upplifa í 

kjölfar áfallsins. Á loststiginu er algengt að einstaklingar upplifi óraunveruleikatilfinningu. 

Þegar einstaklingar eru farnir að átta sig á raunveruleika áfallsins tekur viðbragðs- eða 

varnarstigið við. Það varir lengur en loststigið eða frá nokkrum vikum upp í nokkra 

mánuði. Það að horfast í augu við raunveruleikann er sárt og einstaklingum á þessu stigi 

getur fundist framtíðin óyfirstíganleg. Einstaklingar bregast við þessum tilfinningum með 

ákveðnum varnarháttum en það eru ómeðvituð viðbrögð einstaklinga til að draga úr 

áhrifum þessara erfiðu tilfinninga. Sem dæmi um varnarhætti má nefna afneitun. Líkt og 

á loststiginu er mikilvægt að gefa einstaklingum svigrúm fyrir þessar tilfinningar og hafa 

skal í huga að slíkir varnarhættir eru eðlileg viðbrögð við áfalli. Þriðja stigið, úrvinnslustig, 

getur staðið yfir frá nokkrum mánuðum til tveggja ára. Á þessu stigi hafa einstaklingar 

ekki eins mikla þörf fyrir varnarhætti og áður. Þeir eru farnir að geta horfst í augu við 

raunveruleikann og finna leiðir til að takast á við vandann. Hafa verður þó í huga að 

einstaklingar á þessu stigi eru ennþá mjög viðkvæmir og þarf oft ekki mikið til að koma 

þeim úr jafnvægi. Mikilvægt er að einstaklingar finni fyrir stuðningi frá fagaðilum sem og 

öðru fólki í kringum þá. Á lokastigi kreppunnar, endurskipunarstiginu, er kreppan orðin 

hluti af lífsreyslu einstaklinga. Þeir hafa náð að vinna sig í gegnum kreppuna og áfallið 

hefur ekki truflandi áhrif á daglegt líf þeirra (Andrés Ragnarsson, 1997). 

Það að eignast barn fyrir tímann er streituvaldandi atburður og geta foreldrar upplifað 

það sem ákveðið áfall eða kreppu. Heilbrigðisstarfsfólk getur séð veikindi barnsins sem 

tímabundna erfiðleika á meðan foreldrar upplifa þau sem lífshættulegt ástand og ímynda 

sér allt það versta. Félagslegur stuðningur getur hjálpað einstaklingum að vinna úr kreppu 

og leitt til aukins persónulegs þroska (Askin, 2002; Spielman, V. og Taubman-Ben-Ari, O., 

2009). Það að stuðla að góðri upplifun foreldra er talið ákaflega mikilvægt þegar þeir eru 

að takast á við kreppu, líkt og að eignast fyrirbura (Hagen, Iversen og Svindseth, 2016). 

Það er því mikilvægt að starfsfólk sé meðvitað um þær tilfinningar sem foreldrar fyrirbura 

á vökudeild kunna að upplifa og þekki þá þætti sem stuðla að góðri upplifun foreldra.  

2.6 Félagsráðgjöf 

Félagsráðgjafi er lögverndað starfsheiti en í lögum um félagsráðgjöf nr. 95/1990 kemur 

fram að aðeins sá sem hefur lokið prófi í félagsráðgjöf frá Háskóla Íslands og fengið leyfi 

landlæknis má kalla sig félagsráðgjafa (Lög um félagsráðgjöf, nr. 95/1990).  
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Félagsráðgjafar hafa siðareglur félagsráðgjafa að leiðarljósi í sínu starfi en þar kemur 

meðal annars fram hver tilgangur félagsráðgjafar er, ásamt því hverjar skyldur 

félagsráðgjafa í starfi eru. Í siðareglunum segir að félagsráðgjafar skuli bera virðingu fyrir 

einstaklingum og réttindum þeirra, þeir skuli byggja upp gagnkvæmt traust og vinna að 

því að hjálpa einstaklingum að finna lausnir á vandamálum þeirra. Félagsráðgjafar skulu 

leitast við að upplýsa einstaklinga um réttindi þeirra og skyldur sem og að aðstoða þá við 

að finna út hvaða úrræði þeim standa til boða (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.).  

Í lögum um félagsráðgjöf nr. 95/1990 og siðareglum félagsráðgjafa segir að 

félagsráðgjafar séu bundnir þaganarskyldu í starfi sínu og á það einnig við eftir að þeir láta 

af störfum. Einungis má gera undantekningu á þagnarskyldu ef lögin kveða á um annað 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.; Lög um félagsráðgjöf, nr. 95/1990).  

Félagsráðgjafar starfa bæði í heilbrigðisþjónustu og félagsþjónustu, gjarnan í 

þverfaglegum teymum sem felst í samstarfi við aðrar fagstéttir með sameiginlegt 

markmið að leiðarljósi. Í slíkum teymum er hlutverk félagsráðgjafa miðlægt og leiðir af sér 

gott samstarf milli fagaðila innan teymisins. Góð samvinna innan slíks teymis er 

nauðsynleg og skilar góðri niðurstöðu (Sigrún Júlíusdóttir, 2006).  

Á sjúkrahúsum vinna um þrjátíu heilbrigðisstéttir sem allar hafa mismunandi 

sérþekkingu og koma á ólíkan hátt að málefnum sjúklinga. Félagsráðgjafar hafa mikla 

þekkingu á samfélagslegum úrræðum og félagslegri íhlutun og veita sjúklingum og 

fjölskyldum þeirra sálfélagslegan stuðning (Vigdís Jónsdóttir, 2006). 

Félagsráðgjafar veita skjólstæðingum aðstoð í formi viðtala. Þar fær félagsráðgjafinn 

upplýsingar um hvernig sjúklingurinn eða aðstandendur hans eru í stakk búnir til að takast 

á við veikindin og þeim breytingum sem því geta fylgt. Til dæmis veitir félagsráðgjafinn 

sjúklingnum eða aðstandendum upplýsingar um réttindi þeirra, ráðgjöf og stuðning. Þá 

getur félagsráðgjafinn einnig verið tengiliður fjölskyldunnar við aðrar stofnanir. Allt þetta 

miðar að því að auðvelda sjúklingum og aðstandendum að takast á við þær áskoranir sem 

þeir standa frammi fyrir (Vigdís Jónsdóttir, 2006).  

Á sjúkrahúsum í dag leitast fagfólk við að veita sjúklingum persónulega þjónustu og 

er gera þeim kleift að taka upplýstar ákvarðanir varðandi eigin heilsu. Þannig er hæfni 

sjúklingsins til sjálfstæðra ákvarðana höfð í forgangi, rétt eins og á sviði félagsráðgjafar 

(Allen, 2012). Samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga skulu upplýsingar varðandi heilsufar 
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og meðferð barna 16 ára og yngri veittar foreldrum þeirra (Lög um réttindi sjúklinga, nr. 

74/1997). Hlutverk félagsráðgjafa í heilbrigðisþjónustu eru margvísleg. Félagsráðgjafar 

hafa mikla þekkingu á félags- og umhverfislegum hindrunum og heilsufarslegum 

úrræðum og geta þeir aðstoðað sjúklinga við að finna úrræði sem hentar þeim. Þeir geta 

verið í samskiptum við ýmsar stofnanir sem veita samfélagsleg úrræði, svo sem 

félagsþjónustu, barnavernd, meðferðarstofnanir og fleira. Einnig geta félagsráðgjafar 

verið tengiliðir sjúklinga við ýmsa sérfræðinga er koma að sjúklingnum á einn eða annan 

hátt og tryggt gott upplýsingaflæði á milli sérfræðinga og sjúklinga. Félagsráðgjafar geta 

veitt sjúklingnum og aðstandendum hans upplýsingar varðandi réttindi hans og aðstoðað 

hann við að sækja þau réttindi sem hann getur átt, til dæmis hjá vinnuveitanda, 

opinberum stofnunum og stéttarfélögum. Félagsráðgjafar geta einnig veitt einstaklings-, 

fjölskyldu- og sambandsráðgjöf og aðstoðað sjúklinginn og fjölskyldu hans við að takast á 

við þær breytingar sem geta fylgt veikindum innan fjölskyldu (Allen, 2012).  
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3 Aðferð og framkvæmd  

Markmiðið með rannsókninni var að skoða upplifun foreldra af því að eignast fyrirbura 

sem og upplifun þeirra af því að samræma dvölina á vökudeild og lífið utan hennar. Í 

þessum kafla verður rannsóknaraðferðinni gerð skil. Farið verður yfir það hvernig úrtakið 

var valið og hvernig gagnasöfnun fór fram. Þá verður framkvæmd rannsóknar lýst, 

bakgrunnsupplýsingum þátttakenda gerð skil, farið yfir styrkleika og veikleika 

rannsóknarinnar sem og siðferðileg álitamál.  

3.1 Rannsóknaraðferðir og val á aðferð 

Innan félagsvísinda er yfirleitt unnið út frá tvenns konar rannsóknaraðferðum, annars 

vegar eigindlegum rannsóknaraðferðum (e. qualitative) og hins vegar megindlegum 

rannsóknaraðferðum (e. quantitative) (Padgett, 2008).  

Þegar skoða á reynslu eða upplifun fólks hentar eigindleg rannsókn betur heldur en 

megindleg. Með eigindlegum rannsóknaraðferðum fæst dýpri skilningur fólks á 

ákveðnum fyrirbærum heldur en í megindlegum rannsóknaraðferðum. Megindlegar 

rannsóknaraðferðir henta hins vegar betur þegar skoða á eitthvað sem hægt er að mæla 

sem og í samanburðarrannsóknum. Þegar notast er við megindlegar rannsóknaraðferðir 

hafa rannsakendur ákveðna tilgátu í upphafi rannsóknarinnar og telja sig vita hverju þeir 

eru að leita eftir. Í eigindlegum rannsóknaraðferðum vita rannsakendur hins vegar ekki 

eftir hverju er verið að leita (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Í þessu tilviki ákvað rannsakandi 

að nota eigindlega rannsóknaraðferð þar sem markmið rannsóknarinnar var að skoða 

upplifun einstaklinga af ákveðnu fyrirbæri.  

Þegar skoða á reynslu fólks eða upplifun henta viðtöl vel sem gagnasöfnunaraðferð. 

Innan eigindlegra rannsókna eru til nokkrar tegundir af viðtölum og má þar nefna, 

óstöðluð, hálf-stöðluð og stöðluð. Í hálf-stöðluðum viðtölum notast rannsakandi við 

svokallaðan viðtalsvísi sem samanstendur af opnum spurningum um efni 

rannsóknarinnar. Spurningarnar veita tækifæri til djúpra samræðna um efnið 

(Baumbusch, 2010). Í þessari rannsókn tók rannsakandi hálfstöðluð viðtöl við 

viðmælendur og notaðist við viðtalsvísi í viðtölunum (sjá viðauka 1).  

Við öflun gagna sem og greiningu þeirra var notast við fyrirbærafræði (e. 

phenomenology). Markmiðið með fyrirbærafræði er að kanna reynslu eða upplifun fólks 

án fyrirframgefinna hugmynda um hvað niðurstöðurnar leiði í ljós. Áhersla er lögð á að 
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skilja hvaða merkingu ákveðin reynsla hefur fyrir einstaklingana. Rannsakandi greinir 

ákveðin þemu í viðtölum þátttakendanna til að lýsa sameiginlegri upplifun þeirra af 

ákveðnu fyrirbæri (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Rannsakandi ákvað að notast við 

fyrirbærafræði þar sem markmiðið með fyrirbærafræði er í samræmi við markmið 

rannsóknarinnar, það er að kanna upplifun einstaklinga af ákveðnu fyrirbæri. Fyrirbærið 

að þessu sinni er þá upplifun foreldranna af því að eignast fyrirbura og að samræma 

dvölina á vökudeild við lífið utan hennar. 

