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Ágrip 

Bakgrunnur: Þátttaka feðra í fæðingarferlinu hefur aukist á síðustu áratugum og er nú mikill meirihluti 

þeirra viðstaddur fæðingu barna sinna. Sumir feður upplifa fæðinguna á neikvæðan hátt þrátt fyrir 

jákvæð áhrif þess að fá að vera viðstaddur hana. Afleiðingarnar geta jafnvel haft skaðleg áhrif á líf og 

heilsu þeirra. Til að geta veitt feðrum viðeigandi þjónustu er mikilvægt að vita hvaða þættir hafa 

jákvæð áhrif á upplifun þeirra og hverjir hafa neikvæð áhrif. 

Markmið: Að skoða og greina þá þætti sem hafa áhrif upplifun feðra af fæðingu barna sinna í þeim 

tilgangi að bæta þá þjónustu sem þeir fá. Rannsóknarspurningin er: “Hvaða þættir hafa áhrif á upplifun 

feðra af fæðingum?” 

Aðferð: Verkefnið er fræðileg samantekt og fór heimildaleit fram í eftirfarandi gagnagrunnum; 

“PubMed”, “Science direct”, “Cinahl”, Hirslu Landspítalans og “Google Scholar”. Einnig var notast við 

snjóboltaaðferð og leitað eftir greinum í heimildaskrám þeirra greina sem fundust við leit ásamt því að 

skoða greinar sem leitarvélar mæltu með við lestur hverrar greinar. Notast var við 26 frumrannsóknir 

við gerð verkefnisins.   

Niðurstöður: Helstu þættir sem virtust hafa áhrif á upplifun feðra voru; undirbúningur og fræðsla á 

meðgöngu, hvernig þeim tókst upp í stuðningshlutverkinu, hvort þeir upplifðu að þeir væru partur af 

ferlinu, samskipti við ljósmóður og umönnun hennar, skipulag ljósmæðraþjónustunnar, upplýsingaflæði 

frá starfsfólki, fæðingarstaðurinn, umhverfið og fæðingarmátinn.  

Ályktanir: Þeir þættir sem greindir voru í samantekt virðast hafa jákvæð eða neikvæð áhrif á 

upplifun feðra af fæðingum. Ljósmæður geta gegnt lykilhlutverki í að stuðla að jákvæðari upplifun 

feðra. Þá er þörf á breytingum í uppbyggingu fæðingarþjónustunnar til að styðja við feður. Þörf er á 

frekari rannsóknum á aðkomu feðra að fæðingarferlinu þá sér í lagi hérlendis en einungis ein íslensk 

rannsókn fannst við heimildaleit. 

 

Lykilorð: Feður, maki, upplifun, fæðing, fæðingarreynsla, áhrifaþættir.
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Abstract 

Background: The involvement of fathers in the birth process has increased, and now the vast majority  

attend the birth of their children. While most experience a positive effect from having a chance to 

witness the birth of their child, for some fathers it is a negative experience. The consequences can 

adversely affect their lives and health. To provide care to fathers during this transformative time, it is 

important to understand what factors are associated with positive and negative birth experiences. 

Aim: To examine and analyze factors contributing to how fathers experience the birth of their 

children with the purpose to improve their care. The research question was: "What factors affect the 

experience of fathers during labour and childbirth?" 

Method: This paper is a systematic review and a systematic search of the literature was conducted 

in the following databases; "PubMed", "Science Direct", "Cinahl", “Hirsla Landspitali” and "Google 

Scholar". The snowball method was also used to examine references in the bibliography of the studies 

found, as well as viewing studies the search engines recommended. A total of 26 original studies were 

included. 

Results: The main factors that affected the experience of fathers were; preparation and education 

during pregnancy, how they succeeded in the supportive role, whether they felt they were part of the 

process, communication with the midwife and her care, organization of midwife services, information 

sharing by staff, birthplace, environment and mode of birth. 

Conclusions: These factors seem to have a positive or negative impact on the birth experience. 

Midwives play a key role in the factors that promote a more positive experience for fathers. However 

there is a lack of structure within maternity services to support fathers.  Despite high involvement of 

fathers in  the childbearing process in Iceland, only one Icelandic study was found on the involvement 

of fathers in childbirth, indicating a need for further exploration of the subject. 

 

Keywords: Fathers, partner, experience, birth, birth experience, factors. 
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1 Inngangur  

Fæðing barns er ein af stærstu stundum í lífi hvers einstaklings. Ljósmæður gegna mikilvægu hlutverki 

sem stuðningur við verðandi foreldra. Þó áherslan sé mest á að sinna hinni verðandi móður er ekki 

síður mikilvægt að huga að þörfum og væntingum verðandi föður. Í námi mínu í ljósmóðurfræði hef ég 

verið þeirrar ánægju aðnjótandi að taka þátt í mörgum fæðingum. Í langflestum tilfellum hefur faðirinn 

verið viðstaddur. Eins og gefur að skilja eru verðandi feður jafn ólíkir og þeir eru margir og framkoma 

þeirra og hegðun í þessum aðstæðum hefur verið margbreytileg.  

Á meðan sumir feður hafa virst svolítið fjarlægir og óöruggir hafa aðrir verið mjög virkir í þátttöku 

sinni. Má þar nefna dæmi um föður sem nuddaði, föður sem „hafandaði“, föður sem greip barnið upp 

úr vatninu og föður sem sönglaði með konunni í hríðunum og þegar kom að því að rembingshljóðin 

bættust við tók hann einnig undir þau. Þrátt fyrir mismikla virkni feðra eiga þeir það þó flestir 

sameiginlegt að þegar kemur að því að barnið fæðist er augljóst að tilfinningaflæðið er yfirþyrmandi og 

flestir tárast. Stoltið í augum þeirra þegar þeir horfa á konuna og barnið leynir sér aldrei og þegar ég 

ráðlegg þeim að fara úr að ofan áður en þeir fá barnið í fangið í fyrsta skiptið hikar enginn. Að fylgjast 

með allskonar karlmönnum breytast í feður er dásamlegt og að mínu mati mikil forréttindi. Ég hef þó 

einnig kynnst feðrum sem hafa upplifað fæðinguna á slæman hátt og liðið illa í langan tíma á eftir sem 

ég harma. Mér hefur þótt skorta upplýsingar um líðan feðra í barneignarferlinu og hvernig ljósmæður 

geta stuðlað að jákvæðri upplifun þeirra. Það er mér afar hugleikið að þeirra upplifun sé sem allra best 

og þannig kviknaði áhugi minn á rannsóknarspurningunni; „Hvaða þættir hafa áhrif á upplifun feðra af 

fæðingum?“ Markmið þessa verkefnis er að varpa ljósi á þessa þætti og taka saman upplýsingar sem 

geta bætt þjónustu við feður. Í inngangi samantektarinnar mun ég fjalla um bakgrunn þessa efnis auk 

atriða sem sýna fram á mikilvægi þess að rannsóknarspurningunni verði svarað. 

1.1 Viðvera feðra í fæðingum 

Hér á árum áður fæddu flestar konur í heimahúsi umkringdar öðru kvenfólki úr heimilishaldinu og kom 

þá gjarnan læknir eða yfirsetukona til aðstoðar. Það var ekki vaninn að verðandi faðir tæki þátt í 

þessum viðburði (Jón Steffensen, 1990). Síðar færðust fæðingar inn á sjúkrahúsin og áfram voru feður 

útilokaðir frá fæðingunni. Þeir biðu þá gjarnan frammi á biðstofum og komu svo inn þegar barnið var 

fætt (Early, 2001). Á árunum 1960 og upp úr fóru feður að stíga inn á fæðingarstofurnar hægt og 

rólega og í dag er tíðnin orðin ansi há eða um og yfir 90% í Vestrænum ríkjum (Redshaw og 

Henderson, 2013).  

Hér á Íslandi má segja að innreið feðra inn á fæðingarstofur hafi hafist með stofnun 

Fæðingarheimilisins í Reykjavík þann 18. ágúst 1960 (Ingibjörg Sólrún Gísladóttir og Kristín Blöndal, 

1988b). Hulda Jensdóttir ljósmóðir var fyrsta forstöðukona heimilisins. Hún hóf að bjóða upp á 

undirbúningsnámskeið fyrir mæður árið 1953 og bauð fljótlega feðrum að taka þátt líka. Þá hvatti hún 

feður til þess að taka meiri þátt í ferlinu og eftir stofnun fæðingarheimilisins hvatti hún þá til að taka 

þátt í fæðingunni (Ingibjörg Sólrún Gísladóttir og Kristín Blöndal,1988a).  

Ekki fundust neinar ritaðar heimildir um tíðni viðveru feðra í fæðingum á Íslandi í dag en samkvæmt 

Önnu Sigríði Vernharðsdóttur deildarstjóra fæðingarvaktar Landspítalans er það tilfinning hennar að 
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mikill meirihluti feðra sé viðstaddur. Hún nefnir að á þeim árum sem hún starfaði við fæðingar hafi 

algengasta ástæða fyrir fjarveru þeirra verið ósætti milli foreldranna. Þá kom fyrir að feður misstu af 

fæðingu vegna þess að þeir voru staddir úti á landi eða erlendis og örfá tilfelli þar sem feður þurftu að 

stíga fram á meðan barnið fæddist (Anna S. Vernharðsdóttir, munnleg heimild, 18. apríl 2018).  

Á meðan flestir verðandi feður vilja vera viðstaddir fæðingu barna sinna finnast enn feður sem 

treysta sér ekki til þess eða hafa ekki áhuga á því. Skilaboð samfélagsins eru þó þau að það sé skylda 

þeirra að vera viðstaddir og því flestir sem gera það þrátt fyrir að hafa kannski enga sérstaka löngun til 

þess (Dolan og Coe, 2011; Johansson, Fenwick og Premberg, 2015). Enn í dag finnast samfélög þar 

sem trúarbrögð og menning styðja ekki viðveru feðra í fæðingum. Í rannsóknum frá ýmsum þessara 

ríkja má þó sjá að feður vilja í auknum mæli taka meiri þátt (He, Vehviläinen-Julkunen, Qian, 

Sapountzi-Krepia, Gong og Wang, 2015; Sapkota, Kobayashi og Takase, 2012). 

Á meðal fagfólks má enn heyra misjafnar skoðanir á því hvort feður eigi heima á fæðingarstofum 

eða ekki. Dr. Michel Odent hefur lýst þeirri skoðun að feður eigi ekki heima á fæðingarstofum þar sem 

ótti og kvíði þeirra geti haft smitandi áhrif á móðurina og haft hamlandi áhrif á framgang fæðingarinnar 

(Odent, 1999). Þó eru raddir þeirra sem styðja aukna þátttöku feðra í ferlinu háværari og eru flestar 

ljósmæður þar á meðal (Rominov, Giallo, Pilkington og Whelan, 2017). 

