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Ágrip 

Meðganga er tímabil þar sem konur eru mjög berskjaldaðar, líkamlega, sálfræðilega og tilfinningalega. 

Fyrri reynsla getur haft áhrif á andlega líðan móður á þessu viðkvæma tímabili. Andleg vanlíðan er 

algeng eftir fæðingu og getur undið upp á sig og þróast yfir í fæðingarþunglyndi. Það er algengara en 

margan grunar og talið er að 10-15% kvenna upplifi fæðingarþunglyndi. Ef um alvarlegt 

fæðingarþunglyndi er að ræða getur það haft neikvæð áhrif á tengslamyndun milli móður og barns og 

margvísleg áhrif á þroska og líðan barns.  

Tilgangurinn með þessari fræðilegu samantekt var að afla þekkingar um áhrif fæðingarþunglyndis á 

þroska og líðan barns. Leitast var við að skoða áhrif andlegrar vanlíðanar á meðgöngu á fóstur. Tekið 

var mið af áhættuþáttum andlegrar vanlíðanar á meðgöngu og þau einkenni sem hjúkrunarfræðingar 

og ljósmæður þurfa að vera vakandi fyrir í mæðravernd. Hlutverk hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra 

voru einnig skoðuð til fyrirbyggingar á mögulegu tengslarofi sem getur orðið í kjölfar 

fæðingarþunglyndis. Heimilda var aflað í gagnasöfnunum PubMed, Science Direct, Google Scholar og 

Cinahl ásamt fræðibókum sem voru fengnar af veraldarvefnum, á Landsbókasafni og Miðstöð foreldra 

og barna. 

Helstu niðurstöður sýndu að áhrif andlegrar vanlíðanar á meðgöngu geti haft áhrif á fóstrið, meðal 

annars hefur kvíði á meðgöngu verið tengdur við fyrirburafæðingar og lága fæðingarþyngd. Þar að 

auki er talið að andleg vanlíðan á meðgöngu hafi áhrif á tilfinninga- og hegðunarvandamál barna í 10-

15% tilvika. Áhrif fæðingarþunglyndis vegur þungt þegar kemur að þroska og líðan barns. Börn 

þunglyndra mæðra glímdu mörg við hegðunarvandamál, seinkun á vitsmunaþroska, skerta 

samskiptahæfni og kvíða á skólaaldri. Þau áttu það öll sameiginlegt að hafa myndað óörugg tengsl 

sem ungbörn. Einnig er aukin hætta á þróun geðrænna vandamála á unglings- og fullorðinsárum. 

Vegna þessara afleiðinga á þroska og líðan barns hefur verið byggð upp þjónusta sem snýr að þörfum 

þessara foreldra og barna. Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður gegna því lykilhlutverki að koma auga á 

einkenni andlegrar vanlíðanar á meðgöngu og eftir fæðingu. Mikil þörf er á að hjúkrunarfræðingar og 

ljósmæður sem sinna þessum hópi þekki þau úrræði sem standa til boða. 

 

Lykilorð: Andleg vanlíðan á meðgöngu, fæðingarþunglyndi, tengslamyndun móður og barns, 

tengslaeflandi meðferðir, þroski barns, hlutverk hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra, meðferðarúrræði. 
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Abstract 

Pregnancy is a period of time where women are very vulnerable, physically, psychologically and 

emotionally. Past experience can have an impact on the mental state of the mother during this fragile 

period. Postnatal distress is common after birth and can develop into postnatal depression. It is more 

common than people realize and it is considered that 10-15% of women experience postpartum 

depression. In severe cases of postpartum depression it can have a negative impact on the mother-

infant attachment and various effects on development and the well being of the child. 

The aim of this literary review was to obtain knowledge of the effects of postpartum depression on 

development and the well being of the child. Information was gathered about the impact of prenatal 

distress on the fetus. Risk factors for prenatal distress were identified and the symptoms that nurses 

and midwives need to observe during maternity care. The roles of nurses and midwives in prevention 

of insecure attachment which can happen in the event of postnatal depression. Information on the 

subject was gathered through databases such as PubMed, Science Direct, Google Scholar and 

Cinahl. Academic books were found either online, at a library and at the Center for parents and 

children. 

The main results showed that the impact of prenatal distress during pregnancy can have various 

effects on the fetus. Anxiety during pregnancy increases the risk of earlier delivery and lower birth 

weight for gestational age. Prenatal anxiety or depression may contribute 10-15% of the attributable 

load for emotional and behavioral outcomes. The impact of postnatal depression is severe when it 

comes to development and the well being of the child. The children of depressed mothers showed 

many behavioral problems, delay of cognitive development, impaired communication skills and anxiety 

at school age. The children of depressed mothers all had in common to have developed insecure 

attachment as infants. There is also increased risk of developing mental health problems as teenagers 

and in adulthood. Because of these consequences in development and the well being of the child, 

special resources have been created for these parents and children. Nurses and midwives play a very 

important role in identifying the symptoms of prenatal- and postnatal distress. With that being said, it is 

vital that nurses and midwives that treat these parents have knowledge of the treatments and 

resources available. 

 

Keywords: Prenatal distress, postpartum depression, mother-infant attachment, parent-infant 

psychotherapy, development of the child, the roles of nurses and midwives, treatments. 
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1 Inngangur  

Að verða móðir hefur margvíslegar breytingar í för með sér sem hefjast á meðgöngu. Þá skiptir 

sköpum að móðir undirbúi sig vel andlega og hafi gott stuðningsnet í kringum sig. Væg streita er 

eðlilegur fylgifiskur meðgöngunnar en getur þróast yfir í að verða of mikil og leitt til alvarlegrar 

vanlíðanar. Rannsóknir hafa sýnt að andleg vanlíðan hafi áhrif á tengsl móður við fóstrið eða 

ungbarnið en getur einnig haft skaðleg áhrif á þroska þess. Best er að greina andlega vanlíðan 

snemma á meðgöngu, þá er hægt að aðstoða móður í gegnum þetta ferli á sem árangursríkastan hátt 

(Sigridur Sia Jonsdottir o.fl., 2017). Meðgangan er tímabil þar sem konur eru mjög berskjaldaðar, 

líkamlega, sálfræðilega og tilfinningalega (Solchany, 2001). Fyrri reynsla móður eins og áföll, saga um 

ofbeldi eða vanrækslu og fleiri áhættuþættir geta haft áhrif á andlega líðan hennar á þessu viðkvæma 

tímabili (Slade, Cohen, Sadler og Miller, 2009). Þannig hefur bakgrunnur og fyrri reynsla móður áhrif á 

tengslamyndun hennar við barn sitt og hvernig hún elur það upp (Solchany, 2001).  

Margar konur geta upplifað vanlíðan eftir fæðingu barns. Hún getur undið upp á sig og þróast yfir í 

alvarlegt fæðingarþunglyndi (Linda Bára Lýðsdóttir, Halldóra Ólafsdóttir og Jón Friðrik Sigurðsson, 

2008). Áhættuþættir fæðingarþunglyndis eru margir og álykta má að þetta sé flókið samspil 

líffræðilegra, sálfélagslegra og félagslegra þátta (Fishel, 2012). Langtímarannsóknir sýna að 

fæðingarþunglyndi hefur skaðleg áhrif á ungbörn fyrstu ár lífsins sem eru viðvarandi fram á skólaaldur. 

Þessi skaðlegu áhrif hafa verið útskýrð með óöruggri tengslamyndun ungbarns og móður með 

fæðingarþunglyndi fyrstu mánuði eftir fæðingu (Gil, Droit-Volet, Laval og Teissédre, 2012). Fyrstu 

tengsl hafa áhrif á það hvernig barn, og síðar fullorðinn einstaklingur, annast sjálft sig. Til þess að barn 

geti treyst á sig sjálft er skilyrði að það hafi getað treyst á aðra manneskju á fyrstu árum sínum. 

(Sæunn Kjartansdóttir, 2009).  

Fæðingarþunglyndi getur haft djúpstæð áhrif á ungbarnið og eykur hættu á ýmsum erfiðleikum 

tengdu foreldrahlutverkinu, því er sérstaklega mikilvægt að greina og meðhöndla andlega vanlíðan 

eftir fæðingu barns (Murray, Cooper og Hipwell, 2003). Íslenskar og erlendar rannsóknir hafa sýnt að 

vanlíðan vegna þunglyndis og kvíða á barneignarferlinu er svo algeng að hún flokkast sem 

lýðheilsuvandi (Marga Thome, 2006). Tengslamyndun krefst virkrar þáttöku bæði móður og barns, ef 

móðir er þunglynd er erfiðara fyrir hana að taka þátt af fullum hug (Brand, 2008). Rannsóknir hafa sýnt 

að fæðingarþunglyndi geti haft truflandi áhrif á þróun tengsla og talið er að það fyrsta sem móti 

nýburann séu samskipti móður og ungbarns, þau leggja grunn að tilfinningalegum og félagslegum 

þroska barns. Fæðingarþunglyndi hefur oft verið tengt við óörugga tengslamyndun (Gil o.fl., 2012; 

Murray o.fl., 2003).  

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að andleg vanlíðan hefur áhrif á tilfinninga-, hegðunar-, hreyfi- og 

vitsmunaþroska hjá börnum og aukin hætta er á þróun geðrænna vandamála á unglings- og 

fullorðinsárum (Sigridur Sia Jonsdottir o.fl., 2017). Afleiðingar fæðingarþunglyndis og óöruggra tengsla 

eru seinkun á vitsmunaþroska, skert samskiptahæfni, hegðunarvandamál og kvíði barna á skólaaldri 

(Murray, Cooper og Hipwell, 2003).  
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Að því sögðu er það í hlutverki hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra að koma auga á einkenni 

andlegrar vanlíðanar og vera vakandi fyrir áhættuþáttum. Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður eru í góðri 

aðstöðu til að meta andlega líðan kvenna á meðgöngu og eftir fæðingu barns. Snemmtæk íhlutun er 

mikilvæg svo hægt sé að vinna með þessum konum á þessu viðkvæma ferli og efla tengslamyndun 

þeirra við börn sín. 

Samfélagsmiðlar í nútíma samfélagi hafa mikil áhrif á viðhorf ungra kvenna til barneignarferilsins en 

þeir eiga það til að sýna aðeins hina fullkomnu mynd af móðurhlutverkinu og gleðinni sem fylgir 

fæðingu barns. Mikilvægt er að opna á umræðu um andlega vanlíðan á meðgöngu og eftir fæðingu og 

algengi þess. Mæður sem upplifa andlega vanlíðan í barneignarferlinu upplifa gjarnan skömm og mikil 

þörf er á að fræða nánar um algengi þess og möguleg úrræði. Andleg líðan móður getur haft djúpstæð 

áhrif á barn og talið er að fyrstu þúsund dagarnir séu áhrifaríkasta æviskeiðið með tilliti til framtíðar 

(Sæunn Kjartansdóttir, 2009).  

Tilgangur þessa fræðilega yfirlits er að skoða rannsóknir um áhrif fæðingarþunglyndis á þroska og 

líðan barns. Markmiðið er að dýpka skilning á fyrri þekkingu viðfangsefnis með því að skoða 

birtingarmyndir, áhættuþætti og áhrif andlegrar vanlíðanar. Til þess að skilja betur tengslin milli 

fæðingarþunglyndis og áhrif á þroska og líðan barns þarf að skoða ferli tengslamyndunar betur. Með 

því að skoða helstu tengslakenningar verður leitast eftir mikilvægi tengsla þegar kemur að þroska og 

líðan barns. Með þessi markmið í huga lögðu höfundar fram fjórar rannsóknarspurningar: 

 

1) Hverjir eru áhættuþættir fyrir andlegri vanlíðan á meðgöngu? 

2) Hvernig hefur andleg vanlíðan á meðgöngu og fæðingarþunglyndi áhrif á þróun 

tengslamyndunar? 

3) Hver eru áhrif fæðingarþunglyndis á þroska barns? 

4) Hvað geta hjúkrunarfræðingar gert til þess að fyrirbyggja mögulegt tengslarof? 
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2 Aðferðir 

Ritgerðin er fræðileg samantekt um fæðingarþunglyndi og áhrif þess á þroska og líðan barns.  Vægi 

tengslamyndunar var skoðuð með ofangreindar rannsóknarspurningar að leiðarljósi. Einnig voru 

áhættuþættir og birtingarmyndir andlegrar vanlíðanar skilgreind, skoðaðar voru helstu 

tengslakenningar og áhrif fæðingarþunglyndis á tengslamyndun foreldris og barns. Fjallað var um 

hlutverk hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra og helstu meðferðir við fæðingarþunglyndi og úrræði hér á 

landi. Heimilda var aflað í gagnasöfnunum PubMed, Science Direct, Google Scholar og Cinahl. Við 

heimildaleit voru eftirtalin leitarorð notuð: andleg vanlíðan á meðgöngu (e. perinatal distress), 

fæðingarþunglyndi (e. postpartum depression), tengslamyndun móður og barns (e. mother-infant 

attachment) og tengslaeflandi meðferðir (e. parent-infant-psychotherapy). Fræðibækur voru skoðaðar 

af veraldarvef, á Landsbókarsafni og bækur fengnar að láni frá Stefaníu Arnarsdóttur hjá Miðstöð 

foreldra og barna. Fræðigreinar voru skoðaðar og gæði rannsókna tryggð með tilliti til menntunar 

höfunda ásamt skilyrðum fyrir ritrýndum fræðigreinum. Upplýsingar um úrræði á Íslandi var aflað á 

fundum með starfsmönnum Foreldra-meðganga-barn eða FMB teymis, Miðstöð foreldra og barna og 

Móttökugeðdeildar C, ásamt því að skoða íslenskar heimasíður og heimildir. Stuðst var við klínískar 

leiðbeiningar frá Landlæknisembætti. 

Að mestu leyti eru heimildir innan við tíu ára gamlar, eða frá 2008-2018. Í einstaka tilvikum var ekki 

hægt að fylgja eftir þeim tímaramma þar sem skortur var á nýjum rannsóknum. Söfnun gagna og 

úrvinnsla fór fram í nóvember 2017 til apríl 2018.  
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3 Áhættuþættir fyrir þróun á andlegri vanlíðan í barneignarferlinu 

Að verða móðir felur í sér breytingarferli sem byrjar á meðgöngu.  Breytingar verða á sambandi við 

maka, vini, fjölskyldu og félagslegu umhverfi. Væg streita er talin eðlilegur fylgifiskur meðgöngunnar 

og gæti lýst sér með óöryggi tengdu meðgöngunni og vangaveltum um eigin hæfni til þess að verða 

móðir. Þessi væga streita gæti hvatt konuna til þess að leita sér upplýsinga hvort heldur sem þetta er 

hennar fyrsta meðganga eða ekki. Á meðgöngunni er mikilvægt fyrir móðurina að stuðningskerfið í 

kringum hana og heilbrigðisstarfsmenn komi auga á það hvenær streitan verði of mikil og gæti þannig 

þróast yfir í vanlíðan. Mikilvægt er að greina andlega vanlíðan snemma á meðgöngu þar sem hún 

hefur áhrif á aðlögun konunnar og fjölskyldu hennar að þessu breytingartímabili. Vanlíðan hefur einnig 

áhrif á heilsu konunnar og fóstur hennar á neikvæðan hátt og getur aukið á streitu fjölskyldunnar. 

