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Ágrip 

Fyrstu mánuðirnir eftir fæðingu barns geta verið krefjandi fyrir nýbakaðar mæður. Ungbarn þarf 

umönnun á nokkurra klukkustunda fresti allan sólarhringinn, sem leiðir til þess að mæður ná ekki 

nema tveggja til fimm klukkustunda samfelldum svefni. Svefnleysið sem fylgir barneignum getur reynt 

verulega á andlega heilsu móður auk þess sem vitsmunaleg virkni hennar skerðist. 

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var annars vegar að skoða áhrif svefnleysis á andlega 

heilsu móður og hins vegar áhrif svefnleysis á tengslamyndun móður og barns. Auk þess vildu 

höfundar skoða hvaða úrræði stæðu til boða fyrir svefnlausar mæður. Heimilda var aflað í gegnum 

gagnasöfnin PubMed, EBSCOhost, Scopus, Cinahl og Google Scholar, ásamt fræðibókum, á 

tímabilinu október 2017 til maí 2018.  

Helstu niðurstöður samantektarinnar sýndu fram á neikvæð áhrif svefnleysis bæði á andlega heilsu 

móður og tengslamyndun móður og barns. Mæður sem þjáðust af svefnleysi voru líklegri til að þróa 

með sér fæðingarþunglyndi og í kjölfarið mynda verri tengsl við barnið. Þunglyndar mæður voru síður 

vakandi fyrir þörfum nýburans og brugðust hægar við sem kom niður á tengslum á milli móður og 

barns. Svefnlausar mæður voru einnig líklegri til að þróa verri tengsl við barnið þrátt fyrir að breytan 

um fæðingarþunglyndi væri tekin út. Það er því ljóst að svefnleysi eitt og sér getur haft veruleg áhrif á 

velferð bæði móður og barns. 

Það er mat höfunda að markviss skimun fyrir svefnleysi á meðgöngu og eftir barnsburð gæti skilað 

góðum árangri til bættrar heilsu. Mikilvægt er að skima fyrir fæðingarþunglyndi, sem er nú þegar gert 

níu vikum eftir fæðingu og bregðast við niðurstöðum á viðeigandi hátt. Auk þess gæti almenn fræðsla 

um svefn og svefnvenjur til verðandi og/eða nýbakaðra foreldra skilað góðum árangri. 

 

Lykilorð: Svefnleysi, andleg heilsa, fæðingarþunglyndi, tengsl, tengslamyndun móður og barns, úrræði 

og hlutverk hjúkrunarfræðinga. 
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Abstract 

The first few months after a birth of a child can be challenging for new mothers. An infant needs to be 

taken care of every few hours, 24 hours of the day, which leads to the mother not being able to get 

more than 2-5 hours of continuous sleep. The sleep deprivation that comes with having a child can be 

very challenging on the mothers’ mental health, as well as impairing her cognitive function. 

The purpose of this systematic review was on one hand to examine the effects of sleep deprivation 

on the mental health of mothers and on the other hand to examine the effects of sleep deprivation on 

mother-infant attachment. In addition, the authors wanted to examine resources available for sleep 

deprivated mothers. Data and reference search was conducted through the databases PubMed, 

EBSCOhost, Scopus, Cinahl and Google Scholar, as well as academic books, during the period of 

October 2017 to May 2018. 

The main findings of this review showed that sleep deprivation had a negative impact on the mental 

health of mothers as well as the mother-infant attachment. Mothers who suffered from sleep 

deprivation were more likely to develop postpartum depression, which resulted in insufficient mother-

infant attachment. Depressed mothers were less alert and responded slower to the needs of the infant 

which affected the mother-infant attachment in a negative way. Mothers who suffered from sleep 

deprivation were also more likely to develop insufficient mother-infant attachment even though 

postpartum depression was not present. It is therefore clear that sleep deprivation can have a 

significant impact on the wellbeing of both mother and the child. 

It is the authors opinion that screening for sleep deprivation during pregnancy and postpartum 

could have a positive impact on the mother's health. It is important to screen for postpartum 

depression, which is already done nine weeks postpartum, and to respond according to the results. In 

addition, general instructions about sleep and sleep habits for expecting and/or new parents could 

have a positive affect. 

 

Keywords: Sleep deprivation, mental health, postpartum depression, attachment, mother-infant 

attachment, resources, nursing 
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1 Inngangur 
Svefnleysi er algengt vandamál, en rannsóknir gefa til kynna að allt að þriðjungur fullorðinna glími við 

svefnleysi til lengri eða skemmri tíma. Birtingarmynd svefnleysis er mismunandi á milli einstaklinga og 

getur lýst sér sem svo að einstaklingur á erfitt með að festa svefn, rumskar reglulega yfir nóttina og á 

erfitt með að festa svefn aftur og/eða vaknar of snemma og nær ekki að sofna á ný (Erla Björnsdóttir, 

2017).   

Flestir upplifa einhvern tíma á ævinni svefnlausar nætur en þó hafa konur meiri tilhneigingu til að 

upplifa svefnleysi en karlar. Margir þættir geta stuðlað að því að konur séu gjarnari á að upplifa 

svefnleysi en helst ber að nefna barneignir og brjóstagjöf (Erla Björnsdóttir, 2017). Til eru margar 

heimildir fyrir því að konur upplifi verulegt svefnleysi á meðgöngu og eftir fæðingu sem gjarnan má 

tengja við svefnmynstur og fæðugjafir ungbarna. Þrátt fyrir fyrrnefndar heimildir eru tengsl á milli 

svefns móður og líðan hennar ekki nægilega vel rannsökuð (Sharkey, Iko, Machan, Thompson-Westra 

og Pearlstein, 2016). Það er því von höfunda að geta aflað upplýsinga um hvaða áhrif svefnleysi eftir 

fæðingu getur haft á móður og barn. 

Fyrstu mánuðirnir eftir fæðingu barns geta reynst foreldrum krefjandi vegna truflunar á svefnmynstri 

þeirra. Allt að ári eftir fæðingu barns má gera ráð fyrir að foreldrar missi um 14 klukkustundir af svefni 

á viku sem þýðir að svefn skerðist um allt að tvær klukkustundir á hverri nóttu. Gera má ráð fyrir að 

móðirin finni sérstaklega fyrir skertum svefni sé hún með barnið á brjósti (Erla Björnsdóttir, 2017). 

Þessi endurtekna truflun á svefninum getur valdið því að móðir nái ekki að hvílast nóg og upplifi þreytu 

á daginn, jafnvel þó að heildar svefntíminn sé nægur (Bonnet og Arand, 2003). Svefn er mikilvægur 

geðrænni heilsu og hefur verið sýnt fram á sterk tengsl milli geðraskana og svefnleysis (Erla 

Björnsdóttir, 2017). Rannsóknir á svefnleysi fullorðinna hafa ítrekað sýnt fram á neikvæð áhrif 

svefnleysis á vitsmunalega virkni, meðal annars á einföld atriði eins og árvekni, athygli og minni en 

einnig á flóknari atriði sem krefjast meiri hugsunar. Það er þó ekki einungis vitsmunaleg virkni sem 

skerðist við svefnleysi, heldur getur skortur á svefni einnig haft neikvæð áhrif á tilfinningastjórnun og 

andlega heilsu. Þar má nefna aukna þreytu, pirring, svartsýni og erfiðleika við að stjórna tilfinningum 

og hegðun þeim tengdum (Tikotzky, 2016). Einnig skal hafa í huga að svefnleysi getur verið afleiðing 

slæmrar andlegrar heilsu (Erla Björnsdóttir, 2017) svo alltaf þarf að horfa á hlutina í samhengi og velta 

fyrir sér orsök og afleiðingu. 

Fyrstu tengsl foreldra og barns eru gríðarlega mikilvæg, þá einna helst þar sem þau eiga sér stað 

þegar barnið er ósjálfbjarga og heili þess er enn í mótun. Þessum tengslum er síðan viðhaldið í 

gegnum árin með samskiptum við þessa sömu foreldra og mynduðu tengslin í upphafi (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2009). Neikvæð tengslamyndun foreldra og barns getur tengst lélegri geðrænni heilsu 

móður og eru um 30-40% allra barna sem mynda ekki örugg tengsl við foreldra sína (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2015). Nánar verður farið í skilgreiningu á öruggum og óöruggum tengslum í kafla 3.3.1 

hér að neðan. Brockington (2004) sýndi meðal annars að hjá foreldrum barna með geðræna kvilla var 

léleg tengslamyndun í um 10-25% tilfella samanborið við um 3-9% í hefðbundnu þýði. Þó svo að 

neikvæð tengslamyndun eigi sér ekki stað hjá öllum foreldrum sem glíma við geðrænan vanda er 
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þekkt að þunglyndi, kvíði og áfallastreituröskun (e. Post-traumatic stress disorder, PTSD) hafi neikvæð 

áhrif á þetta samband (Parfitt og Ayers, 2014). 

Þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt að foreldrar ungra barna þjáist oft af svefnleysi hafa fáir 

fræðimenn sett fram tillögur að klínískum aðferðum til þess að bæta gæði svefns þessa hóps. 

Ýmislegt er þó hægt að gera til þess að undirbúa foreldra fyrir foreldrahlutverkið og má þar til dæmis 

nefna almenna fræðslu og fyrirbyggjandi aðgerðir. Dæmi um aðferðir sem stuðla að bættum svefni eru 

takmörkun á skjánotkun, ekki mikil hreyfing né þungar máltíðir rétt fyrir svefn og hvetja frekar til 

notkunar á slökunaræfingum, lofnarblóms (e. lavander) úða eða róandi tónlistar fyrir svefn (Hunter, 

Rychnovsky og Yount, 2009). Einnig er gott að tala um væntingastjórnun þegar kemur að svefni 

foreldra og barna þeirra og hvetja foreldra til þess að nýta vel þá hvíldar- og svefntíma sem gefast 

(Stremler o.fl., 2006). Það er upplifun höfunda að ekki sé nógu mikið gert úr svefnleysi foreldra og 

þeim oft tjáð að þetta sé tímabil sem gangi yfir en lítið aðhafst til þess að veita þeim aðstoð til að 

takast á við þann vanda sem kann að koma í kjölfar stöðugs svefnleysis. 

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar er að skoða rannsóknir um svefnleysi nýbakaðra mæðra 

og kanna hver áhrif þess er á andlega líðan þeirra og tengslamyndun móður og barns. Upphaflega 

stóð til að taka fyrir áhrif svefnleysis á bæði móður og föður en við öflun gagna komust höfundar að 

því að skortur er á efni tengdu áhrifum svefnleysis á föður. Í kjölfarið var því tekin ákvörðun um að 

samantektin sneri aðallega að áhrifum svefnleysis á móður. Einnig voru flestar rannsóknir sem 

einblíndu á fyrstu þrjá mánuði í lífi barns þar sem það er talið viðkvæmasta tímabilið þegar talað er um 

svefnleysi mæðra. Hafa ber þó í huga að 20-30% allra barna á aldrinum sex mánaða til þriggja ára 

eiga í erfiðleikum með svefn (Tikotzky, 2016) og því ljóst að svefnvandi foreldra stendur yfir í töluvert 

lengri tíma en fyrstu þrjá mánuðina. Það er von höfunda að samantektin muni nýtast 

hjúkrunarfræðingum og öðrum heilbrigðisstarfsmönnum sem koma að umönnun þessara kvenna á 

tímum sem getur einkennst af svefnleysi og vanlíðan. 
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2 Aðferðir 
Höfundar lögðu fram þrjár rannsóknarspurningar og miðaði gagnasöfnun að því að leita svara við þeim 

í gegnum ritrýndar fræðigreinar: 

1. Hver eru áhrif svefnleysis móður á andlega líðan hennar? 

2. Hver eru áhrif svefnleysis móður á tengslamyndun móður og barns? 

3. Hvaða úrræði eru í boði? 

Öflun gagna og úrvinnsla þeirra fór fram á tímabilinu frá október 2017 til maí 2018 og notuðust 

höfundar helst við gagnasöfnin PubMed, EBSCOhost, Scopus, Cinahl og Google Scholar. Heimildir 

voru einnig fengnar úr heimildalistum þeirra greina sem fundust í áðurnefndum gagnasöfnun, auk þess 

sem fræðibækur í eigu höfunda og bókasafna voru notaðar. Heimasíða Embættis landlæknis var 

notuð sem heimild þegar upplýsingar vantaði um starfshætti ung- og smábarnaverndar á Íslandi. Þá 

var einnig notast við leiðbeiningar af heimasíðum The National Institute for Health and Care 

Excellence (NICE) og World Health Organization (WHO). Þau leitarorð sem helst voru notuð við 

heimildaleitina voru fæðingarþunglyndi (e. postpartum depression), svefnleysi (e. sleep deprivation), 

tengsl (e. attachment), tengslamyndun móður og barns (e. mother-infant attachment) og andleg heilsa 

(e. mental health). Til að þrengja leitina tengdu höfundar leitarorðin saman auk þess sem leitast var 

eftir greinum sem birst höfðu á árunum 2008-2018.   

