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Ágrip 

Feður vilja vera þátttakendur í barneignaferlinu og er ávinningur af þátttöku þeirra í 

ferlinu margvíslegur fyrir alla fjölskylduna. Barneignarþjónusta er hins vegar gjarnan 

skipulögð á þann hátt að það kallar fram tilfinningar um útilokun, ótta og óvissu hjá 

þeim. Hópmeðgönguvernd er sérstök nálgun í meðgönguvernd þar sem markmiðið er 

að mæta fræðsluþörfum foreldra og veita þeim stuðning í hóp, en jafnframt er 
hefðbundnu meðgöngueftirliti sinnt. 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á reynslu feðra af 

hópmeðgönguvernd. Jafnframt að forprófa spurningaramma sem byggir á niðurstöðum 

rannsókna um efnið. Rannsóknin er hluti af stærra verkefni sem fjallar um 

hópmeðgönguvernd og hvort ákjósanlegt sé að bjóða slíkt fyrirkomulag í hér á landi. 

Fyrri rannsóknir á reynslu feðra af meðgönguvernd hafa að mestu leyti kannað upplifun 
þeirra af hefðbundinni meðgönguvernd og foreldrafræðslu. 

Þrír nýbakaðir feður á aldrinum 30 til 36 ára sem allir áttu von á sínu fyrsta barni 

í febrúar 2018 og höfðu mætt með maka sínum eða barnsmóður í hópmeðgönguvernd 

veturinn 2017-18 tóku þátt í rýnihóp um efnið. Við úrvinnslu viðtalsins komu í ljós eitt 

yfirþema (partur af ferlinu) og fjögur undirþemu (nálgun sem hvetur feður til þátttöku, 

umræðuformið hentar vel til fræðslu, áhersla á eðlilegt ferli: mótvægi við bumbuhópa 

og samkennd og sameiginleg reynsla til góðs).  

Niðurstöður sýndu að feðurnir voru ánægðir með nálgunina í hópmeðgönguvernd 

og þeim fannst fræðslan og umræðurnar vera góður undirbúningur fyrir fæðinguna en 

ekki fyrir foreldrahlutverkið. Áhersla á eðlilegt ferli minnkaði áhyggjur þeirra af 

fæðingunni töluvert. Þeir upplifðu sig ekki sem fylgjendur heldur sem virka þátttakendur 

og þeim fannst ljósmæðurnar meðvitað vera að reyna að fá þeim hlutverk. Þeim fannst 

hópurinn vera góður vettvangur til þess að spyrja, fá svör við spurningum og hlusta á 

reynslu og vangaveltur annarra. Þeir fundu til samkenndar í hópnum og fengu faglegan 

stuðning frá ljósmæðrunum. Feðurnir voru fyrst og fremst í hlutverki stuðningsaðila við 

maka eða barnsmóður í gegnum meðgönguna og fæðinguna.  
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Abstract 

Fathers’ involvement through childbirth has shown a wide range of benefits for the 

whole family. Fathers want to be participants in the process, but maternity care is often 

organized in a way so they experience feelings of exclusion, fear and uncertainty. 

Group antenatal care (i.e. providing antenatal care in groups) aims to meet parents' 

educational needs and provide support in a group, as well as providing health 
assessments. 

The aim of this study was to highlight the experience of fathers attending group 

antenatal care in Iceland. Also to pre-test a questionnaire based on research on the 

subject. This study is a part of a larger project about group antenatal care and whether 

it would be feasible to offer this type of antenatal care in Iceland. Previous studies of 

fathers’ experience on antenatal care have mostly explored their experience of 
conventional maternity care and parental education. 

Three fathers, aged 30 to 36 years old, who had all been expecting their first child 

in February 2018 and accompanied their partner or mother of their child in group 

antenatal care during the winter of 2017-18 participated in a focus group on the subject. 

Five themes were identified in the interview. The main theme a part of this was 

analyzed into four subthemes: an approach that encourages fathers to participate, the 

discussion form is a good way to educate, focus on normal process: counterbalance 

to Facebook mommy groups and sympathy and shared experience is for the good. 

The results showed that the fathers were pleased with group antenatal care and 

they found that the information and discussions they received prepared them for birth 

but not for the parenting role. Emphasis on the normal process reduced their concerns 

about birth considerably. Compared to usual care, they felt more like active 

participants, and they stated that the midwives were consciously trying to involve them. 