3.2 Úrtaksaðferðir 

Markvissar úrtaksaðferðir miða að því að fá sem bestar upplýsingar um reynslu 

þátttakenda í ákveðnum aðstæðum. Þátttakendur eru valdir með hliðsjón af 

rannsóknarspurningunum (Devers og Frankel, 2000). Til þess að fá sem bestar upplýsingar 

um reynslu foreldra af því að eignast fyrirbura er leitað í smiðju foreldra sem eiga það 

sameiginlegt að búa yfir slíkri reynslu. Hér er því um að ræða markvisst úrtak þar sem 

þátttakendur í rannsókninni eru valdir vegna reynslu þeirra. Rannsakandi ákvað í samráði 

við leiðbeinanda að tekin yrðu viðtöl við foreldra fyrirbura sem voru á vökudeild árið 

2016. Ákveðið var að sneiða hjá því að taka viðtöl við foreldra sem misst höfðu barn sitt, 

foreldra veikra eða fatlaðra barna, til dæmis barna með hjartagalla, CP eða alvarlega 

sjúkdóma. Ástæðan fyrir því er sú að upplifun þeirra kann að litast af reynslu þeirra og 

ekki hægt að bera hana saman við upplifun foreldra heilbrigðra barna. Þá var einnig 

ákveðið að ekki yrðu tekin viðtöl við foreldra fjölbura þar sem upplifun þeirra kann að 

vera ólík upplifun foreldra einbura. Úrtakið er því foreldrar fyrirbura sem dvöldu á 

vökudeild og útskrifuðust árið 2016. Ástæðan fyrir því að ákveðið var að taka viðtöl við 

foreldra barna sem dvöldu á vökudeild árið 2016 er sú að líklegt er að upplifunin sé 

foreldrum ennþá fersk í minni þar sem ekki er of langt liðið síðan þau voru á vökudeild 

með barnið sitt. Þó er liðinn ákveðinn tími frá því að þeir voru á vökudeild með barnið svo 

líklegt er að þeir hafi náð að vinna að einhverju leyti úr kreppunni sem fylgdi áfallinu að 

eignast fyrirbura.  

Eftir að hafa fengið leyfi fyrir gerð rannsóknarinnar hjá siðanefnd 

heilbrigðisrannsókna á Landspítalanum (37/2017 - sjá viðauka) og framkvæmdastjóra 

lækninga, fékk rannsakandi lista frá Landspítalanum yfir 50 fyrirbura og foreldra þeirra 

sem uppfylltu skilyrðin fyrir þátttöku í rannsókninni. Því næst voru þátttakendur valdir 
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eftir hentugleika af listanum, það er þeir foreldrar sem voru með skráð heimilisfang á 

netinu og bjuggu á höfuðborgarsvæðinu þegar rannsóknin var gerð.  

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur þessarar rannsóknar eiga það sameiginlegt að hafa eignast fyrirbura sem 

dvelja þurftu á vökudeild Landspítalans. Rannsakandi sendi kynnisblað á foreldra ellefu 

fyrirbura sem voru valdir eftir hentugleika af listanum frá Landspítalanum. Þar af 

samþykktu sjö pör að taka þátt í rannsókninni en í tveimur tilfellum gátu feðurnir ekki 

verið viðstaddir viðtalið. Viðmælendur voru því fimm feður og sjö mæður á aldrinum  

27 – 39 ára og var meðalaldur þeirra 30,4 ár. Börnin voru öll fædd árið 2016 og var 

meðgöngulengd á bilinu 28 vikur til rúmlega 36 vikur. Börnin voru á bilinu 1200 – 3600 

grömm við fæðingu.  

3.4 Framkvæmd og gagnasöfnun 

Rannsóknarvinnan hófst með gerð rannsóknaráætlunar vorið 2017. Viðtalsvísir var gerður 

í september sama ár ásamt því að sótt var um leyfi fyrir gerð rannsóknarinnar. Viðtöl við 

þátttakendur voru síðan tekin í október. Misjafnt var hversu löng viðtölin voru en þau 

voru á bilinu 25 – 50 mínútur. 

Við gerð þessarar rannsóknar voru tekin hálf-stöðluð viðtöl við þátttakendur og fóru 

viðtölin fram á heimilum þátttakenda. Rannsakandi notaðist við viðtalsvísi sem 

samanstóð af spurningum um bakgrunn þátttakenda, fjölskylduhagi, félagslega stöðu og 

stuðningskerfi. Rannsakandi bað þátttakendur að lýsa þeim tilfinningum sem upp komu 

þegar barn þeirra kom of snemma í heiminn. Þá voru þátttakendur einnig beðnir að lýsa 

upplifun þeirra af því að samræma dvölina á vökudeild og skyldur þeirra utan 

vökudeildarinnar, ásamt upplifun þeirra af vökudeildinni sjálfri. Rannsakandi lagði áherslu 

á að gefa þátttakendum svigrúm til að tjá sig óhindrað um upplifun þeirra. 

3.5 Úrvinnsla gagna  

Við úrvinnslu gagna notaðist rannsakandi við kóðun (e. coding) en hún felst í því að 

rannsakandi reynir að koma auga á ákveðin þemu í viðtölunum. Það gerir hann með því 

að lesa hvert viðtal mörgum sinnum yfir (Esterberg, 2002). Þemagreining er aðferð sem 

nota má til að greina gögn sem safnað hefur verið í eigindlegum rannsóknum, til dæmis 

þar sem notuð eru viðtöl og fjallað er um huglæga reynslu fólks. Þemagreining er vel þekkt 
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greiningaraðferð þar sem farið er í gegnum gögnin á kerfisbundinn hátt í því skyni að 

varpa ljósi á viðfangsefnið (Percy, Kostere og Kostere, 2015). Greining gagnanna fór fram 

samhliða gagnaöflun. Viðtölin voru tekin upp með hljóðupptökutæki sem rannsakandi 

afritaði svo orðrétt í tölvu. Síðan notaðist hann við kóðun og þemagreiningu við úrvinnslu 

gagnanna. Við hvert viðtal voru skrifaðar athugasemdir og notaði rannsakandi liti til að 

greina viðtölin í þemu. Þannig var upplifun af vökudeild litað blátt, félagslegur stuðningur 

appelsínugulur og svo framvegis.  

3.6 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Styrkleiki rannsóknarinnar er einna helst sá að hún varpar ljósi á upplifun tólf foreldra af 

því að eignast fyrirbura hér á landi sem og upplifun þeirra af því að samræma dvölina á 

vökudeild við lífið utan hennar. Rannsóknin leiðir til aukinnar þekkingar á þessu sviði og 

leggur grunn að enn frekari rannsóknum.  

Veikleikar rannsóknarinnar eru þeir að hópurinn sem tók þátt í rannsókninni er frekar 

einsleitur. Ekki voru tekin viðtöl við foreldra sem misst höfðu barn sitt, foreldra veikra eða 

fatlaðra barna, til dæmis barna með hjartagalla, CP eða annað. Þá var eingöngu talað við 

foreldra einbura. Foreldrarnir sem tóku þátt í þessari rannsókn voru allir í sambúð eða 

giftir og því ekki hægt að segja til um hvort munur sé á upplifun einstæðra foreldra á 

vökudeild og annarra foreldra. Fyrirburarnir sem um ræðir í þessari rannsókn voru fyrstu 

börn allra mæðranna sem tóku þátt, en tveir feður áttu börn úr fyrri samböndum. Einnig 

voru allir þátttakendurnir búsettir á höfuðborgarsvæðinu og má segja að það sé ákveðinn 

veikleiki, því mögulegt er að foreldrar á landsbyggðinni hafi aðra upplifun en foreldrar á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem vökudeildin er staðsett í Reykjavík. Þá er ekki er hægt að 

alhæfa um niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem viðmælendur voru aðeins 12 og því 

endurspegla niðurstöðurnar einungis upplifun þessara einstaklinga.   

3.7 Siðferðileg álitamál 

Rannsakandi fékk leyfi fyrir gerð rannsóknarinnar hjá siðanefnd heilbrigðisrannsókna á 

Landspítalanum (37/2017). Siðanefndin starfar eftir lögum um vísindarannsóknir á 

heilbrigðissviði nr. 44/2014 og er markmið laganna að tryggja það að hagsmuna 

þátttakenda sé gætt (Jón G. Snædal og Jónína Sigurðardóttir, 2016; Lög um 

vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 44/2014). Við gerð rannsóknarinnar hafði 
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rannsakandi Siðareglur félagsráðgjafa að leiðarljósi og vann samkvæmt lögum um 

vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 44/2014).   

Talað hefur verið um fjórar meginreglur í siðfræði heilbrigðisgreina sem mikilvægt er 

að hafa í huga en þær eru sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og 

réttlætisreglan. Sjálfræðisreglan lýsir því að bera skuli virðingu fyrir einstaklingnum og 

sjálfræði hans. Í því felst meðal annars að þátttakendur þurfa að skrifa undir upplýst 

samþykki og rannsakandi þarf að upplýsa þá um það að þeir geti hætt þátttöku hvenær 

sem er (Sigurður Kristinsson, 2013). Þátttakendur þessarar rannsóknar fengu 

kynningarbréf um rannsóknina (sjá viðauka 2). Þá lagði rannsakandi fram skriflegar 

upplýsingar fyrir þátttakendur vegna þátttöku þeirra í rannsókninni sem þeir skrifuðu 

undir (sjá viðauka 3). Rannsakandi gerði þátttakendum ljóst að þeir áttu möguleika á að 

hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem var. Þá var þátttakendum rannsóknarinnar 

einnig gerð grein fyrir því áður en viðtölin hófust að fullur trúnaður ríkti og þess yrði gætt 

að persónuupplýsingar verði ekki rekjanlegar.  

Skaðleysisreglan kveður á um að rannsóknin má ekki fela í sér óþarfa áhættu fyrir 

þátttakendur eða valda þeim skaða (Sigurður Kristinsson, 2013). Rannsakandi gætti þess 

að þvinga ekki viðmælendur til að svara spurningum eða tjá sig um reynslu sem þeir voru 

ekki tilbúnir til að tjá sig um.  

Velgjörðarreglan byggir á því að markmið rannsókna sé að láta gott af sér leiða og ber 

rannsakendum að velja þær leiðir sem bera minnstan skaða og framkvæma einungis 

rannsóknir sem eru til hagsbóta fyrir samfélagið. Réttlætisreglunni er ætlað að vernda 

veika hópa samfélagsins líkt og börn, fátæka og fanga fyrir áhættu sem rannsóknir geta 

skapað (Sigurður Kristinsson, 2013).  

Þegar um viðtöl er að ræða geta brotist fram erfiðar tilfinningar hjá viðmælendum 

sem rannsakandi er ekki fær um að takast á við (Sigurður Kristinsson, 2013). Þar sem þetta 

getur verið viðkvæmt hafði Anna Guðrún Norðfjörð, félagsráðgjafi á Kvennadeild 

Landspítalans, tekið það að sér að veita þátttakendum aðstoð í formi viðtals ef viðtöl 

rannsóknarinar kynnu að ýfa upp erfiðar tilfinningar hjá þeim (sjá viðauka 4).   

Erfitt getur reynst að tryggja réttmæti eigindlegra viðtala þar sem þekking og viðhorf 

rannsakanda geta litað rannsóknargögnin og rannsóknarferlið í heild. Rannsakandi þarf 

að vera meðvitaður um eigin gildi og viðhorf og geta lagt þau til hliðar við gerð 
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rannsóknarinnar. Til að auka réttmæti eigindlegra rannsókna er mikilvægt að rannsakandi 

sé heiðarlegur og nákvæmur í samskiptum við viðmælendur og leitist við að byggja upp 

gagnkvæmt traust (Helga Jónsdóttir, 2013). Rannsakandi leitaðist við að setja sínar 

persónulegu skoðanir og viðhorf til hliðar við gerð rannsóknarinnar. Þá lagði hann sig fram 

við að vera skýr í samskiptum við viðmælendur sína, sýna þeim virðingu og byggja upp 

gagnkvæmt traust. 