Höfundar lögðu upp með að notast við frumheimildir og var það gert eftir fremsta megni. Þá var 

markmiðið að nota einungis ritrýndar fræðigreinar sem birst hafa á seinustu tíu árum, eða frá árinu 

2008 til 2018. Einhver frávik urðu á tímarammanum þegar um var að ræða eldri frumheimildir eða ef 

skortur var á nýjum rannsóknum tengdu efninu. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Svefn 
Við eyðum allt að þriðjungi ævinnar sofandi (Widmaier, Raff og Strang, 2011) en þó er enn margt 

óljóst varðandi það af hverju við sofum. Það er þó vitað að í svefni eiga sér stað líffræðileg ferli (Erla 

Björnsdóttir, 2017) þar sem líkaminn fær þá hvíld sem hann þarf til að losa sig við úrgangsefni úr 

vöðvum, gera við frumur, koma jafnvægi á orkubúskap, styrkja ónæmiskerfið og bæta upp hæfni sem 

tapast hefur yfir daginn (Wade og Tavris, 2011). Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

svefnlengd sýna að um það bil sjö klukkustunda svefn sé æskilegastur. Hafa ber í huga að rétt eins og 

lítill svefn getur verið skaðlegur heilsunni þá getur of mikill svefn einnig verið skaðlegur en minna er til 

af rannsóknum þess efnis (Erla Björnsdóttir, 2017).  

Áhættuþættir svefnleysis eru margir og almennt eru konur í aukinni hættu á að glíma við svefnleysi. 

Margt getur haft áhrif á aukna tíðni svefnleysis meðal kvenna, til að mynda barneignir og brjóstagjöf. 

Þá hættir konum oft frekar en körlum til að hafa áhyggjur og þjást af kvíða sem getur haft hamlandi 

áhrif á svefn. Depurð og þunglyndi eru einnig áhættuþættir svefnleysis og eru svefntruflanir oft með 

fyrstu einkennum þunglyndis. Aðrir áhættuþættir eru hækkandi aldur, kvíði og áhyggjur, örlyndi, 

fjölskyldusaga og bág félagsleg staða (Erla Björnsdóttir, 2017) 

Langvarandi svefnleysi getur komið niður á eðlilegri starfsemi líkamans. Flestir einstaklingar 

komast vel af í dagsins amstri eftir eina til tvær svefnlausar nætur en um leið og svefnleysið varir í 

fjóra daga eða lengur fer það að hafa veruleg áhrif á einstaklinginn (Wade og Tavris, 2011). Sterk 

tengsl eru á milli svefns og líkamlegrar og andlegrar heilsu. Lélegur svefn getur komið niður á bæði 

líkamlegri og andlegri heilsu og svo öfugt þar sem líkamleg og andleg heilsa hafa áhrif á svefngæði 

(Erla Björnsdóttir, 2017). Mögulegar afleiðingar svefnleysis er aukin hætta á líkamlegum og geðrænum 

kvillum og má þar nefna kvíða og þunglyndi, geðhvarfasýki (e. bipolar disorder), geðklofa (e. Schizo-

phrenia), þyngdaraukningu eða offitu, kæfisvefn, alkóhólisma, sykursýki, háþrýsting og hjarta- og 

æðasjúkdóma (Erla Björnsdóttir, 2017; Rosekind og Gregory, 2010). Þá veikir svefnleysi ónæmis-

kerfið, skerðir vitræna getu og minni og ef svefnleysi er langvarandi getur það leitt til geðrofs (e. 

psychosis) og jafnvel dauða (Widmaier o.fl., 2011).  

 Rannsóknir á svefnleysi fullorðinna hafa ítrekað sýnt fram á neikvæð áhrif á vitsmunalega virkni 

einstaklingsins, tilfinningastjórnun og andlega heilsu. Tengingin á milli svefns og tilfinninga virðist 

ganga í báðar áttir. Streita, erfiðar tilfinningar, truflaðar hugsanir og tilfinningalegt ójafnvægi geta allt 

verið afleiðingar svefnleysis en getur einnig haft áhrif á gæði svefns og því getur skapast vítahringur 

(Tikotzky, 2016). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að lélegur svefn og mikil þreyta geta komið fram í 

auknum veikindadögum vegna lakara ónæmiskerfis, áhugaleysis, aukinni tíðni bílslysa og lakara 

skammtímaminni (Thomas og Foreman, 2005).  

3.1.1 Svefnstig 
Rannsóknir hafa sýnt að svefnmynstur ung- og smábarna er frábrugðið svefnmynstri fullorðinna, en 

svefnhringur ungbarns varir í um 50 mínútur (Sæunn Kjartansdóttir, 2015) samanborið við 90 mínútna 

svefnhring fullorðinna (Wade og Tavris, 2011). Skilgreina má svefn sem hvíldarsvefn (e. non-rapid eye 
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movement, NREM) og draumsvefn (e. rapid eye movement, REM). Eins og ensku heitin gefa til kynna 

einkennist draumsvefn af hröðum augnhreyfingum en hvíldarsvefn ekki (Wade og Tavris, 2011; 

Widmaier o.fl., 2011). 

Hvíldarsvefni má skipta niður í 4 stig. Hver einstaklingur fer í gegnum hvert svefnstig fyrir sig 

nokkrum sinnum yfir nóttina og er það kallað svefnhringur (Erla Björnsdóttir, 2017). Hver svefnhringur 

samanstendur af stigi 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 og þaðan í draumsvefn. Svefnhringurinn endurtekur sig á um 

90 mínútna fresti (Wade og Tavris, 2011) svo fremi sem svefninn sé ótruflaður (Widmaier o.fl., 2011). 

Svefninn dýpkar með hverju stigi. Hann er grunnur á stigi 1, en á sigi 4 er hann orðinn djúpur. 

Djúpsvefn er manninum mikilvægur, hann er ríkjandi fyrri hluta nætur og veitir þá hvíld sem við 

þurfum, því á þessum tíma lágmarkar líkaminn starfsemi sína. Ef djúpsvefn raskast er líklegt að fólk 

finni fyrir þreytu í kjölfarið. Þó er hægt að vinna upp skammvinnan missi á djúpsvefni en ef röskun varir 

til lengri tíma nær fólk ekki að vinna missinn upp og finnur þá gjarnan fyrir neikvæðum áhrifum 

svefnleysis líkt og orkuleysi og þreytu. Þar sem djúpsvefn á sér stað fyrri part nætur fáum við ekki eins 

mikinn djúpsvefn ef við sofum á öðrum tímum sólahringsins (Erla Björnsdóttir, 2017). 

Draumsvefn einkennist af hröðum og óreglulegum heilabylgjum sem minna einna helst á þær 

heilabylgjur sem sjást þegar einstaklingurinn er vakandi. í draumsvefni eykst hjartsláttartíðni, 

blóðþrýstingur hækkar og öndun verður hraðari og óreglulegri. Á þessum tíma eru beinagrindarvöðvar 

slakir sem fyrirbyggir það að einstaklingurinn fari af stað í draumum sínum, en á þessu stigi svefns er 

fólk líklegast til þess að muna drauma. Draumsvefn varir í mis langan tíma á milli einstaklinga, allt frá 

nokkrum mínútum upp í eina klukkustund. Að meðaltali varir draumsvefninn í um 20 mínútur í hverjum 

svefnhring (Wade og Tavris, 2011) en hann lengist eftir því sem líður á nóttina og getur varað í allt að 

klukkustund samfleytt undir morgun (Erla Björnsdóttir, 2017; Wade og Tavris, 2011). Á sama tíma og 

draumsvefninn eykst styttast stig 3 og 4 og detta jafnvel út eftir að hafa verið ríkjandi í gegnum nóttina 

(Wade og Tavris, 2011). Sýnt hefur verið fram á að einstaklingar sem glíma við þunglyndi eyða meiri 

tíma í draumsvefni en aðrir og hafa mörg þunglyndislyf þá virkni að draga úr draumsvefni (Erla 

Björnsdóttir, 2017). Á mynd 1 má sjá hvernig svefnhringurinn þróast eftir því sem líður á svefninn. 

 

Mynd 1. Þróun svefnhrings fullorðinna yfir nóttina. 
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Karacan, Williams, Hursch, McCaulley og Heine (1969) voru fyrstir til þess að skoða svefnmynstur 

nýbakaðra mæðra og hvíldarsvefns-draumsvefns sambandið. Niðurstöður rannsóknar þeirra sýndu að 

þessar konur vöknuðu oftar á næturnar, dvöldu lengur á svefnstigi 1 og styttra í bæði djúpsvefni og 

draumsvefni.   

Allir losa svefn nokkrum sinnum yfir nóttina. Þegar fullorðnir losa svefn verða þeir yfirleitt ekki varir 

við það, þeir hagræða sér og halda síðan áfram að sofa. Þar sem svefnhringur ungbarna er styttri en 

fullorðinna eru þau að losa svefn mun oftar yfir nóttina án þess að neitt sérstakt sé að. Ungbörn geta 

ekkert hagrætt sér sjálf og þurfa því annað slagið lítils háttar aðstoð við það að sofna aftur eins og 

smá strokur, hagræðingu, stinga upp í þau snuðinu eða breiða ofan á þau. Ágæt regla er þó að rjúka 

ekki strax til og barnið byltir sér heldur fylgjast með og sjá hvernig barninu tekst að sofna aftur sjálft 

(Sæunn Kjartansdóttir, 2015). Hér má strax sjá hvernig grunnþættir í svefnmynstri ungbarna hafa áhrif 

á svefn móður. Hér að neðan munu höfundar fjalla nánar um fleiri þætti sem stuðlað geta að skertum 

svefni móður eftir fæðingu og hvaða afleiðingar það getur haft í för með sér. 

3.1.2 Svefn nýbura 
Börn ganga í gegnum miklar þroskabreytingar á fyrsta aldursárinu sem endurspeglast oft í 

svefnmynstri þeirra. Foreldrar geta tekið eftir breytingum hjá ungbarninu svo sem að þau sofa illa, 

missa stundum matarlyst, gráta meira og það þarf almennt að hafa meira fyrir þeim en venjulega. 

Þessar breytingar á svefnmynstri verða vegna þess að ungbarnið er að stækka og þroskast, bæði 

félagslega, tilfinningalega og vitsmunalega (Sæunn Kjartansdóttir, 2015). Eftir því sem barnið eldist og 

þroskast fer það að sofa í lengri lotum, vakna sjaldnar á næturnar og lærir sjálft að stjórna svefn-vöku 

mynstrinu (Henderson, France og Blampied, 2011). 

Rannsókn Thomas og Foreman (2005) skoðaði svefnmynstur 37 ungbarna og mæðra þeirra. Þar 

kom fram að ungbörn sváfu í að meðaltali 9,35 klukkustundir á sólarhring. Ungbarnið sem svaf minnst 

svaf í um 6 klukkustundir en ungbarnið sem svaf lengst svaf í um 15 klukkustundir. Hér sjáum við 

glöggt hvað heildarsvefn ungbarna getur verið einstaklingsbundinn. Sama rannsókn sýndi að meðal 

heildarsvefn mæðra var um 7,18 klukkustundir á sólarhring, svefninn var mjög slitróttur og lengstu 

svefnloturnar voru að meðaltali 3,57 klukkustundir.  

Þegar við lítum á rannsóknir sem skoða heildar svefntíma ungbarna fyrsta árið sjáum við að mesta 

aukningin er fyrstu þrjá mánuðina. Um eins mánaða aldur sofa börn í um 3 til 4,5 klukkustundir 

samfleytt en strax um tveggja mánaða eru þau farin að sofa í um 6,2 klukkustundir samfleytt 

(Henderson o.fl., 2011). Þetta kemur heim og saman við svefntíma og þreytu mæðra en mesta 

truflunin á svefni þeirra verður fyrstu vikuna eftir fæðingu en um sex vikum seinna eru svefngæðin 

orðin mun betri (Signal o.fl., 2007; Bonnet og Arand, 2003; Parfitt og Ayers, 2014).  

Rannsókn Thomas og Foreman (2005) sem tók til 37 mæðra og ungbarna skoðaði ýmis áhrif á 

svefn ungbarna og móður. Eftir því sem ungbarnið drakk oftar, því oftar svaf barnið en í styttri lúrum. 

Aukinn tími sem fór í að gefa ungbarninu kom niður á heildar svefntíma bæði ungbarns og móður. 