1.2 Ávinningur móður 

Í dag vilja flestar konur hafa maka sinn hjá sér í fæðingunni. Rannsóknir hafa sýnt fram á kosti þess og 

tengsl við bætta útkomu fæðingarinnar. Þar má nefna styttri fæðingartíma, færri mænurótardeyfingar, 

minni sársaukaupplifun og minni kvíða og uppgjöf móður í fæðingu (Bohren, Hofmeyer, Sakala, 

Fukuzawa og Cuthbert, 2017; Plantin, Olukoya og Ny, 2011). Aukin þátttaka feðra í barneignarferlinu 

stuðlar að bættum tengslum þeirra við móður og barn sem hefur jákvæð áhrif á líðan móður (Coutinho, 

Antunes, Duarte, Parreira, Chaves og Nelas, 2016).  

Þá hefur stuðningur maka verndandi áhrif gegn þróun móður á fæðingarþunglyndi og í þeim 

tilfellum sem móðir þjáist af því reynist stuðningur frá maka mjög hjálplegur í bataferlinu (Reid og 

Taylor, 2015). Stuðningur föður í fæðingu getur einnig haft jákvæð áhrif á hormónastarfsemi 

móðurinnar og þannig stuðlað að góðum framgangi fæðingarinnar (Buckley, 2015).  

Í mörg hundruð ár hafa konur fætt börn og sú staðreynd við erum hér í dag er sönnun þess að 

líkaminn veit hvað hann á að gera þegar fæðing hefst. Limbíska taugakerfi konunnar tekur yfir og 

baðar konuna hinum ýmsu hormónum sem sjá um að fæðingin gangi vel. Oxytocin er eitt af 

mikilvægustu hormónunum í fæðingarferlinu. Oxytocin gengur einnig undir nafninu ástarhormónið 

enda losnar það þegar okkur líður vel og við upplifum ánægjulega hluti. Þar má nefna líkamlega 

snertingu eða örvun, kossa, fullnægingu og jafnvel að deila góðri máltíð (Buckley, 2015). Í fæðingu 

gegnir hormónið mikilvægu hlutverki. Það veldur samdráttum sem þrýsta fyrirsætum fósturhluta niður á 

legháls. Í leghálsi og leggöngum eru tauganemar sem virkjast við þrýstinginn og senda boð til heilans 

um að losa meira oxytocin (Buckley, 2015; McNabb, 2012). Losunin veldur áframhaldandi samdráttum 

og þannig myndast jákvæður viðbragðsbogi sem á endanum framkallar Ferguson’s viðbragð en í því 

felst bæði rembingsþörf og aukin oxytocinlosun. Þannig stuðlar oxytocin losun að eðlilegum framgangi 

fæðingar (Buckley, 2015; Downe, 2012). Eftir fæðinguna stuðlar oxytocin að tengslamyndun við barnið 
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og viðheldur einnig áframhaldandi samdráttum í legi sem eru nauðsynlegir til þess að koma í veg fyrir 

blæðingu (Buckley 2015; Harris, 2012).  

Öll truflun sem verður á losun oxytocins og annarra hormóna getur haft slæm áhrif á framgang 

fæðingar og líðan móður. Þess vegna er mikilvægt fyrir verðandi feður að vita hvernig þeir geta 

stuðlað að því að líkami móðurinnar geti starfað óáreittur svo fæðing gangi sem best (Harris, 2015; 

Leap og Hunter, 2016).  

1.3 Stuðningshlutverk feðra 

Ýmiskonar áreiti getur haft neikvæð áhrif á oxytocin losun. Fæðandi kona þarf að vera í þægilegu 

umhverfi, umkringd fólki sem hún treystir og henni líður vel í kringum. Makinn getur aðstoðað konuna 

við að skapa þægilegt umhverfi og það er ekki síður mikilvægt á sjúkrahúsi þar sem streita getur verið 

meiri (Buckley, 2015) . 

 Stuðningur frá maka getur verið ýmist andlegur eða líkamlegur. Með andlegum stuðning er átt við 

til dæmis hvatningu, falleg orð, hrós og að vera til staðar. Líkamlegur stuðningur felst meira í þáttum 

eins og nuddi, snertingu, hvetja til stöðubreytinga og hreyfingar, passa upp á vökva og næringu, bjóða 

konunni í bað og svo framvegis. Þá getur faðirinn einnig gegnt mikilvægu hlutverki í að miðla 

upplýsingum um vilja konunnar til ljósmæðra (Bohren o.fl., 2017) og þá er mikilvægt að verðandi 

foreldrar hafi rætt saman um vilja hennar og væntingar á meðgöngunni. 

Mikilvægt er að hafa í huga að við vitum aldrei fyrirfram hvernig hver og ein kona bregst við 

snertingu og öðrum bjargráðum í fæðingu. Sumar konur vilja alls ekki láta koma við sig og þá getur 

það gert meiri skaða en gagn að reyna nudd og aðra snertingu. Í slíkum tilfellum er mikilvægt að vera 

til staðar og bregðast við ef konan biður um eitthvað (Heli, 2009). 

1.4 Upplifun og áhrif fæðingar á líf og heilsu feðra 

Rannsóknir hafa sýnt að 74-97% feðra telja sig hafa átt ánægjulega eða jákvæða fæðingarupplifun 

(Hildingsson, Cederlöf og Widén, 2011; Johansson, Rubertsson, Rådestad og Hildingsson, 2012;  

Ledenfors og Berterö, 2016; Nystedt og Hildingsson, 2018). Þátttaka föður í barneignarferlinu og sjálfri 

fæðingunni virðist hafa styrkjandi áhrif á tengsl hans við bæði konuna og barnið. Það getur reynst 

hjálplegt, veitt ánægju og eflt og kveikt meiri löngun til að vera virkur þátttakandi í fjölskyldulífinu ef 

faðir finnur að þátttaka hans í fæðingu skiptir máli  (Coutinho, o.fl., 2016).  

Þegar feður lýsa jákvæðri fæðingarupplifun nefna þeir oft að þeir hafi verið áhyggjufullir eða 

hræddir á ákveðnum tímapunktum og að hlutverk þeirra sem stuðningsaðili hafi verið krefjandi en að 

upplifunin hafi að mestu verið góð. Þeir finna fyrir stolti, hamingju, yfirþyrmandi gleði og létti þegar þeir 

sjá barnið sitt fæðast og vita ekki hvort þeir eigi að hlæja eða gráta (Johansson o.fl. 2015). Það að fá 

tækifæri til að taka virkan þátt og til dæmis klippa á naflastrenginn getur stuðlað að betri 

tengslamyndun við barnið (Brandāo og Figueiredo, 2012).  

Á meðgöngu finna margir verðandi feður fyrir aukinni streitu eftir því sem dregur nær fæðingunni og 

er streitan í hámarki í kringum hana og fyrstu vikurnar á eftir. Í sumum tilfellum getur streitan leitt til 

alvarlegra andlegra vandamála eins og kvíða og þunglyndis (Philpott, Leahy-Warren, FitzGerald og 

Savage, 2017). Þegar feður upplifa fæðingu á neikvæðan og jafnvel ógnvekjandi hátt getur það haft 
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alvarlegar afleiðingar fyrir líf og heilsu þeirra. Þegar feður sem eiga erfiða fæðingarreynslu að baki eru 

beðnir að segja frá hver áhrif atburðanna á líf þeirra voru fyrstu vikum og mánuðum eftir fæðinguna, 

nefna þeir til dæmis að þeir hafi minnkað félagslega þátttöku, kaffært sér í eða dregið úr vinnu, fundið 

fyrir breytingum á þyngd, fengið endurteknar martraðir um atburðina, upplifað endurminningar (e. 

flashback), þeir vilja jafnvel ekki eignast fleiri börn og íhuga ófrjósemisaðgerðir í kjölfarið (Etheridge og 

Slade, 2017; Inglis, Sharman og Reed, 2016). Þá eru nefnd vandamál með kynlíf og jafnvel 

sambandsslit (Elmir og Schmied, 2016). Sumir minnast þó á að erfiðir atburðir hafi gert parið sterkara 

og nánara fyrir vikið (Inglis o.fl., 2016). 

Algengi fæðingarþunglyndis feðra er talið vera í kringum 10% en þó sjást í rannsóknum tölur allt 

upp í 25%. Fæðingarþunglyndi karla getur haft neikvæð áhrif á samband við maka, tengslamyndun við 

barnið, frammistöðu í starfi og fleira og eru börn þunglyndra feðra í aukinni hættu á að eiga við 

hegðunarvandamál og andleg veikindi að stríða. Það er ekki að fullu vitað hverjir áhrifaþættir 

fæðingarþunglyndis feðra eru en bent hefur verið á mikilvægi frekari rannsókna (Edward, Castle, Mills, 

Davis og Casey, 2015). 

Þegar leitað er að upplýsingum um áfallastreituröskun hjá feðrum eftir fæðingu er ekki um auðugan 

garð að gresja og benda rannsakendur á þörf á frekari rannsóknum. Algengið er áætlað þrjú til sex 

prósent en skortur er á rannsóknum þar sem notast er við nógu góð mælitæki (Etheridge og Slade, 

2017). Þegar lesnar eru lýsingar feðra á líðan eftir erfiða fæðingarupplifun er í mörgum tilfellum 

auðvelt að ímynda sér að þeir glími við áfallastreituröskun. Feður upplifa gjarnan að þeirra reynsla af 

erfiðum fæðingum sé svo lítilvægt í samanburði við þolraun móðurinnar að þeir vilja ekki viðurkenna 

tilfinningar sínar (Etheridge og Slade, 2017). Þróun áfallastreituröskunar meðal þeirra sem verða vitni 

að ógnvekjandi atburðum er þó viðurkennd (Patki, Salvi, Liu og Salim, 2015). Þá má einnig sjá að víða 

virðist vera skortur á úrræðum fyrir feður sem glíma við afleiðingar þessara slæmu upplifana (Elmir og 

Schmied, 2016; Inglis o.fl., 2016). 

Aukin þátttaka feðra í fæðingarferlinu kallar á aukna þekkingu á því hvort og hvaða áhrif það getur 

haft á líf og heilsu þeirra. Árið 2015 benti Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin á mikilvægi þess að 

heilbrigðisstarfsfólk leggi meiri áherslu á að sníða umönnun í tengslum við barneignarferlið betur að 

þörfum fjölskyldunnar í heild og leggja þá áherslu á að bæta þjónustu við feður (World Health 

Organisation, 2015).  

 

 



  

12 

2 Aðferðir 

Markmið þessa verkefnis var að skoða og greina þá þætti sem hafa áhrif á upplifun feðra af fæðingu 

barna sinna. Sett var fram eftirfarandi rannsóknarspurning; “Hvaða þættir hafa áhrif af upplifun feðra af 

fæðingu?” Leitað var í eftirfarandi gagnagrunnum; “PubMed”, “Science direct”, “Cinahl”, Hirslu 

Landspítalans og í lokin “Google Scholar” í apríl árið 2018.  

