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Útdráttur 

Heimildasamantekt þessi er lokaverkefni höfunda til B.S. prófs í hjúkrunarfræði. Tilgangur 

hennar er að varpa ljósi á upplifun og reynslu feðra í barneignarferlinu, ávinning þess að þeir 

séu virkir þátttakendur og hvernig fagfólk getur mætt þörfum þeirra. Viðhorf til þátttöku feðra 

í barneignarferlinu hefur breyst mikið á undanförnum árum og ólíkt fyrri kynslóðum þykir í 

dag sjálfsagt að þeir séu virkir þátttakendur í gegnum meðgöngu, í fæðingu og eftir fæðingu. 

Rannsóknir benda til þess að ávinningur þátttöku föðurs í barneignarferlinu sé margþættur og 

gagnast það móður, barni og ekki síst þeim sjálfum vel. Rannsóknir benda einnig til þess að 

þörfum þeirra er ekki mætt af heilbrigðisstarfsfólki og hægt er að styðja betur við þá og hvetja 

þá til virkari þátttöku. Höfundar telja ljósmæður í lykilstöðu í að fræða og efla feður í 

föðurhlutverkinu og að þeirra hlutverk er að veita þeim stuðning. Koma þarf auga á þarfir feðra, 

stuðla að jákvæðri reynslu og leita eftir úrræðum vegna vanlíðunar í kjölfar barneigna. Það er 

von höfunda að með samantekt þessari sé hægt að vekja athygli á mikilvægi þess styðja betur 

við feður í barneignarferlinu.  

 

Lykilhugtök: Ljósmóðurfræði, hjúkrunarfræði, feður, fæðingarreynsla, hlutverk feðra í 

fæðingu, fæðingarótti, fæðingarþunglyndi. 
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Abstract  

This thesis is a part of a Bachelor of Science degree in Nursing. The goal of this thesis is to 

provide a review on the existing data on fathers perspective and experience in the process of 

having a child, evidence on the benefits of their involvement in the process and how maternity 

professionals can meet their needs. Over the last decades, the father’s role in pregnancy and 

birth has been rapidly evolving and changing. Unlike last generations, the todays society 

expects fathers to play a full role throughout pregnancy, childbirth and thereafter. Research 

have shown significant evidence of the health and wellbeing that results from fathers 

involvement in maternity care. However, studies suggest that their needs are not met and more 

can be done to support their involvement in this process, specially by maternity services and 

by midwifes. The authors conclude that midwives play a key role in paternal support and are 

important to help fathers feel welcomed and involved during and after the birth.  Midwives can 

help promoting better birth and parenting experience as well improve mental health. The 

authors hope this thesis will rise awareness of the importance of paternal involvement and 

support in the process of birth.  

 

Key concepts: Midwifery, nursing, fathers, birth experience, fathers role in childbirth, fear of 

birth, postpartum depression.  
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1. Inngangur 

Þessi fræðilega heimildasamantekt er lokaverkefni tveggja fjórða árs nema til B.S. prófs 

í hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri. Verkefnið er unnið undir leiðsögn Hermanns 

Óskarssonar prófessors á heilbrigðisvísindasviði Háskólans á Akureyri og er Sigfríður Inga 

Karlsdóttir dósent á heilbrigðisvísindasviði Háskólans á Akureyri ráðgjafi. Í verkefninu er 

áherslan lögð á feður, fjallað er um undirbúning á meðgöngu, fæðingarreynslu feðra, 

fæðingarótta og fæðingarþunglyndi og áhrif barneigna á föðurinn. Einnig verður fjallað um 

þarfir og hlutverk feðra í fæðingu og ávinning þess að hann sé virkur þátttakandi í ferlinu. 

Fjallað verður um bakgrunn viðfangsefnisins, tilgang og markmið verkefnisins. Einnig 

verður rætt um hvaða gildi þessi heimildasamantekt hefur fyrir ljósmóður- og hjúkrunarfræði, 

meginhugtök í verkefninu eru skilgreind og greint frá því með hvaða hætti heimilda var aflað.  

 

1.1 Bakgrunnur 

Hlutverk feðra í barneignarferlinu hefur breyst mikið í gegnum árin en í dag þykir sjálfsagt 

að þeir séu viðstaddir fæðinguna og styðji við konuna á fæðingarstofunni sem og á 

meðgöngunni (Coutinho o.fl., 2016). Faðirinn undirbýr sig líkt og móðirin á meðgöngu fyrir 

föðurhlutverkið og fara þeir gjarnan með móðurinni í meðgönguvernd til ljósmóður 

(Lowdermilk, Perry, Cashion og Alden, 2012). Feður geta fundið fyrir fæðingarótta og 

fæðingarþunglyndi líkt og mæður og verið ráðvilltir hvernig stuðning þeir geta veitt móðurinni 

í fæðingunni (Hildingsson, Johansson, Fenwick, Haines og Rubertsson. 2014a). Þeir þurfa 

leiðsögn frá ljósmóður og upplýsingar á meðan á fæðingu stendur um framgang mála og 

sérstaklega ef einhver vandamál koma upp (Eggermont, Beeckman, Van Hecke, Delbaere og 

Verhaeghe. 2017).   
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Í þessari ritgerð er notað orðið faðir þó að höfundar hefðu kosið að fjalla um maka eða 

stuðningsaðila almennt þar sem samband þeirra sem eignast barn er ekki alltaf á milli konu og 

karlmanns og lítum við svo á að þetta hlutverk sé ekki kynbundið. Mikill meirihluti rannsókna 

beinist einungis að feðrum og því var ákveðið að fara þá leið. 

Við gerð ritgerðarinnar varð höfundum ljóst að samskipti á milli fagaðila og föður hefur 

áhrif á upplifun og reynslu í barneignarferlinu. Þarfir feðra eru margvíslegar og þarf ljósmóðir 

að koma auga á þær og geta veitt einstaklingsmiðaða þjónustu. Fæðingarótti og 

fæðingarþunglyndi greinist einnig hjá feðrum þó það sé algengara hjá mæðrum og reynist 

erfiðara að bera kennsl á það hjá feðrum.  

 

1.2 Tilgangur heimildasamantektar 

Með þessari heimildasamantekt vilja höfundar varpa ljósi á upplifun og reynslu feðra í 

barneignarferlinu og hvernig hægt sé að mæta þörfum þeirra. Einnig viljum við vekja fagfólk 

til umhugsunar um hvernig hægt sé að styðja betur við bakið á feðrum á þessum tímamótum í 

lífi þeirra. 

 

1.3 Gildi fyrir hjúkrunar- og ljósmóðurfræði 

Það er mat höfunda að þjónusta gagnvart feðrum í barneignarferlinu hefur verið 

ábótavant í gegnum tíðina en á undanförnum árum virðist vera vitundarvakning meðal 

heilbrigðisstarfsfólks, foreldra og almennings almennt. Geðtengsl feðgina/feðga virðast 

styrkjast eftir því sem faðirinn tekur virkari þátt í barneignarferlinu í heild, þess vegna er 

ávinningur þess að feður séu virkir þátttakendur í lífi barna sinna frá upphafi mikill 

(Ramchandani o.fl., 2008). Samfélagsleg sjónarmið gagnvart þátttöku feðra eru misjöfn og 

ekki eins á heimsvísu og spila margir þættir þar inn í. Fjölskyldumynstur hefur breyst mikið í 
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tímanna rás og þörf á að viðhorf varðandi þátttöku feðra í fæðingu jafnt og uppeldinu fylgi 

með. 

Niðurstöður þessarar heimildasamantektar geta ljósmæður nýtt til að koma betur auga 

á þarfir feðra í barneignarferlinu til að veita þeim betri þjónustu. Höfundar vilja vekja fagfólk 

til umhugsunar um að upplýsingagjöf og stuðningur er feðrum mikilvægur og þurfa þeir á því 

að halda jafnt og mæður. 

 

1.4 Rannsóknarspurningar 

Með þessari fræðilegu heimildasamantekt vildu höfundar skoða upplifun og reynslu 

feðra í barneignarferlinu og áhrifin sem þátttaka þeirra hefur á þá sjálfa, móður og barn. 

Höfðum við því eftirfarandi rannsóknarspurningu að leiðarljósi við vinnslu þessa verkefnis: 

• Hver er upplifun, reynsla og áhrif af þátttöku feðra í barneignarferlinu? 

 

1.5 Skilgreining meginhugtaka 

Fæðingarreynsla: Upplifun foreldra af fæðingu barns sem getur verið bæði jákvæð og 

neikvæð. Reynsla sem yfirleitt gleymist seint, hvort sem hún skilur eftir sig jákvæðar eða 

neikvæðar tilfinningar. Oft getur reynst gott að tjá tilfinningar sínar varðandi fæðingarreynslu 

ef reynslan er erfið til að skilja og vinna úr tilfinningum og hegðunarmynstri sem kann að 

þróast í kjölfarið, bæði svo það valdi ekki sálrænum eða tilfinningalegum skaða eða hafi áhrif 

á síðari barneignir (Lowdermilk o.fl., 2012). 
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Fæðingarótti: Hræðsla við fæðingu. Hægt er að lýsa fæðingarótta sem kvíðaröskun eða fælni 

við fæðingu. Getur komið fram sem líkamlegar kvartanir, einbeitingarskortur, truflun við vinnu 

og athafnir daglegs lífs og óskir um keisaraskurð. Getur verið vegna hræðslu við sársauka, 

tengt persónuleika, kvíða fyrir foreldrahlutverki, vöntun á stuðningi eða fyrri reynslu af 

fæðingu (Saisto og Halmesmäki, 2003). 

Fæðingarþunglyndi: Vanlíðan, depurð og/eða lágt geðslag í tengslum við fæðingu barns. 

Einkenni geta komið fram á seinni hluta meðgöngu eða fyrsta mánuði eftir fæðingu barns 

(O‘Hara og Swain, 1996). 

Stuðningur á meðgöngu og í fæðingu: Er þrenns konar: Aðstoða við verk, tilfinningalegur 

stuðningur til dæmis virk hlustun, að sýna skilning og að veita upplýsingar og ráðgjöf til 

foreldra (Stapleton o.fl., 2012). 

Tengslamyndun: Tengslamyndun myndast með ferli tengsla en fyrstu klukkustundirnar í lífi 

barns eru sérlega mikilvægar þar sem foreldrar þurfa að vera í nánum tengslum við barnið 

(Lowdermilk o.fl., 2012). Markmiðið með tengslamyndun er að veita barninu 

öryggistilfinningu og vernd. Gæði tengsla milli foreldris og barns getur spáð fyrir um 

tilfinningalega líðan og félagsfærni seinna í lífi barnsins (Benoit, 2004). 