Einnig sýndi rannsóknin að eftir því sem mæður voru eldri, því minna sváfu þær í heildina yfir 

sólarhringinn og sama var að segja um ungbörn þeirra. Einnig var áhugavert að munur var á milli 

kynjanna en rannsóknin leiddi í ljós að drengir drekka oftar og sofa minna og styttra í einu en stúlkur. 
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Drengir drukku marktækt oftar en stúlkur en þeir drukku 12,29 skipti á sólarhring samanborið við 9,63 

skipti hjá stúlkunum. Lengsta svefnlota drengjanna í þessari rannsókn var 3,81 klukkustundir miðað 

við 4,66 klukkustundir hjá stúlkunum og heildar svefntíminn yfir sólarhringinn var 13,07 klukkustundir 

hjá drengjunum miðað við 14,0 klukkustundir hjá stúlkunum. Þetta eru mjög áhugaverðar niðurstöður 

en fáar rannsóknir hafa skoðað mun á svefni barna eftir kyni þeirra.  

Það er algengt að svefnvandamál byrji snemma á ævi einstaklingsins og ef ekki er tekið á 

svefnvandamálum barns getur það haldið áfram að vera til staðar og jafnvel versnað með árunum. Ef 

barn fær ekki nægan svefn hefur það áhrif á námsgetu og hegðun þess auk þess sem það hefur mikil 

áhrif á fjölskylduna alla (Thomas og Foreman, 2005). Það er því mikilvægt að grípa snemma inn í 

þegar barn er ekki að sofa eins og þroski þess segir til um, þar sem það getur haft slæm áhrif á 

framtíð þess. Hafa ber þó í huga að svefn barna fyrsta árið getur verið mjög slitróttur án þess að það 

sé eitthvað til þess að hafa áhyggjur af. 

3.1.3 Svefnleysi eftir fæðingu 
Ein af stærri áskorunum við foreldrahlutverkið er svefnleysið sem einkennir umönnun barns fyrstu 

mánuðina í lífi þess. Foreldrar eru yfirleitt meðvitaðir um þessa áskorun en fáir gera sér almennilega 

grein fyrir því hversu líkamlega og andlega krefjandi svefnleysið getur orðið. Flestir foreldrar finna 

hjálplegar leiðir til að takast á við álagið sem fylgir svefnleysinu en hjá sumum leiðir svefnleysið til 

skertrar andlegrar og líkamlegrar heilsu (Lee og Gay, 2011).  

Miklar hormónabreytingar eiga sér stað í líkama kvenna eftir fæðingu sem geta gert konur 

viðkvæmari fyrir skertum svefni. Estrógen og prógesterón eru þau hormón sem miðla taugaboðefnum 

til heilans sem síðan stjórna gæðum svefns. Strax eftir fæðingu minnkar framleiðsla þessara hormóna 

sem veldur truflunum á svefni flestra kvenna þar sem erfiðlega getur reynst fyrir konuna að sofna eða 

viðhalda svefni, jafnvel þó ungbarnið sé ekki í hennar umsjá (Posmontier, 2008). Augljósasta ástæða 

svefnleysis nýbakaðra mæðra er hins vegar sú að nýfætt barn þarfnast gríðarlega mikillar umönnunar. 

Móðirin þarf að gefa barninu brjóst eða pela á fárra klukkustunda fresti allan sólarhringinn og leiðir það 

til þess að í nokkrar vikur eða mánuði sefur hún oft ekki lengur en í tvær til fimm klukkustundir 

samfleytt (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Þetta reynir skiljanlega mjög mikið á mæðurnar sem eru að 

gera sitt besta til að aðlagast nýju hlutverki.  

Rannsókn Parfitt og Ayers (2014) sem tók til 46 kvenna og 40 karla sem nýlega höfðu eignast barn, 

sýndi að svefnleysi var mjög algengt hjá foreldrum eftir fæðingu þar sem helmingur foreldranna tjáði 

sig missa tvær eða fleiri klukkustundir af svefni á nóttu í að meðaltali 12 vikur. Rubin (1961) talaði 

snemma fyrir því í sínum rannsóknum að ef nýbakaðar mæður næðu ekki nægum svefni myndu þær 

þróa með sér svefnskuld sem gæti síðan haft áhrif á líkamlega og andlega velferð þeirra. Þessi 

svefnskuld á sér stað þrátt fyrir að heildar svefntíminn sé nægur þar sem þessi endurteknu rof á 

svefninum valda því að foreldrar hvílast ekki nóg og verða þreyttir, bæði líkamlega og andlega (Bonnet 

og Arand, 2003; Campbell, 1986). Þessi skerðing á nætursvefni leiðir af sér þreytu á daginn sem getur 

skert lífsgæðin verulega. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að lélegur svefn og þreyta geta komið 

fram í auknum veikindadögum vegna lakara ónæmiskerfis, áhugaleysis, aukinni tíðni bílslysa og 

lakara skammtímaminni (Thomas og Foreman, 2005). Hingað til hefur oft verið talað um að mæður 
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eigi að leggja sig á meðan ungbarnið sefur til þess að reyna að minnka þreytu en rannsókn sem 

Rychnovsky og Hunter (2009) framkvæmdu á 109 nýbökuðum mæðrum sýndi fram á að daglúrar 

hefðu ekki nokkur áhrif á þreytuna sem slíka. 

Foreldrar hafa almennt miklar áhyggjur af svefni ungbarna sinna. Þeir hafa áhyggjur af því hvort 

barnið sofi nægilega mikið, hvað sé eðlilegur svefn og hvenær ungbarnið fari að sofa alla nóttina. 

Almennt hafa foreldrar meiri áhyggjur af svefni ungbarnsins heldur en heilsufari þess (Henderson o.fl., 

2011). Möguleg skýring á því er að almennt séu ungbörn heilbrigð en vandamálið snúi frekar að því að 

þau trufli svefn foreldra sinna og því hafi foreldrarnir áhyggjur af svefninum. Algengt er þá að foreldrar 

leiti aðstoðar heilbrigðisstarfsfólks vegna áhyggja varðandi svefn ungbarna sinna en svo virðist sem 

foreldrar og heilbrigðisstarfsfólk líti ekki sömu augum á hvað felist í því að barnið vakni oft, það er að 

segja að foreldrar líta á svefnleysið sem vandamál á meðan heilbrigðisstarfsfólk lítur á þetta sem 

eðlilegt tímabil (Henderson o.fl., 2011). Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk sé samstíga foreldrum, 

sýni skilning og finni lausnir á vandanum í stað þess að tala um þetta sem tímabil sem líður hjá.  

Nánast allar rannsóknir á svefni mæðra eftir fæðingu einblína á fyrstu þrjá mánuðina vegna þess 

að það er talið erfiðasta tímabilið þegar kemur að því að sinna ungabarninu á næturnar. Hins vegar er 

mikilvægt að hafa í huga að 20-30% allra barna á aldrinum sex mánaða til þriggja ára eiga í 

erfiðleikum með nætursvefn. Vökur barna kalla á athygli foreldra og heldur því svefn foreldranna áfram 

að vera verulega skertur til lengri tíma en ekki aðeins fyrstu mánuðina eftir fæðingu (Tikotzky, 2016). 

3.1.4 Svefnleysi og brjóstagjöf 
Skertur nætursvefn nýbakaðrar móður hefur víðtæk áhrif og getur til að mynda haft hamlandi áhrif á 

myndun brjóstamjólkur (Doan, Gay, Kennedy, Newman og Lee, 2014). Lykilhormónið við 

mjólkurmyndun, prólaktín, losnar út í líkamann í nætursvefni og er einnig það hormón sem stuðlar að 

djúpsvefni hjá fullorðnum (Lawrence og Lawrence, 2015). Góð hvíld eftir fæðingu er því mikilvæg til 

þess að koma framleiðslu brjóstamjólkur í gang.  

Mælt er með því að konur gefi börnum sínum eingöngu brjóstamjólk til sex mánaða og svo með 

öðrum mat til tveggja ára aldurs (World health organization [WHO], 2009). Þó er algengt að foreldrar 

byrji að gefa börnum sínum ábót í formi þurrmjólkur, án læknisfræðilegrar ástæðu, í þeirri von að fá 

lengri og betri nætursvefn (Cloherty, Alexander og Holloway, 2004). Rannsókn Doan, Gardiner, Gay 

og Lee (2007) sýndi hins vegar fram á að þurrmjólkurgjöf bætir ekki svefn ungbarna og hefur þvert á 

móti öfug áhrif, jafnvel þó foreldrar skiptist á við næturgjafirnar.  

Rannsókn sem Doan o.fl. (2007) framkvæmdu sýndi að þær mæður sem gáfu börnum sínum brjóst 

á kvöldin fyrir nætursvefn sváfu að meðaltali 45 mínútum lengur en þær sem gáfu börnum sínum 

þurrmjólkurblöndu fyrir nóttina. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að þær mæður sem gáfu 

barni sínu brjóst á næturnar sváfu að meðaltali 47 mínútum lengur en þær sem gáfu þurrmjólk. Flestir 

feður og sumar mæður þeirra barna sem fengu brjóstamjólk á næturnar tjáðu sig síður verða fyrir 

svefntruflun en þeir foreldrar sem gáfu einhverja þurrmjólkurblöndu á næturnar. Önnur mun eldri 

rannsókn sem Milligan, Flenniken og Pugh (1996) framkvæmdu sýndi fram á að mæður tjáðu minni 

þreytu og upplifðu sig mun betur úthvíldar þegar þær gáfu börnum sínum útafliggjandi heldur en þegar 
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þær settust upp á næturnar. Þessi útafliggjandi stelling á einkum við brjóstagjöf en pelagjöfin krefst 

þess frekar að sitja upprétt við að gefa barninu að drekka.  

 Rannsókn sem Thomas og Foreman (2005) framkvæmdu sýndi að mæður sáu oftast um að gefa 

ungbarninu á næturnar og í þeim tilfellum þar sem annar aðili en þær sá um næturgjafir voru þær 

sjaldnast sofandi á meðan. Með öðrum orðum, mæður voru að vakna á næturnar þrátt fyrir að annar 

aðili væri að sinna barninu og voru þær því samt sem áður að upplifa raskanir á nætursvefni. Doan 

o.fl. (2007) skoðuðu einnig muninn á svefni þeirra foreldra sem skiptu með sér næturgjöfunum og 

þeirra foreldra þar sem móðirin sá eingöngu um næturgjafir. Mæður sem skiptu næturgjöfum með 

feðrunum sváfu minna (6,2 ± 1,7 tímar) en þær mæður sem sinntu næturgjöfunum einar (7,1 ± 1,2 

tímar). Gott er þó að hafa í huga að einstaklingsmunur getur verið á milli kvenna og það að skipta 

gjöfunum getur gagnast sumum við það að hvílast betur. 

Doan o.fl. (2014) skoðuðu svefn mæðra á síðasta mánuði meðgöngu og fyrsta mánuð eftir 

fæðingu, þar sem annar hópurinn gaf eingöngu brjóst en hinn hópurinn gaf þurrmjólkurblöndu. Enginn 

munur var á konunum á síðasta mánuð meðgöngu hvað varðar svefntíma en einum mánuði eftir 

fæðingu var marktækur munur á svefntíma kvenna sem gáfu börnum sínum eingöngu brjóst og 

kvenna sem gáfu þurrmjólkurblöndu. Rannsóknin leiddi í ljós að skerðing á svefni mæðra sem gáfu 

börnum sínum þurrmjólkurblöndu milli klukkan 21:00 og 08:59 var næstum því þrisvar sinnum meiri 

(62 mínútur) en skerðing á svefni mæðra sem gáfu börnum sínum brjóstamjólk (21 mínútur).  

3.2 Andleg líðan  
Á meðgöngu og eftir fæðingu eru konur oft viðkvæmar andlega. Þær geta upplifað miklar og 

yfirþyrmandi tilfinningasveiflur, allt frá eftirvæntingu fyrir því sem koma skal, spennu og hamingju til 

kvíða, gremju, ráðaleysis, leiða og samviskubits. Konur eru á þessu tímabili í aukinni áhættu fyrir 

hinum ýmsu andlegu kvillum og er þá einna helst talað um sængurkvennagrát (e. postpartum blues), 

fæðingarþunglyndi (e. postpartum depression) og fæðingarsturlun (e. postpartum psychosis) (Rai, 

Pathak og Sharma, 2015). Allt að 25% allra kvenna upplifa þunglyndi einhvern tíma á ævinni, flestar á 

barneignaraldri. Þær konur sem upplifa einkenni þunglyndis í kjölfar barneigna eru í aukinni hættu á 

að þróa með sér þunglyndi á næsta fimm ára tímabili (Marcus, Flynn, Blow og Barry, 2003).  