They found this to be a good forum for asking questions, getting answers and listening 

to experiences and speculations of others. They also found sympathy from the group 

and the midwives provided them with professional support. The fathers primarily took 
a supportive role during pregnancy and in birth.  
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1 Inngangur  

Þátttaka feðra í barneigarferlinu hefur aukist umtalsvert frá síðari hluta 20. aldar og 

hefur skapast rík hefð fyrir því að feður séu viðstaddir fæðingu barna sinna hér á landi, 

líkt og í flestum vestrænum ríkjum (Fenwick, Bayes og Johansson, 2012). Meirihluti 

karla vill taka þátt í og styðja við konuna sína í fæðingu (Johansson, Fenwick og 

Premberg, 2015) en þegar verðandi faðir er vel undirbúinn hefur það jákvæð áhrif á 

maka hans sem getur ýtt undir jákvæða fæðingarreynslu þeirra beggja (Johansson 

o.fl., 2015; Wöckel, Schfer, Beggel og Abou-Dakn, 2007). Einnig hefur þátttaka feðra í 

gegnum barneignarferlið sýnt fram á heilsufarslegan ávinning fyrir feður og mæður, 

ásamt jákvæðum áhrifum á parasambandið og brjóstagjöf. En til þess að feður geti 

veitt áhrifaríkan stuðning þurfa þeir sjálfir stuðning, undirbúning og að vera 

þátttakendur í ferlinu (RCM, 2011; Steen, Downe, Bamford og Edozien, 2012). 

Barneignarþjónustan er hins vegar gjarnan skipulögð á þann hátt að það kallar fram 

tilfinningar um útilokun, ótta og óvissu hjá verðandi feðrum (Steen o.fl., 2012). Til þess 

að bregðast við þessu gaf Royal College of Midwives (RCM) út leiðbeiningar fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk í Bretlandi árið 2011 til þess að auka aðild feðra að 

barneignarþjónustu að frumkvæði RCM, breskum heilbrigðisyfirvöldum og Royal 

College of Obstetricians. Byggja leiðbeiningarnar á þeirri kenningu að því fyrr sem 

feður skuldbinda sig föðurhlutverkinu, því líklegra er að tengsl þeirra við barnið verði 

sterkari og framlag þeirra til umönnunar og uppeldis verði meira sem hafi jákvæð áhrif 
á þroska barna (Draper og Ives, 2013; RCM, 2011). 

1.1 Upplifun og væntingar feðra til meðgönguverndar 

Asenhed, Kilstam, Alehagen og Baggens (2014) könnuðu upplifun ellefu feðra í 

Svíþjóð sem höfðu skrifað um hvernig það væri að eignast sitt fyrsta barn. Var reynslu 

þeirra lýst sem tilfinningalegum rússíbana þar sem hlutverk verðandi föður er óljóst. 

Feðurnir upplifðu sig utanveltu í meðgönguverndinni og áttu erfitt með að finna út úr 

því hvernig þeir gætu stutt við maka sinn. Rímar það við aðrar niðurstöður þar sem 

fram hefur komið að feður upplifi sig útilokaða þegar þeir fylgja konum sínum í 

meðgönguvernd (Atkin, Berghs og Dyson, 2015; Fenwick o.fl., 2012; Gottfredsdottir, 
2005). 

Í rannsókn Andersson, Norman, Kanlinder og Plantin (2016) leituðust höfundar við 

að varpa ljósi á væntingar verðandi feðra til meðgönguverndar. Kom í ljós að verðandi 

feðrum þótti eftirlit með heilsu móður og barns vera mikilvægustu þættir 
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meðgönguverndar. Einungis um 7% töldu mikilvægt að þeirra eigin líðan væri veitt  

athygli og undir 40% höfðu miklar væntingar um að komið væri fram við þá eins og að 

þeir væru einnig hluti af ferlinu (Andersson, Norman, Kanlinder og Plantin, 2016). Þrátt 

fyrir að vilja taka þátt í barneignarferlinu virðast verðandi feður því ekki gera sér miklar 
vonir um að vera sýnd athygli á meðgöngunni.  

1.2 Hópmeðgönguvernd 

Hópmeðgönguvernd (e. group antenatal care/ CenteringPregnancy) er tegund af 

meðgönguvernd sem er upprunnin í Bandaríkjunum en ráðist var í breytta útfærslu á 

meðgönguverndinni þegar ljóst var að hefðbundin meðgönguvernd þar í landi mætti 

þörfum kvenna um fræðslu og stuðning ekki nægilega vel. Hópmeðgönguvernd felst í 

því að ljósmæður stýra umræðum í hópi kvenna sem vænta fæðingar á svipuðum tíma. 