Notast var við eftirfarandi leitarorð á ensku; “father”, “partner”, “men”, “experience”, “birth 

experience”, “intrapartum care”, “birth”, “childbirth” og “needs” og á íslensku, „feður“, „upplifun“ og 

„fæðing“. Þá voru leitarorðin sett inn í leitarvélar í mismunandi samsetningum og ein og sér. Einnig var 

notast við snjóboltaaðferð þar sem höfundur skoðaði heimildaskrár þeirra greina sem fundust við 

leitina og einnig greinar sem leitarvélin mælti með. Þá voru lesnar fleiri rannsóknargreinar, þar á meðal 

fræðilegar samantektir, til þess að dýpka þekkingu höfundar á efninu. Í töflu 1 má sjá inntöku og 

útilokunarskilyrði leitarinnar.  

Tafla 1. Inntöku- og útilokunarskilyrði rannsóknagreina 

Inntökuskilyrði Útilokunarskilyrði 

 Greinar frá árunum 2011-2018 

 Ritrýndar frumrannsóknir 

 Greinar á ensku eða íslensku 

 Rannsóknir sem fóru fram í Vestrænum 

ríkjum 

 Menning og fæðingarumhverfi mjög ólíkt 

því sem við þekkjum 

 Greinar sem fjölluðu ekki um upplifun 

feðra af fæðingu að einhverju leyti 

 Feður sem biðu frammi á meðan 

fæðingu stóð 

 

Þær rannsóknir sem leitin skilaði voru yfirfarnar og handvaldi höfundur þær rannsóknargreinar sem 

þóttu viðeigandi til þess að svara rannsóknarspurningunni.  

Eftir stóðu þá 26 rannsóknargreinar, þar af voru níu eiginlegar, tíu megindlegar og sjö þar sem 

notast var við blandaðar aðferðir. Þær rannsóknargreinar sem fundust voru frá níu löndum. Í töflu 2 má 

sjá upprunalönd rannsóknargreina og fjölda frá hverju landi. Þessar greinar voru lesnar og voru þættir 

eins og rannsóknarþýði, aðferðir, greiningaraðferðir, helstu niðurstöður og umræður, auk styrkleika og 

veikleika greinanna, settir upp í töflu til að fá betri yfirsýn yfir efnið og niðurstöður. 

Við lestur á rannsóknargreinum fann höfundur þá þætti eða þemu sem talin voru hafa áhrif á 

upplifun feðra og flokkaði. Því næst var skrifaður úrdráttur úr hverri rannsóknargrein með því efni sem 

talið var svara rannsóknarspurningunni og unnið úr efninu á skipulagðan hátt.  
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Tafla 2. Upprunaland rannsókna og fjöldi rannsóknagreina 

Land Fjöldi rannsóknagreina 

 Svíþjóð 

 Noregur 

 Ísland 

 England 

 Írland 

 Portúgal 

 Belgía 

 Ástralía 

 Nýja-Sjáland 

______________________________________ 

 Samtals 

 14 

 1 

 1 

 4 

 1 

 1 

 1 

 2 

 1 

_______________________________________ 

 26 
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3 Niðurstöður 

3.1 Virk þátttaka feðra í barneignaferlinu 

3.1.1 Undirbúningur og væntingar feðra fyrir fæðingu 

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna er misjafnt hvort og hvernig feður undirbúa sig fyrir að vera 

viðstaddir fæðingu barna sinna og hvaða væntingar þeir hafa. Margir feður upplifa skort á tengslum á 

meðgöngunni og finna jafnvel fyrir neikvæðum tilfinningum í tengslum við líkama móðurinnar og þeirri 

staðreynd að það vaxi barn inni í henni. Feður hafa ekki miklar væntingar til fæðingarinnar og telja þeir 

sig ekki hafa rétt á þeim enda sé það konan sem gangi í gegnum þetta. Þeim þykir þó sjálfsagt að þeir 

séu viðstaddir (Longworth og Kingdon, 2011). Feður taka gjarnan þátt í ýmsum hagnýtum undirbúningi 

en eiga erfiðara með að undirbúa sig andlega. Fræðslunámskeið virðast ekki alltaf skila sérstökum 

árangri eða auknu öryggi feðra (Ledenfors og Berterö, 2016; Longworth og Kingdon, 2011). Þau valda 

jafnvel meiri ótta um langdregna fæðingu og að hún verði mjög sársaukafull fyrir konuna. Sumir feður 

kjósa að fara ekki á námskeið en taka fæðingunni bara eins og hún verður (Ledenfors og Berterö, 

2016).   

Fæðingin kemur feðrum í mörgum tilfellum á óvart og er samanburður við bíómyndir gjarnan 

nefndur. Hún gengur ýmist betur eða verr og er allt öðruvísi en þeir hafa gert sér í hugarlund þrátt fyrir 

undirbúning (Johansson og Thies-Lagergren, 2015; Ledenfors og Berterö, 2016). Það sem kemur 

meðal annars á óvart er hve langan tíma fæðingin tekur og hve mikinn sársauka konan virðist upplifa 

(Kuliukas, Hauck, Duggan og Lewis, 2015). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Eggermont, Beeckman, Van Hecke, Delbaere, Verhaeghe, 

(2017) þar sem þarfir feðra í fæðingum og áhrifaþættir eru skoðaðir er þörf fyrir upplýsingar og fræðslu 

til staðar en fræðsluþarfirnar eru ólíkar eftir aldri, stöðu, menntun, hjúskaparstöðu og barnafjölda. 

Minnsta þörfin er hjá vel menntuðum feðrum sem eiga börn fyrir. 

Í ástralskri rannsókn þar sem upplifun feðra af fæðingu fyrsta barns er könnuð telja 86,6% þeirra 

feðra sem fóru á undirbúningsnámskeið á meðgöngu það hafa gagnast þeim. Þeim fannst fræðslan 

búa þá vel undir eðlilega fæðingu og einnig þau vandamál sem gætu komið upp. Hinsvegar kom ekki 

fram marktækur munur á jákvæðri eða neikvæðri fæðingarupplifun í tengslum við þátttöku á slíku 

námskeiði (Porrett, Knights, De Costa og Harmen, 2012). 

Undirbúningur á meðgöngu virðist þó samkvæmt öðrum rannsóknum geta stuðlað að jákvæðari 

fæðingarupplifun meðal feðra (Bäckstrom og Wahn, 2011; Howarth, Scott og Swain, 2017) og hjálpað 

þeim að finna sitt hlutverk í fæðingunni. Þá er nefnt í viðtölum að það sé sérstaklega hjálplegt þegar 

verðandi feður ræða um væntanlega fæðingu við maka sinn á meðgöngunni (Bäckstrom og Wahn, 

2011). Einnig eru nefndir þættir eins og að æfa öndun og slökun með konunni sem hjálpar þeim að 

finnast þeir öruggir og hafa einhverja stjórn á aðstæðum. Feður sem fá engan undirbúning upplifa sig 

frekar týnda í aðstæðunum. Þeir vita ekki hvað þeir geta gert til aðstoðar eða við hverju þeir eiga að 

búast (Johansson og Thies-Lagergren, 2015).  

Mismunandi fræðsluaðferðir virðast hafa mikil áhrif á upplifun feðra. Bergström, Rudman, 

Waldenström og Kieler (2013) könnuðu fæðingarupplifun karla sem þjáðust af fæðingarótta og hvort 
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undirbúningur á meðgöngu hefði jákvæð áhrif á hann. Af 762 mönnum sem tóku þátt þjáðust 83 

(10,9%) þeirra af fæðingarótta. Fæðingarótti virðist samkvæmt rannsóknum algengari meðal feðra 

sem eiga von á sínu fyrsta barni eða eru af erlendum uppruna og eru þessir feður líklegri til að upplifa 

fæðingu á neikvæðan hátt (Hildingsson, Johansson, Fenwick, Haines og Rubertsson, 2014). Hluti 

þátttakenda (39) í rannsókn Bergström og félaga (2013) fengu sérsniðna fræðslu þar sem lögð var 

áhersla á að þjálfa þá sem stuðningsaðila í fæðingu. Hinir (44) fengu hefðbundna fræðslu og umönnun 

á meðgöngunni. Hópurinn sem fékk sérsniðna fræðslu var marktækt líklegri til að eiga jákvæða 

fæðingarreynslu og til að finnast þeir betur undirbúnir fyrir fæðinguna að rannsóknartíma loknum. 

Rannsakendur benda þó á þörf á frekari rannsóknum til staðfestingar og einnig þörf á betri 

greiningarskilmerkjum á fæðingarótta meðal karlmanna. 

 

3.1.2 Að þekkja hlutverk sitt sem stuðningsaðili 

Í rannsóknarniðurstöðum kemur fram að verðandi feðrum finnst mikilvægt að hafa hlutverk sem skiptir 

máli og hjálpar móðurinni (Bäckstrom og Wahn, 2011; Eggermont o.fl., 2017; Johansson o.fl. 2012, 

Ledenfors og Berterö, 2016; Lindgren og Erlandsson, 2011). Þeir nefna þætti eins og að vera til 

staðar, anda með móðurinni, hjálpa henni að reyna að ná slökun milli hríða og styðja við hana bæði 

líkamlega og andlega. Þeir gera sér ekki grein fyrir því fyrirfram hversu mikilvægt hlutverk þeirra sem 

stuðningsaðili er fyrir móðurina (Ledenfors og Berterö, 2016). Jafnframt finnst þeim gott að ræða við 

móðurina sjálfa í fæðingunni um hennar þarfir og hvað þeir geta gert til þess að hjálpa (Bäckstrom og 

Wahn, 2011). 

Í niðurstöðum eigindlegra rannsókna þar sem rætt er við feður sem hafa reynslu af heimafæðingum 

má sjá að þeir eru mjög ánægðir með að fá tækifæri til að vera virkir þátttakendur í fæðingunni. Þeir fá 

gjarnan ákveðin hlutverk bæði í undirbúningi og í fæðingunni sjálfri sem veitir þeim tilgang og þeir 

upplifa sig frekar sem þátttakendur í ferlinu (Ásrún Ösp Jónsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2016; 

Lindgren og Erlandsson, 2011; Sweeney og O´Connel 2015). Feður sem upplifa að viðvera þeirra og 

stuðningur geri gagn í fæðingunni telja fæðingarreynslu sína ánægjulega, (Howarth o.fl., 2017; 

Johansson og Thies-Lagergren, 2015; Sweeney og O´Connel 2015) hvort sem þeir undirbúa sig vel 

fyrir hlutverkið eða bregðast einfaldlega við aðstæðum á gagnlegan og styðjandi hátt þrátt fyrir að ætla 

sér það ekki endilega (Howarth o.fl., 2017). 