3.2.1 Sængurkvennagrátur 
Sængurkvennagrátur er einn af þeim andlegu kvillum sem konur geta glímt við eftir fæðingu. 

Sængurkvennagrátur á sér stað hjá allt að helmingi nýbakaðra mæðra á fyrstu tveimur vikunum eftir 

fæðingu barns. Þetta er tímabundið ástand sem einkennist af skapsveiflum móður þar sem hún getur 

verið yfir sig hamingjusöm eða sorgmædd en einnig verið viðkvæm, fengið grátköst án ástæðu, 

upplifað eirðarleysi, einbeitningaskort, kvíða, pirring og reiði (Akbarzadeh, Mokhtaryan, Amooee, 

Moshfeghy og Zare, 2015). Sumum einkennum sængurkvennagráts getur svipað til einkenna 

fæðingarþunglyndis en munurinn er sá að einkenni sængurkvennagráts standa yfir í styttri tíma, eða 

frá nokkrum klukkustundum upp í nokkra daga, á meðan einkenni fæðingarþunglyndis vara lengur. 

Sængurkvennagrátur er ekki talið vera alvarlegt vandamál og þarfnast sjaldnast inngripa 

heilbrigðisstarfsfólks þar sem ástandið er skammvinnt (Henshaw, Foreman og Cox, 2004). Hins vegar 
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þarf heilbrigðisstarfsfólk að fylgjast með hvort skapsveiflurnar gangi ekki niður á nokkrum dögum og 

vera vakandi fyrir einkennum fæðingarþunglyndis en margar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli 

sængurkvennagráts og fæðingarþunglyndis (Henshaw, Foreman og Cox, 2004).  

Í rannsókn Henshaw o.fl. (2004) voru tengsl milli sængurkvennagráts og fæðingarþunglyndis 

frumbyrja á aldrinum 16-45 ára skoðuð (n=206). Niðurstöður rannsóknarinnar studdu við þær 

niðurstöður sem áður höfðu fundist, að þær konur sem upplifðu mikil einkenni sængurkvennagráts áttu 

í mikilli hættu á að fá fæðingarþunglyndi samanborið við þær konur sem upplifðu lítil einkenni 

sængurkvennagráts. Flestar konurnar fóru að finna fyrir einkennum fæðingarþunglyndis á fyrstu 

tveimur til fjórum vikunum eftir fæðingu. Samkvæmt viðmiðum NICE ættu einkenni sængurkvenna-

gráts að vera liðin hjá 10-14 dögum eftir fæðingu. Ef einkenni eru enn til staðar að þessum tíma 

liðnum ætti að skima fyrir fæðingarþunglyndi og grípa til aðgerða séu einkenni viðvarandi (National 

Institute for Health and Clinical Exellence [NICE], 2006). 

3.2.2 Fæðingarþunglyndi 
Fæðingarþunglyndi er skilgreint sem meiriháttar þunglyndi sem á sér stað á innan 12 mánaða frá 

fæðingu barns. Fæðingarþunglyndi er talið hrjá allt að 13-20% mæðra í vestrænum samfélögum 

(Goyal, Gay og Lee, 2007) og er sífellt að verða viðurkenndara heilsufarsvandamál í samfélaginu 

(Park, Meltzer-Brody og Stickgold, 2013). Ekki er til neitt sérstakt greiningarviðmið fyrir fæðingar-

þunglyndi innan greiningakerfis bandarísku geðlæknasamtakana. Greiningarviðmiðið er í raun það 

sama og fyrir meiriháttar þunglyndi nema að því leitinu til að einkenni þunglyndis koma fram innan 

fjögurra vikna frá barnsfæðingu (Yim, Stapleton, Guardino, Hahn-Holbrook og Schetter, 2015). 

Einkenni þunglyndis eru mismunandi á milli einstaklinga og ágerist mishratt. Sem dæmi má nefna  

breyting á matarlyst, hvort sem það er minnkuð matarlyst eða aukin, breyting á svefni þar sem annað 

hvort eru erfiðleikar við að sofa eða sofið of mikið, þreyta, orkuleysi, depurð, vonleysi og að finnast 

maður einskins verður, grátköst út af engu eða litlu tilefni og lítill áhugi eða ánægja af hlutum sem áður 

veittu gleði (Depression in pregnant women and mothers: How children are affected, 2004). 

Ástæður fyrir aukinni áhættu á einkennum þunglyndis kvenna eftir barnsfæðingu eru margar og 

enn margt sem á eftir að rannsaka frekar í þeim efnum (Park o.fl. 2013). Áhættuþættir fæðingar-

þunglyndis eru margir og eru sterkustu áhættuþættirnir taldir vera þunglyndi og/eða kvíði á meðgöngu. 

Aðrir áhættuþættir eru streituvaldandi atburðir á meðgöngu og/eða eftir fæðingu, skortur á félagslegum 

stuðningi, þungun á unglingsaldri, streita tengd umönnun barns, erfitt lundarfar barns, lágt sjálfsálit 

móður, léleg félagsleg staða móður (Goyal, Gay og Lee, 2009; Scrandis, Sheikh, Niazi, Tonelli og 

Postolache, 2007), að vera einstæð móðir, fyrri saga um þunglyndi, erfiðleikar við fæðugjöf 

ungbarnsins, ótímabær þungun (Wu o.fl. 2014) og sængurkvenngrátur (Henshaw o.fl., 2004). Þá hafa 

þó nokkrar rannsóknir sýnt fram á að svefntruflanir á meðgöngu sé verulegur áhættuþáttur fyrir röskun 

á andlegri heilsu eftir fæðingu (Khazaie, Ghadami, Knight, Emamian og Tahmasian, 2013).  

Um 12-20% þungaðra kvenna upplifa þunglyndi á meðgöngu (Dubber, Reck, Müller og Gamwlik, 

2015; Lefkovics, Baji og Rigó, 2014). Aukin einkenni þunglyndis á meðgöngu getur haft neikvæð áhrif 

á það hvernig móðir upplifir sambönd og haft neikvæð áhrif á tengslamyndun móður við ungbarnið við 

tveggja til þriggja mánaða aldur (Lefkovics o.fl., 2014). Rannsóknir hafa sýnt fram á að þunglyndi á 
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meðgöngu hefur slæm áhrif á nýburann, svo sem lægri fæðingarþyngd, fyrirburafæðing og börnin eru 

líklegri til að vera meira krefjandi, pirraðri, eiga erfiðara með svefn og hafa almennt erfiðari skapgerð 

en börn þeirra mæðra sem ekki þjáðust af þunglyndi á meðgöngu (Dubber o.fl., 2015; Tikotzky, 

Chambers, Kent, Gaylor og Manber, 2012). Það eru því meiri líkur á því að þunglynd móðir eignist 

barn sem sefur verr og því getur skapast vítahringur þar sem móðir sem fær ekki nægan svefn er 

almennt í verra tilfinningalegu jafnvægi (Tikotzky o.fl., 2012). 

Tímabilið eftir fæðingu er óútreiknanlegt fyrir nýbakaða foreldra og getur verið erfitt að aðlagast 

nýjum venjum og þeirri miklu ábyrgð sem felst í því að hugsa um þennan nýjan einstakling sem er 

algjörlega háður umönnun foreldra sinna. Það gefur því að skilja að ef nýbökuð móðir finnur fyrir 

einkennum þunglyndis á þessu tímabili gerir það henni enn erfiðar fyrir að aðlagast nýju hlutverki 

(Goyal o.fl., 2009).  

Afleiðingar fæðingarþunglyndis eru margvíslegar og geta haft áhrif á bæði móður og barn. Má þar 

nefna neikvæð áhrif á tengslamyndun móður og ungbarns, erfiðleika móður við að sinna ungbarninu, 

langtíma hegðunarvandamál hjá barninu, þyngdaraukningu móður og aukna áhættu á þróun 

þunglyndis beggja foreldra í framtíðinni (Bhati og Richards, 2015). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á 

neikvæð áhrif fæðingarþunglyndis á þroska barna, bæði til skamms tíma og langs tíma (Pearlstein, 

Howard, Salisbury og Zlotnick, 2009). Þunglyndi getur haft áhrif á það hvernig mæður hugsa um 

börnin sín, þær geta sýnt barninu ást og alúð eina stundina en verið hlédrægar þá næstu. Mögulega 

sýna þær engin viðbrögð við hegðun barnsins eða jafnvel bregðast við á neikvæðan hátt. Hver áhrifin 

á barnið verða getur verið mismunandi eftir aldri barns (Depression in pregnant women and mothers: 

How children are affected, 2004). Ljóst er því að fæðingarþunglyndi getur haft neikvæð áhrif á 

tengslamyndun móður og barns en nánar verður farið í það hér að neðan. 

3.2.3 Áhrif svefnleysis á andlega líðan 
Svefn er nauðsynleg undirstaða góðrar andlegrar heilsu. Jafnvel þó einstaklingur missi úr svefn aðeins 

eina nótt getur það haft neikvæð áhrif á andlega heilsu, athygli og sköpunargáfu hans (Wade og 

Tavris, 2011). Ungbarn þarf nánast stöðuga umönnun allan sólarhringinn og það getur leitt til 

svefnleysis, truflana á svefni og þreytu. Þar að auki eiga sér stað lífeðlisfræðilegar breytingar seint á 

meðgöngu og eftir fæðingu sem oft truflar svefnhring kvenna (Khazaie o.fl. 2013; Park o.fl. 2013). 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á samband milli lélegs svefns móður og þunglyndiseinkenna 

(Tikotzky, 2016). Í rannsókn Parfitt og Ayers (2014) sem sýndi fram á að svefnleysi væri mjög algengt 

hjá nýbökuðum foreldrum kom einnig fram að þeir foreldrar sem þjáðust af einhvers konar geðrænum 

kvillum voru marktækt líklegri til að þjást af svefnleysi. Það er vel þekkt að barnshafandi konur eigi 

erfitt með svefn, þá sérstaklega á síðustu vikum meðgöngunnar. Eftir fæðingu er svefnleysið jafnvel 

meira. Konur á meðgöngu og eftir fæðingu eru viðkvæmari fyrir truflun á svefni auk þess sem þær eru 

í aukinni áhættu á að þróa með sér þunglyndi. Svefnleysi á seinni hluta meðgöngu getur því aukið 

líkurnar á fæðingarþunglyndi (Dørheim, Bjorvatn og Eberhard-Gran, 2014; Wu o.fl. 2014). Í rannsókn 

Wu o.fl. (2014) voru meðal annars tengsl milli svefngæða á þriðja þriðjungi meðgöngu og 

fæðingarþunglyndis skoðuð. Fjöldi kvenna sem lauk rannsókninni voru 205 og leiddi rannsóknin í ljós 



21 

að sterk tengsl væru á milli svefngæða og fæðingarþunglyndis, það er að segja eftir því sem 

svefngæðin voru verri, því meiri líkur voru á að konurnar þróuðu með sér fæðingarþunglyndi. 

Í rannsókn Dørheim o.fl. (2014) voru breytingar á svefni mæðra á meðgöngu og eftir fæðingu 

skoðaðar og mat lagt á það hvort hægt væri að spá fyrir um fæðingarþunglyndi ef svefnleysi væri til 

staðar á meðgöngu. Þær mæður sem kláruðu rannsóknina (n=2088) svöruðu tveimur spurningalistum, 

annar varðandi svefnleysi og hinn varðandi þunglyndi á 17. og 32. viku meðgöngunnar og svo átta 

vikum eftir fæðingu. Mæðurnar héldu sjálfar utan um svefninn og skráðu niður hvað þær sváfu mikið 

yfir nóttina og hvað þær sváfu að meðaltali lengi án þess að rjúfa svefn. Þær konur sem sýndu merki 

um þunglyndi á meðgöngu en ekki eftir fæðingu, áttu í meiri svefnerfiðleikum eftir fæðingu (n=53) 

samanborið við þær konur sem sýndu hvorki merki um þunglyndi á meðgöngu né eftir fæðingu 

(n=1657). Einnig sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að þær konur sem þróuðu með sér þunglyndi eftir 

fæðingu (n=162) áttu erfiðara með svefn á seinni hluta meðgöngunnar samanborið við þær sem ekki 

höfðu sýnt merki um þunglyndi (n=1657). Mestur neikvæður munur var á svefni þeirra mæðra sem 

ekki höfðu sýnt merki um þunglyndi á meðgöngu en þróuðu með sér þunglyndi eftir fæðingu (n=162),  

eða samtals 90 mínútum minni svefn. Með öðrum orðum leiddi rannsóknin það í ljós að tengsl voru á 

milli svefnleysis á meðgöngu og fæðingarþunglyndis. 