Í hverjum tíma eru fyrirfram ákveðin umræðuefni tekin fyrir og rædd í hópnum en 

umræðurnar stjórnast einnig af því sem hópurinn vill ræða hverju sinni. Konunum er 

kennt að framkvæma sjálfar ýmsar mælingar, svo sem að mæla blóðþrýsting, mæla 

próteingildi í þvagi og stíga á vigtina, í þeim tilgangi að hvetja þær til þess að taka 

ábyrgð á eigin heilsu og líðan á meðgöngunni. Er það gert til að efla sjálfstraust þeirra 

og trú á eigin getu (Rising, Kennedy og Klima, 2004). Tímarnir standa yfir í 90-120 

mínútur í senn og fara konur afsíðis til ljósmóður í legbotnsmælingar og að hlusta 

fósturhjartslátt. Eru makar kvennanna gjarnan hvattir til þess að koma með og taka þátt 

í umræðunum (Andersson, Christensson og Hildingsson, 2012; Teate, Leap, Rising og 
Homer, 2011).  

Aðeins tvær rannsóknir fundust um upplifun feðra af hópmeðgönguvernd. Í 

samantekt Anderson o.fl. (2012) þótti foreldrum sem tóku þátt í hópmeðgönguvernd 

þörfum sínum er snéru að líkamlegu eftirliti á meðgöngu og undirbúningi fyrir fæðingu 

vera mætt. Foreldrunum fannst þeir þó ekki vera undirbúnir fyrir foreldrahlutverkið. 

Þeim þótti hópurinn vera vettvangur til að deila reynslu með öðrum sem hjálpaði til við 

að færa upplifun þeirra af meðgöngunni í eðlilegt horf (Andersson o.fl., 2012). Í 

rannsókn Anderson og Small (2017) á upplifun feðra af hópmeðgönguvernd og 

hefðbundinni meðgönguvernd mættu feður oftar í hópmeðgönguvernd og fannst þeir 

vera betur undirbúnir fyrir fæðinguna. Feður sem áttu von á sínu fyrsta barni fengu 

einnig meiri stuðning frá ljósmóður og fleiri tækifæri til að kynnast öðrum foreldrum en 
feður sem áttu börn fyrir. 
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Konur sem hafa tekið þátt í hópmeðgönguvernd erlendis hafa verið ánægðar með 

fræðsluna og stuðninginn sem þær hafa fengið þar og fundist þær vera vel undirbúnar 

fyrir fæðingu (Ickovics o.fl., 2007). Stafar það meðal annars af því að þátttakendur fá 

lengri tíma með ljósmóður í hópmeðgönguvernd en í hefðbundinni meðgönguvernd. 

Einnig eru tækifæri til spurninga og umræðna fleiri sem stuðlar að aukinni þekkingu 

(Andersson, Christensson og Hildingsson, 2012). Þá hefur komið fram að konum 

finnist mikilvægt í hópmeðgönguverndinni að makar þeirra hafi kost á því að koma með 
og taka þátt (Teate o.fl., 2011). 

1.3 Ástæða efnisvals og mikilvægi fyrir ljósmóðurfræði 

Í rannsókninni „Barneignir og heilsa“ var upplifun barnshafandi kvenna á Íslandi sem 

sóttu meðgönguvernd á heilsugæslustöðvum um land allt á árunum 2009-2010 

könnuð. Í ljós kom að miklum meirihluta kvenna (87%) þótti of litlum tíma í 

meðgönguverndinni vera varið í upplýsingagjöf varðandi meðgöngu og fæðingu 

(Gottfredsdottir, Steingrímsdóttir, Björnsdóttir, Guðmundsdóttir og Kristjánsdóttir, 

2016). Til að bregðast við þessu hefur foreldrum sem eiga von á sínu fyrsta barni staðið 

til boða að taka þátt í foreldrahópum sem byggja á hugmyndafræði um 

hópmeðgönguvernd sem hluta af meðgöngueftirliti á tveimur heilsugæslustöðvum á 

höfuðborgarsvæðinu frá því í september 2017. Er fyrirkomulagið með þeim hætti að 

hópmeðgönguverndin hefst eftir 28. viku meðgöngu og stendur yfir í alls fjögur skipti, 

1,5 klukkustund í senn. Verðandi foreldrar fá upplýsingar fyrir fram um hvaða fræðsla 

og umræðuefni verði tekin fyrir í hverjum tíma en einnig eru þau hvött til að koma með 

eigin spurningar og hugrenniningar til hópsins. Þar sem foreldrahóparnir eru 

skipulagðir í lok meðgöngunnar snýr fræðslan helst að fæðingunni, verkjameðferðum 

og bjargráðum í fæðingu, brjóstajgöf, fyrstu dögunum eftir fæðingu, getnaðarvörnum 

og fæðingarþunglyndi. Eftir að foreldahópunum lýkur tekur hefðbundin 

meðgönguvernd aftur við. Makar eru velkomnir með í foreldrahópana eins og í 

hefðbundna meðgönguvernd. Er um tilraunaverkefni að ræða þar sem verið er að 

kanna hvort æskilegt væri að bjóða upp á slíkt fyrirkomulag í meðgönguvernd hér á 

landi og hvort að væntingum og þörfum verðandi foreldra sé betur mætt með þessum 
hætti. 