Rannsóknir sýna að andleg vanlíðan hafi áhrif á tengsl konunnar við fóstrið eða ungbarnið en getur 

einnig haft skaðleg áhrif á þroska þess. Enn vantar frekari þekkingu á hvaða einkenni þarf að meta á 

meðgöngu til þess að fá áreiðanlegt mat á andlegri vanlíðan (Sigridur Sia Jonsdottir o.fl., 2017). Í 

þessum kafla verða kynntar helstu niðurstöður þeirra rannsókna sem beinast að andlegri vanlíðan 

sem getur komið fram í kjölfar meðgöngu og fæðingar. Fjallað verður um helstu áhættuþætti andlegrar 

vanlíðanar og áhrif erfiðrar lífsreynslu eins og áföll, ofbeldi og vanrækslu á móðurhlutverkið. 

 

3.1 Á meðgöngu 
 

Talið er að meðgangan sé mikill breytingartími í lífi konu.  Við upphaf móðurhlutverksins fer af stað 

einstaklingsbundið aðlögunarferli, margar breytingar eiga sér stað og mikil orka fer í undirbúning fyrir 

móðurhlutverkið (Slade, Cohen, Sadler og Miller, 2009). Reva Rubin rannsakaði mikið undirbúning 

kvenna fyrir móðurhlutverkið. Hún taldi að þegar að kona er ófrísk leitast hún eftir því að skilgreina þau 

sambönd sem hún er í, sérstaklega við foreldra, móður og maka. Konan leitast eftir auknum skilningi á 

sjálfri sér og endurskoðar mikilvægi tengsla og aðstæðna í eigin lífi. Rubin skilgreindi fjögur skref sem 

konur ganga í gegnum á undirbúningsferli meðgöngunnar. Fyrsta skrefið felst í því að leitast eftir 

öruggri leið fyrir sjálfa sig og barn sitt í gegnum meðgöngu og fæðingu. Í skrefi tvö reynir konan að 

fullvissa sig um að fjölskyldan hennar samþykki barnið sem hún gengur með. Markmiðið er að búa til 

stuðningsnet fyrir sig og barnið. Hún endurskoðar sambönd sín og íhugar mikilvægi þeirra. Í skrefi þrjú 

reynir hún að tengjast ófædda barninu sínu og fer að hugsa um sig og barn sitt sem eina heild. Í 

síðasta skrefinu reynir móðirin að gera breytingar á lífi sínu fyrir barnið. Öll þessi skref hjálpa konunni 

að aðlagast þeirri hugmynd að hún sé að verða móðir og tengslamyndun hefst (Solchany, 2001).  

Hins vegar geta ákveðnir áhættuþættir gert þetta ferli sérstaklega erfitt. Þessir þættir eru meðal 

annars geðraskanir, eiturlyfjanotkun, fyrri áföll, heimilisofbeldi, fósturmissir, skortur á stuðningi frá 

fjölskyldu og erfiðar félagslegar aðstæður (Slade, Cohen, Sadler og Miller, 2009). Á meðgöngu kemur 

streita gjarnan fram í tengslum við kvíða og þunglyndiseinkenni. Þegar líðan móður á meðgöngu er 

metin er mikilvægt að horfa til einkenna um kvíða, þunglyndi og streitu.  Þá er mikilvægt að horfa til 

þeirra áhættuþátta sem geta aukið vanlíðan á meðgöngu. Þættir eins og lág félagsleg staða, 
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atvinnuleysi, lágt menntunarstig, fjárhagserfiðleikar, að vera einstæð, saga um fyrri vanliðan og 

erfiðleikar í sambandi (Sigridur Sia Jonsdottir, 2017).  

Andleg vanlíðan (e. perinatal distress) á meðgöngu felur í sér vanlíðan sem kemur fram á 

meðgöngu en getur einnig komið fram ári eftir fæðingu barns. Hún getur birst sem streita, kvíði og/eða 

þunglyndiseinkenni. Talið er að 12-15% barnshafandi kvenna upplifi andlega vanlíðan á meðgöngu en 

það tengist gjarnan öðrum vandamálum meðgöngunnar. Íslensk rannsókn sýndi að 9,7% kvenna 

upplifðu slíka vanlíðan á 16.viku meðgöngunnar. Kona sem greinir frá þunglyndis einkennum gæti 

einnig upplifað kvíða og/eða streitu einkenni sem ætti að taka til greina þegar andleg vanlíðan er metin 

á meðgöngu (Sigridur Sia Jonsdottir o.fl., 2017). 

Sigríður Sía Jónsdóttir og félagar (2017) gerðu rannsókn á 562 íslenskum konum þar sem skimað 

var þrisvar sinnum á meðgöngunni fyrir þunglyndi, kvíða og streitu með Edinborgar-

þunglyndiskvarðanum (e. Edinburgh Postnatal Depression Scale - EPDS) og sjálfsmatskvarðanum (e. 

Depression and Anxiety Stress Scale – DASS). Af þessum 562 konum sýndu 360 þeirra einkenni um 

vanlíðan. Mikilvægasta uppgötvunin í rannsókninni var að konur sem greindu frá andlegri vanlíðan 

voru 4,59 sinnum líklegri til að vera óánægðar í sambandi sínu við maka. Þetta er fyrsta rannsóknin á 

Íslandi sem metur ánægju og óánægju í sambandi við maka á meðgöngu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu til þess að meta þurfi ánægju í sambandi hjá barnshafandi konum. Stór 

langtímarannsókn sem gerð var í Noregi styður þessar niðurstöður að óánægja í sambandi sé stærsti 

áhættuþátturinn þegar kemur að andlegri vanlíðan kvenna á meðgöngu (Sigridur Sia Jonsdottir o.fl., 

2017). 

Meðgangan er aðstæðubundin en gerir konuna líka viðkvæmari miðað við fyrri reynslu (Stefanía B. 

Arnardóttir, munnleg heimild, 12. febrúar 2018). Fyrri lífsreynsla og æska hefur áhrif á núverandi 

hegðun og hvernig tengsl kona myndar í framtíðinni. Þessi reynsla getur reynst jákvæð og hjálpleg 

eða neikvæð og skaðleg og hefur þannig áhrif á hvernig móðir hún kemur til með að verða. Allt hefur 

þetta áhrif á tengslamyndun móður og barns og hvernig hún elur barnið sitt upp. Sem dæmi getur 

kona sem hefur upplifað persónulega höfnun frá foreldrum í æsku, borið þá tilfinningareynslu með sér 

fram á fullorðinsárin og haft áhrif á hana í móðurhlutverkinu. Konur með fyrri sögu um ofbeldi í æsku 

og vanrækslu eiga yfirleitt erfiðara með þessa breytingu að verða móðir vegna þess að þeirra eigin 

þarfir fyrir vernd og umönnun voru ófullnægjandi í æsku (Ensink, Berthelot, Bernazzani, Normandin og 

Fonagy, 2014; Solchany, 2001). 

Rannsókn Ensink og félaga (2014) sem gerð var á hundrað barnshafandi konum með fyrri sögu um 

ofbeldi og vanrækslu sýndi að meirihluti eða 63% þeirra höfðu sögu um óörugg tengsl. Helmingur 

kvennanna sem tók þátt í rannsókninni hafði ekki unnið úr fyrri áföllum. Notað var ákveðið viðtalsform 

til þess að meta sambönd þeirra við foreldra úr æsku og áföll. Niðurstöðurnar bentu til þess að konur 

með sögu um ofbeldi og vanrækslu úr æsku áttu í erfiðleikum með að upplifa jákvæðar tilfinningar 

hvað varðar barnið og móðurhlutverkið. Þessar konur eiga líka erfitt með að mynda náin sambönd. 

Rannsóknin vekur athygli á mikilvægi hugskynjunar (e. mentalizing) tengdri áföllum. Hugtakið 

hugskynjun táknar hæfni einstaklings til að lýsa eigin hegðun og spá fyrir um hegðun annarra, ekki 

ólíkt innsæi. Talið er að skortur á hugskynjun vegna áfalla valdi erfiðleikum í nánum samböndum og 

foreldrahlutverkinu (Ensink o.fl., 2014).  
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Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar  WHO á kynferðislegu ofbeldi felur það í 

sér breitt svið ofbeldis sem sviptir þolanda kynfrelsi sínu á einhvern hátt. Kynferðisofbeldi eru allar 

kynferðislegar athafnir og tilraunir til kynferðislegra athafna eins og þvingun, valdbeiting, ógnun og 

hótanir. Kynferðislegt ofbeldi er einnig þegar brotaþoli er ekki fær um að gefa samþykki sitt til dæmis 

vegna ölvunar (Lukasse, Henriksen, Vangen og Schei, 2012). Konur sem hafa orðið fyrir 

kynferðisofbeldi eru í miklum áhættuhópi fyrir þróun áfallastreituröskunar (e. post traumatic stress 

disorder, PTSD)  og þær sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku og á fullorðinsárum eru 

líklegri til að glíma við geðræn vandamál samanborið við aðrar konur (Jina og Thomas, 2013). Stór 

könnun var gerð í Noregi á árunum 1999 til 2009 á 78.660 þunguðum konum. Hún leiddi í ljós að 

konur sem voru þolendur kynferðislegs ofbeldis þjáðust almennt af fleiri líkamlegum kvillum á 

meðgöngu í  samanburði við aðrar konur sem ekki hafa upplifað kynferðislegt ofbeldi (Lukasse, 

Henriksen, Vangen og Schei, 2012).  

Sigrún Sigurðardóttir og Sigríður Halldórsdóttir rannsökuðu upplifun sjö íslenskra kvenna af 

kynferðisofbeldi í æsku. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að afleiðingarnar voru 

langvarandi og höfðu djúp áhrif á líf þeirra og ástvina. Allar sjö konurnar þjáðust af óútskýrðum 

verkjum og kvillum í móðurlífi á fullorðinsárum. Einnig þjáðust þær allar af miklu fæðingarþunglyndi og 

áttu í erfiðleikum með tengslamyndun við börn sín (Sigrún Sigurðardóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 

2009).  

Konur sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi virðast almennt nota heilbrigðisþjónustu meira 

miðað við aðrar konur, einnig á meðgöngu (Hulme, 2000). Saga um kynferðislegt ofbeldi hefur verið 

tengd við mörg sálræn og líkamleg einkenni og læknisfræðilegar greiningar eins og áfallastreituröskun, 

þunglyndi, kvíðaraskanir, átraskanir, króníska verki eins og höfuðverki, kviðverki, vefjagigt, 

grindarverki, meltingartruflanir og kynsjúkdóma (Lukasse, Henriksen, Vangen og Schei, 2012). Þær 

konur sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi geta átt í erfiðleikum með brjóstagjöf og upplifað hana 

krefjandi vegna tilhugsunar um að deila líkama sínum með annarri manneskju, þetta getur haft áhrif á 

tengslamyndun (Simkin og Klaus, 2004). Mikilvægt er að vera vakandi fyrir þeirri hættu í umönnun 

þessa hóps. 

3.2 Eftir fæðingu 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar um áhættuþætti fæðingarþunglyndis og álykta má að þetta sé 

flókið samspil líffræðilegra, sálfélagslegra og félagslegra þátta. Helstu áhættuþættirnir samkvæmt 

Beck eru þunglyndi á meðgöngu, kvíði á meðgöngu, lágt sjálfsálit, álag í umönnun barns, streita, lítið 

stuðningsnet, erfiðleikar í sambandi við maka, fyrri saga um þunglyndi, krefjandi eða erfitt barn, 

sængurkvennagrátur, að vera einstæð móðir, veik fjárhagsleg og/eða þjóðfélagsleg staða og það að 

þungunin hafi ekki verið ákveðin fyrirfram (Fishel, 2012).   

Tengsl hafa fundist milli líffræðilegra þátta og fæðingarþunglyndis, þar sem lífeðlisfræðilegar- og 

hormónabreytingar hafa áhrif á fæðingarþunglyndi (Milgrom o.fl., 2008). Ef streituvaldandi áreiti er til 

staðar þá eykst virkni í HPA-ás sem er flókið samspil undirstúku, heiladinguls og nýrnahettu                                   

(e. hypothalamic-pituitary-adrenal axis). Þá eykst myndun ýmissa hormóna eins og kortisóls og hæfni 

líkamans til að takast á við áreiti eykst. Ef einstaklingur er þunglyndur þá verður HPA-ásinn ofvirkur, 
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þetta veldur truflun á boðefnum sem stýra tilfinningum og getur leitt til þunglyndis. Á meðgöngu er hár 

styrkleiki kvenhormóna sem kemur frá fylgjunni (hCS, estrógen og prógesterón) og stjórna HPA-

ásnum. Við fæðingu barns og fylgjunnar fellur styrkur þessarra hormóna snögglega niður. Í ljósi 

þessara áhrifa er talið að nýbakaðar mæður séu næmari fyrir þróun þunglyndis (Fishel, 2012; Steinar, 

Dunn og Born, 2003).  