Meðgönguvernd: Skipulagðar heimsóknir verðandi mæðra/foreldra til ljósmóður þar sem veitt 

er fræðsla um meðgöngu og fæðingu. Markmiðið er að stuðla að heilbrigði móður og barns, 

veita stuðning og ráðgjöf, greina áhættuþætti og bregðast við þeim (Heilsugæslan, e.d.). 
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1.6 Heimildaöflun og leitarorð 

Lagt var upp með að styðjast við íslenskar og erlendar rannsóknagreinar, ritrýndar 

bækur og klínískar leiðbeiningar frá landlæknisembætti. Við heimildaleit var aðallega notast 

við gagnasöfnin Cinahl (Ebsco Host), Academic Search Premier, ScienceDirect, PubMed og 

Leitir.is.  

Íslensku leitarorðin sem notast var við voru ljósmóðurfræði, fæðingarreynsla feðra, 

fæðingarótti feðra og fæðingarþunglyndi feðra. Erlend leitarorð voru meðal annars midwifery, 

father, birth experience, involvement, support from father in birth, prenatal fear og postpartum 

depression.  
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2. Upplifun feðra af barneignarferlinu 

Í þessum kafla verður farið yfir víðan völl og athyglinni beint að rannsóknum á upplifun 

feðra af barneignarferlinu. Fjallað verður um viðhorf til þátttöku feðra á meðgöngu og í 

fæðingu, undirbúning fyrir föðurhlutverkið, fæðingarreynslu og hvað getur haft neikvæð áhrif 

á hana. Fæðingarótti og fæðingarþunglyndi feðra er skoðað og hvaða úrræði eru í boði. Sjónum 

er beint að þörfum feðra í fæðingu, stuðningi sem þeir veita og áhrif hans á móðurina. Að 

lokum er fjallað um ávinning þess að feður taki virkan þátt í ferlinu. 

  

2.1 Viðhorf til þáttöku feðra 

Samfélagið hefur tekið miklum breytingum hvað varðar viðhorf til þátttöku feðra í 

barnsfæðingum frá því um miðbik nítjándu aldar, þegar feður héldu ótrauðir áfram vinnu þrátt 

fyrir að konan var í fæðingu. Þeirra hlutverk í fæðingunni var að aðstoða með því að undirbúa 

nærumhverfi konunnar, til dæmis að kveikja eld og sjóða vatn. Hér áður fyrr virtist samfélagið 

hafa sterkar skoðanir á því að feður væru ekki viðstaddir fæðingar barna sinna af ótta við að 

þeir myndu sýkja konu og nýfætt barn, verða fráhverfir kynlífi með konu sinni eða þola illa að 

sjá blóð og aðra líkamsvessa sem fylgja barnsfæðingum (Bedford og Johnson, 1988).  

Í dag þykir sjálfsagt í flestum löndum að faðirinn sé viðstaddur fæðinguna og er 

ávinningur af því mikill bæði fyrir móður og föður hvað varðar tilfinningalegan stuðning og 

tengslamyndun sem fylgir foreldrum gegnum lífið. Einnig er tilfinningalegur ávinningur mikill 

fyrir feður af því að taka þátt og hefur það sýnt sig að tengslamyndun styrkist, þeir eflast í 

feðra- og stuðningshlutverkinu auk þess sem þakklæti er þeim ofarlega í huga. Þeir finna fyrir 

auðmýkt gagnvart því að fá að deila þessu augnabliki með konu sinni, að fá að annast nýfætt 

barn sitt og að hafa hlutverk inni á fæðingarstofunni, til dæmis með því að fá að skilja á milli 

móður og barns (Coutinho o.fl., 2016). 
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Á undanförnum árum hefur orðið mikil vitundarvakning meðal almennings gagnvart 

þátttöku feðra í uppeldi og víðsvegar um heiminn taka feður fæðingarorlof og taka virkan þátt 

í uppeldi barna sinna. Enn tíðkast það ekki á heimsvísu að feður eigi rétt á launuðu orlofi í 

tengslum við fæðingu barns og eru viðhorf almennings til þess misjöfn. Hins vegar virðist 

viðhorf almennings vera að taka breytingum til hins betra varðandi þessi málefni og því ber að 

fagna. Ýmsar ástæður geta verið fyrir því að feður kjósa að taka ekki fæðingarorlof og má sem 

dæmi nefna tekjuskerðingu og hræðslu við að skaða starfsframa eða minnka líkur á framgangi 

í starfi ef þeir hverfa á brott af vinnumarkaði tímabundið. Hvort lengra fæðingarorlof feðra hafi 

afgerandi áhrif á afdrif barnsins í framtíðinni hefur enn ekki verið rannsakað nægilega vel. Eins 

er óljóst hvort tengsl séu milli lengra fæðingarorlofs og þátttöku feðra í uppeldinu á seinni 

árum. Erlendar rannsóknir benda til þess að aukning er á því að feður taka sér frí eftir fæðingu 

barns, allt frá tæpri viku (64%) yfir í rúmar tvær vikur (36%) og virðast vera sterk tengsl milli 

töku fæðingarorlofs og tekna feðra. Tekjuhærri feður virðast taka lengra fæðingarorlof og taka 

virkari þátt í umönnun barns síns (Nepomnyaschy og Waldfogel, 2007). 

 

2.2 Undirbúningur og væntingar á meðgöngu 

Þungun hefur áhrif á alla fjölskyldumeðlimi og verður hver og einn að aðlagast 

hugmyndinni um nýjan fjölskyldumeðlim á sinn hátt. Fyrir flesta feður er þungunin tími 

undirbúnings fyrir föðurhlutverkið og afla þeir sér þekkingar á meðan meðgöngunni stendur. 

Feður geta einnig upplifað einkenni meðgöngu eins og ógleði, þyngdaraukningu og önnur 

líkamleg einkenni. Þeir undirbúa sig að mörgu leiti á svipaðan hátt og móðir undirbýr sig fyrir 

móðurhlutverkið, hugsa um og ímynda sér hvernig feður þeir ætla sér að verða. Tengsl föður 

við barnið hefjast á meðgöngu og geta verið jafn sterk og tengsl móður við barn. Feður kyssa 

og strjúka kvið móðurinnar, syngja og tala við barnið og finna fyrir hreyfingum þess. Með 

þessu styrkjast tengslin við barnið og verður enn raunverulegra að föðurhlutverkið sé handan 
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við hornið. Þegar síga fer á seinni hluta meðgöngunnar vakna spurningar um þarfir hins 

nýfædda barns. Hægt er að skoða fæðingarstofuna, fara á námskeið um fæðingar, fá 

upplýsingar um hvað tekur við eftir að barnið er fætt og fá fræðslu frá ljósmóður í 

meðgönguvernd (Lowdermilk o.fl., 2012). Margir undirbúa heimilið fyrir komu barnsins, setja 

nauðsynjar í tösku fyrir sjúkrahúsdvöl og kynna sér leiðina á sjúkrahúsið. Erfiðara er að 

undirbúa sig andlega en hluti af því er að leiða hugann að fyrstu stundinni með barninu 

(Ledenfors og Berterö, 2016). 

Sænsk rannsókn á reynslu feðra af fæðingarnámskeiðum frá árinu 2006 sýndi að 

námskeiðin hjálpuðu til við undirbúning fyrir fæðinguna að einhverju leiti. Notast var við 

fyrirbærafræði (e. phenomenology), og tekin voru viðtöl við tíu feður tveimur til fjórum 

mánuðum eftir fæðingu barns þeirra og viðtölin greind og fundin þemu. Helstu niðurstöður 

leiddu í ljós að upplifun feðranna af fæðingarnámskeiðum var að kastljósið beindist að 

móðurinni, ekki þeirra hlutverki í fæðingunni og að upplýsingar sem þeir öfluðu sér annars 

staðar frá höfðu sömu þýðingu fyrir þá og fræðslan á námskeiðinu. Engin sérstök fræðsla var 

fyrir feðurna og fannst þeim vanta efni um föðurhlutverkið. Það kom þó fram að þeim fannst 

námskeiðin hentug leið til að fá upplýsingar um fæðinguna. Feðurnir tóku fram að á þessu 

tímabili eru þeir að styðja við og aðstoða konuna og barnið. Fræðslan hjálpaði þeim að sjá 

framtíðina fyrir sér og undirbúa sig fyrir fæðinguna, óvæntar og erfiðar uppákomur sem gætu 

komið upp á meðan henni stæði og einnig vikurnar þar á eftir. Þeim fannst einnig hjálplegt að 

heyra reynslu annarra foreldra á námskeiðinu sem höfðu gengið í gegnum fæðingu og 

einhverjir höfðu orð á því að umræðuhópur með öðrum verðandi feðrum gæti reynst þeim betur 

en námskeiðið (Premberg og Lundgren, 2006).  

Í rannsókn Chandler og Field (1997) voru væntingar feðra til yfirvofandi barnsfæðingar 

skoðaðar. Gögnum var aflað með hálfstöðluðum (e. semi structured) einstaklingsviðtölum sem 

fóru fram á heimili feðranna á 35. til 37. viku meðgöngunnar og svo aftur þegar barnið hafði 
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náð fjögurra vikna aldri. Spyrjandi skoðaði bæði yrt og óyrt tjáskipti og ef upp komu vafamál 

þegar verið var að vinna úr niðurstöðum var haft samband við þátttakendur í gegnum síma. 

Feðurnir voru beðnir um að halda dagbók á þessum tíma þar sem þeir áttu að punkta niður 

tilfinningar sínar, hugsanir og væntingar til ófædds barns. Einungis tveir af sautján 

þátttakendum skráðu samviskusamlega í bókina en báðir neituðu þeir að deila innihaldinu með 

spyrjanda. Niðurstöður leiddu í ljós að feður álitu sig sem hluta af teymi (e. laboring couple) 

og álitu sem svo að heilbrigðisstarfsmenn horfa á hlutverk feðra sem stuðning gagnvart móður 

í barneignarferlinu. Úrtakið var fremur einsleitt, karlmenn á aldrinum 30 til 42 ára og allir að 

ganga í gegnum barneignarferlið í fyrsta sinn. Í fyrsta viðtali komu væntingar feðra skýrt fram 

þar sem þeir vonuðust eftir útskýringum og fræðslu frá heilbrigðisstarfsfólki en á sama tíma 

óttuðust þeir ágreining við starfsfólk. Í viðtalinu eftir fæðingu barnsins tóku feðurnir skýrt fram 

að þeim fannst þeir ekki hafa fengið nægilega góðar upplýsingar og starfsfólk ekki gefið þeim 

nægilega mikinn gaum í barneignarferlinu. Einnig virtust þeir óttaslegnari en þeir áætluðu og 

töluðu þeir um þörf fyrir að fela tilfinningar sínar fyrir móðurinni auk þess sem þeir töldu 

barneignarferlið krefjast meiri vinnu af þeirra hálfu en þeir höfðu áætlað. Þegar allt var 

yfirstaðið upplifðu þeir létti (Chandler og Field, 1997). 