Viljinn til að gegna stuðningshlutverki en finna sig svo ekki í því eða að finnast maður ekki fá 

tækifæri til þess að taka eins mikinn þátt í stuðningi eins og maður vill stuðlar að neikvæðri upplifun 

samkvæmt niðurstöðum rannsókna (Bäckstrom og Wahn, 2011; Hildingsson o.fl. 2011; Howarth o.fl., 

2017; Johansson og Thies-Lagergren, 2015; Ledenfors og Berterö, 2016). Í viðtölum nota feður með 

neikvæða upplifun orð eins og hjálparleysi, óöryggi, streituvaldandi, að finnast þeir óhæfir og ótti og 

kvíði, þegar þeir lýsa upplifun sinni af því að vera stuðningsaðili (Johansson o.fl. 2012; Johansson og 

Thies-Lagergren, 2015). Þá nefnir einn faðir að honum hafi fundist viðvera sín tilgangslaus því hann 

hafi ekki haft neitt hlutverk og vildi helst yfirgefa stofuna en vildi á sama tíma ekki missa af fæðingunni 

(Johansson og Thies-Lagergren, 2015).  
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Feður virðast almennt gera sér grein fyrir því að fæðingin snúist meira um móðurina og barnið 

(Bäckstrom og Wahn, 2011; Ledenfors og Berterö, 2016) og lýsa sumir því hvernig þeir kjósa stundum 

að stíga til baka til að trufla ekki samskipti móðurinnar og ljósmóðurinnar. Þá skiptir máli að faðirinn 

sjálfur taki ákvörðunina um að stíga til baka en sé ekki útskúfaður (Bäckstrom og Wahn, 2011). 

3.1.3 “Við erum teymi” - að upplifa sig sem þátttakanda í ferlinu 

Í rannsóknarniðurstöðum kemur ítrekað fram að það skipti verðandi feður miklu máli að upplifa sig sem 

hluta af teymi ásamt móðurinni (Eggermont o.fl., 2017; Howarth o.fl., 2017; Johansson o.fl. 2012, 

Ledenfors og Berterö, 2016; Lindgren og Erlandsson, 2011; Longworth og Kingdon, 2011). Þeir vilja 

vera með í ráðum og taka þátt í ákvarðanatöku (Howarth o.fl., 2017; Johansson o.fl. 2012, Johansson 

og Hildingsson, 2013; Zwedberg, Bjerkan, Asplund, Ekéus og Hjelmsted, 2015). Þegar þeim finnst þeir 

vera settir á hliðarlínuna upplifa þeir sig gleymda og finnst nærvera þeirra vera óþörf (Johansson o.fl. 

2012; Longworth og Kingdon, 2011). Þeim finnst það að vissu leyti eyðileggja stundina fyrir sér 

(Bäckstrom og Wahn, 2011; Howarth o.fl., 2017; Longworth og Kingdon, 2011). Í einu viðtali nefnir 

faðir að á meðgöngunni hafi hans upplifun verið sú að þau ættu von á barni. Þegar kom að fæðingunni 

var það hinsvegar skyndilega bara hún sem var að eignast barnið, hann skipti ekki máli (Aune, 

Dahlberg, Ingebrigtsen og Art, 2012).  

Ákveðnir þættir eru taldir stuðla að því að feðrum finnist þeir vera hluti af teyminu. Þar á meðal að 

upplifa sig sem gagnlegan stuðningsaðila (Bäckstrom og Wahn, 2011; Johansson og Thies-

Lagergren, 2015), að ljósmóðir leiðbeini þeim eða þeir hermi eftir hennar stuðningsaðferðum 

(Bäckstrom og Wahn, 2011) og að ljósmóðir spyrji þá álits og hrósi fyrir það sem þeir gera vel 

(Johansson o.fl. 2012). Undirbúningur á meðgöngu eins og að æfa öndun og slökun með konunni 

hjálpar þeim jafnframt að finnast þeir öruggir og hafa stjórn á aðstæðum (Johansson og Thies-

Lagergren, 2015). Þá er einnig nefnt að það að fá að klippa á naflastreng (Howarth o.fl., 2017; 

Sweeney og O´Connel 2015) og fá barnið í fangið fljótlega eftir fæðingu stuðli að jákvæðri upplifun. Þá 

er “húð við húð” aðferðin talin sérstaklega ánægjuleg. Einn faðir fékk tækifæri til þess að aðstoða við 

að taka á móti barninu og veitti það mikla ánægju (Howarth o.fl., 2017). 

3.2 Samskipti við starfsfólk/umönnunaraðila 

3.2.1 Ljósmóðirin og umönnun 

Hildingsson, Cederlöf og Widén (2011) könnuðu hlutfall feðra í Svíþjóð sem áttu ánægjulega 

fæðingarupplifun eftir eðlilega leggangafæðingu og hvaða þættir í umönnun ljósmæðra skipta máli. 

Samkvæmt niðurstöðunum eru þrír þættir taldir mikilvægastir; stuðningur frá ljósmóðurinni, viðvera 

hennar á fæðingarstofunni og upplýsingar um framgang fæðingarinnar. Ekki kemur fram hvers vegna 

viðvera ljósmóður er svo mikilvæg en höfundar álykta meðal annars að mögulega þyki feðrum 

gagnlegt að fylgjast með hvernig ljósmóðirin styður móðurina og leiki það síðan eftir. Einnig býður 

viðvera hennar upp á fleiri tækifæri til þess að spyrja spurninga. 

Þessar niðurstöður endurspeglast í niðurstöðum fleiri rannsókna þar sem kemur fram að feður vilja 

að ljósmóðirin sé mikið inni á fæðingarstofunni (Bäckstrom og Wahn, 2011; Eggermont o.fl., 2017; 

Johansson o.fl. 2012; Johansson og Hildingsson, 2013; Johansson og Thies-Lagergren, 2015). Þeir 
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virðast ekki hafa mikla þörf fyrir að vera einir með móðurinni (Eggermont o.fl., 2017) og finna fyrir 

öryggi þegar ljósmóðirin er til staðar (Bäckstrom og Wahn, 2011). Þá kemur fram í rannsókn 

Bäckstrom og Wahn (2011) að ljósmóðirin þarf ekki endilega að vera að gera neitt sérstakt heldur er 

nóg að hún sé á staðnum. Það eykur á traust feðra á ljósmóðurinni og þeir eru öruggari þegar hún þarf 

að bregða sér frá. 

 Feður sem eru viðstaddir eðlilega leggangafæðingu eru líklegri til að vera óánægðir með viðveru 

ljósmóðurinnar í fæðingunni en feður sem eru viðstaddir áhaldafæðingar eða bráðakeisaraskurði 

(Johansson og Hildingsson, 2013). Í sænskri rannsókn þar sem væntingar til fæðingar fyrsta barns og 

upplifun feðra eru skoðaðar með tilliti til aldurs vekur athygli að feður í aldurshópnum 34 ára og eldri 

eru ánægðastir með þjónustu ljósmæðra þrátt fyrir að þeir eigi verstu fæðingarupplifunina í heild. 

Rannsakendur töldu þá staðreynd að með hækkandi aldri kvenna aukist líkur á erfiðum fæðingum sem 

krefjast meiri viðveru ljósmæðra geta hafa haft áhrif á niðurstöðurnar. Í sömu rannsókn telja 99% feðra 

ljósmóðurina vera hæfa í starfi sínu en samt sem áður eru einungis 49% þeirra ánægðir með 

umönnun hennar í fæðingunni (Schytt og Bergström, 2014). 

Niðurstöður rannsókna sýna að ánægja með umönnun, traust á starfsfólki og að finna að starfsfólk 

vinnur vel og örugglega saman eykur jákvæða upplifun feðra (Howarth o.fl., 2017; Johansson o.fl. 

2012; Johansson og Thies-Lagergren, 2015). Framkoma ljósmóður hefur áhrif og er meiri ánægja með 

upplifun ef hún er opin og hlýleg (Johansson og Thies-Lagergren, 2015). Fram kemur að feður hafa 

þörf fyrir stuðning, útskýringar, leiðbeiningar, viðurkenningu, hughreystingu og að þeirra tilfinningar 

séu virtar þegar rætt er um samskipti þeirra við ljósmæður (Howarth o.fl., 2017). 

Í niðurstöðum rannsókna kemur fram að óánægja með umönnun stuðlar að neikvæðri 

fæðingarupplifun (Howarth o.fl., 2017; Johansson o.fl. 2012; Johansson og Hildingsson, 2013). Ef 

feður finna fyrir áhugaleysi hjá ljósmóður eða finnst hún ekki hlusta á móðurina og sinna þörfum 

hennar ýtir það undir hjálparleysi og vanlíðan feðra (Bäckstrom og Wahn, 2011). Óöryggi starfsfólks 

minnkar traust feðra og stuðlar að neikvæðari upplifun (Kuliukas o.fl., 2015). Í einni rannsókn kemur 

einnig fram skortur á þjónustu eftir fæðinguna og þá sérstaklega aðstoð við brjóstagjöf sem eykur á 

óánægju feðra (Johansson og Hildingsson, 2013). Jafnframt kemur fram að feður vilja hitta ljósmóður 

og ræða fæðinguna eftir á en þessum væntingum er ekki mætt (Johansson og Hildingsson, 2013; 

Kuliukas o.fl., 2015).  

3.2.2 Skipulag þjónustu - samfelld þjónusta 

Samfelld þjónusta á barneignarferli felst í því að sama ljósmóðir eða lítill hópur ljósmæðra sinnir parinu 

á meðgöngu, í fæðingu og í sængurlegu (Tingstig, Gottvall, Grunewald og Waldenström, 2012). Í 

niðurstöðum rannsókna þar sem upplifun af samfelldri þjónustu er skoðuð kemur í ljós að mikil ánægja 

ríkir meðal feðra (Aune o.fl., 2012; Tingstig o.fl., 2012) og er upplifun þeirra ánægjulegri en þeirra 

feðra sem fá hefðbundna þjónustu (Tingstig o.fl., 2012). Ánægjan er enn meiri meðal feðra sem hafa 

reynslu af fyrri fæðingu án samfelldrar þjónustu.  

Það að þekkja ljósmóðurina sem annast parið virðist hafa mjög góð áhrif á upplifun feðra og eykur 

öryggiskennd þeirra (Ásrún Ösp Jónsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2016; Lindgren og Erlandsson, 

2011; Newburn, 2012; Tingstig o.fl., 2012). Feður eiga auðveldara með að slaka á sem gerir þeim 
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kleift að takast betur á við stuðningshlutverkið. Þegar þarf auka aðstoð inn á fæðingarstofu hjálpar að 

hafa kunnuglegt andlit og auðveldar það föður að takast á við aðstæður. Einnig er ánægja með að fá 

tækifæri til að ræða fæðinguna eftir að heim er komið við þann aðila sem sinnti þeim (Aune o.fl., 

2012). 

Ásrún Ösp Jónsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir (2016) könnuðu upplifanir feðra af heimafæðingum á 

Íslandi. Þar kemur fram ánægja með samfellda þjónustu. Einn faðir nefnir að í samanburði við 

sjúkrahúsfæðingu eldra barns hafi hann upplifað sig og konu sína öruggari í heimafæðingunni. Öryggi 

er gjarnan talið felast í því að þekkja ljósmóðurina og treysta á fagþekkingu hennar. Persónuleg 

þjónusta sniðin að þörfum foreldra stuðlar einnig að ánægjulegri upplifun.  