 Foreldrastreita er talin vera eðlileg upplifun foreldra þegar kemur að barnauppeldi, flestir upplifa 

streitu en í mismiklum mæli. Marga Thome gerði könnun á 734 konum eftir fæðingu á Íslandi, þær áttu 

allar tveggja til þriggja mánaða gömul börn. Markmiðið var að skoða algengi þunglyndiseinkenna hjá 

íslenskum konum og foreldrastreitu. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar finna 10% íslenskra 

mæðra fyrir mjög mikilli streitu í foreldrahlutverkinu. Þessi mikla streita í foreldrahlutverkinu er talin 

áhættusöm fyrir bæði börn og foreldra. Foreldrastreita, áhyggjur af heilsufari barna og óværð þeirra 

tengdist tíðum þunglyndiseinkennum kvenna eftir fæðingu. Marktækur munur reyndist vera á 

þunglyndiseinkennum íslenskra kvenna eftir menntun og hjúskaparstöðu. Þær mæður sem voru 

einstæðar og höfðu eingöngu grunnskólamenntun upplifðu tíðari kvíða- og þunglyndiseinkenni 

samanborið við þær mæður sem voru í hjónabandi eða sambúð og þær sem höfðu lokið 

framhaldsskóla- og háskólanámi (Marga Thome, 2006; Thome, 2000).  
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4 Birtingarmyndir andlegrar vanlíðanar 

Fæðing barns er almennt talin mikil gleðistund. Margar konur upplifa þó vanlíðan á þessum 

tímamótum í lífinu. Mótsagnakenndar og óskiljanlegar tilfinningar geta komið fram hjá foreldrum í 

þessum nýfengnu hlutverkum sem geta valdið spennu og vanlíðan og truflað tengslamyndun við 

börnin. Þessar erfiðu tilfinningar eru oft eitthvað sem foreldrar skammast sín fyrir og finnst erfitt að tala 

um (Sæunn Kjartansdóttir, 2016). Þegar vanlíðan er til staðar getur hún leitt til sektarkenndar, 

sérstaklega gagnvart nýfædda barninu. Vandamálið getur síðan undið upp á sig þegar mæður þjást til 

lengri tíma og vanlíðanin þróast í alvarlegt fæðingarþunglyndi (Linda Bára Lýðsdóttir, Halldóra 

Ólafsdóttir og Jón Friðrik Sigurðsson, 2008). Fæðingarþunglyndi er frábrugðið almennri geðlægð á 

þann hátt að það getur haft djúpstæð áhrif á ungbarnið og eykur hættu á ýmsum erfiðleikum tengdu 

foreldrahlutverkinu. Því er sérstaklega mikilvægt að greina og meðhöndla andlega vanlíðan eftir 

fæðingu barns (Murray, Cooper og Hipwell, 2003). Miðað við íslenskar og erlendar rannsóknir er 

vanlíðan sökum þunglyndis og kvíða á barneignarferlinu það algeng að hún telst vera lýðheilsuvandi 

(Marga Thome, 2006). Í þessum kafla verður farið nánar út í þrjár birtingarmyndir andlegrar vanlíðanar 

eftir fæðingu; sængurkvennagrát, fæðingarþunglyndi og fæðingarsturlun. 

4.1 Sængurkvennagrátur 

Fyrstu dagana eftir fæðingu er algengt að mæður upplifi miklar tilfinningasveiflur. Tveir fyrstu dagarnir 

einkennast af aukinni gleði og vellíðunartilfinningu, síðar getur verið stutt í grát og depurð. Talið er að 

50-80% nýbakaðra mæðra upplifi sængurkvennagrát (e. pospartum blues). Sængurkvennagráturinn 

einkennist af einhverskonar tilfinningalægð og gráti af nær engri ástæðu. Önnur einkenni geta verið 

þunglyndi, depurð, eirðarleysi, þreyta, svefnleysi, höfuðverkur, kvíði og reiði. Þetta nær hámarki á 

fimmta degi og er yfirleitt lokið á tíunda degi eftir fæðingu. Samkvæmt klínískum leiðbeiningum frá 

Englandi (NICE, 2006) á að fræða konur um eðlilegar tilfinningabreytingar eftir fæðingu og að þær 

gangi yfirleitt yfir á 10-14 dögum (NICE, 2006). Orsökin er að einhverju leyti óþekkt en er þó talin stafa 

af lífefnafræðilegum, sálfræðilegum, félagslegum og menningarlegum þáttum. Nýbakaðar mæður 

upplifa tilfinningalegt og líkamlegt varnarleysi, nýja hlutverkið og ábyrgðin sem því fylgir getur reynst 

yfirþyrmandi (Alden, 2012). 

Sængurkvennagrátur telst algengur eftir fæðingu og yfirleitt þarf hvorki inngrip né meðferð. Engu að 

síður er mikilvægt að koma auga á einkennin, fyrirbyggja og vera vakandi fyrir hugsanlegri þróun 

fæðingarþunglyndis (Pearlstein, Howard, Salisbury og Zlotnick, 2009). Líkurnar á fæðingarþunglyndi 

aukast ef sængurkvennagrátur er alvarlegur (Henshaw, Foreman og Cox, 2004). 

4.2 Fæðingarþunglyndi 

Fæðingarþunglyndi (e. postpartum depression) hefur verið skilgreint sem algengur fylgikvilli eftir 

fæðingu barns og telst vaxandi heilsufarsvandamál víðs vegar um heim (Fitelson, Kim, Baker og 

Leight, 2011). Fæðingarþunglyndi má lýsa sem langvinnri geðlægð í kjölfar barnsburðar. Einkennin 

eru pirringur, reiði, grátur, svefnleysi, áhugaleysi gagnvart barninu og sektarkennd (Linda Bárða 
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Lýðsdóttir, Halldóra Ólafsdóttir og Jón Friðrik Sigurðsson, 2008). Pirringur og reiði hjá foreldrum getur 

komið fram í skyndilegum reiðiköstum og haft slæm áhrif á barn ef litið er til lengri tíma. Eðlilegt er að 

nýbakaðir foreldrar upplifi einhvern kvíða í þessum nýju hlutverkum. Þessi kvíði getur jafnvel verið 

hjálplegur til þess að mæta þörfum barnsins en ef hann reynist yfirþyrmandi getur verið erfiðara að 

tengjast barninu og getur kvíðinn þróast yfir í fæðingarþunglyndi. Foreldri sem þjáist af alvarlegu 

þunglyndi á almennt erfiðara með að bera kennsl á og mæta öllum þörfum barnsins, yfirleitt eru það 

aðstandendur sem taka fyrst eftir birtingarmyndum fæðingarþunglyndis (Brazelton og Sparrow, 2006). 

Samkvæmt rannsóknum sem hafa verið gerðar á algengi fæðingarþunglyndis, meðal annars á Íslandi, 

í Svíþjóð og Bretlandi, kemur í ljós að nokkuð misræmi er milli rannsókna. Samkvæmt íslenskri 

rannsókn Thome (2000) sem kynnt var í kaflanum hér að ofan voru 14% mæðra með 

fæðingarþunglyndi tveimur til þremur mánuðum eftir fæðingu (Thome, 2000). Í sænskri rannsókn frá 

árinu 2005 kemur fram að algengi fæðingarþunglyndis tveimur mánuðum eftir barnsburð mældist hjá 

11.1% mæðra (Rubertsson, Wickberg, Gustavssin og Radestad, 2005). Í breskri rannsókn reyndist 

algengi fæðingarþunglyndis mæðra vera 9,1% tveimur mánuðum eftir barnsburð (Evans, Heron 

Francomb, Oke og Golding, 2001). Þetta misræmi virðist stafa af ýmsum þáttum eins og hvenær 

algengi er metið, hvort um skimun eða greiningu er að ræða, stærð rannsóknarhóps og hvort mat er á 

alvarlegu eða vægu þunglyndi. Flestir fagaðilar miða þó við að algengi fæðingarþunglyndis sé milli 10-

15% (Linda Bára Lýðsdóttir, o.fl., 2008).  

Tíðni fæðingarþunglyndis hefur einnig verið skoðað með tilliti til aldurs og mælist þá hæst hjá 

unglingsmæðrum. Þær eru helmingi líklegri til að þróa með sér fæðingarþunglyndi í samanburði við 

eldri mæður. Mæður yngri en 20 ára og mæður sem ekki hafa háskólamenntun eru ólíklegri til þess að 

leita sér aðstoðar og hafa hærri tíðni fæðingarþunglyndis miðað við aðrar konur (Fishel, 2012). 

Fæðingarþunglyndi eykur hættu á ýmsum erfiðleikum tengdu foreldrahlutverkinu eins og við 

almenna umhirðu barns, erfiðleikum við að hugga grátandi barn og við brjóstagjöf. Einnig eru 

þunglyndar mæður líklegri til þess að hætta fyrr með barn á brjósti (Murray o.fl., 2003). 

Fæðingarþunglyndi getur leitt til þess að foreldri upplifi sig áhugalaust og gagnslaust gagnvart barni 

sínu og til óþurftar í lífi þess (Brazelton og Sparrow, 2006). Algengast er að þunglyndið komi fram á 

fyrstu þremur mánuðunum eftir fæðingu, mesta hættan er þó á fjórðu til sjöttu viku. Ómeðhöndlað 

getur það staðið yfir í þrjá til sex mánuði en um 10% kvenna sýna ennþá einkenni þunglyndis ári eftir 

barnsburð (Murray o.fl., 2003).  

 

4.2.1 Fæðingarþunglyndi feðra 

Fæðing barns kallar á miklar breytingar á lífi móður jafnt sem föður og eru feður ekki síður í aukinni 

hættu á að þróa með sér þunglyndi, kvíða, streitu og þreytu. Þeir eru líka að aðlagast breyttum 

aðstæðum og nýjum hlutverkum eins og við umönnun barns, takast á við svefntruflanir, álag í 

sambandi og breytingar varðandi vinnu. Fáar rannsóknir eru til um fæðingarþunglyndi feðra en talið er 

að 4-25% feðra víðsvegar um heiminn þjáist af fæðingarþunglyndi (Melrose, 2010) 
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Áströlsk rannsókn sýndi að einn af hverjum tíu feðrum glímir við geðræn vandamál á fyrsta ári eftir 

fæðingu barns. Áhættuþættir fyrir slíkum erfiðleikum eru fyrri saga um þunglyndi, ef maki glímir við 

geðheilsuvanda, erfiðleikar í sambandi og áhyggjur af frammistöðu í foreldrahlutverki. Margir feður 

vinna enn fulla vinnu eftir fæðingu barns og álag í vinnu getur haft áhrif á geðheilsu þeirra. Þetta getur 

verið mikill álagstími fyrir feður þar sem að þeir eru að aðlagast föðurhlutverkinu og vinna fullt starf. 

Gerð var rannsókn af Cooklin og félögum á 3243 áströlskum feðrum sem áttu ungbörn á aldrinum sex 

til tólf mánaða. Markmið rannsóknarinnar var að bera kennsl á hvernig ákveðnir þættir á vinnustað 

feðra tengjast álagi við að samtvinna vinnu og fjölskyldulíf og áhrif þess á geðheilsu þeirra. Það sem 

tengdist auknu álagi var langur og ósveigjanlegur vinnutími, næturvinna og óöryggi í starfi, þetta olli 

auknu álagi hjá feðrum. Þeir feður sem voru með örugga vinnu, í hærri stöðum og með betri laun 

höfðu betri geðheilsu og aukna ánægju í starfi og fjölskyldulífi (Cooklin o.fl., 2015) 

Birtingarmynd fæðingarþunglyndis er mismunandi milli kynja en hjá karlmönnum kemur það frekar 

fram með miklum skapsveiflum, reiði og þeir sinna síður þörfum fjölskyldunnar (Loscalzo, Giannini, 

Contena, Gori og Benvenuti, 2015). Hormónabreytingar eiga sér líka stað hjá feðrum á meðgöngu og 

eftir fæðingu barns, meðal annars testósterón lækkar, estrógen hækkar, vasopressín lækkar og 

prólaktín eykst. Hormónabreytingar hafa áhrif á tilfinningar þeirra og getur komið fram með aukinni 

umhyggju gagnvart barni, aukinni tengslamyndun og ýmsir þættir sem hjálpa þeim í 

foreldrahlutverkinu. Þessar breytingar á hormónabúskap og lífsstíl geta ýtt undir líkur á þróun 

fæðingarþunglyndis feðra (Melrose, 2010).  

Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar sem eiga samskipi við nýbakaða feður séu vakandi fyrir 

einkennum fæðingarþunglyndis og opni á umræðuna með því að spyrja beint út hvernig þeim líður auk 

þess að vera opin fyrir því að skima fyrir þunglyndiseinkennum feðra (Melrose, 2010). Massoudi og 

félagar (2013) gerðu rannsókn á sænskum feðrum og skimuðu fyrir fæðingarþunglyndi hjá þeim með 

Edinborgar-þunglyndiskvarðanum (EPDS). Þeir komust að því að listinn skimaði ekki nægilega vel fyrir 

þunglyndi feðra þar sem að þeir hafa önnur þunglyndiseinkenni en mæður. Kvarðinn mældi streitu, 

kvíða og áhættuþætti hjá feðrum en greindi þó ekki alvarlegt þunglyndi. Þeir töldu að best væri að 

þróaður yrði nýr skali fyrir feður (Massoudi, Hwang, Wickberg, 2013). 

 

4.2.2 Greining á fæðingarþunglyndi 

Talið er að hjúkrunarfræðingar á heilsugæslunni finni stærstan hluta kvenna sem upplifir alvarlega 

vanlíðan á barneignartímabilinu. Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar sem skima fyrir vanlíðan búi yfir 

viðeigandi þekkingu og kunnáttu. Þeir þurfa að taka ákvarðanir hvort þeir vísi konum áfram til annarra 

sérfræðinga í frekari meðferð eða veiti sjálfir stuðning. Frá árinu 2000 hefur verið mælt með skimun 

fyrir vanlíðan kvenna með Edinborgar-þunglyndiskvarðanum (EPDS). Með tilkomu hans hefur tekist að 

greina tvöfalt fleiri konur með þunglyndi í stað þess að styðjast við hefðbundna klíníska skoðun. 

Edinborgarkvarðinn skimar fyrir þunglyndiseinkennum og er spurningalisti sem samanstendur af tíu 

spurningum með fjórum svarmöguleikum hver. Miðast er við að skimun fari fram við 9.vikna skoðun í 

ung- og smábarnaeftirliti á heilsugæslunni (Landlæknisembættið, 2009;Thome, 1999).  
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Samkvæmt vinnuleiðbeiningum frá Landlæknisembættinu á að gera EPDS skimun fyrr ef grunur er 

um andlega vanlíðan. Fyrir þær konur sem skora tólf stig eða hærra er boðið uppá eftirfylgd sem felst í 

fjórum samtölum við hjúkrunarfræðing. Þessi þjónusta er áður en barnið verður tólf vikna gamalt. Þær 

konur sem svara jákvætt spurningu tíu sem varðar sjálfsskaða er vísað áfram til heimilislæknis 

(Landlæknisembættið, 2013). EPDS kvarðinn er skimunartæki en ekki greiningartæki. (Henshaw og 

Elliott, 2005). Hann kemur ekki í staðinn fyrir viðtöl og klínískt mat þegar vanlíðan er metin (Thome, 

1998).  