Tekið skal fram að til að gæta þess að þátttakendur rannsókarinnar þekkist ekki voru 

þeim gefin dulnefni við gerð rannsóknarinnar. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður úr viðtölunum. Þar sem þátttakendur í 

þessari rannsókn voru einungis tólf er ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum hennar en 

þó geta þær varpað ljósi á ákveðna sameiginlega þætti.  

Hér á eftir verða þátttakendur rannsóknarinnar kynntir og þeim gefin dulnefni. Þá 

verður farið yfir þemun sem rannsakandi greindi í viðtölunum og vitnað í frásagnir 

viðmælenda því til stuðnings.  

4.1 Kynning á þátttakendum 

Viðmælendur í rannsókninni voru tólf og áttu það sameiginlegt að hafa eignast fyrirbura 

sem dvaldi á vökudeild Landspítalans árið 2016.  

Viðmælendur eitt verða hér kallaðir Ari og Anna. Ari á eina stjúpdóttur úr fyrra 

sambandi. Ari og Anna eiga saman eina dóttur sem fæddist rúmum sjö vikum fyrir tímann. 

Hún dvaldi á vökudeild í rúmar tvær vikur. Þau voru bæði á vinnumarkaði þegar dóttir 

þeirra fæddist.  

Viðmælendur tvö köllum við Baldur og Birnu. Þau eiga saman eina dóttur sem fæddist 

fjórum vikum fyrir tímann og dvaldi á vökudeild í um það bil eina viku. Baldur og Birna 

voru bæði á vinnumarkaði á þeim tíma sem dóttir þeirra fæddist.  

Viðmælandi þrjú verður kallaður Dagrún. Dagrún er í sambúð með barnsföður sínum 

en hann gat því miður ekki verið viðstaddur viðtalið. Barnsfaðir Dagrúnar á tvö börn úr 

fyrri samböndum. Saman eiga þau eina dóttur sem fæddist sjö vikum fyrir tímann og 

dvaldi í um það bil tvær vikur á vökudeild. Dagrún var í námi þegar dóttir þeirra fæddist 

en barnsfaðir hennar var á vinnumarkaði. Barnsfaðir Dagrúnar verður hér kallaður Davíð.  

Viðmælendur fjögur eiga saman eina dóttur sem fæddist rúmum þremur vikum fyrir 

tímann og var á vökudeild í eina til tvær vikur. Þeir verða hér eftir kallaðir Elvar og Eydís. 

Þegar dóttir þeirra fæddist voru Elvar og Eydís bæði á vinnumarkaði.  

Viðmælendur fimm, sem verða hér kallaðir Friðrik og Fanney, eiga saman einn son 

sem fæddist 12 vikum fyrir tímann og var á vökudeild í sjö til átta vikur. Friðrik og Fanney 

voru bæði á vinnumarkaði þegar sonur þeirra kom í heiminn.  
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Viðmælendur sex verða hér kallaðir Gyða og Gunnar. Þau eiga saman eina dóttur sem 

kom í heiminn fimm vikum fyrir tímann og dvaldi á vökudeild í um það bil eina viku. Gyða 

og Gunnar voru bæði á vinnumarkaði þegar dóttir þeirra fæddist.  

Viðmælanda sjö köllum við Helgu. Helga og eiginmaður hennar eiga saman einn son 

sem fæddist rúmum sex vikum fyrir tímann og var á vökudeild í tvær til þrjár vikur. Þegar 

sonur þeirra fæddist var Helga á vinnumarkaði en eiginmaður hennar var í námi. Því miður 

gat eiginmaður Helgu ekki verið viðstaddur viðtalið. Hann verður hér kallaður Hafþór.  

4.2 Tilfinningar foreldra í kjölfar fyrirburafæðingar 

Í viðtölunum voru viðmælendur beðnir að lýsa þeim tilfinningum sem þeir upplifðu þegar 

barnið þeirra kom í heiminn, fyrr en áætlað var. Í ljós kom að tímabilið einkenndist af álagi 

og miklum tilfinningum. Það var sameiginleg reynsla allra viðmælenda að það var ákveðið 

áfall að ganga í gegnum þá reynslu að eignast fyrirbura. Eins og Friðrik nefnir er það ekki 

á áætlun hjá neinum. 

Það var verið að undirbúa skurðstofu og hann var bara að koma og maður vissi ekki 

neitt um fyrirbura eða svoleiðis, maður var ekki búinn að kynna sér það enda er það 

ekki á áætlun hjá neinum að eignast fyrirbura. 

Þegar tilfinningar foreldranna eru skoðaðar kemur í ljós að aðeins einn viðmælandi af tólf 

hafði orð á því að hafa fundið fyrir gleði við fæðingu barnsins. Hins vegar töluðu allir 

viðmælendur um stress, hræðslu og óöryggi. Einn viðmælandinn lýsti því að hafa upplifað 

hamingjutilfinningu skömmu eftir fæðingu þegar barnið var komið á vökudeildina. Hann 

veitti því athygli að starfsfólk vökudeildarinnar óskaði þeim til hamingju. Hann segir:  

Það voru líka allir sem heilsuðu manni, ég tók sérstaklega eftir því aðallega svona 

fyrstu dagana, tóku í hendina á manni og sögðu „sæll ég heiti ----  og til hamingju“, 

það var alltaf til hamingju, þú veist af því að þetta er fagnaðarerindi að eignast barn, 

það var ekkert svona æi eða eitthvað svoleiðis... 

Allir þátttakendur lýstu því að hafa upplifað mikið álag og kvíða í kringum fæðinguna. Þeir 

vissu ekki við hverju var að búast og óttuðust um heilsu og framtíð barnsins. Helga lýsir 

því þannig: „Það var kannski aðallega bara hræðsla og óvissa, maður vissi bara ekkert hvað 

var að fara að gerast“. 
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Vegna veikinda Birnu á meðgöngu þurfti að setja hana af stað fyrr en áætlað var. Birna 

og Baldur lýstu miklu stressi fyrir fæðinguna eftir að Birna hafði farið í vaxtarsónar og 

fengið þær fréttir að dóttir þeirra væri mjög lítil. Birna segir:  

Sko fyrst þegar við komumst að því að hún væri svona lítil, þegar við fórum í 

vaxtarsónar þá var maður bara held ég smeykur, bara að það væri ekki allt 

nákvæmlega eins og það ætti að vera þó það hefði getað verið verra, það er ótrúlega 

óþægilegt, með fyrsta barn og bara þú veist, eitthvað svona, að hún væri bara miklu 

minni en hún ætti að vera og svona að ef ég myndi ganga fulla meðgöngu þá gæti 

verið að það væri eitthvað meira að og svona. Svo þarna þegar hún fæddist þá vissi 

maður ekki alveg hvernig maður átti að vera og þú veist, þetta var ekki svona þessi 

upplifun sem maður hélt að þetta yrði að eignast barn og eitthvað svona þú veist, 

best í heimi og svona, þetta var meira bara pínu svona kvíði og pínu skrítið og manni 

fannst hún svo ótrúlega viðkvæm eitthvað. 

Í flestum viðtölunum kom fram að fæðinguna bar skyndilega að. Foreldrarnir fengu því 

ekki tíma til að undirbúa sig og gera sér í hugarlund hvernig aðstæður yrðu fyrst eftir 

fæðingu barnsins. Ari og Anna nefndu að þau hefðu ekki áttað sig almennilega á því strax 

að þau hefðu verið að eignast barn, fæðinguna hefði borið svo brátt að. Anna lýsir því 

þannig: 

Hún kemur svo hratt að maður svona nær ekkert alveg að melta þetta strax. Ég man 

að daginn eftir þá fórum við út um morguninn og fengum okkur kaffi og við bara 

svona sátum og bara: „við vorum að eignast barn í gær“, þú veist, þetta var svona 

svolítið súrrealískt. 

Eydís og Elvar taka í sama streng og segja þetta ekki hafa verið raunverulegt fyrst um sinn. 

Eydís segir: „Af því að það var bráðakeisari svo í lokin að þá var maður bara í sjokki…þetta 

var svona ekki beint raunverulegt fyrst“.  

Hraðinn í kringum fæðinguna og aðskilnaðurinn við barnið strax eftir fæðingu olli 

ýmsum áhyggjum hjá viðmælendum. Tveir viðmælendur lýstu því að þeir hafi upplifað 

óöryggi í sambandi við að þekkja barnið sitt aftur eftir að búið var að fara með það inn á 

vökudeild. Elvar lýsti því svona: 

Síðan þú veist fara einhverjar svona skrítnar hugsanir í gegnum hausinn á manni. „Var 

eitthvað mix uppá fæðingardeildinni?“ Í alvöru talað, af því að maður sá hana ekki 

strax sko. En svo sér maður alveg sko, hún er nauðalík mér. 

Gyða upplifði þetta einnig en hún lýsti því svona: 
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Ég var mest hrædd um hérna „mun ég þekkja hana aftur?“. Af því þú veist, maður sá 

hana smá og svo bara tóku þeir hana og svo bara var hún farin. Ég var svo stressuð 

yfir því, ég var alveg bara svona „það er eins gott að þau setji á hana armbandið“ af 

því að ég man að það var eitthvað að detta af og svona, mér fannst það eitthvað svo 

stressandi.  

Þegar viðmælendur voru spurðir út í upplifun þeirra af því þegar þeir fengu að halda á 

barninu í fyrsta skipti kom í ljós að margir þeirra upplifðu óöryggi fyrst um sinn. Þeir fundu 

fyrir vanmætti og hræðslu vegna smæðar barnanna og viðkvæmni. Friðrik lýsir því til 

dæmis á þennan veg: „Mér fannst rosalega erfitt að halda á barni sem var svona lítið og 

brothætt, það venst, eða þú veist svona, mér fannst það óþægilegt fyrst en svo kom það“. 

Birna lýsir því einnig að hún hafi verið smeyk við að halda á dóttur sinni fyrst um sinn og 

fannst öruggara að hafa hana á hitadýnunni sem hún lá á og með öndunarnemann.  

Þú veist ég var bara pínu smeyk við að halda á henni og svona, þó að það væri allt í 

lagi þannig séð, þú veist, að hafa hana og svona en manni fannst svona 

einhvernveginn bara, það var betra að hafa hana þarna þú veist með 

öndunarnemann og á dýnunni. 

4.3 Upplifun af vökudeild 

Í viðtölunum voru viðmælendur beðnir að lýsa upplifun þeirra af vökudeildinni og voru 

allir sammála um mikilvægi þess starfs sem þar er unnið. Í öllum viðtölunum kom fram að 

starfsfólk deildarinnar væri frábært og nokkrir viðmælendur komu inn á það að hafa 

fundið mikla hlýju og nærgætni frá starfsfólkinu. Þessi hlýja framkoma starfsfólks hafði 

greinilega jákvæð áhrif á upplifun viðmælenda af vökudeildinni og skipti þá miklu máli. 

Aðspurð hvernig upplifun þeirra af vökudeildinni væri sagði Anna: „Náttúrulega alveg 

bara frábær. Starfsfólkið bara á einhvern veginn hug manns og hjarta“. Ari tók undir það 

og sagði: 

Já mér fannst það standa upp úr alveg bara, það var svo fagleg þjónusta en það var 

líka þessi hlýja og svona umhyggja sem þú getur ekki einhvern veginn pantað, 

skilurðu. Þú getur fengið alla faglegu þjónustuna og treyst á það og allt svoleiðis en 

það var líka þessi hlýja. 

Enginn viðmælenda hafði áður átt barn á vökudeild eða hafði leitt hugann að því á 

meðgöngu að þurfa hugsanlega að nýta sér þjónustu vökudeildarinnar. Friðrik lýsir 

upplifun sinni af vökudeildinni og starfsfólki hennar á þennan veg: 
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Auðvitað er sjokkerandi að lenda í þessari stöðu og sjá þetta allt og upplifa þetta allt 

og ég óska engum að vera þarna og vera í þessari stöðu en ef þú ert í þessari stöðu 

þá viltu vera þarna með þessu fólki. 