Þar sem hópmeðgönguverndin var sniðin að íslenskum aðstæðum er hún að 

einhverju leyti frábrugðin því sem þekkist erlendis, en foreldrahóparnir eru færri og 

byrja seinna á meðgöngunni. Flestar erlendar rannsóknir hafa einungis kannað 
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upplifun kvenna af þessari tegund af þjónustu og/eða áhrif hennar á meðgöngulengd, 

útkomu á heilsufar nýburans og brjóstagjöf (Andersson, Christensson og Hildingsson, 

2012). Þá hafa fyrri rannsóknir á reynslu feðra af meðgönguvernd að mestu leyti 

kannað upplifun þeirra af hefðbundinni meðgönguvernd og/eða foreldrafræðslu. 

Þannig er lítið vitað um upplifun feðra af þessari tegund af þjónustu og hvort 

fyrirkomulagið höfði til þeirra. 
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2 Aðferðir 

Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á upplifun feðra sem hafa tekið þátt í 

foreldrahópum hér á landi og kanna afstöðu þeirra til slíks fyrirkomulags. Jafnframt að 

forprófa spurningaramma sem byggir á niðurstöðum rannsókna um efnið. Rannsóknin 

er hluti af stærra verkefni sem fjallar um foreldrahópa og hvort ákjósanlegt sé að bjóða 

slíkt fyrirkomulag í meðgönguvernd hér á landi. Í þessari rannsókn var þannig leitast 

við að svara rannsóknarspurningunni: Hver er upplifun verðandi feðra af 

hópmeðgönguvernd? 

2.1 Viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð 

Viðtöl þykja góð rannsóknaraðferð til að öðlast betri skilning á ólíkum viðhorfum, 

tilfinningum, reynslu og gildismati nokkurra þátttakenda gagnvart ákveðnu 

viðfangsefni, sérstaklega þegar viðfangsefnið er lítið þekkt (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Því var ákveðið að styðjast við eigindlega rannsóknaraðferð og taka hópviðtal í rýnihóp 

(e. focus group) til þess að afla frekari gagna um efnið. Við undirbúning viðtalsins kynnti 

rannsakandi sér erlendar rannsóknir um upplifun feðra af meðgönguvernd og upplifun 

kvenna af hópmeðgönguvernd. Í framhaldinu var ákveðið að notast við óstaðlað (e. 

unstructured, in-depth) hópviðtal með opnum spurningum (sjá Fylgiskjal 1) á 

samræðuformi til þess að samtalið færi fram á jafningjagrundvelli. Því má segja að 

umræðuefni viðtalsins hafi verið fyrir fram ákveðið en innihald samtalsins ekki. 

2.2 Þátttakendur  

Leitað var eftir þátttöku nýbakaðra feðra sem höfðu tekið þátt í hópmeðgönguvernd á 

Íslandi veturinn 2017-18 og áttu von á sínu fyrsta barni í febrúar 2018. Sent var  

kynningarbréf og upplýsingar um upplýst samþykki í tölvupósti til mögulegra 

þátttakenda sem við höfðum netfang hjá. Tölvupósturinn var sendur á alls fjóra feður 

en þrír þeirra svöruðu póstinum og samþykktu að taka þátt í rýnihóp um þátttöku sína 

í hópmeðgönguvernd. Nöfnum þátttakenda var breytt við úrvinnslu en einungis 

rannsakandi og leiðbeinendur höfðu aðgang að frumgögnum. Þátttakendur voru á 

aldrinum 30-36 ára og voru allir með íslenskt ríkisfang og að minnsta kosti eina 

háskólagráðu. Björn og Sindri voru í sambúð en Ari var það ekki. Sindri mætti í alla 

fjóra tímana, Björn missti af einum tíma en Ari mætti einungis í eitt skipti vegna þess 

að hann var óviss um hvort hópmeðgönguverndin væri einnig fyrir hann þar sem hann 
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var ekki í sambúð með barnsmóður sinni. Börn þeirra fæddust öll eftir eðlilega 

meðgöngulengd á Landspítala Háskólasjúkrahúsi og heilsast vel. 