Munurinn á alvarlegu þunglyndi og fæðingarþunglyndi er sá að fæðingarþunglyndi hefst yfirleitt 

innan mánaðar eftir barnsburð. Það getur átt upptök sín á meðgöngu eða komið til fyrsta mánuðinn 

eftir fæðingu barns. Til þess að greina alvarlegt þunglyndi þurfa fjögur af eftirfarandi einkennum að 

vera til staðar í að minnsta kosti tvær vikur: áhugaleysi, svefntruflanir, breyting á matarlyst, orkuleysi, 

lélegt sjálfsmat, samviskubit, minnkuð einbeiting og sjálfsvígshugsanir. Eins og áður var greint frá 

getur verið erfitt að greina fæðingarþunglyndi vegna þess að einkenni eins og breyting á svefni, 

matarlyst og þreyta er algeng hjá konum eftir barnsfæðingu (Pearlstein o.fl., 2009; Fitelson o.fl. 2011). 

4.3 Fæðingarsturlun 

Fæðingarsturlun (e. postpartum psychosis) er alvarlegasta lyndisröskunin sem getur komið í kjölfar 

barnsburðar. Geðröskunin er mjög sjaldgæf og hrjáir 0.1-0.2% mæðra. Yfirleitt koma einkenni fram á 

fyrstu tveimur vikunum eftir fæðingu barns. Líkurnar eru 30-50% á að þetta endurtaki sig hjá móður 

sem hefur áður upplifað fæðingarsturlun. Einkennin sem koma fyrst fram eru þreyta, tilfinningalegar 

sveiflur, svefnleysi og eirðarleysi. Konurnar geta upplifað að þær geti ekki hreyft sig, staðið eða unnið. 

Síðkomin einkenni geta verið rugl, óáttun, órökréttar hugsanir um barnið og þráhyggju hugsanir 

varðandi heilsu þess. Konurnar skortir innsæi í hegðun sína gagnvart barninu og hafa lítinn skilning á 

líkamlegum og tilfinningalegum þörfum þess. Ranghugmyndir koma fram í 50% tilvika og þá getur 

móðir til dæmis haldið því fram að aðrir séu að reyna að skaða barn hennar. Ofskynjanir eins og 

heyrnar- eða sjónofskynjanir koma fram í 25% tilvika. Í alvarlegum tilfellum getur móðirin heyrt raddir 

sem skipa henni að drepa barnið sitt. Fæðingarsturlun er oft tengd geðhvarfasýki. Ef gripið er snemma 

inn í eru horfur góðar, meðferð miðast við lyfjagjöf og í alvarlegustu tilfellum er gripið til raflækninga. 

Eftir að sturlunarástand er yfirstaðið er þörf á áframhaldandi sálfræðimeðferð. Fæðingarsturlun er 

geðrænt neyðarástand, sem krefst líklega innlagnar á sjúkrahúsi með nánu eftirliti móður og barns 

(Lowdermilk o.fl., 2012; Murray o.fl., 2003). 
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5 Áhrif fæðingarþunglyndis á tengslamyndun 

Fyrstu fjórir mánuðir lífsins eru taldir vera viðkvæmasta tímabilið í lífi barns fyrir myndun öruggra 

tengsla. Tengslamyndun krefst virkrar þáttöku bæði móður og barns, ef móðir er þunglynd er erfiðara 

fyrir hana að taka þátt af fullum hug (Brand, 2008). Móðir sem glímir við fæðingarþunglyndi er oft 

upptekin af eigin tilfinningum sem getur valdið því að hún tekur ekki eftir þeim merkjum sem barnið 

sýnir henni, dregur sig jafnvel til hlés og virkar fjarlæg barninu. Rannsóknir hafa sýnt að 

fæðingarþunglyndi geti haft truflandi áhrif á þróun tengslamyndunar og móður getur þótt erfitt að 

bregðast við barninu og sinna því (Murray o.fl., 2003).  

Tilfinningalegur og félagslegur þroski ungbarns byggist á tilfinningalegum samskiptum. Því teljast 

samskipti móður og ungbarns vera það fyrsta í umhverfinu sem mótar nýburann. Áður en barn lærir að 

tala eru samskipti þess við móður að mestu óyrt. Þessi óyrtu tjáskipti byggjast á andlitssvipbrigðum og 

snertingu frá móður. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að gæði þeirra skerðast þegar móðir þjáist af 

fæðingarþunglyndi. Stóra spurningin er: ,,hver eru áhrif óyrtra tjáskipta á þroska barnsins?’’. Nýburar 

eru viðkvæmir fyrir andlitssvipbrigðum, sérstaklega frá móður, þeir bregðast við þeim og líkja eftir 

tilfinningum sem hinn fullorðni aðili tjáir. Nokkrar rannsóknir hafa sýnt að þunglyndar mæður sýni færri 

jákvæð andlitssvipbrigði og fleiri hlutlaus og neikvæð, samanborið við mæður sem glíma ekki við 

þunglyndi. Bowlby sagði að tengsl væru nauðsynleg fyrir andlega heilsu ungbarns og barn ætti að 

upplifa hlýtt og náið samband við móður þar sem báðir aðilar finni gleði og ánægju. Tengsl spila 

þannig stórt hlutverk í þróun tilfinninga hjá ungbörnum og hvernig þau bregðast við umhverfi sínu. 

Fæðingarþunglyndi hefur margoft verið tengt við óörugga tengslamyndun (Gil o.fl., 2012).  

5.1 Tengslakenningar 

Tengslakenning er hugtak sem felur í sér tengingu milli foreldris og barns, yfirleitt eru fyrstu tengsl 

barns við móður, og þau leggja grunn að öðrum tengslum og sjálfsmynd barnsins. Mikilvægt er að 

tryggja börnum nálægð við foreldra eða umönnunaraðila sem geta lesið í tjáningu þeirra og veitt þeim 

öryggi (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Þegar hugtakið tengslamyndun er notað er mikilvægt að skoða 

helstu tengslakenningar. Þróun þeirra á sér langa sögu og hér verður nánar fjallað um 

tengslakenningar Bowlby og Ainsworth. 

5.1.1 John Bowlby 

John Bowlby (1907-1990) var breskur sálgreinir og geðlæknir og frumkvöðull tengslakenningarinnar 

(e. attachment theory). Bowlby útskrifaðist úr háskólanum í Cambridge árið 1928 og fór þá að vinna 

sem sjálfboðaliði í skóla fyrir börn með aðlögunarvandamál. Í skólanum kynntist hann sérstaklega 

tveimur börnum sem kveiktu áhuga hans á tengslamyndun. Þessi reynsla olli því að John Bowlby 

ákvað að hefja  feril sinn sem barnageðlæknir. Eftir seinni heimsstyrjöldina starfaði hann hjá 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) og gerði skýrslu sem fjallaði um geðheilsu heimilislausra 

barna í Evrópu. Rannsóknir hans lögðu áherslu á tengsl og missi og hann skoðaði náið aðskilnað 

barns og móður. Bowlby taldi ómissandi fyrir andlegt heilbrigði barns að alast upp við nánd, hlýju og 

öryggi frá móður eða umönnunaraðila. Hann sagði að tengsl móður og barns hefðu mikilvæga þýðingu 
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fyrir þroska og mótun á persónuleika barnsins. Nýburar tengjast yfirleitt einni manneskju en þau geta 

myndað tengsl við fleiri eins og föður eða annan umönnunaraðila. Tengslin þróast með tímanum og 

veita nýburanum öryggistilfinningu. Lengd tímans sem móðir og barn eyða saman skiptir ekki mestu 

máli heldur eru það gæði samskipta og nándar milli móður og barns. Bowlby lagði áherslu á hlutverk 

móðurinnar og taldi feður hafa ákveðnum hlutverkum að gegna en að þeir kæmu oftast í öðru sæti á 

eftir móður. Helsta hlutverk feðra fælist í því að veita móður andlegan stuðning í móðurhlutverkinu 

(Bretherton, 1992; Sadock og Sadock, 2007).  

Bowlby útskýrði fjögur mismunandi stig tengslamyndunar eftir aldri barns.  

• Fyrsta stigið, fortengslastig (e. preattachment stage) hefst við fæðingu barns og nær fram 

að 8 eða 12 vikna aldri. Barnið skoðar umhverfið og áttar sig á því með því að grípa, brosa, 

gráta, hjala og mynda augnsamband við umönnunaraðila.  

• Annað stigið, tengslamyndun í mótun (e. attachment in the making) nær frá 8 eða 12 vikna 

til 6 mánaða aldurs. Þá nær barnið tengslum við fleiri en eina manneskju í umhverfinu.  

• Þriðja stigið, skýr tengslamyndun (e. clear cut stage) nær frá 6 til 24 mánaða. Á þessu stigi 

gráta börnin mikið þegar þau eru aðskilin móður eða umönnunaraðila, þetta stig getur 

jafnvel byrjað við 3 mánaða aldur. Yfirleitt hættir barnið að gráta þegar það sér móðurina 

aftur eftir aðskilnaðinn og heldur fast í hana til þess að koma í veg fyrir að hún fari aftur. 

Barn nálgast ókunnugt fólk af mikilli varkárni á þessu stigi. 

• Fjórða stigið, gagnkvæm tengsl (e. formation of reciprocal relationship) er eftir 25 mánaða 

aldur. Þá myndast flóknara samband milli móður og barns og gagnkvæm tengsl verða, 

barnið lítur á móður sína sem sjálfstæðan einstakling (Sadock og Sadock, 2007). 

5.1.2 Mary Ainsworth 

Segja má að tengslakenningin sé sameiginleg vinna John Bowlby og Mary Ainsworth. Ainsworth kom 
með nýjar aðferðir sem gerðu það mögulegt að prófa hugmyndir Bowlby og þróa kenninguna enn 
frekar (Bretherton, 1992). Hún skoðaði hegðun nýburans við aðskilnað og þróaði þannig 
rannsóknaraðferð sem greinir tengslamyndun. Þessi rannsóknaraðferð hefur verið mikið notuð og 
kallast ,,ókunnar aðstæður” (e. strange situation). Hún er notuð til að meta öryggi tengsla milli 
umönnunaraðila eða móður og ungbarns. Þátttakendur í rannsókninni eru móðir, barnið hennar á 
aldrinum 12 til 18 mánaða og ókunnug manneskja sem er sérstaklega þjálfuð í rannsóknum barna. 
Aðferðin felst í því að móðir og barn eru í sérstaklega útbúnu leikherbergi þar sem metinn er 
aðskilnaður og endurfundir móður og barns. Aðferðin er endurtekin átta sinnum þar sem hvert skipti 
varir í þrjár mínútur (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

Rannsóknaraðferðin fer þannig fram að móðir fer með barn sitt í ókunnugt herbergi þar sem þau 
eru ein í nokkrar mínútur. Síðan kemur ókunnug kona inn, móðir fer úr herberginu og ókunnuga konan 
verður eftir hjá barninu. Móðir kemur aftur og ókunnuga konan fer og skilur þau eftir saman. Þegar 
barnið er búið að jafna sig á fyrsta aðskilnaðinum fer móðir aftur og barnið er alveg eitt. Eftir þrjár 
mínútur eða minna, ef barnið er í of miklu uppnámi, kemur ókunnuga konan og síðar kemur móðirin. 
Ókunnuga konan yfirgefur svo herbergið og þá eru móðir og barn aftur saman. Bæði móður og 
ókunnugu konunni er leiðbeint að bregðast við barninu eins og þær myndu venjulega gera en forðast 
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frumkvæði að samskiptum við barnið nema nauðsynlegt sé. Hegðun barnsins er síðan flokkuð í fernt 
eftir viðbrögðum þeirra við þessum ókunnugu aðstæðum (WHO, 2004).  

• Örugg tengsl (e. secure attachment): Þessi börn leita til móður eftir aðskilnað. Þau kalla á 

hana þegar hún fer, elta hana, leita að henni og mörg gráta. Þau eru glöð að sjá móðurina 

aftur og leitast eftir líkamlegri nálægð við hana, teygja sig til hennar og vilja að hún huggi 

sig. Þau er fljót að jafna sig og snúa sér glöð aftur að leik. Samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnun (WHO) eru 55% barna talin hafa örugg tengsl. 

• Óörugg tengsl: (e. insecure attachment): Þessi börn sýna lítil mótmæli þegar móðirin fer og 

elta hana hvorki né gráta. Augljóst er að þau taka eftir því að móðirin fer, þau horfa 

stundum á eftir henni. Þegar móðirin er farin halda börnin yfirleitt áfram að leika sér, 

stundum dregur þó úr áhuga þeirra. Þegar móðirin kemur til baka hunsa þau eða forðast 

hana, þau gætu jafnvel verið vinalegri við ókunnugu konuna. Líkamleg snerting er yfirleitt í 

lágmarki, þau leita ekki í fang móður. Talið er að 20% barna hafi óörugg tengsl. 

• Tvíbent tengsl (e. ambivalent attachment). Er annað form af óöruggum tengslum. Þessi 

börn sýna mest viðbrögð við aðskilnað og fara í mikið uppnám og gráta. Þegar móðirin 

kemur aftur er barnið lengi að jafna sig og erfitt er að hugga það, það vill jafnvel ekki leika 

sér á ný. Barnið sýnir árásargjarna hegðun og þrá eftir atlotum samtímis þegar móðir tekur 

það upp. Talið er að 15% barna hafi tvíbent tengsl.  

• Röskuð/ruglingsleg tengsl (e. disorganized attachment). Þessi börn hafa einnig óörugg 

tengsl og geta sýnt trufluð viðbrögð inn á milli. Þessi trufluðu viðbrögð fela í sér að barnið 

hleypur að móður en hættir við á miðri leið og snýr við. Þau geta líka sýnt merki um óöryggi 

með ótta eða kvíða (Sæunn Kjartansdóttir, 2009; WHO, 2004). 

5.1.3 T. Berry Brazelton 

Thomas Berry Brazelton (1919 - 2018) var bandarískur barnalæknir og rithöfundur. Eitt af helstu 

afrekum hans var matskvarði sem metur ungbarnahegðun (e. Neonatal Behavioral Assessment Scale 

(NBAS)). Hann var gefinn út árið 1973 og hefur verið notaður um allan heim, klínískt og í rannsóknum 

til þess að meta líkamleg-, taugafræðileg viðbrögð og tilfinningar nýbura. Kvarðinn er notaður hjá 

börnum fæddum eftir 37. viku meðgöngu og er hægt að nota þar til að barn nær átta vikna aldri. Einnig 

er hægt að nota matskvarðann hjá fyrirburum eftir að þau ná 37 vikna aldri. Skalinn var ekki þróaður til 

að veita hlutlægt mat eða greina sjúkdóma. Markmið Brazelton með skalanum var að öðlast dýpri 

innsýn í hegðun nýburans til þess að aðstoða foreldra að skilja betur þeirra hlutverk (Brazelton og 

Greenspan, 2000; Hawthorne, 2009). 