Rannsóknir leiða í ljós að feður upplifa vaktaskipti á sjúkrahúsum gjarnan á neikvæðan hátt (Ásrún 

Ösp Jónsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2016; Johansson o.fl. 2012). Að þeirra mati felst öryggi í því 

að hafa starfsfólk sem þeir hafa þegar kynnst og finnst þeim erfitt að fá nýtt starfsfólk inn (Johansson 

o.fl. 2012). Þetta reynist sérstaklega erfitt á öðru stigi fæðingar. Vaktaskiptin geta reynst gagnleg 

þegar ljósmóðirin sem tekur við veitir ánægjulegri umönnun en sú fyrri (Johansson og Thies-

Lagergren, 2015). Í tveimur rannsóknum kemur fram að álag á starfsfólki veldur því að feður telja að 

umönnun og eftirliti sé ábótavant (Johansson o.fl. 2012; Johansson og Thies-Lagergren, 2015). Í einu 

tilfelli endaði kona í bráðakeisara en hafði fram að því lítið verið sinnt og olli það mikilli óánægju og 

reiði hjá föður (Johansson o.fl. 2012). 

3.2.3 Upplýsingaflæði frá starfsfólki 

Eitt helsta umkvörtunarefni sem fram kemur í rannsóknum er skortur á upplýsingaflæði. Í viðtölum 

við feður kemur endurtekið fram að þeir fyllast óöryggi og kvíða þegar þeir vita ekki hvað eri í gangi og 

vilja fá meiri upplýsingar frá umönnunaraðilum (Eggermont o.fl., 2017; Hildingsson o.fl., 2011; Howarth 

o.fl., 2017; Johansson o.fl. 2012; Johansson og Hildingsson, 2013; Johansson og Thies-Lagergren, 

2015; Kuliukas o.fl., 2015; Ledenfors og Berterö, 2016; Longworth og Kingdon, 2011; Nystedt og 

Hildingsson, 2018; Zwedberg o.fl., 2015). Í eigindlegum rannsóknum eru nefnd dæmi eins og þegar 

fylgst er náið með hjartslætti barns, elektróða sett upp, kallað eftir aðstoð til að meta aðstæður og svo 

framvegis (Ledenfors og Berterö, 2016; Zwedberg o.fl., 2015). Eftir fæðingu barns finna margir mikla 

þörf fyrir að vita að allt sé í lagi með það (Ledenfors og Berterö, 2016). Í sumum tilfellum upplifa feður 

að starfsfólk sé að fela fyrir þeim sannleikann. Þá reyna þeir að lesa í andlit og líkamstjáningu 

starfsfólks og ímynda sér jafnvel það versta (Ledenfors og Berterö, 2016; Zwedberg o.fl., 2015).  

Í niðurstöðum rannsókna kemur jafnframt fram að þegar starfsfólk ræðir sín á milli og er ósammála 

fyllast feður óöryggi og minnkar traust þeirra á starfsfólkinu (Howarth o.fl., 2017). Þeim finnst erfitt 

þegar stofan fyllist af starfsfólki án þess að þeir viti hvað er að gerast. Í slíkum glundroða missa þeir 

gjarnan trú á getu sína til að styðja konuna, fyllast hjálparleysi, stjórnleysi, og jafnvel lamandi ótta og 

finnst þeir ekkert geta gert til þess að hjálpa til (Ledenfors og Berterö, 2016; Zwedberg o.fl., 2015). 

Rannsóknir sýna einnig að feður vilja geta spurt spurninga og vilja fá heiðarleg og skiljanleg svör 

(Bäckstrom og Wahn, 2011; Ledenfors og Berterö, 2016). Ef spurningum er ekki svarað veldur það 

kvíða og pirringi og feður upplifa ekki stuðning af hálfu ljósmóður eða finnst að henni sé ekki treystandi 

(Bäckstrom og Wahn, 2011). 
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Hinsvegar kemur einnig fram í niðurstöðum að feður telja gott upplýsingaflæði frá starfsfólki stuðla 

að jákvæðri upplifun þeirra af fæðingunni (Hildingsson o.fl., 2011; Howarth o.fl., 2017; Johansson og 

Thies-Lagergren, 2015; Longworth og Kingdon, 2011). Í rannsókn Hildingsson og félaga (2011) er góð 

upplýsingagjöf ljósmóður sá þáttur sem hefur hvað mest áhrif á jákvæða upplifun þeirra feðra sem 

eiga börn fyrir.  

3.3 Fæðingin og umhverfið 

3.3.1 Fæðingarstaðurinn 

Í rannsóknum sem gerðar hafa verið á fæðingarupplifun feðra er oft minnst á umhverfið og 

andrúmsloftið á fæðingarstaðnum og áhrif þess á hinn verðandi föður. Í rannsókn Ledenfors og félaga 

(2016) kom fram að nýtt og ókunnugt umhverfi fæðingarstaðarins getur fyllt feður óöryggi og þannig 

haft neikvæð áhrif á innri hvata þeirra til að veita stuðning.  

Í rannsóknum þar sem borin eru saman fæðingarheimili eða ljósmæðrastýrðar fæðingardeildir og 

þverfræðilegar fæðingardeildir er umhverfi á fæðingarheimilum gjarnan lýst á jákvæðan hátt með 

orðum eins og heimilislegt, hlýlegt, fallegt, rólegt, þægilegt, hreinlegt og ekki streituvaldandi (Kuliukas 

o.fl., 2015; Symon, Dugard, Butchart, Carr og Paul, 2011; Tingstig o.fl., 2012). Til samanburðar eru 

orð eins og ópersónulegt, ógnvekjandi, sterílt og skær ljós frekar notuð þegar rætt er um umhverfi á 

fæðingardeildum (Kuliukas o.fl., 2015; Newburn, 2012; Sweeney og O´Connel 2015). Í samanburði á 

fæðingarupplifun á ljósmæðrastýrði fæðingardeild og þverfræðilegri fæðingardeild reyndist meiri 

ánægja á þeirri ljósmæðrastýrðu. Umhverfið var stærsti áhrifaþátturinn en þar er bráðabúnaður falinn í 

innréttingum, rúm fyrir báða foreldra, sér baðherbergi og umhverfið heimilislegt (Tingstig o.fl., 2012). 

Ákveðinn hluti feðra telur sjúkrahús vera ógnvekjandi eða eru haldnir sjúkrahúshræðslu og virðist sú 

staðreynd hafa neikvæð og hamlandi áhrif á fæðingarupplifunina (Newburn, 2012). Í rannsóknum 

kemur einnig fram óánægja með að þurfa að flytja fjölskylduna fljótt á aðra stofu eftir fæðingu og þá 

sérstaklega ef hún þarf að dvelja með öðrum á stofu. Feðrum finnst þeir ekki fá næg tækifæri til að 

vera í næði og kynnast barninu. Þá er mikil óánægja ef faðir fær ekki að gista með móður og barni 

(Howarth o.fl., 2017) en rannsóknir hafa sýnt að það stuðlar að ánægjulegri upplifun ef þeir fá tækifæri 

til þess (Sweeney og O´Connel 2015; Tingstig o.fl., 2012).  

Í breskri rannsókn þar sem skoðuð er upplifun foreldra á ljósmæðrastýrðum fæðingardeildum og 

þverfræðilegum fæðingardeildum er upplifun beggja hópa frekar jákvæð en þó koma ljósmæðrastýrðu 

fæðingardeildirnar betur út í samanburði milli hópanna. Foreldrum á þverfræðilegum fæðingardeildum 

finnst oftar vanta betri aðstöðu fyrir feður eins og þægilega stóla eða aðstöðu til að nærast og hvílast 

og kvarta jafnvel undan slæmum loftgæðum inni á stofunum. Í þessari rannsókn eru feður óánægðari í 

heildina en mæðurnar (Symon o.fl., 2011). 

Gjarnan er nefnt í viðtölum hvað það skiptir feður miklu máli að vera í þeirra umhverfi og þurfa ekki 

að ferðast á annan stað með konuna þegar skoðaðar eru rannsóknir af upplifun feðra af 

heimafæðingum (Ásrún Ösp Jónsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2016; Lindgren og Erlandsson, 2011; 

Sweeney og O´Connel 2015). Þeir upplifðu frelsi til að hafa áhrif á umhverfið og skapa þægilegra 

andrúmsloft fyrir þau bæði (Lindgren og Erlandsson, 2011). Þá nefndi faðir með reynslu af fæðingu 
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bæði á sjúkrahúsi og í heimahúsi að það væri erfiðara að slaka á og veita góðan stuðning á 

ókunnugum stað og í kringum ókunnugt fólk (Lindgren og Erlandsson, 2011). Í rannsókn Ásrúnar 

Aspar Jónsdóttur og Ólafar Ástu Ólafsdóttur (2016) eru allir feðurnir ánægðir með fæðingarupplifunina 

og taka margir fram hversu yfirvegað og rólegt andrúmsloftið var.  

3.3.2 Fæðingin - fæðingarmáti, stellingar og verkjaupplifun 

Þegar niðurstöður rannsókna eru skoðaðar með tilliti til þess hvort að fæðingarmáti hafi áhrif á upplifun 

feðra má sjá að þegar fæðing gengur hratt, vel og eðlilega fyrir sig er meiri ánægja með 

fæðingarupplifun feðra (Ásrún Ösp Jónsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2016; Howarth o.fl., 2017; 

Johansson o.fl. 2012;  Johansson og Thies-Lagergren, 2015; Sweeney og O´Connel 2015). Fram kom 

í rannsókn Johansson og Hildingsson (2013) að feður sem eru viðstaddir eðlilega leggangafæðingu 

eru óánægðastir með þann tíma sem ljósmóðirin ver með parinu.  

Langdregnar fæðingar stuðla að neikvæðri fæðingarupplifun (Howarth o.fl., 2017; Johansson o.fl. 

2012; Johansson og Thies-Lagergren, 2015; Nystedt og Hildingsson, 2018). Þær ýta undir erfiðari 

fæðingarupplifun sem einkennist af hjálparleysi, kvíða og þreytu (Johansson og Thies-Lagergren, 

2015) og þegar móðirin verður stressuð eða hrædd er erfitt fyrir feðurna að takast á við aðstæður 

(Howarth o.fl., 2017).  

Einnig stuðla áhaldafæðingar að neikvæðri upplifun feðra (Hildingsson, Karlström og Nystedt, 

2013; Johansson o.fl., 2012; Zwedberg o.fl., 2015). Hildingsson og félagar (2013) gerðu megindlega 

rannsókn í Svíþjóð þar sem borin var saman upplifun foreldra á áhaldafæðingum og eðlilegum 

fæðingum um leggöng. Áhaldafæðingar voru níu prósent af öllum fæðingum á rannsóknartímanum. 