2.3 Framkvæmd rannsóknar og úrvinnsla 

Viðtalið fór fram í Björkinni þann 7. mars 2018. Áður en viðtalið hófst var þátttakendum 

heitið nafnleynd og trúnaði og þeir minntir á að viðtalið yrði hljóðritað, ritað upp orðrétt 

og gögnin geymd í 7 ár. Byrjað var á því að spyrja opinnar spurningar um hvað 

hópmeðgönguvernd væri og spunnust umræðurnar út frá því. Spurningarnar þróuðust 

fljótlega út í að vera hálf-opnar eða lokaðar en þrátt fyrir það gáfu viðmælendur oftast 

löng og greinagóð svör við spurningunum. Upptakan stöðvaðist eftir 43 mínútur þegar 

svör við allflestum spurningum voru komin fram. Að viðtali loknu skrifaði rannsakandi 

hjá sér nokkra punkta sem stóðu upp úr. Seinna var viðtalið ritað upp orðrétt og gögnin 

lesin, flokkuð og greind í þemu. Við leit á þemum var bæði tekið mið af niðurstöðum 

fyrri rannsókna um efnið en einnig var leitast við að varpa ljósi á þær umræður sem 

voru umfangsmestar í viðtalinu.  

Notast var við stýrða innihaldsgreiningu (e. directed content analysis) við 

undirbúning og úrvinnslu viðtalsins. Slík aðferð er frábrugðin hefðbundinni 

innihaldsgreiningu (e. conventional content analysis) að því leyti að rannsakandi hefur 

kynnt sér efnið áður en rannsóknin hefst. Markmið slíkrar aðferðar er að staðfesta eða 

víkka hugmyndafræðilegan ramma eða kenningu um efnið og eru niðurstöður fyrri 

rannsókna hafðar til hliðsjónar þegar verið er að afmarka rannsóknarspurninguna og 

skilgreina þemu. Viðtölin byrja gjarnan með opinni spurningu sem síðan er fylgt 

markvisst eftir með spurningum sem byggja á heimildum um efnið. Kosturinn við stýrða 

innihaldsgreiningu eru að komi fram ný þemu, sem hafa ekki komið fram í fyrri 

rannsóknum, gefa þau annað hvort nýtt sjónarhorn á fyrirbærið eða dýpka og styrkja 

fyrri kenningu. Þannig getur aðferðin stutt við fyrri rannsóknir. Galli við aðferðina er 

hins vegar að rannsakendur eru oft hlutdrægir og því líklegri til að finna niðurstöður 

sem styðja, frekar en hrekja fyrri kenningar um efnið. Einnig gætu þátttakendur svarað 

spurningunum á ákveðinn hátt eða verið sammála þeim til þess að gera 

rannsakandanum til geðs. Að sama skapi getur ofuráhersla á fyrri kenningu um efnið 

blindað rannsakandann fyrir raunverulegu samhengi efnisins (Hsieh og Shannon, 
2005).  
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3 Niðurstöður 

Viðtalið stóð yfir í 43  mínútur. Allir viðmælendurnir tjáðu sig í viðtalinu, en mis mikið. 

Björn og Sindri voru ráðandi en þeir mættu oftar en Ari í hópmeðgönguverndina og 

gátu því svarað fleiri spurningum. Í niðurstöðum er leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni: hver er upplifun feðra af hópmeðgönguvernd?  Við greiningu 

gagna fannst eitt yfirþema (partur af ferlinu) og fjögur undirþemu: nálgun sem hvetur 

feður til þátttöku, umræðuformið hentar vel til fræðslu, áhersla á eðlilegt ferli: mótvægi 

við bumbuhópa og samkennd og sameiginleg reynsla til góðs. Er þessum þemum lýst 
í kafla 3.1. 

3.1 Partur af ferlinu 

Í foreldrahópunum upplifðu feðurnir sig sem virka þátttakendur en ekki sem fylgjendur 

maka sinna. Þeim voru gefin ráð um hvernig þeir gætu stutt konuna sína í gegnum 

ferlið og þeir fengu tækifæri til að hlusta á reynslu annarra og taka þátt í umræðum. 

Björn lýsti því hvernig umræðurnar í tímunum hefðu leitt til samræðna við konuna sína, 

bæði fyrir og eftir tímana sem gerðu það að verkum að hann upplifði eins og hann væri 
hluti af ferlinu: 

„Mér fannst rosa gott að sitja og fylgjast með og hlusta… og líka bara 

díalógurinn eftir tímana og fyrir tímana við maka. Að ræða það sem var verið 

að tala um og alla möguleikana sem eru í boði varðandi bara fæðingarstað 

og allt þetta sem að skilurðu var verið að tala um í hvert skipti. Það fannst 

mér rosa gott oft eftir á líka. Það lét manni líða eins og maður var svolítið 

svona bara, part- partur af þessu.“ 

Þetta hugtak reyndist vera áberandi rauður þráður í gegnum viðtalið sem leiddi af sér 

þá niðurstöðu að þemað partur af ferlinu væri yfirþema viðtalsins og öll hin þemun 
kæmu undir því, sjá Mynd 1 (bls. 16): 
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Mynd 1 Þemagreining viðtalsins.  