 

2.2.1 Meðgönguvernd 

Tilgangur með meðgönguvernd er að fyrirbyggja og koma auga á vandamál, fylgjast 

með vexti og þroska fósturs, fræða og undirbúa foreldra fyrir fæðinguna. Hér á landi voru fyrstu 

leiðarvísar lagðir að skipulagðri meðgönguvernd fyrir konur búsettar í Reykjavík árið 1928 af 

hjúkrunarfélaginu Líkn (Helga Gottfreðsdóttir, 2001). Í dag er stuðst við klínískar leiðbeiningar 

frá Embætti landlæknis (Arnar Hauksson o.fl., 2008). 

Frumbyrjur eiga rétt á tíu heimsóknum til ljósmóður og fjölbyrjur sjö svo framarlega 

sem engir áhættuþættir eru til staðar. Í fyrstu heimsókn, sem yfirleitt er framkvæmd í kringum 
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tólftu viku meðgöngu, ættu foreldrar að fá fræðslu um við hverju má búast á meðgöngunni, 

hvað ber að forðast og hvernig skipulag meðgönguverndar er. Einnig er mældur blóðþrýstingur, 

skimað fyrir próteini í þvagi, blóðflokkað, skimað fyrir lifrabólgu B, HIV, rauðum hundum, 

sýklamigu og sárasótt, auk þess sem ljósmæður skima fyrir áhættuþáttum á líkama, sál og 

nærumhverfi svo hægt sé að veita viðeigandi meðferð frá upphafi. Beiðni og fræðsla um 

ómskoðun á meðgöngu fer einnig fram í fyrstu heimsókn þar sem foreldrar fá upplýsingar um 

hnakkaþykktarmælingu þar sem skimað er fyrir Down-heilkenni og öðrum litningafrávikum 

auk lengdarmælingu fósturs sem ákvarðar meðgöngulengd. Tvær ómskoðanir eru gerðar á 

meðgöngunni, annars vegar á viku 12 til 14 og hins vegar á viku 19 til 20 og teljast þær ekki 

til fjölda skipta sem konan á í meðgöngueftirliti (Arnar Hauksson o.fl., 2008).  

Ávinningur feðra af því að taka virkan þátt í heimsóknum í meðgönguvernd og mæta á 

fæðingarnámskeið er mikill, þeir þroskast og tengslamyndun gagnvart barni styrkist. Með 

virkri þátttöku feðra á meðgöngu undirbúa þeir sig fyrir föðurhlutverkið og móta sig að því svo 

þeir séu tilbúnir að uppfylla þær skyldur sem fylgja því að ala upp barn. Einnig getur verið 

yfirþyrmandi fyrir verðandi móður að mæta ein í skoðun og getur reynst gott að hafa verðandi 

föður með til að deila gleði gagnvart nýju hlutverki sem foreldrar jafnt og áhyggjum ef þörf er 

á rannsóknum í tengslum við þroska fósturs eða heilsu móður. Einnig spilar heilsulæsi foreldra 

stórt hlutverk í að meðtaka og skilja fræðslu sem ljósmóðirin veitir og þá er gott að hafa 

stuðning frá verðandi föður og að þora að biðja um nánari útskýringar (Draper og Ives, 2013). 

Feður vilja vera til staðar alveg frá byrjun en upplifa sig oft hundsaða af heilbrigðisstarfsfólki 

(Deave, Johnson og Ingram, 2008). 

Upplifun og reynsla ljósmæðra á veittum stuðningi til feðra og hvatningu til þátttöku í 

meðgönguvernd var rannsökuð árið 2016 í megind- og eigindlegri rannsókn með 106 

áströlskum ljósmæðrum sem unnu í meðgönguvernd. Svöruðu þær spurningarlista og tekin 

voru viðtöl við 13 af þessum 106 ljósmæðrum. Niðurstöður sýndu að allir þátttakendur voru 
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sammála um að hvetja og fá feður til að taka þátt í ferlinu væri hlutverk þeirra sem ljósmæður. 

Ljósmæðurnar voru öruggar að kenna feðrum en tóku fram að mikilvægt væri að fá tækifæri 

til að fara á námskeið og fá fræðslu til að öðlast meiri færni í að fá feður til að taka þátt. 

Meirihluti þeirra (83%) hafði aldrei fengið neina þjálfun eða leiðbeiningar hvernig ætti að 

vinna með feðrum. Óskað var eftir meiri tíma í meðgönguvernd með feðrum til að geta sinnt 

þeim betur. Meirihluti ljósmæðra sögðust taka fram hversu mikilvægt hlutverk föðurs væri 

þegar þær ræddu við verðandi foreldra um meðgönguna, fæðingu og umönnun barnsins. Til 

dæmis að veita föður verkefni þegar móðirin er í hríðum eins og að gefa henni að drekka, nudda 

hana og halda í hönd hennar. Með þessu sögðu ljósmæðurnar að þetta væri leið til að feðurnir 

tengdu við föðurhlutverkið. Allar ljósmæðurnar sögðu að þær ræddu um hlutverk föðurs sem 

nauðsynlegt ekki bara mikilvægt. Einnig kom fram að þeim fannst fæðingarnámskeið ekki 

höfða nóg til feðra og ekki höfða til þeirra áhyggja og vangaveltna. (Rominov, Giallo, 

Pilkington og Whelan, 2017). 

 

2.3 Fæðingarreynsla feðra 

Að eignast barn er stór stund í lífi fólks. Það þykir sjálfsagður hlutur að faðirinn sé 

viðstaddur og búist er við að hann styðji konuna í fæðingunni með því að vera við hlið hennar 

(Premberg, Carlsson, Hellström og Berg, 2011). Upplifun feðra af fæðingunni tengist oft 

erfiðum tilfinningum, er þeim krefjandi og eru sterk tengsl á milli þess hvernig framgangur 

fæðingar er og upplifun föðurs. Ef fæðingin er um fæðingarveg og án inngripa þá er reynsla 

hans jákvæðari (Johansson, Rubertsson, Rådestad og Hildingsson, 2012). Mikilvægur þáttur í 

jákvæðri upplifun eru góðar upplýsingar um framgang fæðingarinnar og stuðningur frá 

ljósmóður, þá sérstaklega við feður sem eru að eignast sitt fyrsta barn (Eggermont o.fl., 2017; 

Hildingsson, Cederlöf og Widén, 2011). Feður upplifa öryggi þegar ljósmóðir er inni á 

fæðingastofunni (Bäckström og Wahn. 2011; Hildingsson o.fl., 2011), hún þarf ekki að tala við 
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þá eða aðstoða, nóg er að hún sé til staðar og vita að hægt sé að leita til hennar (Bäckström og 

Wahn. 2011). 

Feður sem eignast sitt fyrsta barn fara í gegnum ferli sem er þeim nýtt í óþekktu 

umhverfi fæðingastofunnar. Þeir hafa samskipti við ókunnugt fólk og þurfa að vinna með þeim. 

Væntingar og kvíði eru til staðar þar sem allt getur gerst í fæðingu og veldur það þeim óöryggi. 

Að vera við hlið konunnar þýðir að vera til staðar í krefjandi aðstæðum en með aðstoð 

ljósmóður getur upplifunin verið þeim hamingjurík og örugg. Þegar útvíkkun er að ljúka og 

barnið fer að koma í heiminn þá er algengt að feður upplifi hræðslu. Að hugsa um fæðingu sem 

náttúrulegt ferli og hluta af lífinu, að sársaukinn sem konan upplifir sé ekki hættulegur og varir 

stutt veitir þeim huggun þegar þeir eru varnarlausir og geta lítið annað gert en að styðja við 

konuna (Ledenfors og Berterö 2016). 

Það að konan fær ekki bestu mögulegu umönnun af hendi heilbrigðisstarfsfólks, 

ljósmóðir sé ekki til staðar og faðirinn sé ekki virkur þátttakandi í ferlinu getur tengst neikvæðri 

fæðingarreynslu feðra. Áhaldafæðing eða þegar fæðingin endar brátt í keisaraskurði tengist 

einnig neikvæðri upplifun feðra (Johansson o.fl. 2012). Áhaldafæðingar hafa sterk áhrif á 

tilfinningar föðursins og sú reynsla oft skilgreind sem dramatískur endir á fæðingunni og 

lokaúrræði til að koma barninu í heiminn. Þetta kallar á fleira fagfólk inn á fæðingastofuna og 

faðirinn þarf að treysta þeim fullkomlega. Einnig finnur konan oft fyrir miklum sársauka og 

reynist það feðrum erfitt. Stuðningur við föðurinn dagar oft uppi við slíkar aðstæður og ekki er 

möguleiki fyrir hann að taka virkan þátt í ferlinu ef þess er óskað (Zwedberg, Bjerkan, Asplund, 

Ekéus og Hjelmsted, 2015). 

Í eigindlegri rannsókn Erlandsson og Lindgren (2009) voru tekin viðtöl við 16 feður á 

aldrinum 28 til 54 ára, átta til sextán vikum frá fæðingu barns þeirra. Rannsóknin var 

framkvæmd í Svíþjóð og voru það sex ljósmæður sem fundu þátttakendur fyrir rannsakendur. 

Aðferðafræðin sem notast var við var fyrirbærafræði (e. phenomenology), viðtölin voru greind 
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og fundin fjögur þemu. Fyrsta þemað var að við fæðingu barnsins fundu feður að þeir tilheyrðu 

móðurinni og barninu og þeir elskuðu barnið skilyrðislaust. Annað þema var að sýn þeirra á 

lífið breyttist við fæðingu barnsins og þeir fóru yfir sína barnæsku og uppeldi. Þeir upplifðu 

sig þroskast sem persónur og jafnvel grétu þó að í þeirra uppvexti var ekki talið eðlilegt að 

gráta. Þriðja þemað var að athyglin var á móðurina og fæðingin snérist um að veita henni 

stuðning. Þeir reyndu að róa hana með snertingu og tali og lýstu því hvernig móðirin upplifði 

mikinn létti og spennan hvarf þegar hún fékk barnið í fangið. Fjórða þemað var að þetta var 

áhrifamikil reynsla fyrir feðurna. Þeim þótti reynslan yfirþyrmandi, en þegar þeir heyrðu barnið 

gráta þá rann upp fyrir þeim að þeir væru orðnir feður. Umfram allt var hamingjunni sem fylgdi 

því að barnið fæddist lýst sem ólýsanlegri og eitthvað sem þeir höfðu aldrei upplifað áður. 