Samkvæmt niðurstöðum eru feður sem höfðu upplifað áhaldafæðingar líklegri til að vera sammála 

staðhæfingum eins og „að hafa nánast misst stjórn á sér því þeir vissu ekki hvað var að gerast“, „að 

upplifunin hafi áhrif á allt líf þeirra“ og „að telja upplifunina vera neikvæða eða frekar neikvæða“ en 

feður sem eru viðstaddir eðlilega leggangafæðingu.  

Þegar upplifun feðra af sogklukkufæðingum er skoðuð reynist sú ákvörðun að ljúka fæðingu með 

sogklukku vekja blendnar tilfinningar meðal feðranna. Sumir finna fyrir ótta, aðrir feginleika og enn 

aðrir blöndu beggja. Áhyggjur af afleiðingum sogklukkufæðingar fyrir barn og móður eru talsvert miklar 

og þá sérstaklega þegar þeir sjá hversu fast er togað í barnið. Þá vekur farið á höfði barnsins ótta um 

heilsu þess. Að verða vitni að þessum aðstæðum reynist mörgum mjög kvíðavaldandi, þeir vita ekki 

hvað er að gerast, draga sig í hlé, finnst jafnvel tíminn stoppa og finna fyrir svima. Enginn þeirra telur 

að upplifunin hafi varanleg skaðleg áhrif á þá eða tengsl þeirra við barnið en þó nefna tveir að þeir 

væru nú haldnir fæðingarótta og einn að hann myndi kjósa keisaraskurð í næstu fæðingu ef hann 

fengi að ráða (Zwedberg o.fl., 2015).  

Bráðakeisaraskurðir tengjast einnig neikvæðum fæðingarupplifunum (Johansson o.fl. 2012, 

Johansson og Hildingsson, 2013; Nystedt og Hildingsson, 2018). Í rannsókn Johansson og 

Hildingsson (2013) er upplifun feðra af níu mismunandi þáttum tengdum fæðingu skoðuð og meta þeir 

feður sem hafa reynslu af bráðakeisara upplifun sína af átta þessara þátta slæma. Þar á meðal finnst 

þeim móðirin ekki fá nægilega góða umönnun. Valkeisaraskurður hefur ekki jafn neikvæð áhrif á 

fæðingarupplifunina og bráðakeisaraskurður (Johansson o.fl. 2012) en ein rannsókn sýnir að feður 



  

21 

sem eru viðstaddir valkeisara telja sig ekki fá að taka nægan þátt í ákvarðanatöku og það stuðlar að 

neikvæðri upplifun (Johansson og Hildingsson, 2013).  

Staða móðurinnar í fæðingu virðist hafa áhrif á upplifun feðra samkvæmt niðurstöðum rannsóknar 

Johansson og Thies-Lagergren sem birtust árið 2015. Rannsóknin fór fram í Svíþjóð og svaraði 221 

faðir spurningalista þar sem metið er hvort og hvernig fæðingarstelling móður hefur áhrif á upplifun 

þeirra. Þeir fengu tækifæri til að lýsa upplifuninni með eigin orðum ásamt því að svara stöðluðum 

spurningum. Rannsóknin var gerð í framhaldi af rannsókn þar sem skoðað var hvort notkun 

fæðingarstóla gæti bæði minnkað spangaráverka og líkur á áhaldafæðingum og var algengasta 

fæðingarstellingin sitjandi á fæðingarstól. Þegar upplifun feðra er skoðuð með tilliti til stellingar kemur í 

ljós að mesta ánægjan er þegar konan notar fæðingarstól en aðrar uppréttar stellingar virðast einnig 

stuðla að jákvæðari upplifun feðra. Niðurstaðan er sú sama þegar búið er að útiloka fæðingar með 

inngripum. Þegar lýsingar feðra eru skoðaðar lýsa feður yfir ánægju með aukna þátttöku þeirra í 

stuðningi við konuna sem gefur þeim góða tilfinningu. Þeir sitja þá gjarnan fyrir aftan móðurina sem 

getur stutt sig við þá. Einnig kemur fram að neikvæð upplifun tengist lengdum fæðingum, 

áhaldafæðingum og bráðakeisurum (Johansson og Thies-Lagergren, 2015).  

Í niðurstöðum rannsókna má sjá að það er verðandi feðrum erfitt að horfa upp á þjáningu konunnar 

og upplifa þeir gjarnan hjálparleysi þegar þeir finna að þeir geta lítið gert til að aðstoða hana (Howarth 

o.fl., 2017; Johansson og Thies-Lagergren, 2015; Kuliukas o.fl., 2015; Zwedberg o.fl., 2015). Howarth 

og félagar (2017) lýsa í niðurstöðum sínum hvernig feður upplifa meiri ánægju þegar móðirin hefur 

góða stjórn á aðstæðum og tekst vel á við verkina í fæðingunni. Feðurnir segjast fyllast stolti og 

aðdáun á konunni þegar þeir fylgjast með hvernig hún tekst á við verkina. Í sömu rannsókn kemur 

jafnframt fram að mænurótardeyfing og verkun hennar hefur jákvæð áhrif á líðan föður.   

Í niðurstöðum rannsókna má sjá að gleðin þegar barnið fæðist er gríðarlega mikil. Feður nota 

gjarnan sterk lýsingarorð þegar þeir lýsa þessari stund og eru þakklátir og ánægðir. “Besta 

lífsreynslan” er lýsing sem kemur oft fram (Howarth o.fl., 2017; Ledenfors og Berterö, 2016; Sweeney 

og O´Connel 2015; Zwedberg o.fl., 2015). Þegar illa gengur er algengt að feðurnir taki fram að þrátt 

fyrir allt hafi fæðingin endað vel sem skipti mestu máli (Howarth o.fl., 2017; Kuliukas o.fl., 2015; 

Zwedberg o.fl., 2015).  
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4 Umræður 

Rannsóknarniðurstöður sýna að undirbúningur og fræðsla getur hjálpað verðandi feðrum að takast á 

við bæði fæðingu og hlutverk sitt sem stuðningsaðila. Til að fræðslan skili góðum árangri þarf hún að 

vera vönduð og miðuð að þörfum feðra. Þá eykur yfirseta ljósmæðra á ánægjulega upplifun feðra og 

er mikilvægt að ljósmæðurnar komi fram við þá af virðingu og styðjandi hátt. 

Framkoma ljósmæðra getur haft mikil áhrif á það hvort feður upplifa sig sem þátttakendur í ferlinu. 

Skortur á upplýsingaflæði er eitt algengasta umkvörtunarefnið sem fram kemur í samantektinni og 

veldur það kvíða og ótta. Þegar feðurnir vita ekki hvað er að gerast minnkar það traust þeirra á 

starfsfólk sem stuðlar einnig að neikvæðri upplifun. Þá lýsa feður ánægju sinni með samfellda 

þjónustu og þykir hún auka öryggi og jákvæða upplifun. Fram kemur að umhverfi og fæðingarstaður 

getur haft áhrif á upplifun þeirra og hefur heimilislegt umhverfi eða heimahús jákvæðari áhrif en 

umhverfið á þverfræðilegum fæðingardeildum. Hlýlegt umhverfi og ánægja með þjónustu ljósmæðra 

hjálpar feðrum að takast á við hlutverk sitt sem stuðningsaðila. Fæðingarmáti hefur einnig mikil áhrif á 

upplifun þeirra og stuðla eðlilegar leggangafæðingar að jákvæðri upplifun en langdregnar fæðingar, 

áhaldafæðingar og bráðakeisarar að neikvæðri upplifun. Verkjaupplifun og stelling móður hafa einnig 

áhrif á feður samkvæmt niðurstöðum. 

4.1 Hvaða þættir hafa áhrif á upplifun feðra af fæðingu? 

Sú fræðsla sem veitt er á meðgöngu er mjög misjöfn og erfitt er að meta áhrif fræðslu og 

fræðslunámskeiða í heild á upplifun feðra þegar engar upplýsingar eru um innihald þess efnis sem 

kennt er. Eins og niðurstöður samantektarinnar leiða í ljós reynist fræðslan ekki alltaf gagnleg og getur 

jafnvel vakið upp meiri kvíða (Ledenfors og Berterö, 2016). Þrátt fyrir ánægju þátttakenda með 

fræðslunámskeið skilar það ekki endilega betri upplifun í fæðingu (Porrett o.fl., 2012). Fræðsluþarfir 

feðra eru jafn ólíkar og þeir eru margir (Eggermont o.fl., 2017) og því mikilvægt að bregðast við því 

með ólíkum fræðsluleiðum. Í bók sinni “Men, love and birth” bendir Mark Harris (2015) karlmönnum á 

að þeim hætti til að vilja alltaf vera sérfræðingar í því sem þeir gera en þegar komi að fæðingum sé 

maður aldrei búinn að læra. Ferlið sé ófyrirsjáanlegt og því nauðsynlegt fyrir stuðningsaðila að geta 

brugðist við ólíkum aðstæðum á ólíkan hátt og kynna sér ólíkt efni til fræðslu.  

Fram kemur að feður hafa almennt þörf fyrir að taka virkan þátt í fæðingunni og veita konunni 

góðan stuðning (Eggermont o.fl., 2017; Lindgren og Erlandsson, 2011). Góður undirbúningur feðra 

eykur líkur á því að þeir veiti góðan stuðning í fæðingunni og þannig spila þessir tveir þættir saman í 

að auka ánægjulega fæðingarupplifun þeirra. Auk þess getur góður stuðningur stuðlað að eðlilegu 

hormónaflæði móður sem eykur líkur á eðlilegu fæðingarferli sem aftur hefur jákvæð áhrif á upplifun 

feðra (Ásrún Ösp Jónsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2016; Buckley, 2015; Howarth o.fl., 2017;  

Johansson o.fl. 2012; Johansson og Thies-Lagergren, 2015; Sweeney og O´Connel 2015). Feður sem 

finna sig ekki í stuðningshlutverkinu og vita ekki hvað þeir eiga að gera eru líklegri til að fyllast óöryggi, 

ótta og kvíða og að draga sig í hlé (Bäckstrom og Wahn, 2011; Johansson o.fl. 2012; Johansson og 

Thies-Lagergren, 2015; Ledenfors og Berterö, 2016). Við það aukast líkur á því að þeir upplifi sig 

utangarðs og finnist viðvera þeirra á stofunni vera gagnslaus. Í slíkum aðstæðum getur ljósmóðir gripið 

inn í og kennt hinum óörugga föður leiðir til að hjálpa konunni eða úthlutað honum verkefnum eins og 



  

23 

að sækja vatn, þurrka enni eða álíka. Sumir feður vilja spyrja móður í fæðingu hvað hún vill að þeir 

geri og hvað henni þykir gott (Bäckstrom og Wahn, 2011). Mikilvægt er að hafa í huga að slíkar 

spurningar geta haft truflandi áhrif á konuna og hormónaflæði hennar og þar með neikvæð áhrif á 

framgang fæðingarinnar. Sama gildir ef faðir fyllist skelfingu og veit ekki hvernig hann á að haga sér 

(Buckley, 2015; Odent, 1999). Því er mikilvægt að ljósmóðir stígi inn í og aðstoði föður við að finna sitt 

hlutverk en í samantektinni kemur fram að feður upplifa gjarnan að þeir séu utanveltu í þessu ferli 

(Howarth o.fl., 2017; Johansson o.fl. 2012, Ledenfors og Berterö, 2016; Longworth og Kingdon, 2011). 