 

3.1.1 Nálgun sem hvetur feður til þátttöku   

Feðurnir voru sammála um að fræðslan hafi ekki eingöngu miðast að konunum og að 

margt hefði einnig höfðað til þeirra. Þeir hafi til dæmis fengið upplýsingar um það 

hvernig þeir gætu hjálpað til við brjóstagjöf og hvenær fæðing væri raunverulega 

byrjuð. Feðurnir upplifðu að ljósmæðurnar væru meðvitað að reyna að virkja þá, benda 

á hlutverk þeirra og hafa þá með í ráðum. Meiri athygli beindist þó að konunum í 

gegnum allt barneignarferlið og fannst þeim það eðlilegt þar sem þær ganga með 

börnin. Eins og Sindri orðaði það:  

„Mér fannst svolítið eins og það væri einmitt meðvitað verið að reyna að 

includa okkur líka sko. En auðvitað náttúrulega er rosa skiljanlegt að að 

maður fái ekkert mi.. þú veist að maður sé ekkert mikið, einhvern veginn… 

maður er ekki stjarnan.“ 

Í viðtalinu báru feðurnir gjarnan hópmeðgönguverndina saman við hefðbundnu 

meðgönguverndina, sem þeim fannst minna á læknatíma og frekar miða að konunni. 
Björn sagði:  

„Þegar að við vorum náttúrulega ekki í þessu, fórum bara til ljósunnar í 

mæðravernd, þá voru þeir tímar auðvitað bara rosa mikið miðaðir að 
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kærustunni eða konunni sko. Og þá var maður bara meira svona að hlusta 

og fylgjast með.“ 

Feðrunum fannst öllum þeim vera sýnd lítil athygli í hefðbundinni meðgönguvernd 
og þar létu þeir lítið fyrir sér fara. Björn sagði:  

„Ég hef alveg heyrt af nokkrum í kringum mig sem hafa bara upplifað sig, 

bara sem einhvern, einhvern blómapott þarna inni í stofunni. Útaf því að þá 

var bara einhvern veginn enginn fókuspunktur á… sem er kannski svolítið 

svona yfirdrifið skilurðu, auðvitað er maður partur af þessu, en þarna [í 

hópmeðgönguverndinni] fannst mér bara… það var gefið meira svigrúm til 

þess að við fengjum að vera með í öllum þessum hlutum sem að var verið 

að ræða.“ 

Vegna reynslu Sindra og Ara af hefðbundinni meðgönguvernd fyrr á meðgöngunni 

voru þeir báðir efins um hvort þeir ættu erindi í foreldrahópinn. Ari vegna þess að hann 

var ekki í sambúð með barnsmóður sinni en Sindri velti því fyrir sér hvort hann ætti 
ekki frekar að vera lengur í vinnunni en sagði svo: 

„ …en svo um leið og maður er mættur þá, þá var þetta algjörlega þess virði 

að vera þarna... Og einmitt ég upplifði ekki að ég væri svona einhvern 

veginn on the side sko. Þetta er alveg svona… samtal allra einhvern 

veginn.“  

Feðrunum fannst þeir allir hafa betra tækifæri í hópmeðgönguverndinni til þess að 
spyrja spurninga og að þeir hefðu allir eitthvað til málanna að leggja.  

„Mér fannst ég vera, hafa meira einhvern veginn sjálfur að geta fengið að 

spurja og fengið svör og svona komið meira inn í heldur en sko þegar að, 

þegar að við vorum í mæðraverndinni bara með ljósmóðurinni.“ –Björn 

Þá sagði Björn enn fremur að honum hefði sjálfum þótt gott að vera með í tímunum 

og að honum hafi fundist þau vera saman í þessu. Kærustunni hans hafi þótt gott að 

hann væri með til að meðtaka upplýsingar: 

„Ég upplifði líka, allavega kærastan mín, henni fannst gott að ég væri líka 

þarna til þess að meðtaka þessar upplýsingar, af því það er fullt af 

upplýsingum að koma fram óvænt og svona, í staðinn fyrir að hún sé svo 

að útskýra allt fyrir mér og þá kannski bjagast þetta eitthvað og þannig að 



  

 18 

þú veist ég held að þetta sé bara… það er ágætt að vita bara sem mest um 

þetta allt saman.“ 

Þrátt fyrir að vera ánægðir með foreldrahópana töldu feðurnir þó mikilvægt að 

einhverjir tímar væru með ljósmóður í einrúmi til þess að geta rætt viðkvæm málefni ef 
þau voru til staðar.  