Flestir viðmælendur sögðu að upplýsingagjöf á vökudeildinni hefði verið mjög góð og það 

hefði veitt þeim ákveðið öryggi. Þeim þótti gott að starfsfólk væri hreinskilið og gæfi þeim 

reglulega upplýsingar um meðferð og ástand barnsins. Fanney lýsir því svona: „Við 

fengum bara rosa góðan tíma og það var enginn sem var að fegra hlutina. Við fengum að 

heyra bara allt alveg eins og var og það líka veitir manni svolítið öryggi“.  

Í tveimur tilvikum fannst viðmælendum upplýsingagjöf þó ábótavant. Í öðru tilvikinu 

upplifðu viðmælendur misvísandi skilaboð frá starfsfólki og það olli þeim óöryggi. Gunnar 

lýsir því svona: 

Já ég held að það sé líka kannski það að margir starfsmenn á vökudeildinni og 

fæðingardeildinni á mismunandi aldri með mismunandi reynslu og það var svolítið 

svona, ég veit ekki alveg hvað ég á að kalla það, svona alls kyns ráð, allir með sín ráð 

og þau oft svona sköruðust ansi mikið þannig að skilaboðin voru kannski ekki nógu 

skýr alltaf sko. Ein skilaboðin voru kannski einn daginn er sondan í lagi, annan daginn 

er sondan slæm, einn daginn er brjóstamjólkin must sko, hinn daginn skiptir það ekki 

máli. 

Í hinu tilvikinu sögðust Baldur og Birna hafa vaknað við það að verið var að taka dóttur 

þeirra og fara með hana inn á vökudeild. Hún hafði ekki þurft að fara strax inná vökudeild 

eftir fæðingu þar sem allt leit vel út. Þau sögðu það hafa verið mjög óþægilegt að vakna 

upp við þetta og fannst að starfsfólkið hefði mátt vekja þau og láta þau vita. Baldur sagði 

svona frá:  

Það var mjög skrítið. Þetta er bara svona einhver tilfinning sem alveg situr í mér, af 

því að maður er einhvern veginn bara mjög andlega þreyttur en síðan vaknar maður 

bara “hvar er barnið mitt?”. Þú veist, maður hafði ekki áhyggjur eða neitt en þetta 

var samt bara einhvern veginn, það var eitthvað svona mjög erfitt við þetta . 

Sumir viðmælendur höfðu fengið að sjá vökudeild fyrir fæðingu barnsins og sögðu þeir 

það hafa gert þeim kleift að undirbúa sig örlítið betur en þau hefðu annars haft möguleika 

á að gera. Til dæmis lýsti Dagrún því þannig: 

Við fengum að fara í svona kynnisferð og það var mjög gott. Það hjálpaði mjög mikið, 

svona þar sem maður getur oft verið með kvíða fyrir nýjum aðstæðum að þá var 

þetta mjög hjálpsamt.  
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Eydís og Elvar náðu ekki að sjá vökudeildina fyrir fæðingu dóttur sinnar og segir Elvar að 

hann hafi ekki vitað hvað vökudeild var. Aðspurð hvernig þeim fannst að koma inn á 

vökudeild sagði Eydís:  

Já það var óþægilegt fyrst, bara píp allstaðar í kring út um allt og maður var alltaf að 

fylgjast með. Það var bara þegar hún var tengd við svona undir fætinum, svona 

súrefnismettun og þá losnaði það stundum aðeins frá og byrjaði að pípa það var, 

maður var fyrst svona óöruggur en svo, eða ég allavega hætti að hugsa um þetta píp 

og fór bara að einbeita mér að henni. 

Í viðtölunum komu nokkrir viðmælendur inn á plássleysi á vökudeild og skort á aðstöðu 

til að geta dvalið hjá barni sínu allan sólarhringinn þann tíma sem barnið var á deildinni. 

Þá gerðu þeir þrengsli á stofunum að umtalsefni sem hefði gert það að verkum að erfitt 

hefði verið að fá næði. Ari sagði:   

 Já og rosalega gott andrúmsloft og allt starfsfólkið rosalega hjálplegt og svoleiðis. 

Það eina sem ég myndi vilja setja út á þarna upp á vökudeild er bara plássleysi. Það 

er rosa þröngt fyrir tvo foreldra að vera inní einhverjum svona bás með skilrúm á 

milli.  

Þeir töluðu sérstaklega um að það vantaði aðstöðu fyrir maka á vökudeildinni því það 

myndaði auka álag að þurfa að finna tíma til að makinn gæti komist heim, fengið sér að 

borða, farið í sturtu og annað slíkt. Birna lýsti því þannig:   

Já þú veist líka bara þegar maður er á þessu prógrammi þarna þriggja tíma og 

eitthvað svona, bara það svona að hann þurfi einhvern veginn að finna tíma til að 

fara heim til að fara í sturtu skilurðu, það var pínu auka stress einhvern veginn, þú 

veist að það væri ekki einhvers staðar bara einhver aðstaða fyrir hann til að fara í 

sturtu þú veist af því að það var ekki í boði á sængurlegunni, sem að maður skilur 

alveg upp að einhverju marki, en þú veist þetta var svona pínu einhvern veginn auka 

stress á stressandi tíma að púsla einhvern veginn þannig að hann gæti komist í sturtu 

og fengið sér að borða og eitthvað svona. 

Nokkrir viðmælendur nefndu einnig hversu slæmt það væri að það væri engin aðstaða 

fyrir foreldra á næturnar og lýstu þeim tilfinningum sem þeir upplifðu þegar þeir þurftu 

að fara heim án barnsins. Helga lýsti því þannig:  

Það er náttúrulega eins og flestir tala um það er þetta, þú veist það er engin aðstaða 

fyrir foreldra á nóttunni, að þú þurfir að fara, það var alveg sko. Ég hef oft hugsað um 

það að það hefur örugglega bara haft einhver svona djúpstæð áhrif á mann. Það er 

mjög ónáttúrulegt að aðskilja móður og nýbura, þannig að ég var svo ósátt við þetta, 

að þurfa á hverju einasta kvöldi að fara í gegnum þessa kveðjustund sko, það var 

mjög erfitt.  
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Baldur og Birna tóku í sama streng og Helga og sögðu:  

Það sem okkur fannst erfiðast í eftirleikunum, þegar hún var komin inn á vökudeild, 

við fengum herbergi á fæðingarganginum í fjórar nætur, en svo eftir þann tíma þá 

erum við bara send heim. Það var mjög skrítin tilfinning að koma heim barnlaus .  

Þá töluðu nokkrir viðmælendur um að starfsfólk hefði gert sér far um að kenna þeim og 

leiðbeina við umönnun barnsins og því hefði dvölin á vökudeild verið ákveðinn skóli fyrir 

þá. Til dæmis sögðu Fanney og Friðrik frá því að þau hefðu farið á endurlífgunarnámskeið 

á vegum vökudeildarinnar og það hefði komið syni þeirra til bjargar fyrstu vikuna heima 

þegar honum svelgdist á og náði ekki andanum. Fanney lýsir þessu svona:  

Það voru líka bara ákveðin forréttindi að fá að fara í gegnum svona allt. Til dæmis að 

gefa barni stíl, við vorum bara „hvernig gefur maður barni stíl?“, okkur var bara kennt 

það, hann fór í bað og okkur var bara kennt hvernig væri best að halda á börnum í 

baði. Þetta var líka ákveðinn skóli og forréttindi fyrir okkur að fá að fara í gegnum 

þetta með sérfræðingum, svo fórum við náttúrulega á endurlífgunarnámskeið sem 

allir fara á. 

Baldur var á sama máli og Fanney og sagði að dvölin á vökudeild hefði kennt honum 

margt:  

Það er náttúrulega ótrúlega gott að fá aðhaldið sem að maður þurfti, þú veist bara 

fyrir mig að fá að læra að gefa pela og svona þú veist venjast þessu að fara og hita 

mjólk og eitthvað svona alls konar. Hefði hún verið alveg hraust en svona lítil, hún 

hefði alltaf þurft þetta virkilega aðhald sko hvað gjafir og mat varðar, þó maður hefði 

ekki þurft að hafa áhyggjur kannski af líkamshita en það hefði verið mjög erfitt að 

koma sér einhvern veginn inn í það ekki hafandi farið á vökudeildina þannig að það 

var ótrúlega dýrmætt, þar lærði maður bara pínu tökin.  

Það að fá að sjá myndir af öðrum börnum sem höfðu verið á vökudeildinni veitti nokkrum 

viðmælendum stuðning eins og fram kemur í viðtali við Ara: „Það var eitt sem hjálpaði 

mér alveg svakalega mikið fannst mér og það var að sjá myndirnar sem eru á 

vökudeildinni“. Aðspurður hvernig myndir það væru og hvernig þær hafi hjálpað sagði Ari: 

Það eru sem sagt myndir af fyrirburum þegar þeir fæddust og svo aftur þegar þeir 

eru orðnir eldri. Á myndunum var fæðingarþyngd barnanna og þetta var náttúrulega 

fyrsta barn hjá okkur og maður hafði engin viðmið, þú veist, okei 8 merkur, er það 

lítið eða mikið? En svo sá maður á þessum myndum fyrirbura sem voru alveg niður í 

nokkur hundruð grömm og svo mynd af þeim þegar þeir voru orðnir eldri.  

Í nokkrum viðtölum kom fram ánægja með kengúrumeðferðina. Viðmælendur áttu það 

sameiginlegt að þykja það mikils virði að fá að vera í snertingu við barnið og fannst það 
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hjálpa þeim við að tengjast þeim. Friðrik lýsti því hvernig kengúrumeðferðin hefði hjálpað 

honum að tengjast syni sínum. 

Þú veist þetta er náttúrulega allt öðruvísi fyrir mig, ég er náttúrulega ekki að ganga 

með barnið, þannig að maður bara notar sínar leiðir svona öðruvísi til að tengjast og 

þessi kengúruaðferð hjálpaði mér allavega alveg svakalega mikið. 

4.4 Stuðningur 

Allir viðmælendur töluðu um að þeir hefðu gott stuðningsnet og hefðu fengið einhvers 

konar aðstoð eða stuðning frá ættingjum eða vinum. Misjafnt var þó hversu mikið 

viðmælendur sóttu í þá aðstoð en sögðu jafnframt að ef þá hefði vantað aðstoð hefði 

verið auðvelt að fá hana.  

Ari og Anna sögðust hafa fengið stuðning frá fjölskyldu og vinum og þá sérstaklega frá 

móður Önnu. Hún var þó stödd erlendis þegar dóttir Ara og Önnu kom í heiminn og þótti 

Önnu það svolítið erfitt. Hún segir þó að það hafi líka haft jákvæðar hliðar og lýsir þessu 

svona: 

Þetta var pínu erfitt sko af því að hún var erlendis þegar þetta gerist, hún ætlaði 

ekkert að missa af þessu, þetta náttúrulega gerist svo fljótt sko og hún hélt að hún 

hefði nægan tíma en hún var úti og það var kannski bara erfiðast því eins og ég segi 

hún svona stendur okkur næst sko en síðan á móti kemur að kannski var það bara 

jákvætt, því eins og ég segi heimsóknir inn á vökudeild eru svo takmarkaðar og maður 

er svo, bara þú veist í þessum fókus. ... Þannig að sko líka að því leytinu var það gott 

að þá bara að einbeita sér að því án þess að þurfa að vera að hafa áhyggjur af þú veist 

fólki að vera að reyna að hafa samband. 

Baldur og Birna sögðu að á meðan þau voru á vökudeildinni með dóttur þeirra hefðu 

fjölskyldur þeirra aðstoðað þau til dæmis með því að koma með mat handa Baldri, þvo 

þvott fyrir þau og koma með föt handa dóttur þeirra á sjúkrahúsið svo eitthvað sé nefnt. 