Þegar feðurnir litu barnið augum í fyrsta sinn var upplifunin dásamleg og eitthvað sem þeir 

vildu muna það sem eftir var. Barnið var loks nær þeim eftir að hafa verið í móðurkviði og 

lýstu þeir útliti barnanna með mismunandi hætti. Þeir héldu aftur tárunum og komu ekki upp 

einu orði en eftir aðeins nokkrar mínútur upplifðu þeir sig fá stjórnina aftur og gátu talað við 

móðurina og starfsfólk á fæðingarstofunni. Niðurstöðurnar gefa til kynna að augljóst er að 

fæðingarreynsla feðra er þeim mikilvæg og gott er að leyfa fjölskyldunni að njóta augnabliksins 

án utanaðkomandi áreitis (Erlandsson og Lindgren, 2009). 

Rannsókn á upplifun feðra af fæðingu þar sem notuð var sogklukka var framkvæmd í 

Stokkhólmi í Svíþjóð árið 2013. Tekin voru hálfstöðluð viðtöl (e. semi structured) við tíu feður 

sem höfðu verið viðstaddir fæðingu með sogklukku, móðirin gekk fulla meðgöngu, barnið var 

við góða heilsu við útskrift af sjúkrahúsinu og var ekki lagt inn á nýburagjörgæslu. Meirihluti 

viðtala fór fram á heimili þátttakenda, þau greind og fundin fjögur þemu. Fyrsta þemað var ósk 

til að vera þátttakandi. Það var ljóst út frá öllum viðtölunum að feðurnir einbeittu sér að styðja 

móðurina en voru óvissir hvort það bar árangur. Þátttaka þeirra breyttist eftir að ljóst var að 

nota þurfti sogklukku annað hvort vegna þess að drífa þurfti barnið í heiminn eða vegna þess 
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að aðstæðurnar höfðu þau áhrif að þeir gátu ekki veitt jafn mikinn stuðning. Þó þeir væru 

viðstaddir þá voru þeir ekki eins virkir þátttakendur og áður. Ef þeir treystu ljósmóðurinni og 

hennar hæfni þá voru þeir rólegri í þessum erfiðu aðstæðum. Að fá upplýsingar um hvað væri 

að gerast var þeim mikilvægt en sumir feður upplifðu að fá ekki hreinskilið svar um stöðu mála 

eða þeim gefin fölsk von. Sumir feður fengu þær upplýsingar að móðir og barn væru ekki í 

hættu en túlkuðu líkamstjáningu og hegðun starfsfólks þannig að eitthvað hefði farið úrskeiðis. 

Þeir hefðu viljað fá nákvæmar upplýsingar frá fagfólkinu. Annað þema var að þeir upplifðu 

kvíða þegar þeir fylgdust með þegar sogklukkan var notuð. Það tók mikið á feðurna að standa 

við hlið móðurinnar meðan hún fann fyrir sársauka og þreytu. Andrúmsloftið í 

fæðingarstofunni breyttist þegar ákveðið var að nota sogklukku, margt fólk kom inn og varð 

mikil ringulreið. Þeir fundu þó fyrir létti að fæðingin var brátt á enda. Þriðja þemað var órólegar 

tilfinningar sem feðurnir fundu fyrir. Þeim fannst notkun sogklukku jaðra við ofbeldi og voru 

mjög hræddir um að barnið myndi meiðast. Þetta fékk mjög á nokkra feður, þeir drógu sig í 

hlé, tíminn stöðvaðist og sumum leið eins og líða myndi yfir þá. Þegar barnið var fætt þá fundu 

þeir fyrir hamingju og kom þeim á óvart hve sterkar tilfinningarnar voru. Þeir brugðust við 

öllum viðbrögðum barnsins eins og gráti og öskrum og leið betur þegar starfsfólkið sagði að 

barninu liði vel. Fjórða og síðasta þemað var hugsanir um afleiðingar fæðingarinnar. Blendnar 

tilfinningar voru til fæðingar annars barns í framtíðinni og höfðu þeir flestir lítið hugsað um 

það. Feðurnir í rannsókninni fóru frá því að vera virkir þátttakendur og styðja móðurina yfir í 

að sitja hjá og fylgjast með. Þeir hefðu viljað vera betur upplýstir og voru þeir hræddir um 

afleiðingar þess að nota sogklukku fyrir móður og barn (Zwedberg o.fl., 2015). 

Feður upplifa meiri tilfinningar í fæðingunni en þeir höfðu gert sér í hugarlund, léttir 

yfir því að sársauki móðurinnar sé á enda en á sama tíma áhyggjur yfir því að það sé í lagi með 

barnið meðan þeir bíða eftir grátinum (Ledenfors og Beterö, 2016; Poh, Koh, Seow og He, 

2014). Þeir gera sér oft ekki grein fyrir því hve mikilvægt hlutverk þeirra er í fæðingunni fyrr 



 15 

en eftir að hún hefur átt sér stað. Hlutverk þeirra er að styðja við konuna og þeir gera það með 

því að vera til staðar, hjálpa henni að slaka á milli samdrátta, anda með henni og vera andlegur 

og líkamlegur stuðningur í öllu ferlinu (Ledenfors og Beterö, 2016).  

 

2.3.1 Þarfir feðra í fæðingu 

Þarfir feðra á meðan konan er með hríðar og á meðan fæðingu stendur eru margþættar. 

Hinn tilvonandi faðir leitast eftir að vera stuðningur fyrir konuna og þarfnast staðfestingar á 

hlutverki sínu sem stuðningsaðili, þegar hann efast um sig eykur það óöryggi hans í 

fæðingunni. Þetta ferli er umbreyting fyrir hinn tilvonandi föður og fylgja því sterkar 

tilfinningar (Ledenfors og Berterö 2016; Bäckström og Wahn. 2011; Premberg o.fl. 2011). 

Skilningur á ferli fæðingar er ekki alltaf til staðar og hann getur upplifað hræðslu, sérstaklega 

ef eitthvað kemur upp á og fleira starfsfólk kemur inn og aðstoðar. Hann hefur þörf fyrir skýrar 

upplýsingar um hvað sé að gerast og af hverju. Það dregur úr hræðslu og varnarleysi föðursins. 

(Ledenfors og Berterö, 2016). 

Þversniðsrannsókn (e. cross sectional story) var framkvæmd árið 2014 þar sem þarfir 

feðra í fæðingu voru athugaðar. Spurningarlistar voru lagðir fyrir 85 feður sem dvöldu á 

fæðingardeild eftir fæðingu barns þeirra á ónefndum sjúkrahúsum í Belgíu. 72 feður svöruðu 

og niðurstöður leiddu í ljós að feður tjáðu oftar þörf fyrir að fá góðar upplýsingar en að vera 

með fyrri reynslu af fæðingu og taka virkan þátt. Að taka virkan þátt í fæðingunni var skilgreint 

sem þrír samtvinnaðir þættir. Að eiga bein samskipti við móðurina og ljósmóður meðan á 

fæðingu stendur, með því að veita umönnun eða hjálpa við verk sem framkvæmd eru og að 

vera til staðar með beinum eða óyrtum samskiptum og ábyrgð. Hlutverk föðursins í gegnum 

ferlið er að taka ábyrgð á því að móðurinni er veitt sú umönnun og hjúkrun sem hún þarf. 

Upplýsingar sem meirihluti feðranna sem tóku þátt í rannsókninni vildu fá voru verklagsreglur 

sem fylgt var eftir, upplýsingar um framgang fæðingarinnar, upplýsingar um tæknilegan búnað 
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sem notaður var og upplýsingar um hvernig þeir gætu verið þátttakandi í fæðingunni. Þessi 

þörf fyrir upplýsingar var ekki alltaf uppfyllt af ljósmóður og í meira en helmingi tilfella fengu 

þeir upplýsingar sem þeir töldu enga þörf á. Upplýsingaþörf fór einnig eftir menntun og hvort 

faðirinn ætti börn fyrir. Þeir sem voru með lægra menntunarstig höfðu þörf fyrir ítarlegri 

upplýsingar og einnig þeir sem voru að eignast sitt fyrsta barn. Gift pör höfðu minni þörf fyrir 

upplýsingar en pör í sambúð um hvernig hægt væri að veita andlegan og líkamlegan stuðning. 

Ljósmæður þurfa því að mæta mjög ólíkum þörfum og mikilvægt fyrir feður að tjá þarfir sínar 

(Eggermont o.fl., 2017). 

Megindleg rannsókn Bäckström og Wahn, framkvæmd árið 2006 skoðaði stuðning 

ljósmóður við feður í fæðingu. Tekin voru viðtöl við tíu sænska feður sem höfðu eignast sitt 

fyrsta barn um það bil viku áður. Helstu niðurstöður voru þær að feðurnir vildu að 

ljósmæðurnar myndu segja þeim að þeim óspurðum hvað væri að gerast í fæðingunni og af 

hverju. Þeir vildu einnig geta spurt spurninga hvort sem þær væru mikilvægar eða ekki og fá 

hreinskilið svar frá ljósmæðrum og að þær sýndu þeim skilning. Þegar feðurnir fengu svör frá 

ljósmæðrum upplifðu þeir betri stuðning en þegar þeir upplifðu sig ekki hafa rétt til að spyrja 

spurninga. Þeim fannst nauðsynlegt að ljósmæður leiðbeindu þeim í fæðingunni hvernig þeir 

gætu stutt við móðurina og gáfu þeim hlutverk. (Bäckström og Wahn, 2011). 

  

2.3.2 Fæðingarótti feðra 

Fæðingarótti er fremur algengt vandamál hjá konum og sveiflast tíðnin á bilinu 5 til 

40%. Þættir sem hafa áhrif á algengi fæðingarótta eru til að mynda aldur, þjóðfélagsstaða, 

menntun og viðhorf til þungunar. Ef lítil eða engin samskipti eru á milli móður og föður geta 

líkur á fæðingarótta aukist, þar af leiðandi er stuðningur föðurs mikilvægur konunni í 

barneignraferlinu. Ýmsar rannsóknir hafa verið framkvæmdar varðandi það hvort fæðingarótti 

hafi áhrif á fæðingarmáta, þó aðallega að því hvort fæðingarótti hafi áhrif á aukna tíðni inngripa 
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á borð við keisaraskurð og benda niðurstöður til fylgni milli fæðingarótta og inngripa, svo sem 

áhaldafæðinga og keisaraskurða (Elvander, Cnattingius og Kjerulff, 2013). 