Ljósmóðir getur einnig hvatt föður til að klippa á naflastreng og halda á barni sínu með “húð við húð” 

aðferðinni en það getur stuðlað að bættum tengslum og minnkað kvíða og streitu (Brandāo og 

Figueiredo, 2012; Shorey, Hong-Gu og Morelius, 2016). 

Samskipti milli feðra og ljósmæðra og nærvera virðist spila stóran þátt í upplifun feðra (Bäckstrom 

og Wahn, 2011; Eggermont o.fl., 2017; Johansson o.fl. 2012; Johansson og Hildingsson, 2013;  

Johansson og Thies-Lagergren, 2015). Feður sem eru viðstaddir eðlilega leggangafæðingu eru 

óánægðastir með tímann sem ljósmóðirin varði með parinu þegar bornir voru saman ólíkir 

fæðingarmátar. Að mati höfundar styður þetta við mikilvægi og dýrmæti yfirsetu. Þegar upp koma 

vandamál í fæðingum er yfirseta ljósmæðra gjarnan lengri eða meiri en í fæðingum þar sem 

framgangur er eðlilegur og engin vandamál sem útskýrir sennilega þessar niðurstöður (Johansson og 

Hildingsson, 2013). Þá er áhugavert að sjá að ljósmóðirin þarf ekki að gera eitthvað sérstakt 

samkvæmt feðrunum heldur virðist nærvera hennar nægja til að veita þeim öryggi (Bäckstrom og 

Wahn, 2011).  

Það vekur áhuga höfundar að sjá hversu algengt er að ljósmæðranemar yrðu vitni að neikvæðri og 

dónalegri framkomu við feður í rannsókn Wright og Geraghty (2017). Nefnd eru dæmi þar sem ekki er 

yrt á feður, gert lítið úr þeim og þeirra tilfinningum, talað niður til þeirra og fleira. Þessar niðurstöður 

sýna glögglega að þörf er á bættu viðhorfi heilbrigðisstarfsfólks til feðra og þátttöku þeirra í 

fæðingarferlinu en framkoma eins og lýst er hefur augljóslega ekki jákvæð áhrif á upplifun feðra.  

Jákvæð áhrif samfelldrar þjónustu á mæður eru vel þekkt (Bohren, Hofmeyr, Sakala, Fukuzawa og 

Cuthbert, 2017) en minna er vitað um áhrifin á feður. Við gerð samantektarinnar fundust rannsóknir 

sem bera saman ólíkt skipulag þjónustu. Samfelld þjónusta er talin jákvæð og ýtir undir jákvæða 

upplifun (Ásrún Ösp Jónsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2016; Lindgren og Erlandsson, 2011; 

Newburn, 2012; Tingstig o.fl., 2012). Persónuleg þjónusta og traust sem skapast í samfelldri þjónustu 

getur minnkað líkur á því að feður upplifi skort á upplýsingaflæði og samskiptaleysi við 

umönnunaraðila í fæðingunni en það er mjög algengt umkvörtunarefni feðra í niðurstöðum rannsókna. 

Þessar athugasemdir koma eingöngu fram hjá feðrum sem fá hefðbundna þjónustu (Eggermont o.fl., 

2017; Hildingsson o.fl., 2011; Howarth o.fl., 2017; Johansson o.fl. 2012; Johansson og Hildingsson, 

2013; Johansson og Thies-Lagergren, 2015; Kuliukas o.fl., 2015; Ledenfors og Berterö, 2016; 

Longworth og Kingdon, 2011; Nystedt og Hildingsson, 2018;  Zwedberg o.fl., 2015). Það kemur skýrt 

fram að feður vilja vita hvað er að gerast og vilja hreinskilin svör og heiðarlega framkomu, annað ýtir 

undir óöryggi og neikvæða upplifun (Bäckstrom og Wahn, 2011; Howarth o.fl., 2017;  Ledenfors og 

Berterö, 2016; Zwedberg o.fl., 2015). Þá vilja þeir fá að taka þátt í ákvarðanatöku (Johansson og 

Hildingsson, 2013). Eins og gefur að skilja er ekki alltaf raunhæft að feður geti haft eitthvað að segja 
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um ákvarðanatöku í fæðingu enda er það oft í höndum fæðingarlækna að taka ákvarðanir til dæmis 

þegar upp koma alvarleg atvik í fæðingum. Mögulega getur nægt að við fyrsta tækifæri fái þeir góðar 

útskýringar á ástandinu og ástæðum þess að grípa þarf til viðeigandi ráðstafana.  

Fram kemur að umhverfið og sjálfur fæðingarstaðurinn hefur talsverð áhrif á upplifunina. Ætla má 

að fólk eigi almennt auðveldara með að slaka á heima hjá sér og lýst er í rannsóknum að það ásamt 

því að þekkja ljósmóðurina auðveldi feðrum að finna það öryggi sem þeir þurfa til að geta veitt góðan 

stuðning og finna hlutverk við hæfi (Ásrún Ösp Jónsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2016; Lindgren og 

Erlandsson, 2011). Mikilvægt er að hafa í huga að þó ákveðinn staður veiti einum öryggi er ekki þar 

með sagt að hann veiti öðrum öryggi. Það er því eðlilega misjafnt hvar feður upplifa mest öryggi bæði 

fyrir sig og fyrir verðandi móður.  

Það kemur höfundi ekki á óvart að fæðingarmáti virðist hafa áhrif á upplifun feðra. Eðlilegar 

fæðingar um leggöng sem ganga nokkuð hratt og vel stuðla að ánægjulegri upplifun (Ásrún Ösp 

Jónsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2016; Howarth o.fl., 2017; Johansson o.fl. 2012;  Johansson og 

Thies-Lagergren, 2015; Sweeney og O´Connel 2015) en neikvæðari upplifun er meðal feðra sem 

verða vitni að langdregnum fæðingum (Howarth o.fl., 2017; Johansson o.fl. 2012; Johansson og 

Thies-Lagergren, 2015; Nystedt og Hildingsson, 2018), áhaldafæðingum (Hildingsson o.fl., 2013; 

Johansson o.fl. 2012; Zwedberg o.fl., 2015) og bráðakeisurum (Johansson o.fl. 2012; Johansson og 

Hildingsson, 2013; Nystedt og Hildingsson, 2018). Feður sem verða vitni að slíkum fæðingum eru 

meðal annars líklegri til að missa tök á stuðningshlutverki sínu, að hafa horft upp á meiri þjáningu konu 

sinnar, orðið vitni að dramatískum inngripum og jafnvel óttast um líf konu sinnar og/eða barns 

(Hildingsson o.fl., 2013; Howarth o.fl., 2017; Zwedberg o.fl., 2015). 

Þegar einstaklingur verður vitni að ógnvekjandi aðstæðum sem honum finnst ógna lífi eða heilsu 

getur það leitt til þess að hann þrói með sér áfallastreituröskun í kjölfarið (Patki, Salvi, Liu og Salim, 

2015). Feður sem ganga í gegnum erfiðar fæðingar eru því í ákveðinni áhættu á að verða fyrir 

varanlegum skaða. Það er mikilvægt að þessi möguleiki sé viðurkenndur og sé ofarlega í huga 

heilbrigðisstarfsfólks sem sinnir fjölskyldum eftir fæðingar. Grípa þarf inn í með viðeigandi úrræðum og 

lausnum þegar grunur leikur á að faðir sé að glíma við vanlíðan eftir fæðingu.  

4.2 Þjónustan á Íslandi og tillögur að breytingum 

4.2.1 Meðgönguvernd og fræðsla 

Eins og fram kemur hér að ofan upplifa margir feður sig fjarlæga á meðgöngunni og eiga erfitt með að 

aðlagast föðurhlutverkinu. Ljósmæður í meðgönguvernd gegna lykilhlutverki í því að annast verðandi 

foreldra og gefst því tækifæri til þess að fræða verðandi feður af því gefnu að þeir mæti í skoðanir. En 

býður heilbrigðiskerfið þá velkomna? Faðir sem fer inn á heimasíðu Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins (e.d.) til að leita upplýsinga um meðgönguvernd fær upp síðu með upplýsingum 

um mæðravernd. Markmið mæðraverndar eru eftirfarandi; 

 að stuðla að heilbrigði móður og barns 

 að veita faglega umönnun, stuðning og ráðgjöf 

 að greina áhættuþætti og bregðast við þeim 
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 að veita fræðslu um meðgöngu og fæðingu 

 

Ekkert er minnst á feður eða foreldra í þessum markmiðum mæðraverndar en á einum stað í texta 

er nefnt að þarfir verðandi móður/foreldra séu metnar í hverri skoðun. Þar að auki er enn notast við 

orðið mæðravernd en í klínískum leiðbeiningum Embættis Landlæknis (Hildur Kristjánsdóttir o.fl. 2008) 

er orðið meðgönguvernd nú notað. Það er að mati höfundar ekki jafn gildishlaðið orð og mæðravernd 

og auðveldara er að fella alla fjölskylduna þar undir. Einfalt er að bæta inn orðinu faðir eða maki í 

textann og má leggja meiri áherslu á fjölskylduna í heild. Með því móti upplifir verðandi faðir sig 

mikilvægari í barneignarferlinu og finnur að hans þarfir eru ekki síður mikilvægar þegar hann leitar sér 

upplýsinga á vefnum.  

Andleg heilsa verðandi feðra getur haft áhrif á aðlögun þeirra að hinu nýja hlutverki og því 

mikilvægt að ljósmæður í meðgönguvernd reyni að leggja mat á líðan þeirra (Coutinho o.fl. 2016). Það 

getur verið gagnlegt að bjóða feður sérstaklega velkomna í ákveðnar skoðanir og jafnvel bjóða upp á 

einstaklingsviðtal fyrir þá feður sem það kjósa. Þá er hægt að fara yfir líðan þeirra, væntingar og 

þekkingu og meta þannig betur fræðsluþörf þeirra. Einnig má bjóða þeim upp á samtal við ljósmóður í 

síma ef þeir hafa einhverjar sérstakar áhyggjur eða spurningar.  