Metið er á tuttugu mínútum hvernig atferli barns er við mismunandi áreitum og hvernig vökustig 

þess hefur áhrif á viðbrögðin og öfugt. Þetta sýnir eiginleika barnsins til þess að aðlagast nýju 

umhverfi. Ungbarnið tekur virkan þátt í matinu og stigun byggist á bestu frammistöðu barnsins 

(Brazelton og Sparrow, 2006). Matskvarðinn hefur sýnt fram á mikla gagnsemi í klínísku samhengi, 

hann varpar ljósi á nýbura sem eru í áhættu á síðari þroskavandamálum. Matskvarðinn hefur einnig 

verið notaður í því skyni að bæta tengslamyndun milli móður og ungbarns (Costa, o.fl., 2010).  
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6 Afleiðingar fæðingarþunglyndis á barn 

Rannsóknir hafa sýnt að fyrstu 1000 dagarnir, frá getnaði til tveggja ára aldurs, er áhrifaríkasta 

æviskeið einstaklings með tilliti til framtíðar (Sæunn Kjartansdóttir, 2016). Tengsl hafa fundist milli 

andlegrar vanlíðanar á meðgöngu og fyrirburafæðinga. Einnig hafa fundist tengsl milli kvíða og 

fyrirburafæðinga og lágrar fæðingarþyngdar. Rannsóknir hafa sýnt að andleg vanlíðan hefur áhrif á 

tilfinninga-, hegðunar-, hreyfi- og vitsmunaþroska hjá börnum og aukin hætta er á þróun geðrænna 

vandamála á unglings- og fullorðinsárum (Sigridur Sia Jonsdottir o.fl., 2017). Talið er að kvíði og 

þunglyndi á meðgöngu tengist tilfinninga- og hegðunarvandamálum barna í 10-15% tilvika (Glover, 

2014).  

Þessi kafli fjallar um fæðingarþunglyndi mæðra og áhrif þess á andlega heilsu barns á mismunandi 

þroskastigum. Talið er að vandamál mæðra á barneignarskeiði hafi meðal annars neikvæð áhrif á 

þroska og atferli barna (Marga Thome, 2006). Rannsóknir síðustu ára á tengslum móður og barns 

hafa sýnt að með tengslamynstri sé hægt að segja fyrir um samskiptahæfni og þroska barns um 

ókomin ár (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Langtímarannsóknir sem fjallað er um í þessum kafla sýna 

áhrif fæðingarþunglyndis og óöruggra tengsla. Afleiðingarnar eru seinkun á vitsmunaþroska, skert 

samskiptahæfni, hegðunarvandamál og kvíði barna á skólaaldri (Murray, Cooper og Hipwell, 2003).  

6.1 Heila- og taugaþroski og áhrif kortisóls 

Börn koma í heiminn með þörf fyrir félagsleg samskipti. Til þess að heilinn þroskist á eðlilegan hátt 

þurfa þau að fá næga athygli og áhuga frá foreldri. Heilaþroskinn er örastur fyrstu vikur og mánuði í lífi 

barns, þessi tími er jafnframt viðkvæmastur fyrir áreiti frá umhverfinu. Mæður sem glíma við þunglyndi 

geta verið tilfinningalega ótengdar og getur það haft alvarlegar afleiðingar þegar kemur að heila- og 

taugaþroska barnsins. Þetta hefur sérstaklega áhrif á framhluta heilabörksins (e. prefrontal cortex), sá 

hluti heilans hefur verið tengdur við þunglyndi. Steingard og félagar komust að því að því að hjá 

þunglyndu fólki er framhluti heilabörksins minni, sérstaklega á vinstri hlið heilans (Gerhardt, 2004; 

Halligan,Herbert, Goddyer og Murray, 2004). 

Í heilaberki fer fram starfsemi heilans sem kemur að tengslum við aðra, þessi hluti er í hægra 

heilahvelinu (e. orbitofrontal cortex). Þroski þess er háður ánægjulegum tengslum við aðra manneskju 

og kemur frá lykt af móður, snertingu hennar, rödd og augnsambandi. Rannsókn var gerð á 

munaðarlausum börnum í Rúmeníu sem lágu í rúmum sínum allan daginn fyrstu ár ævinnar og voru 

svipt nánum tengslum við umönnunaraðila. Rannsóknin sýndi að hægra heilahvelið (e. orbitofrontal 

cortex) hafði ekki þroskast en það leggur grunn að getu barns til sjálfsstjórnar og flókinna félagslegra 

samskipta (Sæunn Kjartansdóttir, 2009).  

Þar að auki hefur verið sýnt fram á að hátt gildi kortisóls hafi neikvæð áhrif á heilaþroska fósturs og 

nýbura en kortisól hefur oft verið skilgreint sem streituhormón. Það er lífeðlisfræðileg svörun líkamans 

við streitu, kortisól hækkar í líkamanum við tilfinningalegar áskoranir, ótta, kvíða, hjálparleysi og við 

mikið vinnuálag. Streituhormón geta verið nauðsynleg til þess að lifa af en í nútíma samfélagi geta þau 

valdið skaða fremur en vernd (Lundberg, 2005). Mæður sem upplifa mikla streitu á þriðja þriðjungi 
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meðgöngunnar hafa há gildi streituhormónanna ACTH og kortisól. Sum streituhormón meðal annars 

kortisól geta ferðast gegnum fylgju til barns og haft neikvæð áhrif á heilaþroska þess. Þegar 

streituhormón blandast öðrum hormónum í fylgjunni getur það aukið líkur á að barnið fæðist fyrir 

tímann, hindri blóðflæði til fylgjunnar, minnkaðri stærð fósturs og lægri fæðingarþyngd. Enn er lítið 

vitað um áhrif streituhormóna á hið ófædda barn, mun fleiri rannsóknir hafa verið gerðar um áhrif 

streituhormóna á nýburann (Solchany, 2001; Evans, Myers og Monk, 2008).  

Nýburar hafa oftar en ekki lágt kortisól gildi fyrstu mánuði lífsins, það er ef umönnunaraðili sinnir 

þeim af ástúð. Óþroskað kerfi nýburans er óstöðugt og þeir geta haft há gildi kortisóls ef þeim er ekki 

sinnt og brugðist við þörfum þeirra. Nýburar hafa þannig ekki stjórn á kortisól gildum sínum. Ef barn er 

stöðugt í streituvaldandi aðstæðum og með hækkað kortisól getur það haft alvarleg áhrif. Há gildi 

kortisóls yfir langan tíma er talið hafa eitrandi áhrif á þroskun heilans og sérstaklega á framhluta 

heilabörksins. Drekinn (e. hippocampus) verður einnig fyrir áhrifum streitu. Ef of mikil streita er á 

viðkvæmum tíma heilaþroskans, getur kortisól viðtökum fækkað. Þetta þýðir að þegar kortisól gildi 

aukast í framtíðinni við streitu eru færri viðtakar í heilanum til þess að taka á móti því og kortisól flæðir 

út um allt í drekanum og hefur áhrif á vöxt hans. Þau börn sem eru mikið snert, haldið á í bernsku og 

fá næga athygli hafa nóg af kortisól viðtökum í drekanum á fullorðinsárum og eiga þannig auðveldara 

með að vinna úr streitu (Gerhardt, 2004). 

6.2 Tilfinninga- og vitsmunaþroski barna 

Frumbernskan er mikilvægasti tíminn í þroska barna. Rannsóknir Brazelton og Greenspan sýndu að 

fyrstu ár barns er vitsmunalegur-, tilfinningalegur- og siðferðislegur þroski myndaður. Ef börn ná ekki 

þessum þroska í frumbernsku er möguleiki að ná honum síðar, en það verður erfiðara með hverju 

árinu. Greenspan sýndi fram á að sambönd og tilfinningaleg tengsl leggja grunninn að 

samskiptahæfni, vitsmunaþroska og almennri rökhugsun barna. Fyrstu samskipti barns við foreldri eru 

án orða, eins og bros, grettur, benda á hluti og fleira (Brazelton og Greenspan, 2000). 

Jeffrey Cohn og félagar komust að því að eðlilegt samband milli móður og barns byggist á 

jákvæðum og hlutlausum samskiptum. Hins vegar er það öðruvísi hjá þunglyndum mæðrum, þær gefa 

lítið af sér. Þunglyndar mæður eru að hluta til fjarlægar og tilfinningalega ótengdar en einnig geta þær 

orðið reiðar við börnin sín. Ef móðir er mjög reið horfa börn gjarnan undan til að flýja aðstæður. Fyrir 

barn er erfiðast af öllu að fá ekki athygli frá móðurinni. Niðurstöður sýndu að börn þunglyndra mæðra 

upplifðu oftar neikvæðar frekar en jákvæðar tilfinningar. Talið er að börn þunglyndra foreldra séu 

líklegri en önnur börn að þróa með sér þunglyndi. Jafnvel er talið að sem lítil börn sýni þau einkenni 

þunglyndis. Þau eru hlédræg og forðast augnsamband við fólk. Þetta getur verið af því að þau búast 

ekki við athygli og jákvæðum viðbrögðum frá þunglyndri móður sinni (Gerhardt, 2004). Þunglyndar 

mæður eru ólíklegri til að kynna sér öryggisatriði sem varða umönnun ungbarna. Þar má nefna öryggi 

barna í bíl, bólusetningar og ungbarnaeftirlit. Einnig eru þær með tíðari komur á bráðamóttöku barna 

(Brand, 2008). 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á börnum fæðingarþunglyndra mæðra. Sumar niðurstöður 

benda til seinkunar á vitsmunaþroska, jafnvel þó að þunglyndi mæðra hafi komið síðar fram. Hins 
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vegar er það ekki algilt að seinkun verði á vitsmunalegum þroska. Líklegt er að aðrir þættir hafi einnig 

áhrif á vitsmunaþroska barnsins, eins og lægra menntunarstig foreldra (Murray o.fl., 2003).  

Grace, Evindar og Stewart (2003) gerðu samantekt á nokkrum rannsóknum á fæðingarþunglyndi í 

vestrænum samfélögum þar sem skoðuð voru langtímaáhrif þess á vitsmunalegan þroska barna og 

hegðun þeirra, einnig voru lögð vitsmunaþroskapróf fyrir börnin. Þeir komust að því að 

fæðingarþunglyndi virðist hafa mest áhrif á vitsmunaþroska meðal annars tungumál og greind. Áhrifin 

eru mismunandi en þau eru talin geta tengst kyni barns. Murray lagði vitsmunaþroskapróf fyrir 9 og 18 

mánaða gömul börn. Börn þunglyndra mæðra stóðu sig verr á þessu prófi, sérstaklega drengir. Þessar 

rannsóknir sýna að fæðingarþunglyndi getur haft áhrif á þroska barns. Hins vegar er líklegra að 

krónískt eða alvarlegt þunglyndi móður hafi veigameiri áhrif á barnið frekar en stutt tímabil 

fæðingarþunglyndis (Grace, Evindar og Stewart, 2003).  

6.3 Félagslegir þættir 

Tengsl milli fæðingarþunglyndis og hvernig barn mótast er flókið samspil margra þátta. Það fer eftir 

alvarleika, tímasetningu og hve lengi fæðingarþunglyndið varði. Einnig hafa aðrir áhættuþættir áhrif 

eins og lélegur félagslegur stuðningur, fjárhags- og  fjölskylduerfiðleikar. Allir þessir þættir hafa 

mismunandi áhrif á börn þar sem margir streituþættir í nánasta umhverfi þess geta valdið þessum 

erfiðleikum þó að móðirin hafi ekki verið með fæðingarþunglyndi (Bernand-Bonnin, 2004).  

Einnig hefur verið sannað að tengsl gætu verið milli fæðingarþunglyndis og hvernig barn dafnar í 

framtíðinni. Sem dæmi er hærri tíðni óöruggra tengsla milli barns og fæðingarþunglyndra mæðra. 

Þróun slíkra óöruggra tengsla getur haldið áfram síðar meðal annars milli barns og jafningja sinna. 

Þrjár langtímarannsóknir sýndu að börn sem áttu þunglynda móður á fyrsta ári þeirra, glímdu við fleiri 

vandamál þegar þau byrjuðu í skóla eins og kvíða. Strákar voru líklegri til þess að vera með einkenni 

um ofvirkni og hegðunarvandamál. Möguleg ástæða fyrir þessum kynbundna mun er að stúlkur hafi 

forskot á drengi þegar kemur að þroska, sem gæti verndað þær fyrir félagslegum erfiðleikum tengdum 

fæðingarþunglyndi móðurinnar. Síðan er möguleiki að þunglyndar mæður komi öðruvísi fram við syni 

sína en dætur (Murray, o.fl., 2003).  

Langtímarannsóknir hafa borið saman hegðun þunglyndra og andlega heilbrigðra mæðra og áhrif 

þeirra á börnin. Þær sýndu að þunglyndar mæður væru ólíklegri til að setja börnum sínum mörk og 

fylgja þeim eftir, börn þunglyndra mæðra virtust vera óhlýðnari og óþroskaðri. Mæðurnar töldu börnin 

vera viðkvæmari og glíma við hegðunarvandamál. Börnin voru hlédrægari í leikjum og með minna 

ímyndunarafl. Þessir þættir í hegðun barnanna voru beintengdir við fæðingarþunglyndi (Bernand-

Bonnin, 2004). Börn þunglyndra mæðra á nýburaskeiði sýna óörugg tengsl sem börn og hafa minni 

áhuga á öðrum börnum og fullorðnum heldur en börn sem hafa örugg tengsl. Rannsókn sýndi að 

þriggja ára drengir sem höfðu óörugg tengsl sýndu meiri hegðunarvandamál heldur en þriggja ára 

drengir með örugg tengsl. Þessi áhrif óöruggra tengsla á ungbarnaskeiði getur haft áhrif fram eftir 

barnæsku. Langtímarannsókn var gerð á börnum þunglyndra mæðra sem sýndi að 83% af sjö ára 

gömlum börnum voru skilgreind af kennara þeirra með sérstök hegðunarvandamál  (e. externalizing 

behavior). Þessi hegðun beinist að nánasta umhverfi barnanna og veldur truflun á félagslegum 

samskiptum þeirra við jafningja á neikvæðan hátt. Þessi börn voru öll með mjög óörugg tengsl sem 
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ungbörn. Börn sem voru á aldrinum átta og níu ára og áttu þunglyndar mæður sýndu að meðaltali 

minni félagslega hæfni. Unglingar sem áttu móður með fæðingarþunglyndi voru líklegri til að sýna 

óviðeigandi hegðun (e. acting out behavior) og kvíða (Brand, 2008). 