Þau sögðu jafnframt: „Við vorum jú, bara allt sem okkur vantaði gátum við sótt bara án 

vandræða þannig lagað“.  

Dagrún sagði að hún og Davíð hefðu ekki þurft neina sérstaka aðstoð með barnið en 

ættingjar þeirra og vinir hafi verið duglegir að koma í heimsókn. Hún sagði: 

Við þurftum í rauninni enga aðstoð með barnið þannig séð, því við vorum bara bæði 

heima með hana. Davíð var ekkert byrjaður að vinna þannig séð. Aðallega var bara 

fólk að kíkja í heimsókn. En alla þá aðstoð sem við þurftum fengum við.  
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Elvar og Eydís sögðust vera með mjög gott stuðningsnet í kringum sig og að þau hafi getað 

leitað mikið til fjölskyldunnar þegar á þurfti að halda. Til dæmis segir Eydís að hún og 

dóttir þeirra Elvars hafi verið mikið hjá foreldrum hennar þegar Elvar fór að vinna.  

Þegar hann byrjaði að vinna þá komu foreldrar mínir í staðinn. Ég fór bara alltaf og 

var heima hjá þeim. ... Já þegar hann fór að vinna svona marga daga í röð eða eitthvað 

þannig þá var ekkert mál fyrir mig að gista og svoleiðis. 

Eydís segir einnig að dóttir þeirra hafi fengið ungbarnakveisu eftir að þau komu heim af 

vökudeildinni og það hafi verið mjög erfiður tími. Þá hafi fjölskyldan hjálpað þeim mikið. 

Hún sagði: „Ég man bara fyrsta kvöldið þá fór ég bara sko að gráta með henni og hringdi í 

Elvar og hringdi í mömmu og þau komu öll. Það vantaði ekki sko“. 

Friðrik og Fanney hafa sömu sögu að segja. Þau eru með gott bakland sem veitti þeim 

mikinn stuðning. Fjölskyldan hjálpaði þeim til dæmis við að þvo þvott, þrífa íbúðina og 

fleira. Eins komu vinkonur Fanneyjar og borðuðu til dæmis með henni niðri í kaffiteríunni. 

Friðrik sagði að hann og Fanney væru með gott bakland sem hafi stutt þau vel bæði 

andlega og fjárhagslega. Fanney tók undir það og sagði:  

 Já fjölskyldan hjálpaði okkur mjög mikið og svo bara einhvern veginn er maður, þú 

veist, vinkonur mínar komu niður og borðuðu niðri í kaffiteríunni með mér en maður 

er einhvern veginn bara í svo miklu prógrammi. Við í rauninni gerðum ekki neitt fyrir 

utan að vera á vökudeildinni, tengdó þvoði þvottinn, við vorum í mat, mamma þreif 

heima hjá okkur. Við hefðum kannski í raun og veru getað gert það en það var bara 

eitt verkefni sem var í gangi hjá okkur og einhvern veginn þegar maður kom heim 

seint á kvöldin var maður ekki að fara að setja í þvottavél sko. Við vorum bara í 

rauninni heppin með aðstandendur sem gerðu þetta fyrir okkur. 

Gyða og Gunnar sögðust einnig vera með mjög gott stuðningsnet. Þau sögðu líka að í 

fjölskyldunni væri heilbrigðisstarfsfólk sem hefði veitt þeim ákveðið öryggi. Þá sagði Gyða 

jafnframt að ættingi hennar hefði líka eignast fyrirbura nokkrum árum áður og aðspurð 

segir hún að henni hafi fundist mjög gott að geta talað við hana. 

Aðspurð hvort Helga og eiginmaður hennar hafi fengið aðstoð frá fjölskyldu eða 

vinum segir hún að hún hafi ekkert mikið sóst eftir aðstoð, hún hafi í raun viljað vera 

svolítið út af fyrir sig. Hún lýsir þessu svona: 

Jájá, ég á systur hérna í bænum sem kannski svona var okkur mest innan handar, en 

ef ég á að vera alveg hreinskilin, þá var ég ekkert mikið að sækjast eftir því sko, vildi 

svolítið vera bara einhvern veginn ein, fannst óþægilegt að fá fólk inn á mig.  
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Þá sagði Helga að hún hefði kynnst annarri mömmu á vökudeildinni, þær hefðu verið 

saman í svokölluðum mömmuhóp á Facebook og hefðu haldið svolitlu sambandi eftir að 

börnin fóru heim. Einnig er hópur á Facebook fyrir fyrirburaforeldra og sagði Helga að 

henni finndist þessir hópar á Facebook frábærir.   

Elvar og Eydís kynntust einnig öðrum foreldrum á vökudeildinni. Aðspurð hvort þeim 

hafi fundist það hjálpa að geta talað við foreldra í sömu stöðu og þau sjálf sagði Eydís að 

henni hafi fundist það mjög gott.   

Í viðtölunum voru viðmælendur spurðir út í viðmót frá vinnuveitanda eða skóla þegar 

þeir þurftu að fara í fæðingarorlof fyrr en áætlað var. Flestir viðmælendur upplifðu 

jákvætt viðmót frá vinnuveitanda eða skóla en þó fundu tveir viðmælendur ákveðna 

pressu frá vinnuveitanda. Anna sagði að hún hefði upplifað jákvætt viðmót frá 

vinnuveitanda og ferlið í kringum fæðingarorlof hefði verið alveg á hreinu á 

vinnustaðnum. Hún lýsti því þannig:  

Já þetta var svona kannski aðeins auðveldara hjá mér, út af því að ég er bara á þannig 

vinnustað að það eru fleiri sem hafa farið í fæðingarorlof og allt svona, bara ferlið 

alveg á hreinu.  

Vinnuveitendur Ara höfðu ekki eins mikla reynslu af ferlinu í kringum fæðingarorlof og því 

þurfti hann svolítið að leiða þá í gegnum það. Hann sagði þó að viðmótið frá 

vinnuveitendum hafi verið gott. Hann útskýrir þetta svona:  

Það var aðeins erfiðara að finna einhvern til fylla í skarðið hjá mér. En þetta var líka 

alveg gott hjá mér sko. Ég var bara í sambandi við vinnuna og ræddi þetta við þá.  

Birna og Baldur upplifðu einnig bæði jákvætt viðmót frá vinnuveitanda. Í þeirra tilviki var 

smá aðdragandi að fæðingunni og sagði Baldur að hann hefði því getað búið 

vinnuveitanda sinn undir það að hann færi mögulega fyrr í fæðingarorlof en áætlað var 

og það reyndist ekki vera neitt vandamál. Birna þurfti að minnka við sig vinnu og svo hætta 

að vinna dálitlu fyrir fæðinguna vegna veikinda á meðgöngu. Hún segir að viðmótið frá 

vinnuveitanda hennar hafi verið gott og það hafi gengið vel fyrir hana að fá að minnka við 

sig til að byrja með og síðan hætta.  

Sko það var allavega í mínu tilviki bara mjög fínt, þú veist ég var búin að vera, ég var 

í rauninni í vaktavinnu á 12 tíma vöktum og var sem sagt bara búin að fá að breyta 

því yfir í dagvinnu og önnur verkefni af því að vaktirnar voru bara orðnar of langar og 

ég var bara orðin þreytt. Svo var lítið mál fyrir mig að fá að minnka við mig þá og þú 
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veist taka styttri daga eða sleppa dögum. Svo náttúrulega var ég bara með 

læknisvottorð um að ég þyrfti að hætta og líka fyrir því að ég þyrfti að minnka við mig 

og svona. 

Dagrún var í skóla og Davíð á vinnumarkaði þegar dóttir þeirra fæddist. Aðspurð hvernig 

viðmótið frá vinnuveitanda og skóla hefði verið sagði Dagrún að það hefði verið mjög gott. 

Dagrún sagði þó að hún hefði þurft að hafa svolítið fyrir því að fá fullar fæðingarorlofs-

greiðslur þar sem hún þurfti að minnka við sig skóla á meðgöngu. 

Bara náttúrulega þessi fæðingarstyrkur námsmanna sækir maður bara um og ég 

reyndar af því að ég var í 100% fjarnámi, minnkaði svo við mig þegar ég varð ólétt, út 

af því að ég var með ógleði og svona og var ekkert alveg að ná að sinna náminu 100% 

þá þurfti ég svolítið að standa í stappi við skólann til að fá fullar greiðslur af því að 

þeir ætluðu ekki að samþykkja þarna fæðingarorlofssjóður að þetta væri nóg. En af 

því að ég var í sumarskóla, eða þú veist námið var yfir sumarið líka að þá náði þetta 

að dekka sko.  

Eydís og Elvar segjast einnig hafa upplifað jákvætt viðmót frá vinnuveitanda en þó hafi 

Elvar fundið fyrir ákveðinni pressu þegar hann mætti aftur til vinnu eftir fæðingarorlof. 

Hann lýsir því svona:  

En þú veist ég var látinn alveg finna fyrir því eftir á sko, eða kannski ekki finna fyrir 

því, ég fann það bara að ég vann miklu meira eftir að ég var búinn í fæðingarorlofi. 

Þú veist, yfirmaðurinn tók sér eitthvað frí og þá var eiginlega ætlast til að ég væri að 

covera það þar sem ég var búinn að vera í rosalega fínu fríi.  

Fanney segir að hún hafi verið með dásamlegan yfirmann og viðmótið frá honum hafi 

verið mjög gott. Hún hafi endað á því að lengja fæðingarorlofið um nokkra mánuði og það 

hafi gengið vel. Þá segir Fiðrik að hann hafi mætt miklum skilningi á sínum vinnustað og 

það hafi hjálpað honum mjög mikið. Hann segir:  

Ég var líka að vinna hjá fyrirtæki sem var mjög skilningsríkt hvað varðar svona, mjög 

fjölskylduvænt fyrirtæki, þannig að hérna, það hjálpaði mér mikið sem var mjög gott. 

Ég hringdi í vinnuveitandann minn á sunnudagskvöldið og sagði að ég kæmi ekki í 

vinnu og það var bara sagt sko „ekkert mál, ekki hugsa um vinnuna“. 

Sama dag og dóttir Gyðu og Gunnars kom í heiminn kom afleysing á vinnustað Gyðu sem 

átti að taka við af henni svo hún segir að það hafi bjargast. Gunnar segir að viðmótið frá 

vinnuveitanda hans hafi verið gott. Hann lýsir því þannig: „Já þetta var kannski ekkert 

flókið hjá mér þannig, ég vinn þannig vinnu að það er tiltölulega stutt mætingarviðvera 

þannig að það var ekkert vesen sko og bara gleði í kringum það sko“.  
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Gyða segist þó hafa upplifað að það hafi verið ákveðin pressa á henni að halda áfram 

að vinna áður en dóttir hennar fæddist þó hún hafi átt að minnka við sig. Hún lýsir þessu 

svona: 

Af því að það var búið að skikka mig í að minnka við mig vinnu og ég fór eiginlega 

ekkert eftir því almennilega. Það var ekkert alveg neitt svona [hugsar sig um] því var 

ekkert sérstaklega vel tekið í vinnunni hjá mér, ég var allavega ekki neitt studd með 

það. Það var ekkert bara „jæja nú átt þú að fara heim“, það var meira bara svona „já 

já ef þér líður vel þá geturðu bara unnið áfram, það er allt í lagi“. Þannig að ég fann 

alveg að ég var svona pínu reið út í vinnuna svona eftir að ég átti hana, ég var alveg 

bara svona „ohh, af hverju var ég ekki bara harðari?“. Ég fann það að ég var bara reið 

einhvern veginn. 

Helga var á vinnumarkaði og Hafþór maðurinn hennar í skóla þegar sonur þeirra fæddist. 