Í rannsókn Goyal o.fl. (2009) var pörum sem áttu von á sínu fyrsta barni boðið á fræðslunámskeið 

fyrir verðandi foreldra á þriðja þriðjungi meðgöngu. Mæðurnar voru metnar með tilliti til þunglyndis og 

svefns á heimilum þeirra á síðasta mánuði meðgöngu og svo einum, tveimur og þremur mánuðum eftir 

fæðingu barnsins. Mæðrunum var á tilviljunarkenndan hátt skipt upp í tilraunhóp (n=75) og saman-

burðarhóp (n=77). Tilraunahópnum voru kenndar aðferðir til að bæta svefn eftir fæðingu en saman-

burðarhópurinn fékk upplýsingar um það hvernig ætti að borða heilsusamlega. Markmiðið með 

íhlutuninni var að bæta svefn á fyrstu fjórum vikunum eftir fæðingu. Enginn munur var á mælingum 

þunglyndis og svefns milli hópanna í byrjun og þremur mánuðum eftir fæðingu og voru því niðurstöður 

rannsóknarinnar unnar úr gögnum allra þeirra kvenna sem kláruðu rannsóknina hvort sem hún 

tilheyrði tilraunarhópnum eða samanburðarhópnum. Rannsóknin leiddi meðal annars í ljós að þær 

mæður sem lögðu sig í að minnsta kosti eina klukkustund yfir daginn skoruðu lægra á þunglyndis-

mælikvarða sem notaður var miðað við þær mæður sem lögðu sig í minna en eina klukkustund yfir 

daginn. Þá leiddi rannsóknin einnig í ljós að þær mæður sem vöktu í meira en tvær klukkustundir á 

milli 00:00 og 06:00 skoruðu hærra á þunglyndiskvarðanum við þriggja mánaða aldur barnsins en þær 

sem vöktu í minna en tvær klukkustundir á þessu tímabili.  

Í rannsókn Dennis og Ross (2005) voru tengsl milli svefnmynsturs ungbarna, þreytu móður og 

þróun fæðingarþunglyndis skoðuð. Mæðurnar (n=585) voru skimaðar fyrir fæðingarþunglyndi með 

Edinborgarkvarðanum (e. Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS) og einungis þær mæður 

sem skoruðu <13 stig (ekki miklar líkur á fæðingarþunglyndi) á kvarðanum, einni viku eftir fæðingu, 

fengu að halda áfram í rannsókninni (n=505). Edinborgarkvarðinn var svo aftur lagður fyrir mæðurnar 

fjórum og átta vikum eftir fæðingu. Fjöldi þeirra kvenna sem tók þátt átta vikum eftir fæðingu var 425. 

Rannsóknin leiddi í ljós að tengsl voru á milli svefnmynsturs ungbarnanna og þunglyndiseinkenna 

móður á fyrstu átta vikunum eftir. Þær mæður sem skoruðu >12 stig (mikil einkenni 

fæðingarþunglyndis) á Edinborgar-kvarðanum fjórum vikum eftir fæðingu voru mun líklegri til þess að 
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tilkynna að ungbarnið gréti oft, að þær væru vaktar oftar en þrisvar sinnum á milli 22:00 og 06:00 og 

fengju minna en sex klukkustunda svefn á sólarhring seinustu vikuna. Sömuleiðis voru þessar mæður 

þrisvar sinum líklegri til þess að gefa í skyn að ungbarnið svæfi ekki vel og sex sinnum líklegri til þess 

að segja að svefnmynstur ungbarnsins gæfi þeim ekki færi á að sofa nægilega mikið samanborið við 

þær mæður sem skoruðu <13 stig. Svipaðar niðurstöður var að fá átta vikum eftir fæðingu. Áhugavert 

þykir að ekki voru sérstök tengsl á milli þess að ungbarnið svæfi í minna en 60 mínútur yfir daginn og 

þunglyndis-einkenna móður, né heldur að móðirin kæmist ekki frá vegna svefnmynsturs ungbarnsins. 

Það sem virtist hins vegar skipta máli var heildar svefntími mæðra yfir sólarhringinn og hve oft börnin 

vöknuðu á næturnar. Ljóst er að svefnleysi getur haft víðtæk áhrif á andlega líðan konu á meðgöngu 

og eftir fæðingu. Oft helst í hendur við fæðingarþunglyndi að móðir tengist barni sínu ekki eins og best 

verður á kosið og verður farið nánar í tengslamyndun hér í næsta kafla. 

3.3 Tengslamyndun 
Fyrstu tengsl foreldra og barns eru gríðarlega mikilvæg og því mikilvægt að foreldrar fái stuðning í að 

læra að lesa tjáningu barnsins rétt alveg frá byrjun. Þegar barn fæðist í þennan heim er það algjörlega 

upp á aðra komið, heilinn er enn í mótun og það hefur aðeins eitt tjáningarform, grátur. Þessa fyrstu 

daga er móðirin því mjög mikilvæg þar sem barnið þekkir hana betur en nokkurn annan, það þekkir 

hjartslátt hennar, rödd hennar og lyktina af henni og því veitir móðirin barninu að jafnaði meira öryggi 

en aðrir til að byrja með (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

Ungbörn ná að blómstra þegar þau fá athygli frá móður sinni og seinna öðrum nákomnum og er 

það forsenda öruggra tengsla á milli barns og foreldra. Ungbörn eru afar næm á umhverfi sitt og háð 

því að foreldrar séu læsir á tjáningu þeirra og svari henni á viðeigandi hátt. Þrátt fyrir að vitað sé að 

enginn muni eftir fyrstu árunum þá mótar reynslan barnsheilann. Heilinn heldur vissulega áfram að 

þroskast svo lengi sem við lifum en hann er móttækilegastur fyrir ytri áhrifum fyrstu árin (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2009). Það er mjög mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk sé vakandi fyrir þróun tengsla á 

milli móður og barns og geri hvað það getur til að stuðla að öruggri tengslamyndun. 

3.3.1 Mismunandi flokkar tengsla 
Tengslamyndun móður og barns hefur mikið verið rannsökuð, en einn sá fyrsti til þess var John 

Bowlby (1907-1990). Hann taldi að tengsl afkvæmis við foreldra sína væri vegna eðlislægra hvata til 

að tengjast þeim einstaklingi sem veitir því öryggi, umönnun og vernd. Þessi tengsl sem myndast 

einkennast af öryggi, nánd og væntumþykju. Ef barn upplifir ekki þetta öryggi hefur það áhrif á 

sjálfstæði og samskiptahæfni barnsins í framtíðinni (Sadock og Sadock, 2014). 

Mary Ainsworth fór enn lengra með kenningar Bowlby og þróaði rannsóknaraðferðina „Ókunnar 

aðstæður“ (e. strange situation) og skoðaði tengsl milli móður og barns. Þessi rannsóknaraðferð snýst 

um það að móðir með 12-18 mánaða gamalt barn er í sérútbúnu leikherbergi þar sem hægt er að 

fylgjast með og punkta niður viðbrögð barnsins yfir allt ferlið. Þegar móðir og barn hafa leikið í stutta 

stund kemur ókunnur rannsóknaraðili inn í herbergið. Móðirin yfirgefur herbergið og skilur barnið eftir 

með rannsóknaraðilanum. Stuttu síðar kemur hún aftur inn og huggar eða leikur við barnið (Sadock og 
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Sadock, 2014). Út frá viðbrögðum barnsins í þessum aðstæðum skipti Ainsworth börnunum í ákveðna 

tengslaflokka sem hægt er að sjá í töflu 1 

Tafla 1. Mismunandi flokkar tengsla. 

Örugg tengsl Þessi tengsl lýsa sér þannig að þegar barn er í ókunnu 
umhverfi bregst það illa við ef móðir þess, eða sá sem annast 
það mest, fer frá því. Barnið reynir að elta hana, kalla á hana, 
leitar að henni og fer jafnvel að gráta. Þegar móðirin kemur 
síðan til baka vill barnið fá hana til að hugga sig og leitar því 
til hennar. Barnið er fljótt að taka gleði sína á ný og upplifir sig 
öruggt (Sæunn Kjartansdóttir, 2009) 

Óörugg tengsl Þessi tengsl lýsa sér með tvennum hætti. Annars vegar sýnir 
barn lítil viðbrögð þegar móðir þess fer og hvorki eltir hana né 
grætur. Þegar hún kemur síðan aftur lætur barnið eins og það 
sjái hana ekki og leitar ekki til hennar. Hins vegar fer barn í 
mikið uppnám þegar móðir þess fer og grætur sárt og á erfitt 
með að huggast þegar hún kemur til baka. Barnið getur verið 
lengi að jafna sig og getur stundum sýnt árásargirni (Sæunn 
Kjartansdóttir, 2009) 

Tvíbent tengsl Þessi tengsl eru í flokki óöruggra tengsla. Barnið sýnir mjög 
mikil mótlæti þegar móðirin fer og grætur sárt. Þegar móðir 
kemur aftur í herbergið gengur henni illa að hugga barnið og 
það er lengi að jafna sig. Barnið sækist eftir atlotum frá móður 
en á sama tíma getur það verið árásargjarnt í garð 
móðurinnar og getur jafnvel lamið eða ýtt henni í burtu 
(Sæunn Kjartansdóttir, 2009) 

Ruglingsleg tengsl Þessi tengsl eru í flokki óöruggra tengsla og voru greind 
töluvert seinna en fyrri tengsl. Hér falla börn undir 
skilgreiningu á óöruggum tengslum auk þess sem þau sýna á 
köflum trufluð viðbrögð eins og að hlaupa til móður sinnar 
þegar hún kemur aftur inn í herbergið en stoppa og snúa við á 
miðri leið eða sýna önnur einkenni um ótta (Sæunn 
Kjartansdóttir, 2009) 

 

Hægt er að sjá ýmis einkenni sem foreldrar barna með örugg tengsl sýna. Þessir foreldrar svara 

kalli barna sinna fljótt og lesa af nákvæmni í látbragð barnsins og bregðast við á viðeigandi hátt. Þeir 

horfa mikið á börnin sín, brosa til þeirra og tala til þeirra. Alla jafna sýna þau barni sínu hlýju og gleði. 

Foreldrar barna með örugg tengsl hafa að jafnaði gaman af börnum sínum en ráða einnig við óánægju 

þeirra og óhlýðni (Sæunn Kjartansdóttir, 2015). Þegar mæður eru ónæmar á barnið sitt eða óöruggar í 

kringum það er hætta á því að það myndist óörugg tengsl milli móður og barns (Wade og Tavris, 

2011).  

Þegar örugg tengsl eru á milli foreldra og barns sýnir barnið oft ákveðin einkenni. Þessi börn hafa 

almennt betri sjálfsmynd, eru í betra tilfinningalegu jafnvægi og sýna meiri seiglu, frumkvæði, 

félagslega færni og einbeitingu en jafnaldrar þeirra með óörugg tengsl við foreldra sína. Börn með 

örugg tengsl taka síður þátt í einelti og verða líka síður fyrir einelti. Þetta er að hluta til hægt að skýra 
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með því að þau eiga auðveldara með að taka áreiti, þau leita sér fyrr hjálpar og eiga auðvelt með að 

setja sig í spor annarra (Sæunn Kjartansdóttir, 2015).  

Örugg tengsl á milli foreldra og barns er gríðarlega mikilvægt fyrir þroska barnsins og er 

sérstaklega mikilvægt þegar kemur að vitsmunalegum, félagslegum og tilfinningalegum þroska 

barnsins í framtíðinni (Tikotzky, 2016). Því er mjög mikilvægt að styðja vel við mæður fyrstu vikurnar 

og mánuðina í lífi barnsins til þess að stuðla að öruggum tengslum.  

3.3.2 Áhrif þunglyndis og svefnleysis á tengslamyndun móður og barns  
Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að skertur nætursvefn hefur neikvæð áhrif á vitsmunalega virkni 

og tilfinningalega stjórn einstaklinga. Þá verða þessir einstaklingar einnig viðkvæmari fyrir ytri áreitum 

líkt og stressi og álagi. Eins og áður hefur komið fram verða nýbakaðir foreldrar oft fyrir mikilli 

skerðingu á nætursvefni og eru því viðkvæmari fyrir neikvæðum áhrifum svefnleysis (Tikotzky, 2016).  

Ýmislegt bendir til þess að óörugg tengsl þunglyndrar móður við nýbura geti átt upptök sín á 

meðgöngu (Lefkovics o.fl., 2014). Rannsóknir hafa til að mynda sýnt fram á að mæður sem hafa verið 

þunglyndar á meðgöngu séu líklegri til að bera neikvæðar tilfinningar gagnvart fóstrinu og síðar 

barninu og eru því í aukinni áhættu á að þróa óörugg tengsl við ungbarnið (Tikotzky o.fl., 2012; 

Dubber o.fl., 2015). Aftur á móti getur góð tenging móður við fóstur sitt á meðgöngu haft jákvæð áhrif 

á andlega heilsu móður og þannig bætt afkomu fósturs og styrkt tengslin við nýburann eftir fæðingu 

(Dubber o.fl., 2015). 

Tikotzky (2016) framkvæmdi rannsókn á 80 mæðrum með ungbörn á aldrinum 3-18 mánaða og 

skoðaði samband á milli svefnleysis, fæðingarþunglyndis og tengslamyndunar á milli móður og barns. 