Feður finna fyrir fæðingarótta og kvíða fæðingunni á sama hátt og mæður þó 

fæðingarótti sé algengri meðal mæðra (Eriksson, Westman og Hamberg, 2005). Fæðingarótti 

feðra hefur áhrif á fæðingarreynslu þeirra og upplifa þeir sig frekar óundirbúna og fæðinguna 

sem ógnvekjandi (Bergström, Rudman, Waldenström og Kieler, 2013). 

Rannsókn var framkvæmd í Svíþjóð árið 2007 þar sem skoðaður var fæðingarótti hjá 

feðrum. Um megindlega rannsókn var að ræða og var hún hluti af annarri stórri 

langtímarannsókn. 1414 feður tóku þátt og var svarhlutfallið 78%. Notað var mælitæki sem 

skimar fyrir fæðingarótta (e. FOBS-scale). Meirihluti þátttakenda var á milli 25 og 35 ára, í 

sambúð eða giftir. Niðurstöður sýndu að um 13.6% feðra voru með fæðingarótta. Líklegra var 

að faðir sem átti von á fyrsta barni fyndi fyrir fæðingarótta, einnig feður sem voru fæddir utan 

Svíþjóðar. Feður með fæðingarótta höfðu neikvæðari tilfinningar til fæðingarinnar og tjáðu 

einnig neikvæðar hugsanir. Þó var engin munur á tilfinningum þegar hugsað var um fyrstu 

vikurnar með barninu. Engin munur var hjá þeim þar sem þungunin var skipulögð eða hjá þeim 

þar sem hún var óvænt. Feður með fæðingarótta voru líklegri til að upplifa meðgönguna sem 

neikvæðan atburð í lífinu. Einnig voru þeir ólíklegir til að vera sammála því að fæðing sé 

náttúrulegt ferli og ekki ætti að grípa inn í nema bráð nauðsyn sé og einnig líklegri til að kjósa 

keisaraskurð í stað fæðingar um fæðingarveg (Hildingsson o.fl., 2014a).  

Í annarri rannsókn sem var einnig hluti af sömu stóru langtíma rannsókninni var sýnt 

fram á að feður sem áttu von á sínu fyrsta barni og fundu fyrir fæðingarótta tjáðu verri andlega 

og líkamlega líðan en feður sem áttu von á sínu fyrsta barni en fundu ekki fyrir fæðingarótta. 

Þeir spáðu einnig frekar fyrir um erfiðleika í fæðingu. Þetta átti einnig við um feður sem áttu 

börn fyrir og fundu fyrir fæðingarótta. Þeir sem áttu von á fyrsta barni var boðið að fara á 
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fæðingarnámskeið en þeir sem fundu fyrir fæðingarótta fóru síður á námskeiðin, marktækur 

munur var þar á milli (Hildingsson, Haines, Johansson, Rubertsson og Fenwick, 2014b). 

 

2.4 Fæðingarþunglyndi feðra 

Fæðingarþunglyndi er skilgreint sem þrálát depurð eða vanlíðan sem er til staðar í sex 

til tólf vikur eftir fæðingu. Einkenni eru meðal annars lágt geðslag, breyting á svefni og 

matarlyst, óvenju mikil þreyta, óhófleg sektarkennd og sjálfskaðandi hugsanir. Einkennin þurfa 

að hafa verið til staðar að lágmarki í viku til að hægt sé að skilgreina ástandið sem 

fæðingarþunglyndi (O‘Hara og Swain, 1996). Einkenni geta hamlað einstaklingnum í að inna 

af hendi athafnir daglegs lífs og krefst yfirleitt samtalsmeðferðar hjá fagaðila eða lyfjagjafar 

og ómeðhöndlað getur ástandið versnað til muna. Geðraskanir í tengslum við barnsburð geta 

komið fram hjá körlum jafnt sem konum og ber að taka einkennum sem benda til þess alvarlega. 

Feður sem eiga sögu um þunglyndi eða búa með konu sem þjáist af meðgöngu- og/eða 

fæðingarþunglyndi fyrstu þrjá mánuðina eftir að barnið er fætt eru í meiri hættu á að fá 

fæðingarþunglyndi (Hammarlund, Andersson, Tenenbaum og Sundler, 2015). 

Á meðgöngunni eiga feður oft erfitt með að aðlaga sig að nýju hlutverki. Þeir finna oft 

höfnun af hálfu móður og heilbrigðisstarfsfólks auk þess sem þeir upplifa sig gjarnan út undan 

þar sem aðal áherslan er á móðurina og barnið sem vex og dafnar í móðurkviði. Til að takast á 

við óvelkomnar tilfinningar á meðgöngunni getur reynst gott fyrir verðandi feður að ræða 

opinskátt um þær tilfinningar sem þeir upplifa, hversu furðulegar og óréttmætar sem þær kunna 

að virðast. Hægt er að leita til góðs vinar, heimilislæknis eða annars fagaðila til að fá stuðning 

og ráðgjöf, einhvers sem viðkomandi líður vel í návist við og gagnkvæmt traust ríkir á milli 

(Deans, 2010). 

Heilbrigðisstarfsfólk á oft erfitt með að koma auga á vanlíðan feðra þar sem aðal 

samskiptin eru við mæður barnanna. Feður koma sjaldnar með börnin í skoðun á 
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heilsugæslustöðvar samanborið við mæður, þar af leiðandi er erfiðara að koma auga á 

fæðingarþunglyndi meðal feðra. Einnig eiga feður oft ekki auðvelt með að eiga náin samskipti 

og opna á tilfinningar við heilbrigðisstarfsfólk sem þeir hitta ekki reglulega (Hammarlund o.fl., 

2015). 

Árið 2014 var framkvæmd rannsókn sem náði til tíu hjúkrunarfræðinga á aldrinum 40 

til 59 ára með að lágmarki eins árs starfsreynslu í ungbarnavernd. Um eigindlega rannsókn var 

að ræða og notast var við hálfstaðlaða (e. semi- structured) viðtalsramma þar sem leitast var 

við að skoða fæðingarþunglyndi meðal feðra. Viðmælendur voru beðnir um að lýsa upplifun 

af birtingamynd þunglyndis eftir fæðingu hjá feðrum. Niðurstöður leiddu í ljós erfiðleika við 

að koma auga á vanlíðan meðal feðra sökum þess að þeir mættu ekki reglulega með barnið í 

skoðun og meðferðarsamband milli þeirra og heilbrigðisstarfsfólks var ekki gott. 

Viðmælendurnir álitu það erfitt fyrir feður að opna á tilfinnningar þegar á þessum heimsóknum 

stóð sökum fárra heimsókna. Þeir sögðust leggja áherslu á að feðurnir yrðu heima þegar kom 

að heimavitjun á fyrstu vikum barnsins, hins vegar virtist vera samhljómur í því að þeir sem 

voru að eignast fyrsta barn lögðu meira á sig en þeir sem áttu tvö eða fleiri börn að verða við 

þeirri ósk. Mikil áhersla var lögð á að mynda meðferðarsamband við feðurna með því að lesa 

í yrt og óyrt tjáskipti þegar spurt var spurninga. Þegar illa tókst til fundu viðmælendur fyrir 

aukinni hættu á að vangreina vandamál sem kynnu að vera til staðar. Einnig kom fram að þegar 

spurt var að því hvernig foreldrum liði kom sjónarhorn föðurs sjaldan fram. Helsta leiðin til 

þess að komast að líðan feðra var í gegnum móðurina, hins vegar töldu rannsakendur það ekki 

nægilega áreiðanlega heimild þegar það kom ekki frá föðurnum sjálfum. Viðmælendur 

upplifðu að þjónustunni var frekar beint að þörfum mæðra og barna en ekki fjölskyldunni í 

heild. Reynt var að koma á meðferðarsambandi við feður með því að bjóða þeim að tala um 

líðan og upplifun af barneignarferlinu sem gekk misvel. Minnst var á þörf fyrir greiningatæki 

til að skima fyrir hættueinkennum hjá feðrum á borð við Edinburgh Postnatal Depression Scale 
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(EPDS) sem notaður er til að skima fyrir þunglyndis einkennum hjá mæðrum. Viðmælendurnir 

voru ekki nægilega sáttir við ríkjandi fyrirkomulag að svo stöddu. Ein ástæða þess sem 

viðmælendur gáfu fyrir því hve erfiðlega gekk að nálgast feður var karlmennskuímynd þeirra 

og hve erfiðlega gekk að fá þá til að tala um tilfinningar sínar. Einnig sögðust þeir geta talið á 

fingrum annarar handar hversu oft feður komu til þeirra að fyrra bragði og tjáðu vanlíðan. Að 

mati viðmælenda stigu feður oft til baka og leyfðu mæðrum að stíga fram í umönnun barnsins. 

Spurningin „hvernig líður þér?“ var helst notuð að mati viðmælanda á fyrstu vikum barnsins 

til að meta vanlíðan meðal feðra (Hammarlund o.fl., 2015).  

Tíðni meðgöngu- og fæðingarþunglyndis feðra er um 10% og litlu hærra þremur til sex 

mánuðum eftir fæðingu (Paulson og Bazemor, 2010). Meðgöngu- og fæðingarþunglyndi er 

algengara meðal mæðra en svipuð tíðni er meðal foreldra tólf mánuðum eftir fæðingu (Escribá-

Agüir og Artazcoz, 2011). Framskyggn langtímarannsókn (e. longitudinal prospective design) 

með megindlegri aðferð var gerð á 796 pörum sem voru í meðgönguvernd í Valencia á Spáni. 