Helga sagði að það hafi ekki verið neitt vandamál þegar hún datt fyrr út úr vinnunni en 

áætlað var, því hafi verið bjargað. Þá hafi viðmót kennaranna í skólanum hjá Hafþóri 

einnig verið gott. Helga lýsir því þannig: 

Hafþór mætti bara í fyrirlestra, svona einn og tveir tímar eitthvað svona en gat annars 

verið nokkuð frjáls og þeir voru alveg liðlegir líka í skólanum upp á verkefni og svona 

þannig að það, þannig séð gekk það bara vel sko. 

4.5 Aðkoma félagsráðgjafa 

Tíu viðmælendur af tólf töluðu um að hafa fengið aðstoð frá félagsráðgjafa við að sækja 

um lengingu á fæðingarorlofi og aðstoð við aðra mikilvæga pappírsvinnu. Þeir sögðu allir 

að það hefði verið mjög gott að fá þessa aðstoð þar sem þessir þættir hefðu ekki verið í 

huga þeirra á þessum tímapunkti. Ari lýsti þessu svona: 

Það var eitt sem mér fannst alveg æðislegt þegar við vorum þarna, það kom 

félagsráðgjafi að tala við okkur. Þetta náttúrulega setti allt fæðingarorlof og allt 

svoleiðis í uppnám og við höfðum ekki hugmynd um að við hefðum heimild til að taka 

veikindaleyfi á meðan hún var á spítalanum. ... Hún gerði pappírana upp á nýtt fyrir 

fæðingarorlofið, talaði við atvinnurekendur okkar út af veikindunum og það var alveg 

bara svona load off. ... Mér fannst þetta rosalega góð þjónusta og konan sem veitti 

hana, hún var reyndar í félagsráðgjafarnámi, hún bara, þú veist, bara já stóð sig 

ótrúlega vel, hún bara bar sig ótrúlega vel að þessu og var svona haukur í horni. 

Baldur og Birna tóku í sama streng og sögðu að það hefði munað miklu að fá þessa 

þjónustu því ólíklegt hefði verið að þau hefðu gengið frá þessum málum sjálf. Þau lýstu 

þessu svona: 
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Síðan tók ég extra einhverja daga, þessa veikindadaga barns eða eitthvað, sem hún 

benti okkur á félagsráðgjafinn. ... Og líka sem við vissum ekki að við gætum fengið 

lengingu á fæðingarorlofi út af veikindum hennar af því að þetta náði viku eða 

eitthvað. ... Af því að við bara einhvern veginn, hún sagði okkur frá þessu og við bara 

“já okei, já við þurfum að skoða þetta og svo fengum við bara einhvern tölvupóst 

bara “lenging ykkar er samþykkt” og við bara eitthvað “já okei, næs” [hlær]. 

Í einu tilvikinu voru viðmælendur þó ekki nógu ánægðir með þjónustu félagsráðgjafans 

en skrifuðu það á að hann væri nýr í starfi. Friðrik tók hluta af fæðingarorlofinu sínu á 

meðan sonur hans var á sjúkrahúsinu en komst svo að því eftir á að hann hefði getað tekið 

veikindadaga barns og átt fæðingarorlofið inni þegar þau kæmu heim af sjúkrahúsinu. 

Friðrik lýsti þessu svona: 

Ég held líka að á deildinni hafi verið nýr félagsráðgjafi sem var nýlega tekinn við og 

hérna og við vorum ekki búin að pæla í fæðingarorlofi, það var ekkert svona tilbúið 

og jújú við fengum alveg aðstoð með það en svo fór maður að skoða þetta aðeins 

sjálfur eins og til dæmis stéttarfélagið mitt, ég hefði ekki þurft að taka fæðingarorlof. 

Stéttarfélagið mitt hefði borgað af því að ég var með veikt barn, sjúkradagpeninga og 

svona. ... Félagsráðgjafinn hefði kannski mátt, svona af því hún er að vinna við þetta 

hún hefði mátt vita hvað var í gangi hjá hverju stéttarfélagi, þetta kom svolítið svona, 

hún sagði eitthvað svona að þið getið átt rétt á fæðingarstyrk, þið verðið bara að 

athuga það hjá ykkar stéttarfélagi. Manni finnst svolítið eins og þetta sé vinnan 

hennar af því hún er með ráðgjöf og er að koma inn í... 

Eins og Friðrik lýsir hér er þetta ekki hlutur sem foreldrar með veikt barn eru að hugsa um 

á þessum tímapunkti: „Já þú veist þetta er ekki eitthvað sem ég veit og er að hugsa um á 

þessum tímapunkti, það kemur bara ein hugsun fram og hún er ofar öllu, það er bara 

„hvernig líður barninu mínu“. Fanney tekur undir það og segir: 

Ég er bara þarna, talaði varla í síma í sjö vikur hvað þá að hringja í stéttarfélagið til að 

athuga hvort ég ætti rétt á fæðingarstyrk en hún kom með pappíra og allt svoleiðis 

en þessu var ekki alveg fylgt nógu vel eftir og klárað. 
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5 Umræða 

Í upphafi rannsóknarinnar var lagt upp með eftirfarandi spurningar sem leitast var við að 

finna svör við: 

 Hver er upplifun foreldra af því að eignast fyrirbura? 

 Hver er upplifun foreldra af því að samræma dvölina á vökudeild við lífið utan 
hennar? 

Rannsóknin byggir á viðtölum við tólf foreldra sem allir áttu það sameiginlegt að hafa 

eignast barn fyrir áætlaðan fæðingardag og höfðu allir þurft að nýta þjónustu 

vökudeildarinnar. Við úrvinnslu gagna greindi rannsakandi fjögur meginþemu í frásögnum 

þátttakendanna. Þemun voru tilfinningar foreldra í kjölfar fyrirburafæðingar, upplifun af 

vökudeild, stuðningur og aðkoma félagsráðgjafa. Í þessum kafla verður leitast við að 

skoða niðurstöður rannsóknarinnar og bera þær saman við niðurstöður rannsókna sem 

áður hafa verið gerðar erlendis ásamt því að tengja þær við rannsóknarspurningarnar.  

5.1 Tilfinningar foreldra í kjölfar fyrirburafæðingar 

Eins og fram kom í fræðilega hluta ritgerðarinnar getur fyrirburafæðing valdið miklum 

kvíða og álagi og geta foreldrar upplifað áfall. Fæstir viðmælendur fengu fyrirvara á því að 

barnið kæmi fyrr í heiminn en áætlað var. Þeir gátu því ekki undirbúið sig á nokkurn hátt 

og vissu ekki við hverju var að búast en eins og Obeidat, Bond og Callister (2009) segja frá 

geta fyrirburafæðingar að mörgu leyti verið frábrugðnar hefðbundnum fæðingum, hraðar 

og óvæntar.  

Í niðurstöðum rannsóknar Arnold o.fl. sem gerð var í Bretlandi árið 2013 kemur fram 

að foreldrarnir sögðust hafa upplifað allan tilfinningaskalann, sorg, gleði, létti, 

sektarkennd og fleiri tilfinningar þegar þeir eignuðust barn fyrir tímann (Arnold o.fl., 

2013). Í niðurstöðum þessarar rannsóknar má glögglega sjá að foreldrar upplifðu miklar 

tilfinningar við fæðingu barnsins. Allir viðmælendur voru beðnir að lýsa þeim tilfinningum 

sem þeir fundu fyrir þegar barnið kom í heiminn og athygli vekur að aðeins einn 

viðmælandi lýsir því að hafa fundið fyrir gleði. Aðrir viðmælendur sögðust hafa fundið 

fyrir kvíða og hræðslu við fæðinguna.  

Allir viðmælendur upplifðu kvíða, ótta og óöryggi við fæðingu barnsins. Þeir vissu ekki 

við hverju var að búast og óttuðust um heilsu og framtíð barnsins. Það er í samræmi við 

fyrri rannsóknir en þær hafa leitt í ljós að foreldrar barna sem dvelja þurfa á 
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nýburagjörgæslu upplifa kvíða, hjálparleysi, óöryggi og áhyggjur af því hvernig barninu 

muni reiða af (Gale o.fl., 2004; Hutchinson, Spillett og Cronin, 2012).    

Nokkrir viðmælendur töluðu um að það hefði tekið tíma fyrir þá að átta sig á að þeir 

hefðu verið að eignast barn, allt hefði gerst svo hratt og því hefði þetta ekki verið 

raunverulegt fyrst um sinn. Samkvæmt rannsókn Hagen, Iversen og Svindseth (2016) 

fannst foreldrum fyrstu augnablikin eftir fæðinguna vera óraunveruleg. Þeir upplifðu sig 

sjálfa frekar sem áhorfendur en að þeir væru sjálfir í þessum sporum. Eins og áður hefur 

komið fram hefur viðbrögðum við kreppu verið skipt í fjögur stig. Loststigið lýsir fyrstu 

viðbrögðum einstaklinga við áfallinu og getur þetta stig varað frá nokkrum augnablikum 

upp í nokkra daga. Viðbrögð einstaklinga við áföllum geta verið mjög mismunandi en 

algengt er að einstaklingar upplifi atburðinn sem óraunverulegan (Andrés Ragnarsson, 

1997).  

Minni hluti viðmælenda fékk tækifæri á að halda á barninu áður en það fór á 

vökudeild. Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvaða tilfinningar þeir hefðu upplifað 

þegar þeir fengu að halda á barninu í fyrsta sinn höfðu þeir orð á því að þeir hefðu verið 

óöruggir til að byrja með þá einkum vegna smæðar barnanna og viðkvæmni. Í rannsókn 

Arnold o.fl. (2013) kemur fram að foreldrar sem tóku þátt í þeirri rannsókn hafi orðið 

óöryggir þegar þeir fengu tækifæri til að snerta eða halda á barninu. Líkt og áður hefur 

komið fram leggur tengslamyndunarkenningin áherslu á mikilvægi tengsla milli barns og 

aðalumönnunaraðila þess snemma á lífsleiðinni. Tengslamyndun í frumbernsku getur haft 

áhrif á félagslegan, tilfinningalegan og vitsmunalegan þroska einstaklinga. Þá geta gæði 

tengslanna sagt fyrir um hvernig einstaklingnum muni ganga að eiga félagsleg samskipti 

síðar á lífsleiðinni (Hardy, 2007; Weizmann, 2001).  

5.2 Upplifun af vökudeild 

Erlendar rannsóknir sýna að ýmsir þættir geta haft áhrif á líðan foreldra á þeim tíma sem 

barn þeirra dvelur á nýburagjörgæslu. Má þar til dæmis nefna umhyggju frá starfsfólki, 

samskipti við starfsfólk, fræðslu, upplýsingagjöf, þátttöku foreldra í umönnun barnsins og 

andlegan stuðning (Obeidat o.fl., 2013; Gale o.fl., 2004; Gale og Franck, 1998; POPPY 

Steering Group, 2009). 

Viðmælendur voru allir sammála um að upplifun þeirra af vökudeild væri í heildina á 

litið mjög góð. Allir höfðu orð á mikilvægi þess starfs sem unnið er á vökudeild og sögðu 
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starfsfólk deildarinnar vera yndislegt. Nokkrir viðmælendur töluðu um að hafa fundið 

mikla hlýju og nærgætni frá starfsfólki og sögðu það hafa skipt þá miklu máli.  

Samkvæmt rannsókn Obeidat og félaga (2009) skiptir það miklu máli að starfsfólk veiti 

foreldrum góðar upplýsingar varðandi heilsu barnsins og þeir séu hafðir með í 

ákvarðanatöku er snýr að barninu. Flestir viðmælendur sögðu upplýsingagjöf á deildinni 

vera mjög góða og það hafi veitt þeim mikið öryggi. Þeim þótti gott að starfsfólk 

deildarinnar væri hreinskilið og hefði gefið þeim góðar upplýsingar varðandi ástand 

barnsins og meðferð þess. Í tveimur tilvikum voru viðmælendur þó ekki nógu ánægðir 

með upplýsingjagjöf á deildinni og olli það þeim óöryggi.  