Rannsóknin leiddi í ljós að verri gæði svefns höfðu marktækt neikvæð áhrif á tengslamyndun móður 

og barns, þrátt fyrir að breytan um fæðingarþunglyndi væri tekin út. Mæður sem upplifðu meiri þreytu 

yfir daginn, sváfu minna og vöktu lengur á næturnar voru marktækt neikvæðari í garð ungbarnsins, 

upplifðu meiri pirring og áttu verri tengsl við barnið. Þetta leiðir í ljós að mæður sem upplifa þreytu yfir 

daginn og verri svefngæði á næturnar eru líklegri til að finnast þær hlédrægar, líklegri til að vera reiðar 

og pirraðar gagnvart ungbarninu og eru ólíklegri til að hafa gaman af því að vera með og leika við 

ungbarnið. 

Tikotzky o.fl. (2012) skoðuðu 150 mæður sem allar höfðu það sameiginlegt að vera þunglyndar á 

meðgöngunni og því í aukinni áhættu á að þróa með sér fæðingarþunglyndi. Rannsóknin leiddi í ljós 

að verri svefngæði móður þremur mánuðum eftir fæðingu hafði marktækt neikvæð áhrif á tengsla-

myndun móður og barns við sex mánaða aldur, þrátt fyrir að breyturnar um fæðingarþunglyndi og 

skapgerð ungbarns væru teknar út. Því lengur sem móðir vakti á næturnar til að sinna ungbarninu, því 

verri fannst henni tenging hennar við barnið vera. Mæður sem ná ekki nægum svefni eru almennt í 

verra tilfinningalegu jafnvægi og er því líklegra að smávægilegir erfiðleikar með ungbarnið (s.s. grátur 

eða erfiðleikar við að nærast) hafi meiri áhrif heldur en hjá mæðrum sem fá nægan svefn. Auk þess 

vekja jákvæð merki ungbarnsins (s.s. bros og hjal) ekki eins sterk viðbrögð hjá mæðrum sem þjást af 

svefnleysi. 

Svefnleysi, fæðingarþunglyndi og tengslamyndun eru mjög tengdir þættir og því erfitt að fjalla um 

áhrif sem einn þáttur hefur á annan án þess að taka þann þriðja með í myndina. Hér að neðan verður 
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því farið stuttlega í tengsl á milli fæðingarþunglyndis og tengslamyndunar þrátt fyrir að tengslin þar á 

milli hafi ekki verið hluti af rannsóknarspurningum höfunda. 

Ýmis einkenni sem fylgja fæðingarþunglyndi hafa neikvæð áhrif á hvernig móðirin bregst við 

umhverfi sínu og þannig hvernig móðirin bregst við þörfum ungbarnsins (Lefkovics o.fl., 2014). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þær mæður sem þjást af fæðingarþunglyndi eru minna vakandi fyrir 

þörfum nýburans og eiga frekar í hættu á að mynda óörugg tengsl við ungbarnið sem getur síðan haft 

slæm áhrif á barnið í framtíðinni (Tikotzky, 2016). Margar rannsóknir hafa lýst sterkum tengslum á milli 

tilfinningalegs ójafnvægis móður, sérstaklega þunglyndiseinkenna og neikvæðum hegðunar- og 

tilfinningaþroska barns í framtíðinni (Tikotzky, Chambers, Gaylor og Manber, 2010).  

Þunglyndum mæðrum er oft lýst sem annað hvort fjandsamlegum eða hlédrægum gagnvart 

ungbarninu og getur það augljóslega haft slæm áhrif á tengslamyndun móður og barns. Þunglyndar 

mæður tala minna við ungbarnið, horfa minna á það og brosa sjaldnar til þess við þriggja mánaða 

aldur samanborið við mæður sem ekki þjást af þunglyndi. Þar sem þunglyndiseinkenni koma niður á 

vitsmunalegri virkni móður á hún erfiðara með að einblína á þarfir ungbarnsins. Þessi röskun á 

vitsmunalegri virkni kemur einnig niður á því hversu fljótt móðirin svarar kalli ungbarnsins sem gæti 

síðan haft slæm áhrif á þroska ungbarnsins til frambúðar (Lefkovics o.fl, 2014).  

Það er mikilvægt fyrir tengslamyndun og heilbrigði barns að foreldrar sinni því af alúð en það skiptir 

ekki síður máli að foreldrar hlúi að sjálfum sér og hvoru öðru. Það verður aldrei of oft sagt að 

nýbakaðar mæður þurfa umönnun og stuðning. Þreyttar mæður verða að hvílast, sjálfra þeirra vegna 

og barnsins vegna (Sæunn Kjartansdóttir, 2009).  

3.4 Hlutverk hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra 
Þar sem hjúkrunarfræðingar og ljósmæður sinna pörum í mæðravernd, heimavitjunum og eftirliti í ung- 

og smábarnavernd eru þessir aðilar í lykilaðstöðu til þess að greina og takast á við vandamál sem 

kunna að koma upp á meðgöngu og eftir fæðingu. Algengt er að foreldrum finnist ekki gert nógu mikið 

úr svefnvanda ungbarnsins og þeirra sjálfra. Ein af ástæðum þess getur verið að heilbrigðisstarfsfólk 

leggur aðra merkingu í það hvenær barn sofi of lítið samanborið við foreldra. (Henderson o.fl., 2011). 

Rannsókn Dørheim o.fl. (2014) leiddi í ljós að svefn þeirra kvenna sem áttu í erfiðleikum með svefn á 

meðgöngu var styttri og af verri gæðum eftir fæðingu en svefn þeirra kvenna sem ekki áttu í 

svefnerfiðleikum á meðgöngu. Auk þess hefur svefnleysi á meðgöngu verið tengt auknum líkum á 

fæðingarþunglyndi og því mikilvægt að grípa inn í áður en í óefni fer. 

3.4.1 Almenn fræðsla 
Þó svo að svefnraskanir séu nánast óumflýjanlegur partur af foreldrahlutverkinu er ýmislegt hægt að 

gera til þess að bæta gæði svefns og væri æskilegt að ljósmæður myndu kynna lausnir fyrir foreldrum 

strax í mæðravernd og hjálpa þeim þannig að undirbúa sig fyrir svefnleysið sem þau munu að öllu 

líkindum upplifa þegar barnið kemur í heiminn. Margar lausnir hafa verið skoðaðar meðal annarra 

hópa, svo sem á meðal aldraðra en lítið hefur verið yfirfært á nýbakaða foreldra, þrátt fyrir þá 

staðreynd að ungbörn þarfnist umönnunar allan sólarhringinn og verða foreldrar því nánast 

undantekningarlaust fyrir svefnröskunum (Lee og Gay, 2011).  
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Stremler o.fl. (2006) könnuðu áhrif þess að vera með námskeið um svefn fyrir verðandi mæður. 

Hópnum var skipt í samanburðarhóp sem fékk hefðbundna fræðslu og tilraunahóp sem tók þátt í 

námskeiðinu. Mæðurnar hittu heilbrigðisstarfsmann sem fór yfir svefnvandamál með verðandi móður 

og ýmsar lausnir sem gætu reynst hjálplegar fyrir hana eða ungbarnið. Móðirin fékk síðan bækling 

með sér heim sem hún var hvött til þess að skoða fyrstu vikurnar heima með ungbarnið. Í bæklingnum 

var talað um aðferðir til að bæta svefngæði móður og ungbarns, slökunaræfingar, almennar 

upplýsingar um svefn, upplýsingar um tjáningu nýburans og fleira. Þessar mæður fengu einnig símtal 

frá hjúkrunarfræðingi einu sinni í viku til þess að fá svör við spurningum og stuðning. Rannsóknin 

sýndi að þetta námskeið skilaði góðum árangri með lengri nætursvefni móður og ungbarns, auk þess 

sem ungbarnið vaknaði sjaldnar yfir nóttina. 

Þegar foreldrar læra hvaða áhrif hávaði, ljós, hitastig, hreyfing, mataræði, skjánotkun, svefnvenjur 

og fleira hefur á svefninn getur það hjálpað þeim að breyta til hjá sér til þess að bæta heildar 

svefntíma og gæði svefns (Lee og Gay, 2011). Lee og Gay (2011) skoðuðu nokkrar breytur í tengslum 

við nætursvefn ungbarna og móður og komust að því að mikill munur var á milli para og það sem 

hentaði einu pari hentaði kannski ekki næsta. Til að mynda tjáðu sumar mæður bættan svefn við það 

að hafa barnið í vöggu við hliðina á rúminu, aðrar tjáðu betri svefn með því að sofa með barnið upp í 

rúminu sínu og enn aðrar tjáðu betri svefn þegar barnið var flutt yfir í annað herbergi. Mikilvægt er því 

að hjúkrunarfræðingar og ljósmæður ræði við verðandi foreldra um mismunandi lausnir sem gætu 

hjálpað til við bættan svefn og gefi foreldrunum rými til þess að ræða saman og komast að niðurstöðu 

um hvaða aðferðir gætu hentað þeim best. Það hefur sýnt sig að það skilar góðum árangri fyrir 

foreldra að hafa rætt þessa hluti áður en barnið kemur í heiminn (Hunter o.fl., 2009). Einnig er gott að 

minna mæður á að truflun á svefni og svefngæðum sé eðlilegur partur af því að takast á við þetta nýja 

hlutverk en hvetja þær jafnframt til þess að leita sér aðstoðar á daginn með ungbarnið eða heimilið svo 

að þær nái að hvílast (Rychnovsky og Hunter, 2009).  

Dæmi um aðferðir sem foreldrar geta beitt til þess að bæta svefngæði eru til dæmis að skapa 

notalegt og róandi umhverfi inni í svefnherberginu. Í því felst til dæmis að hafa góða dýnu og rúm, 

takmarka ljósmengun og hafa barnið nálægt til að takmarka þann tíma sem fer í að sinna barninu á 

næturnar (Lee og Gay, 2011; Rychnovsky og Hunter, 2009). Nýbakaðar mæður ættu að vera hvattar 

til þess að fara að sofa á sama tíma og ungbarnið er lagt niður í nætursvefn og til þess að sofa frekar í 

rólegu umhverfi og upp í rúmi frekar en frammi í sófa með sjónvarpið jafnvel í gangi. Jafnframt ættu 

þær að vera hvattar til þess að fara ekki að sinna húsverkum eða öðru tilfallandi eftir að ungbarnið er 

lagt niður fyrir nóttina heldur ættu þær frekar að sinna þeim á daginn og best er ef þær geta fengið 

aðstoð yfir daginn við húsverk og annað sem til fellur (Hunter o.fl., 2009; Rychnovsky og Hunter, 

2009). Foreldrar geta einnig breytt svefnvenjum sínum til hins betra til dæmis með því að takmarka 

áhorf á sjónvarp, stunda ekki mikla hreyfingu né borða þungar máltíðir rétt fyrir nætursvefn og notast 

frekar við slakandi meðferðir svo sem lofnarblóms úða, róandi tónlist eða slökun. Þá er einnig gott að 

takmarka heimsóknir í upphafi, borða hollt og slaka á (Hunter o.fl., 2009).  

Mataræði og tímasetningar máltíða hafa áhrif á svefn og regla á matmálstímum er talið geta 

hjálpað til við að stilla líkamsklukkuna og þannig stuðla að betri svefni. Forðast ætti að borða þunga 

máltíð fyrir svefn og frekar velja létt snarl einni til tveimur klukkustundum áður en farið er að sofa. Þá 



27 

skiptir einnig máli hvernig fæða er borðuð, því óholl fæða veldur frekar ónotum eins og meltingar-

truflunum, brjóstsviða og vindgangi sem getur haft áhrif á svefninn. Sykurneysla getur einnig truflað 

svefn því þegar blóðsykurinn hækkar getur verið erfiðara að sofna og blóðsykursfall valdið því að 

einstaklingurinn vakni. Koffín er eitthvað sem getur valdið truflunum á svefni vegna örvandi áhrifa 

þess. Fólk þolir koffín misvel, en þeir sem eiga erfitt með svefn ættu að forðast koffín eftir hádegi. 

Reglubundin hreyfing er einnig talin gagnleg til að bæta svefn. Við hreyfingu verður örvun á 

efnaskiptum og líkamshitinn hækkar, því er ekki ráðlagt að stunda hreyfingu seint á kvöldin því yfirleitt 

gengur betur að sofna þegar líkamshitinn er að lækka (Erla Björnsdóttir, 2017). 