Lagt var upp með að skoða mun á milli kynja þegar kom að fæðingarþunglyndi og voru 

einkenni þunglyndis á síðasta þriðjungi meðgöngu mæld og aftur þremur og tólf mánuðum eftir 

fæðingu. Helstu niðurstöður voru þær að tíðni þunglyndis var hærri hjá mæðrum þremur 

mánuðum eftir fæðingu en tólf mánuðum eftir fæðingu var tíðnin svipuð milli kynja. Sýnt var 

fram á að erfiðleikar í sambandi, þunglyndi maka og þunglyndi á meðgöngu eykur líkur á 

þunglyndi hjá bæði mæðrum og feðrum. Einnig voru verulega auknar á líkur á 

fæðingaþunglyndi hjá báðum kynjum ef maki var með einkenni þess (Escribá-Agüir og 

Artazcoz, 2011)  

Einkenni þunglyndis eru byrði á feðrum og takmarkar þeim að veita móður og barni 

tilfinningalegan stuðning. Þeir örva og leika síður við börnin sín og lesa færri bækur, syngja 

sjaldnar og segja þeim síður sögur (Paulson, Dauber og Leiferman, 2006). Líklegra er að börn 
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feðra sem eru þunglyndir á meðgöngu og eftir fæðingu fái geðsjúkdóma eða eru með 

hegðunarvandamál seinna á ævinni og þá sérstaklega drengir (Ramchandani o.fl., 2008). 

 

2.4.1 Úrræði vegna andlegrar vanlíðunar 

Enn sem komið er virðast úrræði vegna erfiðrar fæðingarreynslu og vanlíðunar í kjölfar 

barneigna frekar sniðin að þörfum mæðra og er það eitthvað sem þarf að aðlaga að feðrum. 

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) er mælitæki sem er notað til að skima fyrir 

meðgöngu- og fæðingarþunglyndi hjá nýbökuðum mæðrum. Kvarðinn er fremur auðveldur í 

notkun og samanstendur af tíu spurningum, tveimur spurningum sem leita eftir kvíða og átta 

spurningum sem leita eftir vanlíðan og/eða depurð. Helstu vankantar við notkun EPDS eru að 

spurningarnar sem notast er við geta ofgreint þunglyndi í stað þess að koma auga á streitu 

nýbakaðra feðra (Matthey, Barnett, Kavanagh og Howie, 2001). 

Viðrun (e. debriefing) er gjarnan notuð til að gera upp erfiða reynslu í tengslum við 

atburð sem hefur trámatísk áhrif á einstakling. Viðrun eftir barnsburð kom fyrst fram á 

sjónarsviðið árið 1900, þá ræddi hin nýbakaða móðir við fæðingalækni eða ljósmóður um sína 

reynslu af fæðingunni, fékk endurgjöf, ráðleggingar og jákvæð bjargráð frá fagmönnum til að 

takast á við atburðinn og minnka líkur á vanlíðan, kvíða eða áfallastreituröskun ef reynslan var 

henni erfið í fæðingu (Sheen og Slade, 2015). 

Samtalsmeðferð er eitt úrræði sem notast er við en nýjung er að veita samtalsmeðferð í 

gegnum veraldarvefinn. Þá fara öll samskipti fram í gengum tölvu þar sem nýbakaðir foreldrar 

geta verið í sínu nærumhverfi og hagað samtölum við fagaðila í kringum þarfir barnsins. Þegar 

vanlíðan og kvíði er til staðar er oft erfitt að fara út úr húsi en rannsóknir benda til þess að með 

því að þiggja sálgæslu í gegnum veraldarvefinn auðveldar það einstaklingum að nýta sér þá 

þjónustu sem er í boði. Fáar rannsóknir eru til hvað varðar skilvirkni þess að þiggja meðferð af 
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þessu tagi, en enn sem komið er virðast skjólstæðingar almennt ánægðir (Pugh, 

Hadjistavropoulos, Hampton, Bowen og Williams, 2015). 

Hugræn atferlismeðferð (e. cognitive behavioral therapy) er sú aðferð sem hefur reynst 

hvað best til að vinna gegn fæðingarþunglyndi meðal kvenna (O‘Hara, 2009). Fáar rannsóknir 

liggja að baki hvaða meðferð sé best að beita við fæðingaþunglyndi hjá feðrum, hins vegar hafa 

verið gerðar rannsóknir á þunglyndi almennt meðal karla og notkun hugrænnar 

atferlismeðferðar og virðist það gagnast vel. Þá mætti yfirfæra gagnsemi meðferðarinnar á 

meðferð við fæðingarþunglyndi feðra. Hugræn atferlismeðferð gengur út á að hjálpa 

skjólstæðingnum að tengja saman hugsanir, tilfinningar og gjörðir þar sem honum er kennt að 

sigta út óvelkomnar hugsanir og finna út hvaða áhrif þær hafa á líðan. Þessi hugsanavilla sem 

verður til er svo endurmetin með það að leiðarljósi að bæta líðan og hegðun einstaklingsins. Í 

framhaldinu lærir hann að þekkja þessar hugsanir og vinna með þær (Jayasekara o.fl., 2015). 

Fjölskyldumeðferð hefur gagnast þunglyndum feðrum vel þar sem karlmenn virðast 

sjaldnar en konur leita sér aðstoðar þegar einkenni þunglyndis og kvíða gera vart við sig. 

Þunglyndi meðal foreldra hefur áhrif á hjónabandið, líðan barnsins, áhrif á atferli barnsins og 

sálfræðilegan þroska síðar á lífsleiðinni (Freitas og Fox, 2015). 

Þunglyndislyf geta reynst foreldrum vel þegar andleg veikindi herja að, bæði ein og sér 

en einnig samhliða öðrum meðferðum. Þunglyndi á sér mismunandi birtingarmyndir og því 

þarf einstaklingsmiðaða meðferð fyrir hvern og einn. Til eru ýmsar tegundir lyfja og skal velja 

tegund háð einkennum og alvarleika hvers og eins. Í alvarlegustu tilfellum, þá sérstaklega ef 

mæður glíma við fæðingasturlun þar sem einkennin eru jafnvel lífshótandi, er hægt að notast 

við rafskaut í heila (e. electroconvulsive therapy). Sú meðferð er skjótvirkari en lyfjagjöf og 

hentar því vel þegar ástandið er mjög alvarlegt. Virkni rafskautameðferðar er ekki að fullu 

þekkt, en virðist samt sem áður skila góðum árangri (Komaroff, 2011). 
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2.5 Áhrif feðra á fæðingarreynslu mæðra 

Þættir sem stuðla að jákvæðri fæðingarreynslu eru meðal annars sjálfstraust og trú 

kvenna á sjálfa sig og líkamlega getu, öruggt umhverfi og stuðningur frá föður og ljósmóður 

(Aune o.fl., 2015; Karlström, Nysted og Hildingsson, 2015; Nilsson, Thorsell, Wahn og 

Ekström, 2013). Í rannsókn Karlström og félaga (2015) voru tekin viðtöl við 26 konur sex til 

sjö árum eftir fæðingu sem þær upplifðu sem jákvæða reynslu. Stuðst var við rýnihópaaðferð 

og var rannsóknin hluti af stórri langtímarannsókn (e. longitudinal cohort study) í Svíþjóð árið 

2007. Markmiðið með rannsókninni var að lýsa jákvæðri fæðingarreynslu kvenna. Einn þáttur 

sem konurnar tengdu við reynsluna var sambandið við föðurinn. Að hafa hann viðstaddan 

fæðinguna og fá hvatningu frá honum jók sjálfstraust þeirra og trú á eigin getu. Umhyggja 

skipti einnig máli og hafði áhrif á öryggistilfinningu móður. Ljósmæður höfðu einnig jákvæð 

áhrif á reynslu kvennanna sem og viðhorf þeirra til fæðingar og til lífsins almennt (Karlström 

o.fl., 2015).  

Í rannsókn Aune o.fl. (2015) var leitast við að skoða jákvæða fæðingarreynslu kvenna. 

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð og úrtakið voru tólf konur sem bjuggu með 

barnsföður sínum og fæddu börn sín á fæðingardeild í Noregi sem sinnir um 4000 fæðingum 

árlega. Megin þemu rannsóknarinnar voru öruggt nærumhverfi og stuðningur í fæðingu. 

Meirihluti mæðra tjáðu að faðirinn hafði stutt þær mikið í gegnum ferlið og tekið þátt með því 

að lesa með þeim bækur um foreldrahlutverkið, farið með í meðgönguvernd og fylgst með 

vaxandi barni í móðurkviði. Einnig kom fram að faðirinn hafði verið sá sem þær leituðu til 

þegar þörf var á stuðning í fæðingu og þær upplifðu að þær hefðu ekki getað komist í gegnum 

þetta án þeirra. 
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2.6 Líffræðileg áhrif á framgang fæðingar vegna stuðnings frá maka 

Ýmsar skoðanir fræðimanna varðandi þátttöku feðra í fæðingu hafa litið dagsins ljós í 

gegnum tíðina. Odent (2008) er franskur kvensjúkdóma- og fæðingalæknir sem býr yfir áratuga 

reynslu af fæðingum barna. Hans skoðun er sú að feður eigi ekki að vera viðstaddir fæðingu 

barns og hann kenndi feðrum um að tíðni keisaraskurða hafi hækkað. Samkvæmt honum hefur 

nærvera föður örvandi áhrif á nýbörk (e. neocortex), hluta heilans sem skynjar áreiti frá 

umhverfinu og þarf móðirin að geta sleppt því að hugsa og tala á meðan fæðingunni stendur. 

Ef faðirinn er taugaóstyrkur skynjar konan það og í kjölfarið verður hún einnig taugaóstyrk. 

Þegar einstaklingar verða taugaóstyrkir eykst seyti adrenalíns sem er hormónið sem vinnur 

gegn oxytósíni, hinu svokallaða hríðarhormóni, sem örvar samdrætti í sléttum vöðvum legsins 

í fæðingu. Aukið adrenalínflæði getur orðið til þess að framgangur fæðingar hægist og þörf er 

á frekari inngripum til að hraða ferli hennar. Odent heldur því fram að rétt eftir að barnið fæðist 

og áður en móðirin fæðir fylgjuna þurfi oxytósín framleiðsla að vera í hámarki svo hún sé fær 

um að fæða fylgjuna. Til þess að það geti gerst þarf móðirin að vera í einrúmi með barni sínu, 

horfa í augu þess og finna lyktina af því (Odent 2008). 