Eins og fram kom í niðurstöðunum höfðu sumir viðmælendanna fengið að sjá 

vökudeildina fyrir fæðingu barnsins og sögðu þeir að það hefði veitt þeim ákveðið öryggi 

og þeir hefðu náð að undirbúa sig aðeins betur en þeir hefðu annars haft möguleika á. 

Rannsókn Arnold og félaga (2013) leiddi í ljós að heimsókn á nýburagjörgæslu fyrir 

fæðingu barnsins dregur úr kvíða og eykur öryggi foreldra og vissu um að barnið þeirra 

verði í góðum höndum eftir fæðingu. Einnig dregur það úr áfallinu sem foreldrar geta 

upplifað þegar þeir sjá barnið sitt í aðstæðum nýburagjörgæslunnar í fyrsta skipti.  

Samkvæmt tengslamyndunarkenningunni hefst tengslamyndun milli barns og 

foreldra strax við fæðingu. Þegar börn fæðast fyrr en áætlað er þarf oft að aðskilja þau 

frá foreldrum þeirra og getur það haft neikvæð áhrif á tengslamyndun (Cox og 

Bialoskurski, 2001; Gale og Franck, 1998). Stór hluti viðmælendanna nefndi að engin 

aðstaða væri fyrir maka á vökudeildinni og það skapaði auka álag á erfiðum tímum. Einnig 

töluðu viðmælendur um það hversu lítil vökudeildin er hér á landi og þann ókost að engin 

aðstaða er fyrir foreldra til að dvelja hjá barni sínu allan sólarhringinn. Sögðu 

viðmælendurnir það ákaflega erfitt að þurfa að kveðja barnið á hverju kvöldi og fara heim 

án þess.  

Samkvæmt viðmælendum lagði starfsfólk vökudeildar sig fram við að kenna og 

leiðbeina foreldrum þannig að þeir gætu tekið þátt í umönnun barnsins. Samkvæmt fyrri 

rannsóknum líður foreldrum betur þegar þeir fá að taka þátt í að annast barn sitt á 

nýburagjörgæslu. Þeir verða öruggari í hlutverkum sínum sem foreldrar, hafa meira 

sjálfstraust og tengslin milli foreldra og barns verða betri (Broedsgaard og Wagner, 2005; 

Butler og Galvin, 2003; Heermann, Wilson og Wilhelm, 2005). 
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Í nokkrum viðtölum minntust viðmælendur á kengúrumeðferðina og voru þeir 

almennt ánægðir með hana. Þeir sögðu það mikils virði að fá að vera í snertingu við barnið 

og sögðu það hafa hjálpað þeim að tengjast því. Samkvæmt fyrri rannsóknum hefur 

kengúrumeðferðin jákvæð áhrif í för með sér, til dæmis á brjóstagjöf, tengslamyndun og 

klínískt ástand nýburanna. (Feldman og Eidelman, 2003; Feldman, Eidelman, Sirota og 

Weller, 2002). 

5.3 Stuðningur 

Allir viðmælendur bjuggu svo vel að geta fengið stuðning frá ættingjum og vinum þó 

misjafnt væri hversu vel þeir nýttu sér hann. Viðmælendur sögðu frá því að þeir hefðu 

ekki sinnt neinu utan vökudeildarinnar á þessum tíma en áttu foreldra og systkini sem 

höfðu tök á að aðstoða eftir þörfum og gátu verið til staðar. Sumir viðmælendur töluðu 

um hversu gott það hefði verið að fá aðstoð við þrif á heimilinu og þvott þann tíma sem 

þeir dvöldu á vökudeild. Þá komu þeir einnig inn á að foreldrar þeirra hefðu jafnvel eldað 

mat og fært þeim á sjúkrahúsið. Tveir feður áttu börn úr fyrri samböndum og voru þau 

börn hjá mæðrum sínum. Enginn hinna viðmælendanna átti börn fyrir svo ekki kom til 

þess að þeir þyrftu aðstoð við að sinna eldri börnum.  

Velta má fyrir sér hvort smæð landsins hafi áhrif á niðurstöðurnar hvað varðar 

möguleika aðstandenda til að vera til staðar og aðstoða. Tiltölulega stutt er fyrir þá að 

fara á milli staða og því auðveldara að veita stuðning en í stærri samfélögum og löndum.  

Ættingi einnar móðurinnar sem tók þátt í þessari rannsókn hafði eignast fyrirbura 

nokkrum árum áður og sagði móðirin að það hefði hjálpað henni mikið að geta talað við 

hann. Einnig sögðu nokkrir viðmælendur frá því að þeir hefðu kynnst öðrum foreldrum á 

vökudeild á þeim tíma sem þeir voru þar og þeim hefði fundist það hjálpa að geta talað 

við foreldra í sömu stöðu og þeir sjálfir. Þá sagði ein móðirin frá því að á Facebook væri 

hópur fyrir fyrirburaforeldra þar sem foreldrar fyrirbura geta talað saman og fengið 

stuðning hver af öðrum og henni finndist sá hópur mjög góður.  

Foreldrar á vökudeild eru ekki aðeins að takast á við ný hlutverk og aðlagast breyttum 

aðstæðum heldur þurfa þeir einnig að treysta fagfólki nýburagjörgæslunnar til að veita 

nýburanum bestu mögulegu umönnun. Þeir eru einnig að kynnast barninu sínu og taka 

þátt í umönnun þess eftir fremsta megni. Þá þurfa foreldrar að vera í samskiptum við 

starfsfólk, foreldra annarra barna á gjörgæslunni og fjölskyldu og vini. Í rannsókn Hagen, 
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Iversen og Svindseth frá árinu 2016 kom fram að það veitti foreldrum ákveðið öryggi að 

vera innan um starfsfólkið og foreldra í sömu stöðu og þeir sjálfir.  

Samkvæmt kerfiskenningunni er einstaklingur hluti af ákveðinni heild eða kerfi og 

hafa kerfin öll áhrif hvert á annað. Sem dæmi um kerfi má nefna fjölskyldu, vini, skóla, 

vinnu, heilsugæslu og fleira. Hvert kerfi skipar ákveðið hlutverk í lífi einstaklings og á 

þannig þátt í velferð hans eða vanda (Farley, Smith og Boyle, 2009).   

Við greiningu gagna kom í ljós að flestir viðmælendurnir upplifðu jákvætt viðmót frá 

vinnuveitanda og sömu sögu var að segja þá sem voru í skóla. Viðmælendur sögðust hafa 

upplifað jákvætt viðmót frá kennurum en þeir reyndust vera liðlegir varðandi verkefnaskil 

og annað slíkt. Þó fundu tveir viðmælendanna fyrir ákveðinni pressu frá vinnuveitanda. 

Ein móðirin greindi frá því að hún hefði ekki upplifað stuðning frá vinnuveitanda þegar 

henni var ráðlagt að hætta að vinna vegna erfiðleika á meðgöngu og því hefði hún haldið 

áfram vinnu þrátt fyrir ráðleggingar lækna. Þá sagði einn faðir frá því að hann hefði fundið 

fyrir pressu frá vinnuveitanda þegar hann kom aftur til vinnu eftir fæðingarorlof. 

Vinnuveitandinn hefði þá tekið sér frí og upplifði faðirinn það sem svo að hann þyrfti að 

vinna meira þar sem hann hefði verið að koma til baka úr fæðingarorlofi.  

Einn viðmælandinn sagði að á vinnustað hans hefði ekki verið mikil reynsla af ferlinu 

í kringum fæðingarorlof og hann hefði því þurft að leiða vinnuveitandann svolítið í 

gegnum það en það hefði þó gengið vel. Í sumum tilfellunum var smá aðdragandi að 

fæðingunni og náðu viðmælendur þá að búa vinnuveitendur sína undir það að þeir færu 

mögulega fyrr í orlof en áætlað var.  

Líkt og áður hefur komið fram eiga foreldrar hér á landi rétt á þriggja mánaða 

fæðingarorlofi hvort um sig og þar að auki sameiginlegan rétt á þremur mánuðum til 

viðbótar sem þeir ráða hvernig þeir skipta. Foreldrar geta einnig átt rétt á framlengingu 

fæðingarorlofs vegna ýmissa ástæðna, svo sem veikinda móður í tengslum við fæðingu 

og veikinda barns eftir fæðingu (Lög um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/2000; 

Reglugerð um greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði og greiðslu fæðingarstyrks, nr. 

1218/2008). Þar að auki eiga foreldrar rétt á launuðu veikindaleyfi vegna veikinda barna 

sinna, en lengd þess er mismunandi eftir kjarasamningum. Nái sá réttur ekki yfir þann 

tíma sem barnið er veikt eiga foreldrar kost á að sækja um sjúkradagpeninga í sjúkrasjóð 

stéttarfélags síns (Þjóðskrá Íslands, e.d.). Þá eiga foreldrar hvort um sig rétt á fjögurra 
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mánaða ólaunuðu foreldraorlofi til að annast barn sitt þar til barnið nær átta ára aldri (Lög 

um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/2000). 

Mikilvægt er að vinnuveitendur séu meðvitaðir um réttindi foreldra og að þeir fái að 

njóta þeirra réttinda sem þeir eiga rétt á. Samkvæmt lögum er vinnuveitendum óheimilt 

að segja einstaklingi upp störfum vegna fjölskylduábyrgðar (Lög um bann við uppsögnum 

vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna, nr. 27/2000).  

Líkt og áður hefur komið fram gengur vistfræðikenning Bronfenbrenners út á það að 

til að hægt sé að útskýra samskipti einstaklings og umhverfis verði að taka tillit til 

félagslegra áhrifa sem einstaklingur verður fyrir á hverju þroskaskeiði fyrir sig. 

Bronfenbrenner lagði áherslu á að umhverfið hefur ekki aðeins áhrif á einstaklinginn 

heldur hefur einstaklingurinn einnig áhrif á umhverfið. Samkvæmt Bronfenbrenner er 

nærkerfi nánasta umhverfi einstaklingsins svo sem fjölskylda, vinir og skólafélagar. 

Samskipti innan nærkerfisins eru gagnvirk og hafa áhrif á alla aðila innan þess. 

Stofnanakerfi sagði Bronfenbrenner til dæmis vera skóla, vinnu, heilsugæslu, 

félagsþjónustu, sjúkrahús og fleira. Þessar stofnanir geta haft áhrif á umhverfi 

einstaklingsins sem síðan hefur áhrif á einstaklinginn sjálfan (Bronfenbrenner, 1979). 

Þannig getur viðmót vinnuveitanda og kennara haft áhrif á líðan foreldranna.  

5.4 Aðkoma félagsráðgjafa 

Í siðareglum félagsráðgjafa segir að félagsráðgjafar skuli bera virðingu fyrir einstaklingum 

og réttindum þeirra, þeir skuli byggja upp gagnvæmt traust og aðstoða einstaklinga við 

að finna lausnir á vandamálum, upplýsa þá um réttindi þeirra og aðstoða þá við að finna 

viðeigandi úrræði (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Tíu viðmælendur af tólf töluðu um 

að hafa fengið aðstoð frá félagsráðgjafa við að sækja um breytingu á fæðingarorlofi og 

annað slíkt og þótti þeim það öllum ómetanlegt. Tveir viðmælendur voru þó ekki nægilega 

ánægðir með aðkomu félagsráðgjafans og komu inn á þekkingarleysi og skort á eftirfylgni.  