Börn þunglyndra mæðra eru í áhættu á að fá sjúkdómsgreiningu sem kallast ,,Reactive attachment 

disorder”, samkvæmt DSM-V greiningarkerfinu og kemur vegna tengslaröskunar í æsku. Þessi 

tengslaröskun kemur þannig fram að barn sækist ekki eftir huggun, vernd, stuðningi, tilfinningalegri 

eða líkamlegri nærveru annarra og bregst lítið við þegar það er huggað. Þetta stafar af því að barnið 

fékk ekki huggun í æsku og veit því ekki hvernig það eigi að bregðast við henni. Ástæðan fyrir þessari 

tengslaröskun er að barn myndaði aldrei örugg tengsl við umönnunaraðila, þetta birtist með 

óviðeigandi og ruglingslegri hegðun barns við aðra. Í daglegu lífi sýna börnin umönnunaraðila lítið sem 

ekkert af jákvæðum tilfinningum, þau hafa litla tilfinningalega stjórn og sýna frekar neikvæðar 

tilfinningar eins og pirring, ótta og sorg. Í félagslegum samskiptum geta þau annars vegar sýnt óvenju 

mikla vinsemd og áhuga á tengslum við ókunnuga en geta líka verið hlédræg og sótt sjaldan í 

félagsleg samskipti. Þessi börn sýna oft seinkun á vitsmuna- og málþroska. Ráðlagt er að greina ekki 

börn yngri en 9 mánaða með tengslaröskun því þau hafa ekki enn þroska til að mynda sértæk tengsl. 

Mögulegar ástæður fyrir þessarri tengslaröskun er fæðingarþunglyndi, vanræksla, ofbeldi eða ef börn 

hafa alist upp á stofnun (Brand, 2008; (American Psychiatric Association, (2013). Diagnostic and 

statistical manual of mental disorders)). 

Það er mikilvægt að taka það fram að ekki glíma öll börn þunglyndra mæðra við erfiðleika. Sumar 

rannsóknir telja að núverandi vandamál fjölskyldunnar vegi meira en fæðingarþunglyndið sjálft 

(Murray, Cooper og Hipwell, 2003).  
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7 Meðferðir og úrræði 

Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður þurfa að meta sálræna líðan kvenna bæði á meðgöngu og eftir 

fæðingu ásamt því að vera vakandi fyrir einkennum andlegrar vanlíðanar. Snemmtæk íhlutun er 

mikilvæg í þessu ferli svo hægt sé að vinna sem best með þessum konum og styrkja þær. Í þessum 

kafla verður farið yfir helstu meðferðir og úrræði sem standa verðandi mæðrum og foreldrum til boða. 

Greint verður frá hugrænni atferlismeðferð (HAM), tengslameðferð (e. interpersonal psycho-

therapy,IPT) og gagnsemi omega-3 fitusýra. Farið verður yfir hvenær þunglyndislyfjameðferð á við og 

fjallað stuttlega um raflostsmeðferð (e. electroconvulsive therapy). Að lokum verður farið yfir helstu 

úrræði sem notuð eru hér á landi í Foreldrar-meðganga-barn teyminu og á Miðstöð foreldra og barna 

til þess að efla tengslamyndun milli foreldris og barns. 

7.1 Hlutverk hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra 

Rannsóknir benda á mikilvægi andlegrar vellíðunar á meðgöngu og sýna tengsl milli vanlíðanar á 

meðgöngu og áhrifa á þroska barns. Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk sem sinnir konum á 

meðgöngu sé fært í að meta og greina einkenni andlegrar vanlíðanar og komi auga á 

meðgönguþunglyndi svo hægt sé að grípa inn í sem fyrst. Þunglyndi á meðgöngu er eitt helsta 

forspárgildið fyrir fæðingarþunglyndi (Deave, Heron, Evans og Emond, 2008). 

Þar sem líkamleg einkenni þunglyndis svipa til einkenna er tengjast aðlögun og einkennum 

meðgöngu getur heilbrigðisstarfsfólki yfirsést þunglyndi mæðra á meðgöngu. Þessi líkamlegu einkenni 

geta komið fram sem minnkuð matarlyst, svefntruflanir, hægðatregða eða niðurgangur, minnkuð 

kynlöngun, hraður hjartsláttur, erfiðleikar við kyngingu og verkir á ákveðnum svæðum líkamans. 

Skapsveiflur og vanlíðan gefa til kynna tilfinningaleg einkenni þunglyndis. Á meðgöngu teljast mörg 

þessara líkamlegu og tilfinningalegu einkenna jafnvel til eðlilegra frávika eða meðgöngukvilla. Það er 

því erfitt að meta og mæla þunglyndiseinkenni á meðgöngu. Með almennum þunglyndiskvörðum skora 

konur á meðgöngu að jafnaði hærra á þessum matskvörðum sem getur leitt til falskrar jákvæðrar 

niðurstöðu. Sýnt hefur verið fram á tengsl milli kvíða og streitu móður og áhrif þess á fóstur (Solchany, 

2001).  

Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar og ljósmæður þjálfist í að meta sálræna líðan barnshafandi 

mæðra og líkamleg einkenni sem geta komið fram. Við slíkt mat þarf að spyrja af nærgætni og gæta 

þess að það verði ekki hluti af kerfisbundinni vinnu. Spurningarnar þurfa einnig að hafa tilgang þar 

sem sumar konur kæra sig ekki um að slíkar upplýsingar séu í sjúkraskrá þeirra (Simkin og Klaus, 

2004). Hins vegar er mikilvægt að spyrja slíkra spurninga þar sem rannsóknir hafa sýnt að þær mæður 

sem eru spurðar eru því þakklátar (Montgomery, 2013). Mikilvægt er að spyrja opinna spurninga við 

upplýsingasöfnun og lokaðra spurninga til þess að fá sértækar upplýsingar. Ef matið er nákvæmt og 

rétt er það áreiðanleg leið til að greina vandamál og áhyggjur barnshafandi kvenna. Þá er hægt að 

setja upp viðeigandi meðferð til þess að mæta þörfum þeirra (Solchany, 2001). 

Ef móðir hefur undirbúið sig vel andlega á meðgöngu er hún líklegri til að hafa náð sáttum við að 

vera ólétt og þróa hugmyndir um það hvernig móðir hún vill vera. Þegar hún eignast barnið, fer hún í 
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nýtt hlutverk, móðurhlutverkið. Hún er með hugmyndir um það hvernig móðir hún vill vera til að geta 

tengst barni sínu, það hjálpar henni að prófa sig áfram við að finna leið sem hentar bæði henni og 

barninu. Hins vegar eru til konur sem ekki hafa þróað hugmyndir um hvernig mæður þær vilja vera og 

ástæður að baki því geta verið margar. Þær gætu verið vegna: fyrri sögu um fósturmissi, langa sögu 

um ófrjósemi, takmarkaða eða enga getu til að þróa með sér heilbrigða tengingu við annað fólk, fyrri 

sögu um misnotkun, geðræn veikindi, afneitun fósturs á meðgöngu eða ef móðir varð ólétt í kjölfar 

nauðgunar. Sumar af þessum konum er auðvelt að koma auga á, þær neita að tala um óléttuna eða 

gera lítið úr fóstrinu. Aðrar er erfiðara að koma auga á þar sem þær leita sér aldrei hjálpar eða 

heilbrigðisþjónustu, fara ekki í mæðravernd, einangra sig eða finna leiðir til þess að fela meðgönguna. 

Sumar virðast undibúa sig andlega til að bjóða barnið velkomið í heiminn en verða síðan kaldar, 

fjarlægar og tengjast ekki barninu eftir fæðingu. Mikilvægt er að koma auga á þessar mæður til þess 

að hjálpa þeim á meðgöngu að leggja grundvöll að tengslamyndun við fóstrið. Þær mæður sem eiga í 

erfiðleikum með að tengjast fóstrinu, þurfa aukna hvatningu og stuðning. Aðrar mæður þurfa stórtæk 

andleg inngrip og þarf að vísa þeim til viðeigandi fagaðila (Solchany, 2001). Best er að fá þessar 

mæður snemma svo að hægt sé að vinna með þeim og styrkja þær. Ef það er vanlíðan, streita og 

kvíði á meðgöngu eru miklar líkur á að það haldi áfram eftir fæðinguna (Stefanía B. Arnardóttir, 

munnleg heimild, 12. febrúar 2018). 

Hjúkrunarfræðingar í ung- og smábarnavernd eiga gjarnan samskipti við óvær börn og mæður 

þeirra. Mæður upplifa börnin gjarnan erfið og hafa áhyggjur af heilsufari þeirra þó ekki sé greinanlegt 

heilbrigðisvandamál til staðar. Ungbörn sem eru óvær gráta oftast mikið og eru með svefn- og 

næringarvandamál. Hjúkrunarfræðingar hafa haft tilhneigingu til að tengja þessa hegðunarerfiðleika 

ungbarna við líkamlegan heilsufarsvanda, eins og magakveisu. Óværð barna og líðan foreldra geta 

því haft áhrif á hvort annað, til hins verra eða hins betra. Mat á líðan foreldra ætti ávallt vera liður í 

heildarmati þegar horft er á óvær börn. Tengsl eru milli geðheilsu foreldra og óværðar barna, því þarf 

að líta á þetta sem mögulegan samskipta- og fjölskylduvanda en ekki aðeins sem vanda einstaklings. 

Hægt er að bæta líðan foreldra óværra barna með ráðgjöf, fræðslu og mati á tilfinningalegu álagi 

foreldra og fylgja eftir með gagnreyndri stuðningsmeðferð. Talið er að hjúkrunarfræðingar á 

heilsugæslu sem sjá um skimun á vanlíðan kvenna finni stærstan hóp þeirra sem upplifa alvarlega 

vanlíðan á barneignartímabilinu. Það er því hlutverk hjúkrunarfræðinga að skima fyrir vanlíðan en ekki 

greina sjúkdóma. Hjúkrunarfræðingar þurfa síðan að taka ákvörðun hvort þeir veiti sjálfir frekari 

stuðning eða hvort þeir vísi konum áfram til sérfræðings. Eitt af hlutverkum hjúkrunarfræðinga felst í 

að hvetja viðkomandi til að leita sér lækninga (Marga Thome, 2006).  

7.2 Helstu meðferðir 

Allar verðandi mæður og foreldrar á Íslandi hafa kost á þjónustu mæðraverndar á heilsugæslunni. 

Ljósmæður og heimilislæknar sjá um mæðraverndina og veita stuðning, ráðgjöf og fræðslu um 

meðgöngu og fæðingu, greina áhættuþætti og bregðast við þeim (Heilsuvera, e.d). Á 

heilsugæslustöðvum höfuðborgarsvæðisins starfa sálfræðingar sem bjóða upp á hugræna 

atferlismeðferð eða HAM. Meðferðin getur verið hjálpleg til að takast á við tilfinningalega vanlíðan. 

Henni er stjórnað af sálfræðingum í þverfaglegu samstarfi við hjúkrunarfræðinga og lækna 
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(Heilsugæslan, e.d.). Hugræn atferlismeðferð eða HAM (e. cognitive behavior therapy) er 

samtalsmeðferð sem einblínir á að hjálpa þunglyndum einstaklingum að breyta mynstri neikvæðra 

hugsana og gera breytingar á hegðun þeirra. Þeim er kennt að bera kennsl á óhjálplegar hugsanir og 

meta áhrif atferlis á líðan. Með því að kortleggja og tengja ósjálfráðar hugsanir við vandann er hægt að 

kenna einstaklingi að endurmeta hugsanir á skipulagðan hátt og breyta hegðun með því markmiði að 

bæta líðan (Magnús Blöndahl Sighvatsson, Hafrún Kristjánsdóttir, Engilbert Sigurðsson og Jón Friðrik 

Sigurðsson, 2011). Meðferðin hefur borið góðan árangur við alvarlegu þunglyndi og sýnt hefur verið 

fram á gagnsemi hennar við fæðingarþunglyndi. HAM er góður valkostur fyrir mæður með barn á 

brjósti vegna þess að meðferðin krefst ekki lyfja (Fitelson, o.fl, 2012; Fishel, 2012). Rannsókn var gerð 

á 87 konum með fæðingarþunglyndi þar sem sumar fengu bæði lyfjameðferð og HAM en aðrar fengu 

lyfleysu (e. placebo) og HAM. Ekki reyndist marktækur munur milli hópanna og báðir hópar sýndu 

minni þunglyndiseinkenni (Fitelson, o.fl., 2012). 

Við alvarlegu þunglyndi er notuð tengslameðferð (e. Interpersonal psycho-therapy, IPT) en hún 

byggir á því að vinna með erfiðar og bældar tilfinningar og styðja við uppbyggilega tjáningu þeirra. 

Meðferðin er tímabundin og á vel við þegar viðkomandi er að fara í gegnum erfiðar breytingar á 

lífshlaupi sínu eins og í barneignaferlinu. Tengslameðferðin hefur verið aðlöguð til að vinna með 

ákveðin vandamál í tengslum við  fæðingarþunglyndi eins og sambandið milli móður og nýbura eða 

móður og maka. Sýnt hefur verið fram á gagnsemi tengslameðferðar við fæðingarþunglyndi (Fitelson, 

o.fl., 2012; Landlæknisembættið, 2012).  

Við meðferð á fæðingarþunglyndi hafa omega-3 fitusýrur fengið sérstaka athygli. Heilsusamlegur 

ávinningur þeirra er talinn vera mikill fyrir þungaðar konur og nýbura. Omega-3 fitusýrurnar EPA 

(eicosapentaenoic acid) og DHA (docosa-hexaenoic acid) finnast í fiskiolíum og gegna lykilatriði við 

uppbyggingu á taugakerfi fósturs. Tengsl hafa fundist milli ónægrar omega-3 inntöku og 

fæðingarþunglyndis (Fitelson o.fl., 2011).  

Vaxandi þekking bendir til að fæðingarþunglyndi flokkist sem alvarlegt þunglyndi og svari því 

þunglyndislyfjameðferð á svipaðan hátt. Þegar valin er meðferð við fæðingarþunglyndi þarf að hafa 

margt í huga. Taka þarft tillit til efnaskiptabreytinga eftir fæðingu og hve útsett barnið er fyrir lyfjum í 

brjóstamjólk. Huga þarf að áhrifum þunglyndis og meðferðar á getu móður til að hugsa um nýfædda 

barnið sitt. Náið eftirlit þarf með nýburum þeirra mæðra sem taka þunglyndislyf vegna hættu á 

eiturverkan lyfjanna. Einkenni eru breytingar á brjóstagjöf og svefnmynstri, þetta getur haft róandi áhrif 

á nýburann eða valdið pirringi (Fitelson, o.fl., 2011). Ákveðin þunglyndislyf eru talin öruggari við 

meðhöndlun fæðingarþunglyndis vegna minna frásogs þeirra í brjóstamjólk. Sertraline, paroxetine og 

fluvoxamine eru mest notuðu lyfin (Fishel, 2012). Sumar mæður geta upplifað skömm tengt 

þunglyndislyfjameðferðinni og fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að konur kjósi frekar aðrar meðferðir 

(Fitelson, o.fl., 2011; Sword, Busser, Ganann, McMillan og Swinton, 2008).  