3.1.2 Umræðuformið hentar vel til fræðslu 

Öllum fannst þátttakan í hópmeðgönguverndinni vera nægur undirbúningur fyrir 

fæðinguna en enginn þeirra fór á foreldrafræðslunámskeið. Sindri sagði margar 

praktískar upplýsingar hafa komið fram sem hann hefði kannski eftir á að hyggja átt að 

vita. Hann hefði komist að því að hann vissi ekkert svo rosalega mikið um 

barneignarferlið. Þá hafi þetta verið góður vettvangur til þess að ræða mjög 
persónulega hluti sem þeir hefðu annars ekkert endilega rætt og spurt um: 

„Mér fannst kannski sjálfum alveg ágætt að vita að það væru aðrar konur 

að þú veist tala um eitthvað sem að… af því þetta er líka svona persónulegt 

allt og sjúklega persónulegar spurningar kannski. Sem þú ert ekkert 

endilega að spurja alla að.“ 

Hann var einnig ánægður að tímarnir hafi ekki verið formfastir og fræðslan skuli hafa 

farið fram á umræðuformi en ekki fyrirlestrarformi. Það hafi hjálpað honum að meðtaka 

upplýsingar og muna þær. Í hefðbundinni meðgönguvernd veigraði Sindri sér við að 
spyrja spurninga þar sem andrúmsloftið var öðruvísi: 

„Manni fannst þessir tímar þar sem hún er sem sagt ein með 

hjúkrunarfræðingnum eða ljósmóðurinni, manni finnst svona eins og það sé 

eitthvað svona… maður eigi bara að ekkert að vera eitthvað að blaa.. þú 

veist. Kannski meira að segja vill hún bara ekki einu sinni að maður sé þarna 

eða skilurðu það… maður veit ekki, það er einhvern veginn öðruvísi 

móment.“  

Sindri minntist einnig á það af fyrra bragði að það væri mikilvægt að stjórnendur 
hópsins, þ.e. ljósmæðurnar sem sinntu þessu væru góðar í að stýra umræðum í hóp: 

„Fólk var ekkert, byrjaði ekkert bara strax alveg on fire í spurningunum sko, 

þær svona voru góðar að koma fólki í gírinn einhvern veginn. Það skiptir 

náttúrulega líka máli að það séu góðir.. gott fólk að stjórna þessu. Því að 
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það væri örugglega alveg hægt að lenda í því að vera bara með einhver 

fimm pör og svo bara eitthvað silent, nánast.“ 

Ari lýsti andrúmsloftinu í tímunum með þessum hætti: „En svo er það líka kannski, 

að í svona hópi þá er svolítið erfitt að vera áhugalaus, þú setur bara – öll spilin á, á 

borðið“ og voru Björn og Sindri sammála því. 

 

3.1.3 Áhersla á eðlilegt ferli: mótvægi við bumbuhópa 

Varðandi innihald fræðslunnar voru allir sammála um að fræðslan hafi verið gagnleg 

og með áherslu á eðlilegt ferli. Þeim fannst það minnka kvíða fyrir fæðingunni sem  
Björn lýsti vel með eftirfarandi orðum:  

„Og maður verður alveg rólegri þegar maður heyrir tal á þessum nótum sko. 

Sem að, af því maður líka heyrir bara, maður heyrir bara slæmar sögur um 

allt, þannig að, maður heyrir aldrei fæðingar sem bara.. ganga vel.“ 

Þá hafi einnig verið farið í praktíska hluti varðandi fæðinguna og ýmsar mýtur sem 
hann hafði heyrt voru leiðréttar: 

„Og það er mjög gott að ræða það til dæmis, hvenær er actually.. byrjar 

fæðing… Og eitthvað svona sko, sem að maður er ekkert að… maður 

heldur bara að hún sé bara að fara að vera þarna nær dauða en lífi þú veist 

í einhverja sólarhringa bara [hlær] –liggur við, eða þú veist, maður var farinn 

að ímynda sér það eftir... eftir öllum þessum sögum sem maður les sko. Nei 

hérna... Það hjálpaði alveg.“ 

Út frá þessum umræðum spurði Sindri hina feðurna hvort að konurnar þeirra væru í 

bumbuhóp á Facebook. Þá spunnust langar umræður um bumbuhópa en Björn sagði 
meðal annars: 

„Ég hafði stundum ekki undan að hlusta á einhverjar spurningar eða 

einhverjar svona, þá var hún að spá í einhverjum hlutum sem voru að koma 

þarna inn... Og ég var alltaf að reyna einhvern veginn að bremsa hana af, 

bara: heyrðu, geturðu ekki bara aðeins hérna… hætt í þessum hóp eða 

eitthvað, geturðu ekki bara sleppt því að vera að pæla... þú veist, það er allt 

í góðu.“ 
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Hann dró það einnig í efa að meira gagnlegt kæmi út úr þessum bumbuhópum en 

það sem ylli hreinlega kvíða. Umræðurnar þarna inni hefðu leitt til þess að kærastan 

hans hefði orðið stressuð yfir mörgum hlutum á meðan hann taldi óþarfa að hafa 

áhyggjur af einhverju sem var ekki orðið. Í viðtalinu velti spyrjandi því upp að 

hópmeðgönguverndin gæti virkað sem nokkurs konar mótvægi við bumbuhópa og tóku 

feðurnir undir það og fannst að svo væri. Björn viðurkenndi að þessir hópar væru þó 

ekki alslæmir en líkt og með hryllingssögurnar væri alltaf það versta sem stæði upp úr. 