Eitt af hlutverkum félagsráðgjafa er að vera tengiliður skjólstæðinga við aðrar 

stofnanir ef á þarf að halda (Vigdís Jónsdóttir, 2006). Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom 

í ljós að félagsráðgjafinn hafði samband við vinnuveitendur foreldranna og sótti um 

lengingu fæðingarorlofs fyrir þá. Þessi þjónusta var viðmælendum ofarlega í huga og einn 

viðmælandinn hafði á orði að hann hefði líklega ekki hugsað út í þessa þætti ef ekki væri 

fyrir aðstoð félagsráðgjafans.  
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Af niðurstöðum þessarar rannsóknar má draga þá ályktun að félagsráðgjafar geti haft 

mikil áhrif á það hvernig foreldrum gengur að samræma dvölina á vökudeild við lífið utan 

hennar. Eins og fram kemur í niðurstöðum er um margt að hugsa þegar barn kemur í 

heiminn fyrr en áætlað er og réttindi foreldranna eru þeim ekki ofarlega í huga þó að þau 

skipti vissulega miklu máli. Þar getur félagsráðgjafinn komið sterkur inn og aðstoðað 

foreldrana fljótt og örugglega við að finna lausnir á málum þeirra.  
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6 Lokaorð 

Það getur verið erfið lífsreynsla að eignast barn fyrir tímann sem þarfnast umönnunar á 

gjörgæsludeild. Oftast ber fæðingu fyrirbura skjótt að og foreldrum gefst lítill tími til að 

undirbúa sig fyrir þessar nýju og framandi aðstæður.  

Í þessari rannsókn var rætt við tólf foreldra sem höfðu gengið í gegnum þá reynslu að 

hafa átt barn fyrir tímann sem þurfti að dvelja í lengri eða skemmri tíma á vökudeild. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru um margt áhugaverðar. Foreldrar upplifa mikinn kvíða, 

áhyggjur og ótta þegar barn þeirra kemur í heiminn fyrr en áætlað er og fellur gleðin 

gjarnan í skugga þessara tilfinninga. Eðli málsins samkvæmt er það óhjákvæmilegt að 

foreldrar upplifi hræðslu í slíkum aðstæðum en það hvernig umhverfið er og hvernig 

starfsfólkið á deildinni starfar getur haft áhrif á upplifun foreldra og jafnvel dregið úr kvíða 

og óöryggi. Mikilvægt er að starfsfólk á vökudeild búi yfir reynslu og þekkingu svo 

foreldrar fái og upplifi þann stuðning sem þeir hafa þörf fyrir svo þeir geti einbeitt sér að 

því að annast barnið og nýti öll þau bjargráð sem í boði eru.  

Upplifun foreldra af vökudeildinni og því mikilvæga starfi sem þar er unnið er þegar á 

heildina er litið góð eða eins og einn viðmælandinn lýsti því svo vel: „[...] Ég óska engum 

að vera þarna og vera í þessari stöðu en ef þú ert í þessari stöðu þá viltu vera þarna með 

þessu fólki“. Allir foreldrarnir upplifðu gott viðmót frá starfsfólki vökudeildarinnar og voru 

ánægðir með þá þjónustu sem þeir fengu. Þeir upplifðu traust og velvilja frá starfsfólkinu 

og fengu hvatningu og stuðning til að taka þátt í umönnun barnsins. Það sem 

viðmælendum fannst helst skorta á vökudeildinni var betri aðstaða fyrir foreldra til að 

þeir hefðu möguleika á að vera með barni sínu allan sólarhringinn meðan á dvölinni á 

vökudeild stóð.  

Hvað varðar að samræma dvölina á vökudeild við lífið utan hennar kom í ljós að 

foreldrar sinntu nánast engu utan vökudeildarinnar á þessum tíma. Það að hafa gott 

bakland, eiga ættingja og vini sem geta stutt við bakið á foreldrum barna á vökudeild er 

mikils virði og getur auðveldað foreldrunum að samræma dvölina á vökudeildinni við lífið 

utan hennar. Allir viðmælendurnir töluðu um að hafa skyndilega verið fastir á vökudeild 

eftir fæðingu barnsins og hversdagslegir hlutir eins og að þrífa, þvo þvott og elda mat hafi 

setið á hakanum. Þá hafi verið ómetanlegt að fá aðstoð frá ættingjum við slíkt, það hafi 
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gert þeim kleift að einbeita sér alfarið að barninu. Að sama skapi skiptir það máli að 

viðmót vinnuveitenda sé gott og þeir styðji við bakið á foreldrum þegar til þeirra er leitað.   

Til þess að bæta þjónustuna á vökudeild enn frekar skiptir máli að sem breiðust 

þekking á upplifun foreldra sé til staðar. Í ljósi þess sem hér hefur komið fram væri 

áhugavert að skoða hvort fjöldi daga á vökudeild hafi áhrif á upplifun foreldra. Einnig væri 

áhugavert að gera sams konar rannsókn með stærra úrtaki og skoða hvort munur er á 

upplifun foreldra eftir búsetu. 
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Viðauki 1. Viðtalsvísir 

Bakgrunnsbreytur: 

Aldur, hjúskaparstaða, fjölskylda (börn, afar, ömmur, systkini foreldra), félagsleg staða. 

 

Upplifun af því að eignast fyrirbura 

• Hversu mörgum vikum fyrir tímann fæddist barnið? 

• Hversu langan tíma dvaldi barnið á vökudeild?  

• Hvernig hefur heilsufar barnsins verið frá útskrift? 

• Getur þú lýst fyrir mér þeim tilfinningum sem þú upplifðir þegar barnið þitt 

fæddist fyrir tímann? 

• Getur þú lýst fyrir mér upplifun þinni af dvölinni á vökudeild? (T.d. umgjörð, 

þjónustu, húsnæði, aðrir foreldrar, tilfinningar) 

• Hvernig var að fara heim með barnið? 

• Hvernig þjónustu fannst ykkur þið þurfa?  

• Var eitthvað sem ykkur fannst vanta? 

 

Að samræma dvölina á vökudeild við lífið utan hennar 

• Hvaða áhrif hafði dvölin á vökudeild á daglegt líf ykkar? 

• Varst þú/þið á vinnumarkaði þegar barnið fæddist? 

• Hvernig skiptuð þið með ykkur verkum? 

• Hvernig var félagslegur stuðningur? (Fæðingarorlof, veikindaréttur, 

ummönnunargreiðslur, stuðningur stéttarfélags o.s.frv.) 

• Hvernig var komið til móts við ykkur frá vinnuveitenda/skóla? 

• Hvernig er stuðningsnet þitt/ykkar, fenguð þið aðstoð frá fjölskyldu, vinum og þá 

hvernig? (Amma, afi, systkini, vinir) 

Annað sem þið viljið koma á framfæri? 

  



74 

  



75 

Viðauki 2. Kynningarbréf um rannsóknina 

 
Kynningarbréf fyrir rannsóknina „Að eiga fyrirbura á vökudeild og lífið 

utan þess – Upplifun foreldra af því að eignast fyrirbura“.  

 

Ágæti viðtakandi  

Nú er að fara af stað rannsókn sem fjallar um upplifun foreldra fyrirbura sem dvöldu á 

vökudeild Landspítalans árið 2016. Rannsóknin snýr að upplifun foreldranna af því að 

eignast fyrirbura sem og að því hvernig foreldrum gekk að samræma dvölina á vökudeild 

og lífið utan hennar. Þar sem þú/þið áttuð fyrirbura inniliggjandi á þessum tíma er ykkur 

boðin þátttaka í rannsókninni.  

Markmið rannsóknarinnar er fyrst og fremst að safna saman upplýsingum og varpa ljósi á 

þær tilfinningar sem foreldrar fyrirbura á vökudeild kunna að upplifa sem og að kanna 

hvernig foreldrum gengur að samræma dvölina á vökudeild og lífið utan hennar.  

Með því að auka þekkingu fagfólks á upplifun foreldra af því að eigast fyrirbura og áhrifum 

þess á daglegt líf þeirra er hægt að mæta þörfum þeirra betur og þannig bæta þjónustuna 

við þennan hóp.  

Rannsóknin er eigindleg rannsókn þar sem viðtöl verða tekin við foreldra, báða í einu ef 

þeir eru báðir til staðar. Viðtölin fara fram annað hvort heima hjá þátttakendum eða í 

viðtalsherbergi á Landspítalanum, eftir því hvað þátttakendur vilja. Gera má ráð fyrir að 

þau taki um það bil eina klukkustund. Viðtölin verða síðan afrituð en tekið skal fram að 

persónuupplýsingar þátttakenda koma ekki fram og hljóðskrám og afritum verður eytt að 

rannsókn lokinni. Fullum trúnaði er heitið við gerð rannsóknarinnar sem og eftir hana. Þá 

skal einnig tekið fram að þátttakendum er frjálst að neita að svara ákveðnum spurningum 

og að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er.  

Mögulegt er að þátttaka í rannsókninni geti ýft upp erfiðar tilfinningar og þannig valdið 

andlegri vanlíðan. Því hefur þátttakendum verið tryggður aðgangur að fagaðila. Anna 

Guðrún Norðfjörð, félagsráðgjafi á Landspítalanum, veitir þátttakendum aðstoð í formi 



76 

viðtals þeim að kostnaðarlausu ef viðtöl rannsóknarinnar valda þeim tilfinningalegri 

vanlíðan.  

Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítalanum hefur veitt leyfi fyrir gerð 

rannsóknarinnar (37/2017).  

Ábyrgðaraðili rannsóknarinnar er Helga Sól Ólafsdóttir, félagsráðgjafi á kvenna- og 

barnasviði Landspítalans. Netfangið hennar er: helgasol@landspitali.is. 

Framkvæmdaraðili rannsóknar er Steinunn Jónsdóttir, meistaranemi í félagsráðgjöf við 

Háskóla Íslands.  

Til að samþykkja eða hafna þátttöku í rannsókninni vinsamlegast sendið tölvupóst á 

netfangið steinunnj90@gmail.com. Hafi svar ekki borist innan tveggja daga frá 

dagsetningu þessa bréfs mun framkvæmdaraðili rannsóknar hafa samband símleiðis.  

 

Með fyrirfram þökk,  

Helga Sól Ólafsdóttir 
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Viðauki 3. Upplýst samþykki þátttakenda 

 

 

 

 

Upplýst samþykki vegna þátttöku í vísindarannsókninni „Að eiga fyrirbura á vökudeild 

og lífið utan þess – Upplifun foreldra af því að eignast fyrirbura“.  

 

Ágæti þátttakandi 

 

Rannsókn þessi snýr að upplifun foreldra fyrirbura, sem dvöldu á vökudeild Landspítalans 

árið 2016, af deildinni sjálfri sem og hvernig foreldrum hefur gengið að samræma dvölina 

á vökudeild og lífið utan hennar.  

Markmið rannsóknarinnar er fyrst og fremst að safna saman upplýsingum og varpa ljósi á 

þær tilfinningar sem foreldrar fyrirbura á vökudeild kunna að upplifa sem og að kanna 

upplifun þeirra af þjónustunni, hvað þeim finnst jákvætt og hvað þeim finnst að betur 

megi fara. Þá er það einnig markmið rannsóknarinnar að kanna hvernig foreldrum gengur 

að samræma dvölina á vökudeild og lífið utan hennar.  

Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítalanum hefur veitt leyfi fyrir gerð 

rannsóknarinnar (37/2017).  

Rannsóknin er eigindleg rannsókn þar sem viðtöl verða tekin við þátttakendur. Gera má 

ráð fyrir að viðtölin taki um það bil eina klukkustund. Viðtölin verða afrituð en tekið skal 

fram að persónuupplýsingar þátttakenda koma ekki fram og hljóðskrám og afritum verður 

að rannsókn lokinni. Fullum trúnaði er heitið við gerð rannsóknarinnar sem og eftir hana. 

Þá skal einnig tekið fram að þátttakendum er frjálst að neita að svara ákveðnum 

spurningum og að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er.  

 

Mér hafa verið kynnt markmið þessar rannsóknar og er samþykk/ur þátttöku.  

 

Dagsetning 
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Undirskrift þátttakanda 

 

Undirskrift þátttakanda 

 

Undirskrift rannsakanda 
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Viðauki 4. Samstarfsyfirlýsing 

 