Skoðanir bandarísku ljósmóðurinnar Ina May Gaskin stangast á við skoðanir Odent en 

samkvæmt henni getur ótti móður í fæðingu haft áhrif á framgang fæðingar og við það lengist 

tími útvíkkunar. Hugarástand móður skiptir sköpum í fæðingunni og þar spilar stuðningur 

föðurs veigamikið hlutverk. Gaskin hefur mikla reynslu á sviði fæðinga, aðhyllist náttúrulegar 

aðferðir og hefur rannsakað og skoðað mikið hvað býr að baki þegar legháls og fæðingarvegur 

opnast ekki að fullu. Hennar skoðun er að ótti móður haldi aftur af konunni og stöðvi eða hægi 

á ferli fæðingar. Með því að leita að rót vandans, ræða áhyggjur eða veita konunni viðeigandi 

fræðslu fyrir fæðingu væri hægt að koma í veg fyrir óþarfa inngrip. Þar kemur stuðningur og 

vitneskja föðursins sterkt inn þar sem hann þekkir konu sína best í fæðingarstofunni og getur 

verið hennar rödd þegar hún er ekki í ástandi til að tjá sig eða hugsa rökrétt (Gaskin, 2003). 
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2.7 Stuðningur í fæðingu 

Andrúmsloftið sem skapast í fæðingarstofunni og á þessum tímamótum í lífi verðandi 

foreldra er margbrotið og tilfinningaþrungið auk þess sem hræðslan við hið óþekkta getur 

valdið streitu bæði hjá verðandi móður og verðandi föður. Ef þörf er á að tengja konuna við 

tæki af einhverju tagi getur faðirinn farið í baklás og dregið sig til baka í hlutverki sínu sem 

helsti stuðningsaðili hinnar fæðandi konu. Þess vegna er gott ef fagfólk fer í gegnum ferlið, 

skref fyrir skref jafn óðum og útskýrir hvað er að gerast. Einnig getur reynst verðandi foreldrum 

vel að skoða aðstæður áður en fæðingin fer af stað, með því getur faðirinn eða annar 

stuðningsaðili upplifað sig frekar sem hluta af heildinni ef hann veit betur hvert hans hlutverk 

er og hvar hann passar inn í jöfnuna (Kitzinger, 1999). Þegar fæðingin ágerist og stig tvö 

nálgast, sem er þegar konan hefur náð fullri útvíkkun og rembingsstigið hefst, breytast 

áherslurnar oft hjá föðurnum og athyglin færist frá konunni að barninu sem er í þann mund að 

fæðast. Feður og aðrir stuðningsaðilar eru misvel í stakk búnir til að takast á við lykt og 

líkamsvessa sem fylgja fæðingu barns, þá er nauðsynlegt að ljósmóðir eða annar fagaðili veiti 

viðeigandi fræðslu og upplýsingar varðandi hans rétt á að yfirgefa fæðingastofuna ef þetta er 

honum ofviða og annar stuðningsaðili getur stigið inn og tekið við í fjarvist föður (Lowdermilk 

o.fl., 2012). 

Oft veit faðir ekki hvað skal gera í fæðingu til að styðja við móðurina. Samskipti milli 

annars vegar ljósmóður og föður eða hins vegar móður og föður geta hjálpað og það að segja 

hvað á að gera veitir föðurnum hvatningu og virkjar hlutverk hans því hann hefur þá ákveðið 

verkefni sem þarf að framkvæma. Ef föður er boðið að vera þátttakandi í fæðingu af ljósmóður 

sem sýnir honum hvernig hann getur stutt við móðurina þá líður honum eins og hann geti veitt 

meiri og betri stuðning. Þetta geta verið aðferðir við að nudda konuna, fylgjast með samdráttum 

og aðstoða við innöndun glaðlofts, aðstoða konuna í rembing og hjálpa henni við að finna 

bjargráð. Ef feður vita ekki hvernig þeir geta veitt stuðning verður upplifunin oft sú að vera út 
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undan í ferlinu og þátttaka þeirra verður engin, því fylgir hjálparleysi og kvíði (Bäckström og 

Wahn, 2011).  

 

2.7.1 Nærvera 

Í fæðingunni er mikill ávinningur af nærveru verðandi föðurs fyrir hina fæðandi konu. 

Grunnþarfir kvenna í fæðingu eru líkamleg umönnun og stuðningur, verkjastilling, stöðug 

nærvera og stuðningur frá stuðningsaðila. Á þessum tímapunkti hefur konan mikla þörf fyrir 

óskilyrtan stuðning og huggun svo fæðingin gangi sem best fyrir sig auk þess sem rannsóknir 

benda til þess að stuðningur frá föður styttir fæðingaferlið með aukinni framleiðslu hormóna á 

borð við oxytósín og minnkar líkur á inngripum (Deans, 2010). 

 

2.8 Ávinningur þess að feður taki virkan þátt á meðgöngu og í fæðingu 

Að vera virkur þátttakandi á meðgöngu, fæðingu og undirbúningi, vera viðstaddur 

skoðanir í meðgönguvernd og að vera viðstaddur fæðinguna, auk þess að veita móðurinni 

stuðning verður til þess að feðrum finnist þeir spila mikilvægt hlutverk í ferlinu. Að auki verður 

það þeim hvatning til að þróa sterk tengsl sem verða til þess að fjölskyldan verður nánari. Þeir 

deila reynslunni með móðurinni og geta stuðlað að vellíðan hennar í barneignarferlinu. 

Hlutverk heilbrigðisstarfsfólks er að fá feðurna til að taka þátt og gera þeim kleift að vera virkir 

þátttakendur (Coutinho o.fl. 2016). 

Framskyggn langtímarannsókn (e. longitudinal prospective design) var framkvæmd í 

Bandaríkjunum þar sem tengsl á milli stuðnings frá föður til móður á meðgöngu og breytingar 

á tilfinningalegri líðan hjá móður og barni voru skoðuð. Þátttakendur voru 272 konur og gagna 

var aflað með spurningalistum og einstaklingsviðtölum sem fóru fram þrisvar sinnum yfir 

meðgönguna og loks sex til átta vikum eftir fæðingu. Á 18. til 20. viku meðgöngunnar var 

lagður fyrir spurningalisti til að athuga ánægju og gæði sambands milli móður og föður (e. 
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marital adjustment scale, MAT). Einnig var tilfinningalegt álag mælt með tveimur mælitækjum 

og mæld voru einkenni kvíða og þunglyndis. Á 28. til 32. viku meðgöngu var athugað hve 

mikinn stuðning móðir fékk frá föður og hversu mikil áhrif stuðningurinn hafði. Sex til átta 

vikum eftir fæðingu voru einkenni kvíða og þunglyndis mæld aftur sem og hegðun nýburanna 

athuguð og leitað eftir merkjum sem gæti spáð fyrir um hegðunarvandamál seinna á lífsleiðinni 

(e. infant distress to novelty). Niðurstöður bentu til þess að stuðningur frá föður hefði áhrif á 

tilfinningalega líðan eftir fæðingu. Þær sem höfðu meiri og betri stuðning á meðgöngu og voru 

ánægðar í sambandi sínu leið betur. Tilfinningalegur stuðningur var metin mikilvægastur frá 

feðrum á meðgöngu og þá aðallega virk hlustun, ást og alúð sem minnkaði tilfinningalegt álag 

hjá móður á meðgöngu og eftir fæðingu. Vísbendingar voru einnig um að stuðningur feðra 

hafði áhrif á skapgerð og líðan ungbarnsins. Ef góður stuðningur var til staðar þá leið móðurinni 

betur og hún var betur í stakk búin að hugsa um barnið á sem bestan hátt og veita því ást og 

umhyggju (Stapleton o.fl., 2012). 

Eigindleg rannsókn var framkvæmd í Svíþjóð á árunum 1999 til 2003 með því að 

markmiði að lýsa því hvernig er að hafa föður viðstaddan í fæðingunni. 67 mæður sem voru að 

eignast sitt fyrsta barn tóku þátt og voru fæðingarnar um fæðingarveg, með sogklukku eða með 

keisaraskurði og fóru viðtöl fram á heimili mæðranna einum mánuði eftir fæðingu. Þær voru 

spurðar um upplifun þeirra af fæðingunni og hversu mikilvægt það var þeim að hafa föðurinn 

viðstaddan. Í þessari rannsókn var fæðing skilgreind sem tíminn frá því að parið kom á 

fæðingardeildina og þar til að barnið var fætt. Helstu niðurstöður voru þær að faðirinn er 

mikilvægur tilfinningalegri líðan móður í fæðingunni. Hann var til staðar og vék ekki frá 

móðurinni, hjálpaði henni án þess að hún spurði, gaf henni vatn, nuddaði hana og sýndi henni 

umhyggju. Hann var hennar málsvari þegar hún var ekki í ástandi til þess að vera í samskiptum 

við ljósmóður. Hann veitti henni hvatningu og innblástur til að finna styrk sinn og hugrekki. 

Mæðurnar lýstu því að parið er saman í liði, fæðingin var þeirra verkefni sem þau unnu að 
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saman og að augnablikið sem þau urðu foreldrar var þegar barnið var sett á bringu móðurinnar 

í fyrsta skipti. Að geta deilt þessari upplifun með föðurnum veitti mikla hamingju (Kainz, 

Eliasson og von Post, 2010). 

 

2.9 Samantekt 

Feður undirbúa sig á meðgöngu líkt og mæður og byrja að tengjast barni sínu í 

móðurkviði. Þeir hafa þann möguleika að fara með móður til ljósmóður í meðgönguvernd og 

á fæðingarnámskeið. Rannsóknir benda til þess að feður upplifa að fræðsla á meðgöngu beinist 

frekar að móður, þeir vilja vera til staðar en upplifa sig oft út undan (Chandler og Field, 1997 

og Deave o.fl., 2008).  

Feður upplifa miklar tilfinningar á meðan fæðingu stendur en sterk tengsl eru á milli 

framgangs fæðingar og upplifun föðurs (Johansson o.fl., 2012). Ljósmóðir getur haft jákvæð 

áhrif á fæðingarreynslu feðra með stuðningi, upplýsingagjöf og með því að leiðbeina honum 

hvernig hann getur stutt við móðurina (Eggermont o.fl., 2017; Hildingsson o.fl., 2011; 

Bäckström og Wahn, 2011) 

Feður upplifa fæðingarótta og fæðingarþunglyndi líkt og mæður en tíðni er þó lægri 

(Eriksson o.fl., 2005 og Escribá-Agüir og Artazcoz, 2011). Erfitt getur verið fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk að koma auga á vanlíðan feðra þar sem athyglin beinist oft að móður og 

barni og þeir tjá sig síður um tilfinningar sínar (Hammarlund o.fl., 2015). Þunglyndir feður 

veita móður og barni minni tilfinningalegan stuðning og örva síður börn sín (Paulson o.fl., 

2006). Ýmis úrræði eru vegna andlegrar vanlíðurnar eins og viðrun (e. debriefing), hugræn 

atferlismeðferð og samtalsmeðferð.  