Mikilvægt er að foreldrar geri sér grein fyrir því að skerðing á svefni er mjög eðlilegur þáttur af 

foreldrahlutverkinu og að mikilvægt sé að gera ekki of harðar kröfur til svefns ungbarna. Það er til að 

mynda gott að foreldrar séu meðvitaðir um þær þroskabreytingar sem barnið gengur í gegnum fyrsta 

árið og að eðlilegt sé að svefn þeirra raskist á meðan þau ganga í gegnum þessi tímabil. Þessar 

þroskabreytingar eiga sér stað þegar barnið er að stækka og þroskast, bæði félagslega, tilfinningalega 

og vitsmunalega (Sæunn Kjartansdóttir, 2015) 

3.4.2 Fræðsla um brjóstagjöf 
Mikilvægt er að barnshafandi kona fái almenna fræðslu um brjóstagjöf og kosti hennar en einnig er 

gott að nefna jákvæð áhrif brjóstagjafar á svefn móður. Rannsóknir hafa sýnt að þær mæður sem gefa 

börnum sínum eingöngu brjóst fyrir nætursvefn og á næturnar ná lengri svefni og upplifa sig minna 

þreyttar á daginn heldur en þær mæður sem gefa börnum sínum þurrmjólkurblöndu (Doan o.fl., 2007; 

Doan o.fl., 2014). Þá er hægt að ráðleggja konum að hafa barnið í vöggu við hliðina á rúminu eða 

jafnvel uppi í rúminu (eldra en 11 vikna) svo að sem minnstur tími fari í það á næturnar að gefa 

barninu en það eitt og sér getur bætt gæði svefns og komið í veg fyrir þreytu (Rychnovsky og Hunter, 

2009). Rannsóknir styðja einnig það að gefa barninu brjóstið útafliggjandi þar sem þá nær móðirin að 

hvílast betur (Rychnovsky og Hunter, 2009; Milligan o.fl., 1996). Einnig getur verið hjálplegt að styðja 

við brjóstagjöfina svo sem að aðstoða móður ef hún er með sárar geirvörtur þar sem það getur valdið 

því að móðir losar oftar um svefn og því verður skerðing á gæði svefns meiri (Rychnovsky og Hunter, 

2009).  

Ekki eru allar mæður sem geta haft börn sín á brjósti og þarf þá að taka tillit til þess í fræðslunni. 

Rannsókn sem Doan o.fl. (2007) framkvæmdu sýndi að mæður svæfu ekki meira þrátt fyrir að fá 

annan aðila til að gefa pela yfir nóttina. Thomas og Foreman (2005) skoðuðu einnig samband á milli 

næturgjafa og hversu mikið móðirin svaf og komust að því að móðirin var sjaldnast sofandi á meðan 

annar aðili var að sinna barninu á næturnar. Það ber þó að hafa í huga að mæður eru mismunandi og 

mikilvægt er að par finni hvað henti þeim og þeirra barni best og er það hlutverk heilbrigðis-

starfsmanna að fræða, aðstoða og styðja parið. 

3.4.3 Skimun fyrir fæðingarþunglyndi 
Fæðingaþunglyndi er vangreint heilsufarsvandamál sem getur, eins og áður hefur komið fram, haft 

neikvæðar afleiðingar bæði fyrir móður og barn. Það er því mjög mikilvægt að skima fyrir þunglyndi 

snemma eftir fæðingu þannig að konan fái greiningu og þá aðstoð sem hún þarfnast eins fljótt og 
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auðið er. Það að skima fyrir og uppgötva fæðingarþunglyndi snemma er einn af lykilþáttum þess að 

minnka neikvæð áhrif fæðingarþunglyndis á mæður og fjölskyldur þeirra, sé meðferð hafin í kjölfar 

greiningar. Einkenni fæðingarþunglyndis eru oft svipuð því sem talið er vera eðlilegt eftir fæðingu. Má 

þar nefna grátköst, þyngdarbreytingar, svefntruflanir og þreytu. Konur telja þetta eðlilegt eftir fæðingu 

barns, sem það oft er og af þeim ástæðum tala margar konur ekki um það við heilbrigðisstarfsfólk. Það 

er meðal annars af þessum ástæðum sem skimun fyrir fæðingarþunglyndi er mikilvæg (Scrandis o.fl., 

2007). Sá kvarði sem er hvað mest notaður til að skima fyrir fæðingarþunglyndi er Edinborgarkvarðinn 

(Martin og Redshaw, 2018). Edinborgarkvarðinn er auðskiljanlegur og fljótlegur í framkvæmd. Hann 

samanstendur af tíu spurningum sem hver inniheldur fjóra valmöguleika sem gefa 0-3 stig. Ef kona 

fær 0 stig gefur það merki um að engin einkenni fæðingarþunglyndis séu til staðar og 3 stig gefa merki 

um meiriháttar einkenni. Í lokin geta konur því skorað frá 0 og upp í 30 stig, eftir því hvort og þá hversu 

mikil einkenni þær sýna um fæðingarþunglyndi (Badr, 2018). 

Edinborgarkvarðinn er lagður fyrir allar konur í ung- og smábarnavernd níu vikum eftir fæðingu og 

fyrr ef tilefni þykir til. Skori konur 12 stig eða meira er þeim boðinn stuðningur í formi viðtala/símtala frá 

hjúkrunarfræðingi auk þess sem senda þarf tilvísun til heimilislæknis skori konan jákvætt á spurningu 

10 (Ég hef hugsað um að skaða sjálfa mig). Konurnar eru svo endurmetnar aftur 12 vikum eftir 

fæðingu, skori þær aftur 12 stig eða meira er send tilvísun á heimilislækni auk þess sem henni er 

áfram boðinn stuðningur frá hjúkrunarfræðingi eftir þörfum. Ef kona skora 9-11 stig á kvarðanum níu 

vikum eftir fæðingu er henni boðin áframhaldandi samskipti við hjúkrunarfræðing eftir þörfum og hún 

svo endurmetin aftur 5 mánuðum eftir fæðingu. Glími konan við langvarandi þunglyndi er endurmat 

framkvæmt ef þörf krefur 12 og 18 mánuðum eftir fæðingu (Embætti landlæknis, e.d.). Mikilvægt er því 

að heilbrigðisstarfsfólk sé vakandi fyrir einkennum fæðingarþunglyndis og noti Edinborgarkvarðann 

markvisst í ung- og smábarnavernd og bregðist við ef einhver frávik verða og þannig minnka líkur á 

alvarlegum afleiðingum fæðingarþunglyndis. 



29 

4 Umræður  
Svefnleysi í kjölfar barnsfæðingar er vel þekkt vandamál og eitthvað sem flestir foreldrar gera ráð fyrir 

að fylgi barneignum. Mikið er talað um svefnleysi sem tímabil sem gangi yfir í stað þess að gefa 

ráðleggingar og grípa inn í sé þess þörf. Í ljósi þessa ákváðu höfundar að afla frekari upplýsinga um 

áhrif svefnleysis á fæðingarþunglyndi og tengslamyndun móður og barns. Einnig var upplýsingum 

aflað um þau úrræði sem í boði eru. Í upphafi voru settar fram þrjár rannsóknarspurningar er snúa að 

áhrifum svefnleysis á fæðingarþunglyndi, áhrifum svefnleysis á tengslamyndun og úrræðum við svefn-

leysi. Fyrsta rannsóknarspurningin „Hver eru áhrif svefnleysis móður á andlega líðan hennar?” leiddi í 

ljós að tengsl eru á milli svefnleysis móður og fæðingarþunglyndis. Einnig leiddu niðurstöður í ljós að 

svefnleysi á meðgöngu eykur líkurnar á svefnvandamálum eftir fæðingu og þannig einnig líkurnar á 

fæðingarþunglyndi. Önnur rannsóknarspurningin „Hver eru áhrif svefnleysis móður á tengslamyndun 

móður og barns?” leiddi í ljós að svefnleysi hefur neikvæð áhrif á tengslamyndun, jafnvel þó að 

breytan um fæðingarþunglyndi sé tekin út. Þriðja rannsóknarspurningin  „Hvaða úrræði eru í boði?” 

leiddi í ljós að ýmis úrræði eru í boði til að bæta gæði svefns en frekar er skortur á að þau séu kynnt 

foreldrum á meðgöngu og eftir fæðingu. 

4.1 Hver eru áhrif svefnleysis móður á andlega líðan hennar? 
Svefnleysi er ein af þeim stóru áskorunum sem mæður takast á við í kjölfar barnsfæðingar og er það í 

raun einkennandi fyrir umönnun barns á fyrstu mánuðunum í lífi þess. Þó svo að flestar mæður geri 

sér grein fyrir því að svefnleysi sé partur af því að eignast barn, gera þær sér fæstar grein fyrir hversu 

krefjandi það getur orðið líkamlega og andlega (Lee og Gay, 2011). Svefn er nauðsynleg undirstaða 

góðrar andlegrar heilsu og er margt í barneignaferlinu sem getur leitt til svefnleysis, truflana á svefni 

og þreytu. Lífeðlisfræðilegar breytingar seint á meðgöngu og eftir fæðingu hafa oft neikvæð áhrif á 

svefnhring kvenna og sú staðreynd að ungbarnið þarf nánast stöðuga umönnun allan sólarhringinn 

hefur mikil áhrif á svefn (Khazaie o.fl. 2013; Park o.fl. 2013). 

Fæðingarþunglyndi er talið hrjá allt að 13-20% mæðra í vestrænum samfélögum (Goyal o.fl., 

2007). Áhættuþættir fæðingarþunglyndis eru margir en fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að 

svefntruflanir á meðgöngu sé verulegur áhættuþáttur röskunar á andlegri heilsu í kjölfar barnsfæðingar 

(Dørheim o.fl., 2014; Khazaie o.fl., 2013; Tikotzky, 2016; Wu o.fl., 2014). Til að mynda leiddi rannsókn 

Dørheim o.fl. (2014) í ljós að þær konur sem fengu fæðingarþunglyndi í kjölfar barnsfæðingar áttu 

erfiðara með svefn á seinni hluta meðgöngunnar samanborið við þær mæður sem ekki sýndu merki 

um fæðingarþunglyndi. Einnig sýndi rannsókn Wu o.fl. (2014) að sterk tengsl væru á milli svefngæða á 

þriðja þriðjungi meðgöngu og fæðingarþunglyndis, það er að segja eftir því sem konurnar sváfu verr á 

seinasta þriðjungi meðgöngu, því meiri líkur voru á þróun fæðingarþunglyndis. Miðað við þá þekkingu 

að svefnleysi sé sterkur áhættuþáttur fæðingarþunglyndis er það mat höfunda að mikilvægt sé að 

kynna fyrir konum ýmis ráð sem stuðla að betri svefni strax á meðgöngu og minnka þannig líkur á að 

konur þrói mér sér fæðingarþunglyndi vegna svefnleysis. 

Niðurstöður allra þeirra rannsókna sem skoðaðar voru við vinnslu samantektarinnar um áhrif 

svefnleysis á andlega heilsu, voru á þá leið að sterk tengsl komu fram á milli svefnleysis og 



30 

fæðingarþunglyndis. Til að mynda leiddi rannsókn Dennis og Ross (2005) í ljós að tengsl voru á milli 

svefnmynsturs barna og þunglyndiseinkenna móður á fyrstu átta vikunum eftir fæðingu. Þær konur 

sem sýndu mikil einkenni (>12 stig) um fæðingarþunglyndi á Edinborgarkvarðanum fjórum og átta 

vikum eftir fæðingu lýstu því frekar að barnið vaknaði oftar en þrisvar sinnum á milli 22:00 og 06:00 og 

að þær hefðu fengið minna en sex klukkustunda svefn á sólarhring síðustu vikuna. Þá sýndi rannsókn 

Goyal o.fl.(2009) fram á að máli skiptir hversu lengi mæðurnar vaka á næturnar en þær mæður sem 

vöktu í meira en tvær klukkustundir á milli 00:00 og 06:00 sýndu frekar merki um fæðingarþunglyndi 

samanborið við þær sem vöktu í minna en tvær klukkustundir á sama tímabili.  

Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður eru í lykilhlutverki þegar þær sinna konum í mæðra-, ung- og 

smábarnavernd. Höfundar telja ekki einungis að mikilvægt sé að skima fyrir fæðingarþunglyndi eins og 

gert er níu vikum eftir fæðingu heldur einnig að skima markvisst fyrir svefnleysi á meðgöngu og eftir 

fæðingu. Hafa verður í huga að það er ekki bara svefn sem getur haft áhrif á andlega heilsu, andleg 

heilsa hefur einnig áhrif á svefn og því er mikilvægt að velta því fyrir sér hvert vandamálið var í 

upphafi. Rannsókn Parfitt og Ayers (2014) sem sýndi fram á að svefnleysi væri mjög algengt hjá 

nýbökuðum foreldrum, sýndi einnig fram á að þeir foreldrar sem þjáðust af einhvers konar geðrænum 

kvillum væru marktækt líklegri til að þjást af svefnleysi.  

Niðurstöður samantektarinnar leiddu einnig í ljós að mæður geta notið góðs af því að leggja sig á 

daginn en samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Goyal o.fl.(2009) sýndu þær mæður sem lögðu sig í að 

minnsta kosti eina klukkustund á dag síður merki um fæðingarþunglyndi samanborið við þær mæður 

sem lögðu sig í minna en eina klukkustund. Miðað við þessar niðurstöður er mikilvægt að brýna fyrir 

mæðrum að hvíla sig yfir daginn, til að mynda að leggja sig þegar ungbarnið tekur lúr á daginn.   