Tiltölulega lítið er vitað um áhrif þunglyndislyfja á brjóstamjólk og er það áhyggjuefni margra mæðra 

og lækna. Þar að auki er vaxandi notkun þunglyndislyfja hjá barnshafandi konum áhyggjuefni. Nýburar 

og ungbörn eru sérstaklega viðkvæm fyrir mögulegum áhrifum lyfjanna vegna þess hve óþroskað lifra, 

nýrna- og taugakerfið er og blóð-heila þröskuldurinn. Sérfræðingar mæla frekar með sálfræðimeðferð 
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við vægu þunglyndi, hins vegar dugar það ekki alltaf til og meðferðin er ekki aðgengileg öllum 

(Fitelson, o.fl, 2011; Fishel, 2012).  

Í alvarlegri tilfellum fæðingarþunglyndis þar sem mæður glíma við sturlunareinkenni og svara ekki 

lyfjagjöf er raflostsmeðferð í boði (e. electroconvulsive therapy). Skipuleggja þarf vel tímasetningu 

brjóstagjafa með tilliti til raflostsmeðferðar vegna áhrifa svæfingarlyfja. Svæfingarlyfin sem notuð eru í 

raflækningum brotna yfirleitt hratt niður og hægt er að minnka áhættu á flutningi þeirra yfir í 

brjóstamjólk með því að tímasetja brjóstagjafir rétt (Fitelson, o.fl., 2011).  

Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsmenn búi yfir víðtækri þekkingu á meðferðarúrræðum 

fæðingarþunglyndis og veiti mæðrum stuðning í að taka upplýsta ákvörðun um einstaklingsmiðaða 

meðferð (Sword, o.fl., 2008). 

7.3 Tengslaeflandi meðferðir foreldra og barna 

Upphaf tengslaeflandi meðferðar má rekja til Selmu Fraiberg. Hún sagði að ef kona er ófær um að 

komast yfir áföll og vinna úr fyrri reynslu mun fortíðin hafa áhrif á bæði núverandi og 

framtíðarsambönd hennar. Fraiberg rannsakaði hegðun nýbura og þróaði tengslaeflandi nálgun þar 

sem hún einblíndi á fortíð móðurinnar og áhrif hennar á ungbarnið. Markmiðið með þessari nálgun var 

að aðstoða móður að skilgreina erfiða fortíð og tengja við núverandi hegðun. Nálganir Fraiberg hafa 

síðan verið þróaðar áfram af öðrum fræðimönnum en dæmi um það er ,,Watch, Wait and Wonder” 

sem er tengslaeflandi meðferð (Barlow, Bennett og Midgley, 2013; Solchany, 2001).  

Tengslaeflandi meðferð (e. parent infant psychotherapy) felur í sér að unnið er með móður eða 

foreldri og barn saman, þar sem að vandamálið tengist sambandi þeirra. Stern sagði að 

,,sjúklingurinn” í þessu tilfelli er sambandið milli foreldris og barns, en ekki barn, móðir eða faðir (Barth, 

2008). Markmið meðferðarinnar er að styrkja samband foreldris og barns og bæta þannig 

tengslamyndun. Í flestum tilvikum fær foreldri tilvísun frá lækni og meðferðartíminn stendur yfir í 5-20 

vikur með vikulegum viðtölum. Meðferðin beinist yfirleitt að börnum yngri en tveggja ára. 

Meðferðaraðili aðstoðar foreldra við að skilgreina erfiða fortíð og vinna með ómeðvituð 

hegðunarmynstur. Þessi hegðunarmynstur geta komið í veg fyrir að foreldri þrói örugg tengsl við barn 

sitt. Reynt er að vinna á vandamálinu hjá foreldri svo það yfirfærist ekki yfir á barnið. Með því að 

greina þessa hegðun gerir það foreldrunum kleift að breyta henni. Þannig getur meðferðaraðili 

leiðbeint foreldrunum að mæta þörfum barnsins á viðeigandi hátt. Rannsóknir hafa sýnt árangur 

meðferðarinnar með því að bæta hæfni foreldra og stuðla að öruggum tengslum við barnið (Barlow 

o.fl., 2013).   

Horfa, hinkra og hugleiða (e. watch, wait, wonder) meðferðin var upphaflega kynnt af Mahrer, 

Levinson og Fine árið 1976. Hún var svo frekar þróuð af Johnson og félögum og þeir gáfu henni nafnið 

,,Watch, Wait and Wonder” eða horfa, hinkra og hugleiða. Hugmyndin á bak við nafnið var að minna 

mæður á hlutverk þeirra í meðferðinni. Meðferðin á oftast við móður og barn en getur einnig átt við um 

föður eða báða foreldra. Meðferðin felst í því að móðir reynir að öðlast innsýn í heim barnsins og þarfir 

þess og lærir að bregðast við hegðun og áreiti barnsins með aðstoð meðferðaraðila. Rannsóknir sýna 

að öruggari tengsl hafi myndast við notkun á aðferðinni. Ef móðir á erfitt með að tengjast barni sínu 



30 

vegna þunglyndis eða kvíða getur það haft slæmar afleiðingar fyrir barnið. Ungbörn geta ekki tjáð sig á 

mæltu máli en hægt er að sjá kvíða í gegnum hegðun og virkni barnsins með því að skoða hvernig 

ungbarnið borðar, sefur og hegðar sér (Cohen o.fl.,1999; Barlow, Bennett og Midgley, 2013). 

Meðferðin byggir á því að efla jákvæða tengslamyndun móður og barns. Útbúið er gólfpláss fyrir 

foreldri og barn með leikföngum sem hæfa aldri barnsins og ekkert áreiti er til staðar eins og sími eða 

sjónvarp. Tengslaeflingin felur í sér að móðir fylgist með barni sínu leika og á einungis að hafa 

samskipti við barnið að frumkvæði þess. Þetta á móðirin að gera með því að vera aðgengileg barninu 

líkamlega, hún á þó ekki að taka stjórnina í leik við barnið. Mikilvægt er að móðirin reyni ekki að hafa 

áhrif á leik barnsins, barnið ræður hvort það vilji að foreldrið taki þátt í leiknum, hvort það vilji koma 

nær foreldrinu eða fá líkamlega snertingu. Aðalatriðið er að barnið fái að vera frjálst og gera það sem 

það vill svo framarlega sem það fer sér ekki að voða. Meðferðaraðili sér um að leiðbeina móður að 

forðast að taka frumkvæði eða velja leikföng fyrir barnið. Mikilvægt er að hún taki ekki til á meðan 

leiktíma stendur heldur nýti tímann í að horfa og fylgjast með barninu (Cohen o.fl.,1999). 

Meðferðin hjálpar móður að öðlast innsýn í heim barnsins og þarfir þess og leiðbeinir henni að 

bregðast við hegðun og áreiti barnsins. Meðferðaraðili er allan tímann inni í herberginu og fylgist með. 

Seinni hluti meðferðartímans fer síðan í það að foreldri og meðferðaraðili ræða hvernig gekk og 

hvernig líðan var á meðan. Mæður eða foreldrar sem hafa notað horfa, hinkra og hugleiða meðferðina 

hafa upplifað aukna ánægju af foreldrahlutverkinu og í sumum tilvikum hafa þunglyndiseinkennin 

minnkað (Cohen o.fl.,1999). 

7.4 Þjónusta og úrræði á Íslandi 

Í þessum kafla verður greint frá helstu meðferðarúrræðum á Íslandi fyrir foreldra með 

fæðingarþunglyndi og/eða vandamál við tengslamyndun. Miðstöð foreldra og barna og Foreldrar-

meðganga-barn, eða FMB teymið, bjóða upp á slíka þjónustu. Hún er mikilvægt úrræði fyrir foreldra í 

barneignaferlinu með geðheilsuvanda.  

7.4.1 Miðstöð foreldra og barna 

Árið 2008 var Miðstöð foreldra og barna (MFB) stofnuð af fjórum sérfræðingum mismunandi sviða, 

geðlæknir og hjúkrunarfræðingar með viðbótarmenntun í ljósmóðurfræði, sálgreiningu og 

fjölskylduhjúkrun. Einnig hafa þeir sótt viðbótarnám í meðferð foreldra og ungbarna (e. parent infant 

psychotherapy). Aðrir starfsmenn stöðvarinnar eru allir heilbrigðismenntaðir með mikla reynslu af 

meðferðar-, stjórnunar og kennslustörfum ásamt því að hafa fengið þjálfun í tengslaeflandi meðferð. 

Miðstöðin hefur sérhæft sig í meðferð fyrir verðandi foreldra og foreldra með börn að eins árs aldri. 

Meðferðin er byggð á kenningum sálgreininga, tengslakenningum og rannsóknum í taugavísindum. 

Þar að auki er notuð hugræn atferlismeðferð (HAM), djúpslökun og í einstaka tilfellum heimavitjanir. 

Áherslur í meðferð beinast að tengslum foreldra og barns þar sem báðir foreldrar taka virkan þátt í 

meðferðinni ef hægt er, annars annað foreldrið. Markmiðið með meðferðinni er að styrkja foreldrana í 

hlutverki sínu og efla getu til tengslamyndunar við börn sín á þessum viðkvæmu mótunarárum 

(Miðstöð foreldra og barna, e.d; Stefanía B. Arnardóttir, munnleg heimild, 12. febrúar 2018).  
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Miðstöðin sinnir þeim fjölskyldum sem þurfa meiri eða sérhæfðari þjónustu en heilsugæslan býður 

upp á en þurfa samt ekki dýrasta úrræðið sem er þjónusta geðdeildar Landspítalans. Fagfólk getur 

vísað þeim foreldrum sem eiga í geðheilsu- og/eða tengslavanda við ungbörn sín til miðstöðvarinnar 

en foreldrar geta líka sjálfir haft samband. Ástæður fyrir þessum vanda eru af mörgum toga, svo sem 

fæðingarþunglyndi, áföll eða erfið reynsla foreldra úr æsku, lítill stuðningur fjölskyldu eða annar 

geðheilsuvandi. Einnig er foreldrum sem finnst barnið sitt sýna lítil viðbrögð, gráta mikið, eiga erfitt 

með næringu eða hvíld ráðlagt að leita til miðstöðvarinnar. Starfsemin er fjármögnuð með samningi við 

Sjúkratryggingar Íslands og fjárframlögum félaga, fyrirtækja og stofnana (Miðstöð foreldra og barna, 

e.d).  

7.4.2 Foreldrar-meðganga-barn 

Árið 2010 var Foreldrar-meðganga-barn, eða FMB teymið stofnað. Tilgangurinn með þessu 

þverfaglega teymi var að veita sérhæfða aðstoð fyrir konur með geðrænan vanda í barneignaferlinu. 

Teymið aðstoðar foreldra sem eiga von á barni eða eru með vandamál við tengslamyndun á fyrsta 

árinu. Þetta úrræði er tímabundið inngrip við venjulega þjónustu geðsviðs kvenna- og barnasviðs. 

Unnið er þverfaglega að því að mæta þörfum hverrar fjölskyldu á sem bestan máta. Teymið 

samanstendur af mismunandi faghópum þar sem áhersla er lögð á að þeir hittist reglulega til að 

tryggja samhæfða þjónustu. FMB teymið býður upp á fjölbreytt meðferðarúrræði sem er aðlagað að 

hverri fjölskyldu. Boðið er upp á einstaklingsmeðferð, fjölskyldumeðferð og hópmeðferð. Innifalið í 

einstaklingsmeðferð er meðal annars lyfjameðferð, samtalsmeðferð, hugræn atferlismeðferð (HAM), 

djúpslökun og dáleiðsla á meðgöngu. Í fjölskyldumeðferð er meðal annars boðið upp á hjónameðferð, 

tengslaeflandi meðferðir eins og horfa, hinkra og hugleiða. Tilvísanir í FMB teymi koma frá fagfólki 

eins og ljósmæðrum, læknum, hjúkrunarfræðingum, sálfræðingum og félagsráðgjöfum (Landspítalinn 

2011; Valgerður Lísa Sigurðardóttir, 2011).  

Ef um alvarlegt fæðingarþunglyndi eða geðsjúkdóm er að ræða getur verið þörf á innlögn á 

móttökugeðdeild C en þar getur móðir fengið viðeigandi meðferð og lagst inn með barn sitt. Megin 

áherslan er að móðir hvílist, nærist og nái jafnvægi á sínu sjúkdómsástandi til að geta annast sjálfa sig 

og barnið. Mikilvægt er að meta umönnunarhæfni móður og þroskaferil barns miðað við aldur. Í 

legunni er síðan lögð sérstök áhersla á að vinna með tengslamyndun móður/foreldra og barns (Hanna 

K. Kristjánsdóttir, munnleg heimild 6. febrúar 2018). FMB teymið notar tengslaeflandi meðferðir (e. 

parent infant psychotherapy) eins og miðstöð foreldra og barna gerir (Þorgerður Gunnarsdóttir, 

munnleg heimild 9. Nóvember 2017).   
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8 Umræða 

Síðustu ár hefur verið lögð meiri áhersla á tengsl í frumbernsku og áhrif tengslamyndunar á þroska og 

líðan barns. Við gerð ritgerðarinnar vakti það mikla athygli höfunda hversu sérhæfð úrræðin eru, sem 

eru í boði fyrir verðandi foreldra og börn með áherslu á tengslaeflandi nálgun. Hins vegar kom það á 

óvart hve mikið af rannsóknum eru til um fæðingarþunglyndi og áhrif þess á þroska og líðan barns og 

hvað samfélagið og heilbrigðisstarfsmenn vita lítið um þau úrræði sem eru í boði. Í upphafi voru settar 

fram fjórar rannsóknarspurningar um fæðingarþunglyndi og áhrif þess á þroska og líðan barns. 

Fjölmargar rannsóknir voru skoðaðar sem tengdust áhættuþáttum fyrir þróun á andlegri vanlíðan á 

meðgöngu og eftir fæðingu barns. Með þessari víðtæku heimildaleit var hægt að svara 

rannsóknarspurningum sem hafðar voru til hliðsjónar við gerð á þessari fræðilegu samantekt. Í 

þessum kafla verður leitast við að svara þeim rannsóknarspurningum. 