Rannsóknarniðurstöðum ber ekki saman um gagnsemi fræðslu á meðgöngu en erfitt er að bera 

saman ólíka upplifun feðra af fræðslu þegar ekki er tekið fram hverskonar fræðslu þeir fengu og 

hversu oft. Þar að auki eru fræðsluþarfir verðandi feðra jafn misjafnar og þeir eru margir (Bergström 

o.fl., 2013; Eggermont o.fl., 2017). Eins og fram kemur í rannsókn Bergström og félaga (2013) gefur 

sérhæfð fræðsla betri raun en hefðbundin fræðsla sem styður þá hugmynd að einstaklingsmiðuð 

fræðsla geti verið gagnlegri. Rannsóknir benda jafnframt á mikilvægi þess að finna nýjar leiðir til 

fræðslu sem henta betur þörfum feðra (Panter-Brick o.fl., 2014). Í rannsókn Rominov og félaga (2017) 

þar sem rætt er við ljósmæður um reynslu þeirra af því að efla þátttöku feðra í meðgönguvernd er 

meðal annars nefnt að þeim þyki henta betur að nota tækni og sjónrænt efni við fræðslu frekar en 

spjall. Þá er gott að nota dúkkur og grind eða aðra leikmuni til að útskýra betur fyrir þeim ferlið. Feður 

benda sjálfir á að verkleg fræðsla megi vera meiri og að hún sé gagnleg (Johansson og Thies-

Lagergren, 2015; Poh, Koh, Seow og He, 2014).  

Fletcher og félagar (2017) þróuðu og prófuðu smáskilaboðaþjónustu fyrir verðandi feður þar sem 

þeir fengu reglulega send skilaboð sem innihéldu meðal annars fræðslumola, hlekki á fræðsluefni, 

tillögur að umræðuefni við maka og spurningar um líðan þeirra. Þar er gefinn upp svarmöguleiki og ef 

feður lýsa líðan sem slæmri er boðið upp á símtalsráðgjöf. Niðurstöður sýna almenna ánægju meðal 

notenda hennar og opnar hátt hlutfall feðra hlekkina sem eru sendir.  

Þó hefðbundin fræðslunámskeið fyrir verðandi foreldra geti reynst mjög gagnleg gæti líka verið að 

karlmönnum þyki óþægilegt að spyrja ákveðinna spurninga eða opna sig eins mikið fyrir framan konur. 

Því getur verið gagnlegt að hafa sérstök námskeið fyrir verðandi feður. Mark Harris (2015) ljósmóðir 

setur í bók sinni upp spurningar og svör af slíku námskeiði og má sjá af spurningunum að feður virðast 

ófeimnir við að spyrja spurninga sem erfitt er að ímynda sér að kæmu upp á hefðbundnum 

námskeiðum. Í dag er verið að prófa kosti hópmeðgönguverndar á Íslandi. Að mati höfundar gefst þar 
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tækifæri til þess að efla þátttöku feðra og hafa jafnvel ákveðinn tíma þar sem leggja mætti áherslu á 

feður og þeirra hlutverk.  

Í núverandi skipulagi mæðraverndar er tíminn sem ljósmóðir hefur með hverjum skjólstæðingi af 

skornum skammti og margt sem þarf að huga að í umönnun verðandi mæðra. Að mati höfundar er 

nauðsynlegt að auka fjármagn, bæta skipulag og auka við mönnun svo hægt sé að sinna verðandi 

feðrum betur. 

4.2.2  Fæðingarþjónustan 

Líkt og á meðgöngu eru ýmsir þættir sem stuðla að því að feður upplifi sig sem aukahlut þegar kemur 

að fæðingunni sjálfri. Ljósmæður og aðrir sem sinna fjölskyldunni í fæðingu og eftir hana þurfa að 

gæta þess að ýta ekki undir þessa upplifun með framkomu sinni og muna að sinna þeim og þeirra 

þörfum líka. Það kemur vel fram í samantektinni að feður kunna vel að meta yfirsetu ljósmæðra og 

nærveru þeirra (Bäckstrom og Wahn, 2011; Eggermont o.fl., 2017; Johansson o.fl. 2012; Johansson 

og Hildingsson, 2013; Johansson og Thies-Lagergren, 2015). Því er mikilvægt að stjórnendur 

fæðingardeilda hafi það í huga við skipulag mönnunar að ljósmæður hafi góðan möguleika á að sinna 

sínum skjólstæðingum vel.  

Þjónustan í dag er enn stíluð inn á að konan sé aðalatriðið sem er í sjálfu sér ekki rangt en ekki má 

gleyma að búa einnig vel að maka þeirra. Víða erlendis fá feður til dæmis ekki að gista með móður og 

barni eftir fæðingu (Howarth o.fl., 2017). Á Landspítalanum sem er stærsti fæðingarstaður hér á 

Íslandi stendur feðrum til boða að gista en þó er ekki sjálfgefið að þeir fái rúm og þurfa þeir oft að gera 

sér hægindastól að góðu. Þeir fá ekki heitan mat og þurfa að greiða sérstaklega fyrir að fá að dvelja á 

sængurlegudeild með móður og barni. Í námi og starfi hefur höfundur fundið að óánægja er með 

þessa þætti og geta þeir hæglega ýtt undir þá upplifun feðra að þeir séu ekki mikilvægir þátttakendur í 

ferlinu.  

Í samantektinni kemur einnig fram að umhverfið hafi áhrif á upplifun feðra (Ásrún Ösp Jónsdóttir og 

Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2016; Kuliukas o.fl., 2015; Lindgren og Erlandsson, 2011; Newburn, 2012; 

Sweeney og O´Connel 2015; Symon o.fl., 2011; Tingstig o.fl., 2012) og má með einföldum leiðum 

stuðla að jákvæðari upplifun með breytingum á fæðingardeildum. Þar má nefna að mála veggi í róandi 

litum, setja upp myndir eða listaverk, hylja bráðabúnað eða fella inn í innréttingar að einhverju leyti og 

hafa rafkerti, lampa og jafnvel gerviblóm á stofum.  

Þá telur höfundur að mikilvægt sé að huga að skaðlegum áhrifum sem erfið fæðingarupplifun getur 

haft á feður og hvernig hægt sé að aðstoða þá. Í ungbarnavernd má leggja meiri áherslu á að skima 

fyrir fæðingarþunglyndi feðra. Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) og Gotland Male 

Depression Scale (GMDS) eru matskvarðar sem notaðir eru í þessum tilgangi. EPDS skalinn var 

þróaður til að mæla fæðingarþunglyndi mæðra en er einnig nýttur fyrir feður. GMDS skalinn var 

þróaður í sama tilgangi fyrir feður en hvorugur kvarðinn virðist þó vera fullnægjandi mælitæki 

samkvæmt niðurstöðum rannsóknar (Carlberg, Edhborg og Lindberg, 2018). Þrátt fyrir að þeir séu 

gagnlegir að einhverju leyti til að skima fyrir hugsanlegum vandamálum hjá feðrum er þó þörf á þróun 

betri matskvarða.  
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Fram kemur að feður hafa þörf fyrir samtal eftir fæðinguna (Johansson og Hildingsson, 2013; 

Kuliukas o.fl., 2015). Mögulegt er að bjóða upp á samtal í sængurlegu fyrir þá sem óska eftir því. Á 

Landspítalanum er þjónusta „Ljáðu mér eyra“ nú í boði fyrir móður eða foreldra sem þurfa aðstoð við 

að vinna úr erfiðum fæðingarreynslum. Þegar upplýsinga um þjónustuna er leitað á netinu er umfjöllun 

yfirleitt beint að móðurinni eða móður/foreldrum (Birna Ólafsdóttir, Guðlaug Pálsdóttir, Hrafnhildur 

Ólafsdóttir, Jóhanna V. Hauksdóttir og Valgerður Lísa Sigurðardóttir 2015; Emma Swift, 2015; Karitas 

Ívarsdóttir og Ragnheiður Bachmann, 2016; Ljósmóðir.is, e.d.). Ekki er tekið fram að feður geti komið 

einir í viðtöl óski þeir eftir því. Höfundur ræddi við Valgerði Lísu Sigurðardóttur ljósmóður á göngudeild 

mæðraverndar sem sinnir meðal annars þessarri þjónustu. Að hennar sögn stendur feðrum til boða að 

koma einir óski þeir eftir því og man hún eftir einu slíku tilfelli. Þá hafi nokkur pör komið í viðtal að 

frumkvæði föður. Ef faðir óskar eftir því að koma einn þarf móðir að gefa leyfi fyrir því ef nota á 

mæðraskýrsluna í viðtalinu. Að mati höfundar mætti auglýsa þessa þjónustu betur og taka fram að hún 

standi til boða fyrir mæður og/eða feður sem hafi slæma fæðingarreynslu (Valgerður Lísa 

Sigurðardóttir, munnleg heimild, 20. apríl 2018).  

Það að stuðla að bættri líðan föður í ferlinu og efla þátttöku hans í því getur í leiðinni stuðlað að 

betri útkomu hjá móður og barni. Því má segja að breytingar og umbætur á þjónustu til verðandi feðra 

gagnist fjölskyldunni allri og samfélaginu í heild. 

 

4.2.3 Takmarkanir 

Takmarkanir þessarar fræðilegu samantektar eru helst þær að við heimildaleit fundust fáar greinar 

sem fjalla um einstaka efnisþætti á nákvæman hátt. Þá er mikill fjöldi eigindlegra rannsókna og 

rannsókna með blönduðum aðferðum og ekki alltaf hægt að treysta á hlutleysi höfunda þegar unnið er 

úr svörum viðmælenda. Þá er misjafnt hversu stór og fjölbreyttur hópur viðmælenda eða 

rannsóknarþýða er sem getur haft áhrif á alhæfingargildi. Mikill skortur er á íslenskum heimildum og 

því ekki fullvíst hvaða þættir hafa áhrif á karlmenn í íslensku fæðingarumhverfi. Einnig er möguleiki að 

höfundur hafi misst af rannsóknargreinum í heimildaleitinni auk þess sem einungis einn höfundur las 

greinarnar og mat innihald þeirra.  
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Ályktanir  

Niðurstöður þessarar samantektar leiða í ljós að ýmsir samverkandi þættir geta haft áhrif á upplifun 

feðra í fæðingum. Ljóst er að með aukinni þátttöku feðra í barneignarferlinu er þörf á að huga vel að 

því hvernig upplifun þeirra er og hvort hætta sé á skaðlegum áhrifum á heilsu þeirra. Þá má sjá að 

þrátt fyrir að margt sé vel gert og að upplifun feðra sé að mestu leyti jákvæð er enn margt sem má 

bæta með einföldum hætti eins og bent var á í umræðukaflanum. Ljósmæður eru í lykilstöðu til að hafa 

áhrif á upplifun feðra. Leggja þarfi meiri áherslu á að fræða feður og styrkja þá í hlutverki 

stuðningsaðila. Þá má endurskoða uppbyggingu barneignarþjónustunnar með það að markmiði að 

bæta upplifun feðra og í leiðinni mæðra.   

Talsverður skortur er á nýlegum rannsóknargreinum sem miða að því að skoða upplifanir feðra af 

fæðingum og þá sérstaklega hér á landi. Áhugavert væri að skoða reynslu ljósmæðra hérlendis af því 

að vinna með feðrum á öllum stigum barneignarferlisins, skoða upplifun feðra af fræðslu og gagnsemi 

hennar fyrir þá og upplifun af meðgönguvernd og fæðingarþjónustunni. Að auki má skoða hvort 

fæðingarupplifunin hafi haft einhverjar afleiðingar fyrir heilsufar þeirra.  
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