4.2 Hvaða áhrif hefur svefnleysi móður á tengslamyndun móður og 
barns? 

Í gegnum tíðina hefur þróun tengslamyndunar móður og barns verið töluvert rannsökuð. John Bowlby 

var einn sá fyrsti til þess að skoða tengsl milli afkvæmis og foreldra þess og taldi hann að þessi tengsl 

kæmu til vegna eðlislægra hvata og væru því einstaklingnum meðfædd. Hann talaði um að þessi 

tengsl kæmu einungis fram þegar barnið upplifir öryggi, væntumþykju og vernd frá umönnunaraðila 

sínum og taldi hann því mikilvægt að rækta tengslin alveg frá byrjun (Sadock og Sadock, 2014). 

Sumar rannsóknir benda til þess að tengslamyndun milli móður og barns eigi upptök sín á meðgöngu. 

Þá geta einkenni þunglyndis á meðgöngu til að mynda haft neikvæð áhrif á tengsl móður við fóstur og 

síðar við barnið (Lefkovics o.fl., 2014; Tikotzky o.fl., 2012). Börn þunglyndra mæðra eru líklegri til að 

vera krefjandi, eiga erfiðara með svefn og hafa almennt erfiðara lundarfar en börn mæðra sem ekki 

þjáðust af þunglyndi á meðgöngu (Dubber o.fl., 2015; Tikotzky o.fl., 2012). Það gefur því að skilja að 

mæður sem hafa glímt við þunglyndi á meðgöngu eru í meiri hættu á að eignast barn sem sefur verr 

og eru því sjálfar í hættu á að ná ekki nægum svefni. Niðurstöður samantektar sýna einnig fram á 

sterkt samband á milli fæðingarþunglyndis og tengslamyndunar. Þar sem mæður sem þjást af 

fæðingarþunglyndi eru síður vakandi fyrir þörfum nýburans og bregðast hægar við (Tikotzky, 2016) eru 

þær í hættu á því að mynda óörugg tengsl við ungbarnið. Þessar mæður njóta þess síður að vera með 
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ungbarninu og geta litið á umönnun þess sem kvöð sem kemur niður á barninu og tengslum milli 

móður og barns. 

Líkt og rannsóknir Tikotzky (2016) og Tikotzky o.fl. (2012) leiddu í ljós hefur svefnleysi áhrif á 

tengslamyndun móður og barns þrátt fyrir að breytan um fæðingarþunglyndi sé tekin út. Það þýðir að 

jafnvel þó að móðir þjáist ekki af þunglyndi hefur svefnleysi gríðarleg áhrif á andlega heilsu og 

tengslamyndun. Mæður sem upplifa mikla þreytu, sofa minna á næturnar, eru orkuminni og eru verr í 

stakk búnar til að takast á við áreiti eins og grátur barns.  

Niðurstöður samantektarinnar sýndi að þær mæður sem þjást af svefnleysi á meðgöngu og eftir 

barnsfæðingu eru í aukinni áhættu á að þróa neikvæð tengsl við ungbarnið. Þar sem barn þarf á 

umönnun að halda á nokkurra klukkustunda fresti allan sólarhringinn er það óumflýjanlegur hluti af 

þessu nýja hlutverki að missa úr svefn. Það að missa úr svefn hefur neikvæð áhrif á vitsmunalega 

virkni og tilfinningastjórn einstaklingsins (Tikotzky, 2016). Þegar svefnleysið verður viðvarandi aukast 

líkurnar á því að móðirin finni fyrir þessum neikvæðu áhrifum svefnleysis. Móðir sem nær lítið að sofa 

er líklegri til að finnast barnið sitt vera krefjandi (Tikotzky o.fl., 2010) og hefur minni þolinmæði þegar 

barnið grætur eða þegar erfitt reynist að hugga það. Þessar neikvæðu tilfinningar gagnvart hegðun 

barnsins geta haft hamlandi áhrif á þróun tengsla móður og barns. Þessi hegðun barnsins getur hins 

vegar talist eðlileg en ef móðirin hefur ekki náð að sofa nægilega mikið skynjar hún þetta sem kvöð og 

að barnið sé krefjandi. Hins vegar eiga börn með erfiðara lundfar það til að vakna oftar á næturnar og 

sofa styttra þannig að orsakasambandið getur gengið í báðar áttir.  

Örugg tengsl móður og barns eru gríðarlega mikilvægt fyrir þroska barnsins, sérstaklega vitsmuna-

legan, félagslegan og tilfinningalegan þroska (Tikotzky, 2016). Það er því mikilvægt fyrir hjúkrunar-

fræðinga og ljósmæður að vera vakandi fyrir því hvernig tengslin á milli móður og barns eru að þróast. 

Það er gert með því að fylgjast með hvernig móðir bregst við barni sínu. Mæður sem eru að tengjast 

barninu sínu vel eru vakandi fyrir merkjum barna sinna og bregðast fljótt og viðeigandi við. Þær tala 

við barnið, brosa til þess og sýna því að jafnaði hlýju og gleði (Sæunn Kjartansdóttir, 2015). 

4.3 Hvaða úrræði eru í boði? 
Röskun á svefni er óumflýjanlegur hluti af foreldrahlutverkinu, það er eitthvað sem verðandi foreldrar 

verða að vera meðvitaðir um þannig að væntingar um svefnvenjur barns eftir fæðingu séu raunhæfar. 

Þrátt fyrir að röskun á svefni sé að vissu marki óhjákvæmileg í þessu nýja hlutverki er ýmislegt hægt 

að ráðleggja foreldrum til þess að bæta gæði svefns og minnka þreytu yfir daginn, því eins og áður 

hefur komið fram sýna niðurstöður rannsókna fram á neikvæð áhrif svefnleysis á andlega heilsu og 

tengslamyndun móður og barns. 

Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður eru í lykilstöðu til að greina og takast á við vandamál kvenna á 

meðgöngu og eftir fæðingu í formi viðtala, skimunar og fræðslu. Fræðsla um góðar svefnvenjur og 

þætti sem hafa áhrif á svefn gæti minnkað líkur á svefnerfiðleikum. Stremler o.fl. (2006) sýndu fram á 

góðan árangur af því að vera með fræðslu fyrir verðandi mæður. Fræðslan fólst í viðtali við mæðurnar, 

reglulegum símtölum frá hjúkrunarfræðingi og afhendingu bæklings sem innihélt gagnlegar aðferðir til 

að bæta svefngæði móður og ungbarns, slökunaræfingar, almennar upplýsingar um svefn, upp-

lýsingar um tjáningu nýburans o.fl. Þær mæður sem fengu fræðslu fengu lengri nætursvefn og 
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ungbarnið vaknaði sjaldnar yfir nóttina samanborið við þær mæður sem ekki fengu fræðslu. Ýmislegt 

væri hægt að taka frá þessari rannsókn og aðlaga sem námskeið fyrir íslenska foreldra sem bjóða 

mætti upp á á heilsugæslustöðvum.  

Margt getur haft áhrif á gæði svefns og svefntíma og fræðsla til foreldra um þetta efni gæti reynst 

gagnleg. Til að mynda eru atriði eins og að skapa rólegt og notalegt umhverfi í svefnherberginu og að 

fara að sofa á sama tíma og barnið fyrir nóttina mjög góð ráð. Aðstoð frá ættingjum og vinum með 

heimilisverk og annað tilfallandi ætti að vera nefnt við foreldra sem góðan kost til að þau nái að hvíla 

sig. Skjánotkun, mikil hreyfing og þungar máltíðir rétt fyrir nætursvefn ætti hins vegar að forðast. Það 

gæti einnig reynst hjálplegt að setja á fót námskeið fyrir nýbakaða foreldra þar sem rætt væri um 

svefnvenjur foreldra auk væntinga til svefns barna. Börn fara í gegnum miklar þroskabreytingar fyrsta 

árið og geta þær komið niður á svefni þeirra. Auk þess hafa matarvenjur mikil áhrif á svefn og væri 

gott ef allir nýbakaðir foreldrar fengju fræðslu um áhrif matar á svefn.  

Ekki geta allar mæður haft börnin sín á brjóst né heldur kjósa allar mæður að hafa börnin sín á 

brjósti. Rannsóknir hafa sýnt fram á að svefn mæðra sem eingöngu gefa brjóst fyrir nætursvefn og á 

næturnar sé betri en þeirra sem gefa þurrmjólkurblöndu, bæði ná þær lengri nætursvefni auk þess 

sem þær finna síður fyrir þreytu á daginn (Doan o.fl., 2007; Doan o.fl., 2014). Það gæti því verið 

hjálplegt að fræða um jákvæð áhrif brjóstagjafar á svefn og gefa góð ráð eins og að hafa vögguna við 

rúmið til þess að minnka tímann sem fer í að gefa barninu og að gefa barninu brjóst útafliggjandi 

þannig að móðirin nái að hvílast betur (Rychnovsky og Hunter, 2009; Milligan o.fl., 1996). Það að 

barnið fái þurrmjólkurblöndu og að gjöfum sé skipt á milli foreldra hefur ekki sýnt fram á aukinn svefn 

móður, heldur hafa rannsóknir sýnt að þegar annar aðili en móðirin sinnir barninu á næturnar er hún 

sjaldnast sofandi á meðan (Thomas og Foreman, 2005). Misjafnt er hvað hentar hverjum og einum í 

þessum efnum og verða mæðurnar sjálfar að gera það sem hentar henni og barninu hennar best. 
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5 Ályktanir 
Við gerð þessarar fræðilegu samantektar komust höfundar að því að afleiðingar svefnleysis á andlega 

líðan og tengslamyndun eru talsverðar. Niðurstöður samantektarinnar sýna skýrt fram á neikvæð áhrif 

svefnleysis á andlega heilsu og tengslamyndun sem bæði getur haft í för með sér alvarlegar 

afleiðingar á velferð móður og barns. Ekki er hægt að komast hjá því að foreldrar upplifi svefnleysi að 

einhverju leiti eftir barnsfæðingu en mögulega væri hægt að komast hjá alvarlegum afleiðingum þess 

eða halda vandamálinu í algjöru lágmarki með skimun fyrir svefnleysi, fræðslu um svefn og ráðum til 

að bæta svefn. Það er því einróma mat höfunda að markviss skimun fyrir svefnleysi væri gagnleg, 

bæði á meðgöngu og eftir fæðingu barns. Til að mynda gæti skilað góðum árangri að útfæra bækling 

til verðandi foreldra um mikilvægi svefns og hvað hægt sé að gera til þess að bæta gæði svefns og 

svefnvenjur áður en barnið kemur í heiminn. Þennan bækling væri síðan hægt að afhenda öllum 

foreldrum í mæðravernd. Þá væri einnig hægt að koma á fót námskeiði um svefn og bættar 

svefnvenjur. Með því að hjálpa mæðrum að bæta svefn og gefa ráð til að koma í veg fyrir svefnleysi, 

er hægt að minnka líkur á fæðingarþunglyndi og auka líkur á árangursríkri tengslamyndun. 

Þegar gögnum var aflað við gerð verkefnisins tóku höfundar eftir því að lítið er til af rannsóknum 

um áhrif svefnleysis á maka og nær allar rannsóknir snúa að áhrifum svefnleysis á móður. Nokkuð 

ljóst er að móðirin er ekki sú eina sem upplifir breytingar á svefnvenjum þó hún vissulega sjái í flestum 

tilvikum um fæðugjafir á næturnar fyrst um sinn. Nokkrar rannsóknir, þar á meðal rannsókn Misri, 

Kostaras, Fox og Kostaras (2000) hafa sýnt fram á stuðningur maka sé mikilvægur þáttur í því að 

minnka líkur á fæðingarþunglyndi. Það er því mat höfunda að skoða þurfi nánar áhrif svefnleysis á 

maka og jafnvel áhrif þess á parasambandið. Það sem er takmarkandi fyrir rannsóknir á svefnleysi 

nýbakaðra foreldra er að þetta er fremur viðkvæmur hópur og erfiðlega hefur reynst að finna 

áreiðanlega aðferð til þess að mæla gæði svefns. Þar af leiðandi hefur reynst erfitt að bera saman 

mismunandi hópa og niðurstöður rannsókna. Þá hafa þátttakendur í rannsóknum oft verið helst til fáir 

og hlutfall þeirra sem hætta í miðri rannsókn nokkuð hátt. Þrátt fyrir þessar takmarkanir hafa flestar 

niðurstöður rannsókna verið á þá leið að erfiðleikar við svefn séu mjög algengir á meðal nýbakaðra 

foreldra (Tikotzky, 2016). 
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