Stuðningur föðurs og nærvera hefur jákvæð áhrif á fæðingarreynslu mæðra. (Aune o.fl., 

2015; Karlström o.fl., 2015; Nilsson o.fl., 2013). Hann er þeim hvatning, eykur sjálfstraust 

þeirra og trú á eigin getu. Umhyggja frá feðrum skiptir máli og veitir mæðrum 
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öryggistilfinningu (Karlström o.fl., 2015). Að faðir sé virkur þátttakandi í barneignarferlinu 

eykur sjálfstraust feðra í föðurhluverkinu og er hvatning til að þróa sterk tengsl. Það eykur 

einnig vellíðan hjá mæðrum og hefur góð áhrif á skapgerð og líðan ungbarnsins (Stapleton 

o.fl., 2012). 
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3. Umræður 

Tilgangur þessarar heimildasamantektar var meðal annars sá að varpa ljósi á þarfir feðra 

í barneignarferlinu. Í öðrum kafla lögðu höfundar upp með að svara rannsóknarspurningu sem 

snýr að því hver upplifun, reynsla og áhrif af þáttöku feðra sé í barneignarferlinu. Í þessum 

kafla verða helstu niðurstöður rannsókna túlkaðar og ræddar og í lok kaflans er stutt samantekt. 

 

3.1 Umræður og samantekt 

Barneignarferli föðurs hefst með undirbúningi fyrir komandi hlutverk. Það hefur sýnt 

sig að góður undirbúningur stuðlar að góðri útkomu auk þess að með góðum undirbúningi er 

hægt að áorka miklu. Feður hafa kost á að fara í meðgönguvernd með móðurinni, hitta 

ljósmóður og fara á fæðingarnámskeið. Rannsóknir benda til þess að feður upplifa ekki nægan 

stuðning á meðgöngu og fræðsla frá fagfólki beinist oftast að móðurinni og hennar þörfum 

(Chandler og Field, 1997; Premberg og Lundgren, 2006; Zwedberg o.fl., 2015). Rannsókn á 

upplifun ljósmæðra á veittum stuðningi við feður gaf til kynna að ljósmæðrum fannst vanta 

kennslu og leiðbeiningar í því hvernig ætti að styðja við feður og fá þá til að vera virkari 

þátttakendur í barneignarferlinu (Rominov o.fl., 2017).  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnun hefur nýlega lýst því yfir að það að fá feður til að vera 

þátttakendur (e. involve) á meðgöngu og í fæðingu ætti að vera forgangsverkefni í 

heilbrigðisþjónustu kvenna (Rominov o.fl., 2017). Við gerð þessarar heimildasamantektar varð 

höfundum ljóst að í klínískum leiðbeiningum Landlæknis um meðgönguvernd er ekkert fjallað 

um feður eða hvernig ljósmæður geta fengið feður til að vera virkir þátttakendur í ferlinu. Við 

leit þá fundu höfundar nokkrar erlendar klínískar leiðbeiningar og meðal þeirra er bæklingur 

frá Konunglega háskóla ljósmæðra í London (2011). Þar eru upplýsingar um mikilvægi þess 

að feður séu þátttakendur og markviss ráð hvernig hægt sé að styðja við feður og fá þá til að 
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taka þátt. Hægt væri að útbúa slíkar leiðbeiningar hér á landi og þannig stuðla að því að feður 

verði virkir þátttakendur í barneignarferlinu. 

Til að koma til móts við þarfir feðra í barneignarferlinu er það mat höfunda að setja 

mætti inn tíma í meðgönguvernd sem væri helgaður feðrum þar sem þeir geta sest niður með 

ljósmóður, fengið fræðslu á þeirra forsendum, undirbúning fyrir komandi fæðingu og svör við 

þeim spurningum sem þeir kunna að hafa. Með því að ræða við ljósmóður í mæðravernd og 

vera virkur þátttakandi í undirbúningi fyrir komu barns styrkist tengslamyndun föðurs við 

barnið og þeir aðlaga sig betur að föðurhlutverkinu (Draper og Ives, 2013).  

Við heimildaöflun varð höfundum ljóst að niðurstöður rannsókna eiga það sameiginlegt 

að feður leitast eftir stuðning, viðurkenningu og upplýsingagjöf frá ljósmóður meðan á fæðingu 

stendur og ef það er hlúð nægilega vel að þessum þáttum verður fæðingarreynslan í heild 

yfirleitt mun betri fyrir feður (Eggermont o.fl., 2017; Hildingsson o.fl., 2011). Ljósmæður 

þurfa að koma til móts við þarfir feðra í barneignarferlinu og telja höfundar að með því að 

rannsaka upplifun feðra af ferlinu í heild hér á landi myndi það endurspegla raunveruleika 

íslenskra feðra og gætu ljósmæður nýtt sér það enn frekar í sínu starfi.  

Höfundum finnst enn bera á fordómum í garð geðsjúkdóma þrátt fyrir aukna umræðu í 

samfélaginu og gerir það sumum karlmönnum erfiðara fyrir að leita sér hjálpar. Ímynd 

karlmennskunnar er oft sú að karlmaðurinn á að harka af sér ef á móti blæs og að tjá vanlíðan 

sé veikleikamerki. Það kom höfundum nokkuð á óvart hve algengt fæðingarþunglyndi meðal 

feðra er og ljóst að þörf er á markvissari úrræðum fyrir feður, líkt og skimun með EPDS sem 

er gerð fyrir mæður í níu vikna skoðun barnsins í ungbarnaeftirliti (Hammarlund o.fl., 2015). 

Það er hlutverk ljósmæðra að aðstoða verðandi foreldra í fæðingu og ekki síst feður með því 

að fræða, bæði fyrir fæðinguna, á meðan á henni stendur og í sængurlegunni eða í 

heimaþjónustu. Þegar heim er komið og foreldrar komnir í öruggt umhverfi, eru þeir mögulega 

móttækilegri fyrir því að opna á umræður um viðkvæm málefni. Ljósmæður, 
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hjúkrunarfræðingar og aðrir heilbrigðisstarfsmenn þjálfast í að koma auga á þarfir 

skjólstæðinga sinna og geta lesið í yrt og óyrt tjáskipti, hegðun og koma auga á einkenni sem 

benda til þess að vandamál sé til staðar. Það væri verðugt verkefni að koma á fót teymi til að 

útbúa verklagsreglur fyrir heilbrigðisstarfsmenn að vinna eftir með áherslum á skimun 

andlegrar vanlíðunar feðra. 

 Við heimildaöflun tóku höfundar eftir því við öflun heimilda að margar rannsóknir 

varðandi þarfir og líðan feðra í barneignarferlinu koma frá Svíþjóð. Það er því nokkuð ljóst að 

Svíar eru framarlega í rannsóknum á þessu sviði á heimsvísu og mættu fleiri þjóðir, þar á meðal 

Ísland, taka þá sér til fyrirmyndar og rannsaka þjónustu og stuðning við feður. 

 Við gerð fræðilegrar samantektar áttuðu höfundar sig enn frekar á mikilvægi hlutverks 

föðurs í barneignarferlinu. Hann er einn helsti stuðningsaðili móðurinnar bæði á meðgöngu og 

í fæðingu og rannsóknir benda til þess að feður hafi jákvæð áhrif á fæðingarreynslu mæðra 

(Aune o.fl., 2015; Karlström o.fl., 2015; Nilsson o.fl., 2013). Einnig hefur stuðningur frá föður 

áhrif á tilfinningalega líðan móður eftir fæðingu og einnig áhrif á líðan og skapgerð hins 

nýfædda barns (Stapleton o.fl., 2012).  

 

3.2 Samantekt  

Undirbúningur og fræðsla til foreldra fyrir fæðingu er mikilvægur og getur það stuðlað 

að jákvæðri fæðingarreynslu. Hægt væri að bæta við viðtali í meðgönguvernd eingöngu ætlað 

feðrum til að þeir fái fræðslu á sínum forsendum, auk þess sem hægt væri að fá þá til að taka 

meiri þátt á meðgöngu og í fæðingu og kenna þeim hvernig þeir geta veitt stuðning.  

Það getur verið erfitt að bera kennsl á vanlíðan hjá feðrum eftir fæðingu og leggja höfundar 

til að EPDS próf sem lagt er fyrir mæður í ungbarnavernd verði einnig lagt fyrir feður. Oft 

reynist erfitt fyrir karlmenn að leita sér aðstoðar þegar andleg veikindi hrjá þá og með 

reglubundinni skimun væri hægt að vísa í viðeigandi úrræði. Engar klínískar leiðbeiningar eru 
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til um þátttöku feðra á meðgöngu og í fæðingu hér á landi og telja höfundar þörf á markvissum 

ráðum fyrir fagfólk um leiðir til að fá feður til að taka þátt. 
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4. Lokaorð 

Miðað við niðurstöður rannsókna sem fjallað var um í þessari heimildasamantekt þá er 

réttmæt ábending um að heilbrigðisstarfsmenn beini sjónum sínum í ríkari mæli að feðrum í 

ferli barneigna. Koma þarf auga á þarfir þeirra og veita þeim upplýsingar í fæðingunni og stuðla 

þannig að jákvæðri fæðingarreynslu sem hefur góð áhrif á föður, móður og barn. Höfundar 

telja að hægt sé að bæta við viðtali sem væri helgað feðrum í meðgönguvernd og skimað fyrir 

áhrifum neikvæðrar fæðingarreynslu í ungbarnaeftirliti með það að markmiði að mæta þörfum 

feðra og stuðla að andlegri vellíðan. Einnig væri hægt að kenna verðandi feðrum leiðir til að 

styðja við konuna í fæðingu og fara ítarlega í það á fæðingarnámskeiðum. 

Með því að halda betur utan um feður á þessum tímamótum er hægt að áorka miklu 

fyrir bæði foreldra og barn þar sem þátttaka feðra skiptir miklu máli. Fæðingarreynsla feðra 

hefur áhrif á mánuðina eftir að barnið fæðist og segir til um hversu vel þeim vegnar í 

föðurhlutverkinu. Einnig ef þeir eru að glíma við geðræn vandamál eftir fæðingu getur það haft 

áhrif á umönnun nýburans. Til að hafa haldbær rök fyrir frekari þjónustu gagnvart feðrum væri 

hægt að rannsaka áhrif á þátttöku feðra gagnvart afdrifum barna í framtíðinni auk þess að beina 

sjónum að því hvernig hægt væri að fá íslenska feður til þess að að taka virkari þátt í 

fæðingarferlinu í heild. Það væri meðal annars hægt með því að rannsaka upplifun feðra af 

meðgöngu og fæðingu hér á landi, skoða hvað er verið að gera vel og hvað mætti fara betur. 

Með því væri hægt að aðlaga klínískar leiðbeiningar sérstaklega að íslenskri meðgönguvernd. 
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