8.1 Hverjir eru áhættuþættir fyrir þróun á andlegri vanlíðan á meðgöngu? 

Með fyrstu spurningunni er leitast við að svara hvaða áhættuþættir eru fyrir þróun á andlegri vanlíðan 

á meðgöngu. Þessir áhættuþættir eru meðal annars geðraskanir, eiturlyfjanotkun, fyrri áföll, 

heimilisofbeldi, fósturmissir, skortur á stuðningi frá fjölskyldu og erfiðar félagslegar aðstæður (Slade, 

Cohen, Sadler og Miller, 2009). Aðrir þættir geta aukið vanlíðan á meðgöngu eins og lág félagsleg 

staða, atvinnuleysi, lágt menntunarstig, fjárhagserfiðleikar, að vera einstæð, saga um fyrri vanlíðan og 

erfiðleikar í sambandi. Bæði íslensk og norsk rannsókn sýndu að veigamesti þátturinn fyrir andlegri 

vanlíðan á meðgöngu væri óánægja í sambandi við maka (Sigridur Sia Jonsdottir o.fl., 2017). 

Rannsóknir hafa sýnt að sterk tengsl eru á milli þess að þunglyndi mæðra er langvarandi og þróun 

þunglyndis hjá feðrum í kjölfarið. Það er vitað að þunglyndið veldur miklu álagi á sambandið og því er 

ekki að undra að mæðurnar og kannski líka feðurnir skynji óánægju í sambandinu. Þessi tími er mikill 

álagstími eins og fram kom í verkefninu um lífsbreytingar og það er vitað mál að það reynir mikið á 

sambandið. Þörf er á frekari rannsóknum til þess að skoða nánar þetta samband og aðra samverkandi 

þætti.  

Fyrri lífsreynsla og æska hefur áhrif á núverandi hegðun og hvernig tengsl kona myndar í 

framtíðinni (Solchany, 2001). Rannsóknir á barnshafandi konum með fyrri sögu um ofbeldi og 

vanrækslu hafa sýnt að meirihluti þeirra hafa sögu um óörugg tengsl frá barnæsku. Þessar konur áttu 

líka erfitt með að upplifa jákvæðar tilfinningar hvað varðar barnið og móðurhlutverkið. Þær áttu einnig í 

erfiðleikum með að mynda náin sambönd. Konurnar áttu það einnig sameiginlegt að hafa ekki unnið úr 

fyrri áföllum (Ensink o.fl., 2014). Konur sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi eru í miklum áhættuhópi 

fyrir þróun áfallastreituröskunar og eru þær líklegri til að glíma við geðræn vandamál (Jina og Thomas, 

2013). Rannsókn á kynferðisofbeldi íslenskra kvenna sýndi að afleiðingarnar voru langvarandi og 

höfðu djúp áhrif á líf þeirra og ástvina. Allar konurnar þjáðust af miklu fæðingarþunglyndi og áttu í 

erfiðleikum með tengslamyndun við börn sín (Sigrún Sigurðardóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2009). 

Saga um kynferðislegt ofbeldi hefur verið tengt við mörg sálræn einkenni eins og áfallastreituröskun, 

kvíðaraskanir, þunglyndi og fleira (Lukasse, Henrikse, Vangen og Schei, 2012).  
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Mikilvægt er að greina andlega vanlíðan snemma á meðgöngu þar sem rannsóknir sýna að hún 

hafi áhrif á tengsl konunnar við fóstrið eða ungbarnið og getur haft skaðleg áhrif á þroska þess 

(Sigridur Sia Jonsdottir o.fl., 2017). 

8.2 Hvernig hefur andleg vanlíðan á meðgöngu og fæðingarþunglyndi 
áhrif á þróun tengslamyndunar? 

Andleg vanlíðan hefur mikil áhrif á þróun öruggra tengsla milli móður og barns. Rannsóknir hafa sýnt 

að fæðingarþunglyndi geti haft truflandi áhrif á þróun tengslamyndunar og móður getur þótt erfitt að 

bregðast við barninu og sinna því (Murray o.fl., 2003). Tengslamyndun krefst virkrar þáttöku bæði 

móður og barns, ef móðir er þunglynd er erfiðara fyrir hana að taka þátt af fullum hug (Brand, 2008). 

Fæðingarþunglyndi getur haft mikil áhrif á andlega líðan móður, hún er oft upptekin af eigin 

tilfinningum og tekur því ekki eftir þeim merkjum sem ungbarnið sýnir henni, dregur sig jafnvel til hlés 

og virkar fjarlæg barninu (Murray o.fl., 2003).  

Tilfinningaleg samskipti milli móður og ungbarns er það fyrsta í umhverfinu sem mótar nýburann. 

Þessi samskipti eru að mestu óyrt og byggjast á andlitssvipbrigðum og snertingu frá móður, gæði 

þessara samskipta skerðast ef móðir er þunglynd. Þunglyndar mæður sýna færri jákvæð svipbrigði og 

fleiri hlutlaus og neikvæð. Nýburar eru mjög viðkvæmir fyrir þessum neikvæðu og hlutlausu 

andlitssvipbrigðum og bregðast við þeim með því að líkja eftir tilfinningum frá móður. Þannig spila 

tengsl stórt hlutverk í þróun tilfinninga ungbarna og viðbrögð þeirra við umhverfi sínu. Óörugg 

tengslamyndun hefur margoft verið beintengd við fæðingarþunglyndi (Gil o.fl., 2012).  

8.3 Hver eru áhrif fæðingarþunglyndis á þroska barns? 

Rannsóknir hafa sýnt að fæðingarþunglyndi mæðra hafi víðtæk áhrif á andlega heilsu barns á 

mismunandi þroskastigum, meðal annars neikvæð áhrif á þroska og atferli barna (Marga Thome, 

2006). Talið er að kvíði og þunglyndi á meðgöngu tengist tilfinninga- og hegðunarvandamálum barna í 

10-15% tilvika (Glover, 2014). Tengsl hafa fundist milli andlegrar vanlíðanar á meðgöngu og 

fyrirburafæðinga. Andleg vanlíðan hefur áhrif á tilfinninga-, hegðunar-, hreyfi- og vitsmunaþroska hjá 

börnum og aukin hætta er á þróun geðrænna vandamála á unglings- og fullorðinsárum (Sigridur Sia 

Jonsdottir o.fl., 2017). Langtímarannsóknir hafa sýnt að afleiðingar fæðingarþunglyndis og óöruggra 

tengsla koma fram í seinkun á vitsmunaþroska, skertri samskiptahæfni, hegðunarvandamálum og 

kvíða barna á skólaaldri (Murray, Cooper og Hipwell, 2003). 

Mæður sem glíma við fæðingarþunglyndi geta verið tilfinningalega ótengdar og getur það haft 

alvarlegar afleiðingar þegar kemur að heila- og taugaþroska barnsins. Börn koma í heiminn með þörf 

fyrir félagsleg samskipti og til þess að heilinn þroskist á eðlilegan hátt þurfa þau að fá næga athygli og 

áhuga frá foreldri. Heilaþroskinn er örastur fyrstu vikur og mánuði í lífi barns og er barnið jafnframt 

viðkvæmast fyrir áreiti frá umhverfinu á þessum tíma. Hægra heilahvelið (e. orbitofrontal cortex) kemur 

að tengslum við aðra og þroski þess er háður ánægjulegum tengslum við aðra manneskju og kemur 

frá lykt af móður, snertingu hennar, rödd og augnsambandi (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 
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Fæðingarþunglyndi getur haft mikil áhrif á tilfinninga- og vitsmunaþroska barna. Jeffrey Cohn og 

félagar komust að því að eðlilegt samband milli móður og barns byggist á jákvæðum og hlutlausum 

samskiptum. Hins vegar er það öðruvísi hjá þunglyndum mæðrum því þær gefa lítið af sér. Þunglyndar 

mæður eru að hluta til fjarlægar og tilfinningalega ótengdar en einnig geta þær orðið reiðar við börnin 

sín. Ef móðir er mjög reið horfa börn gjarnan undan til að flýja aðstæður. Fyrir barn er erfiðast af öllu 

að fá ekki athygli frá móðurinni. Niðurstöður hafa sýnt að börn þunglyndra mæðra upplifi oftar 

neikvæðar frekar en jákvæðar tilfinningar. Talið er að börn þunglyndra foreldra séu líklegri en önnur 

börn að þróa með sér þunglyndi, jafnvel er talið að sem lítil börn sýni þau einkenni þunglyndis, þau eru 

hlédræg og forðast augnsamband við fólk. Þetta getur verið af því að þau búast ekki við athygli og 

jákvæðum viðbrögðum frá þunglyndu móður sinni (Gerhardt, 2004). Fjölmargar rannsóknir hafa verið 

gerðar á börnum fæðingarþunglyndra mæðra. Sumar niðurstöður benda til seinkunar á 

vitsmunaþroska, jafnvel þó að þunglyndi mæðra hafi komið síðar fram. Hins vegar er það ekki algilt að 

seinkun verði á vitsmunalegum þroska. Líklegt er að aðrir þættir hafi einnig áhrif á vitsmunaþroska 

barnsins, eins og lægra menntunarstig foreldra (Murray o.fl., 2003). Rannsóknir hafa sýnt að 

fæðingarþunglyndi virðist hafa mest áhrif á tungumál og greind, hvað varðar vitsmunalegan þroska 

barna (Grace, Evindar og Stewart, 2003). 

Sýnt hefur verið fram á tengsl milli fæðingarþunglyndis og hvernig barn dafnar í framtíðinni. Börn 

þunglyndra mæðra glíma við fleiri vandamál í skóla eins og kvíða. Kynbundinn munur er til staðar og 

strákar eru líklegri til að glíma við ofvirkni einkenni og hegðunarvandamál (Murray, o.fl., 2003). 

Langtímarannsóknir hafa sýnt að börn þunglyndra mæðra sem glíma við hegðunarvandamál eiga það 

öll sameiginlegt að hafa átt óörugg tengsl sem ungbörn (Brand, 2008). 

8.4 Hvað geta hjúkrunarfræðingar gert til þess að fyrirbyggja mögulegt 
tengslarof?  

Hjúkrunarfræðingar á heilsugæslu sjá um skimun á vanlíðan kvenna og finna því stærstan hóp þeirra 

sem upplifa alvarlega vanlíðan á barneignartímabilinu. Hlutverk þeirra er að taka síðan ákvörðun hvort 

þeir veiti sjálfir frekari stuðning eða vísi áfram til sérfræðings. Samhliða því að meta andlega líðan 

mæðra þurfa hjúkrunarfræðingar einnig að vera vakandi fyrir óværum börnum sem koma í ung- og 

smábarnavernd. Ungbörn sem eru óvær gráta oftast mikið og eru með svefn- og næringarvandamál. 

Algengt er að hjúkrunarfræðingar tengi þessa hegðunarerfiðleika ungbarna við líkamlega 

heilsufarsvanda, eins og magakveisu. Tengsl eru milli geðheilsu foreldra og óværðar barna, því þarf 

einnig að líta á þetta sem mögulegan samskipta- og fjölskylduvanda. Þess vegna ætti mat á líðan 

foreldra ávallt að vera liður í heildarmati þegar horft er á óvær börn. Mikilvægt er að 

hjúkrunarfræðingar meti tilfinningalegt álag foreldra og bregðist við á viðeigandi hátt með því að veita 

ráðgjöf, fræðslu og fylgja eftir með gagnreyndri stuðningsmeðferð (Marga Thome, 2006). 

Hjúkrunarfræðingar sem eiga í samskiptum við foreldra óværra barna þurfa að vera vakandi fyrir 

einkennum andlegrar vanlíðanar svo hægt sé að veita snemmtæka íhlutun með því að styrkja 

fjölskylduna og vísa í viðeigandi úrræði sem standa verðandi mæðrum og foreldrum til boða. Þau 

úrræði sem standa til boða fyrir verðandi foreldra og foreldra með börn að eins árs aldri eru Foreldrar-
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meðganga-barn teymið og Miðstöð foreldra og barna þar sem markmiðið er að efla tengslamyndun 

foreldra og barna. 
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Ályktanir 

Við vinnslu á þessari fræðilegu samantekt hefur þekking og skilningur höfunda dýpkast til muna á 

víðtækum áhrifum fæðingarþunglyndis á þroska og líðan barns. Það vakti mikinn áhuga höfunda hve 

mikilvæg hlutverk hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra eru þegar kemur að fyrirbyggingu á mögulegu 

tengslarofi. Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður eru í kjörstöðu til þess að meta andlega líðan mæðra og 

foreldra í barneignarferlinu. Eins og fjallað var um í samantektinni hafa rannsóknir sýnt að helsta 

forspárgildi fyrir fæðingarþunglyndi mæðra er andleg vanlíðan á meðgöngu. Höfundar telja því að 

leggja ætti meiri áherslu á markvissa skimun fyrir andlegri vanlíðan í mæðravernd til þess að geta 

unnið með þær mæður sem fyrst. Þá væri hægt að styrkja og undirbúa þær fyrir móðurhlutverkið á 

árangursríkan hátt. 

Við mat á andlegri líðan eftir fæðingu barns er ekki síður mikilvægt að meta líðan feðra en andleg 

líðan mæðra er markvisst metin með EPDS þunglyndiskvarðanum eftir fæðingu barns. Það var 

athyglisvert að fræðast um hve algengt fæðingarþunglyndi hjá feðrum er og því telja höfundar þörf 

vera á þróun á matskvarða sem er sérstaklega ætlaður feðrum. Rannsóknir hafa sýnt að EPDS 

kvarðinn er ekki nægilega góður þegar skimað er fyrir þunglyndi feðra, þar sem einkenni 

fæðingarþunglyndis eru ekki þau sömu hjá mæðrum og feðrum (Massoudi o.fl., 2013).  

Þar sem þjónusta FMB teymis og Miðstöð foreldra og barna er einungis á höfuðborgarsvæðinu sjá 

höfundar fyrir sé möguleika á meðferðarúrræðum í gegnum netið með skype viðtölum til þess að koma 

til móts við ungu kynslóðina sem verður sífellt tæknivæddari. Heilbrigðisstarfsmenn bera ábyrgð á því 

að vísa foreldrum áfram til fagaðila og þyrftu því að fá frekari fræðslu og þekkingu á þeim úrræðum 

sem standa til boða. Enn fremur er nauðsynlegt að hvetja til almennrar vitundarvakningar um algengi 

fæðingarþunglyndis og áhrif samfélagsmiðla á ímynd móðurhlutverksins. Við lifum í nútíma samfélagi 

þar sem tæknivæðingin er sífellt að þróast og samfélagsmiðlar verða stöðugt stærri hluti af mótun 

sjálfsmyndar og þar er móðurhlutverkið oft fegrað. Eftir vinnslu þessarar fræðilegu samantektar eru 

höfundar sannfærðir um mikilvægi tengslamyndunar og áhrif óöruggra tengsla á þroska og líðan 

barns. Með því að fyrirbyggja tengslarof skilum við af okkur betri einstaklingum út í samfélagið.  
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