Ari spurði hina feðurna hvort þeir væru í feðrahóp á Facebook. Þeir neituðu því en 

hvorki spyrjandi né hinir feðurnir vissu að slíkur hópur væri til. Þá mælti Ari með 

hópnum, lýsti honum aðeins og sagði að þar væri að mestu leyti góðar upplýsingar að 
fá.  

3.1.4 Samkennd og sameiginleg reynsla til góðs 

Feðurnir mættu í hópmeðgönguverndina, bæði til þess að sýna konum sínum stuðning 

og til þess að vera sjálfir þátttakendur í ferlinu. „Þetta er náttúrulega það minnsta sem 

maður getur gert [að mæta í tímana] ef að kærastan manns vill, af því það er rosa lítið 

sem að lendir á manni“, sagði Sindri og tók Björn undir það. Allir feðurnir fundu fyrir því 

að konur eða barnsmæður þeirra fengju stuðning frá hópnum en þeim fannst þeir  sjálfir 
ekki fá stuðning frá öðrum feðrum, eða eins og Björn sagði: 

„En það var ekkert svona, allavega ekki í hópnum mínum, þá vorum við 

strákarnir ekkert svona: jæja hvað segirðu, hvað hérna þú veist hvernig, 

hvernig er þetta og þetta, skilurðu. Það var ekkert þannig sko.“ 

Þrátt fyrir að feðurnir hafi ekki fengið beinan stuðning frá öðrum feðrum í hópnum 

gátu þeir hlustað á konurnar sínar deila sameiginlegri reynslu og fengu þannig innsýn 

inn í samfélag kvenna á meðgöngunni. Sindri hafði orð á því hvernig hann lifði í 

gegnum konuna sína í öllu barneignarferlinu og að honum hefði þótt gott að hlusta á 

samræðurnar sem áttu sér stað á milli kvennanna: 

„Maður lifir svoldið í gegnum konuna sína [hlær] í þessu öllu saman sko… 

maður hefur eiginlega áhyggjur af því sem hún hefur áhyggjur af. Og þetta 

er... þannig að maður svona fannst kannski sjálfum alveg ágætt að að vita 

að það væru aðrar konur að tala um eitthvað..“ 
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Björn var sammála þessu og bætti við að það hafði verið gott fyrir kærustuna sína 

að finna að hún var ekki ein. Honum hafði sjálfum fundist gott að hún hefði fengið 
einhverja huggun í því að aðrar konur væru að ganga í gegnum sömu hugsanir og hún: 

„Og út af því að það eru náttúrulega allir að gera þetta í þessum hópi í fyrsta 

skiptið og maður, maður fann alveg að henni fannst gott að heyra, að það 

væri ekki bara.. að hún er ekki ein einhvern veginn að upplifa þetta, eða 

hugsa um þetta eða þetta sko... Þú veist, það eru einhvern veginn allir á 

mjög svipuðum stað.“ 

Ari var einnig sammála því að það hefði verið mjög gott fyrir barnsmóður sína að 

finna að hún var ekki ein. Feðurnir sýndu því konunum sínum eða barnsmæðrum 

stuðning með því að mæta og með því að hlusta og taka þátt í umræðum fundu þeir 

einnig  fyrir samkennd frá hópnum. Það fannst þeim gott og þá vissu þeir einnig betur 
hvað konan þeirra var að ganga í gegnum:  

„En mér fannst svona, því þú spurðir með stuðninginn áðan, hvort að maður 

upplifði það sjálfur, ég... eins og þú sagðir áðan, [bendir á Sindra] maður 

upplifði svoldið svona í gegnum hana einmitt. Þú veist, það eru einhverjar 

vangaveltur og hún fær einhverja huggun í því að það eru aðrar að fara 

ganga í gegnum sömu hugsanir.“ –Björn. 

Þá sögðu tveir feðranna í rýnihópnum að stress fylgdi því að hafa allt tilbúið áður en 

barnið kæmi í heiminn. Ari hafði áhyggjur af því að búa ekki í eigin húsnæði en það 

hefði dregið úr þeim áhyggjum eftir að barnið fæddist. Þeir ræddu þessar áhyggjur 

sínar ekki í foreldrahópunum en voru allir sammála um að það væri alltaf gott að finna 
til samkenndar og að það minnkaði áhyggjur að heyra að aðrir hefðu svipaðar áhyggjur. 

 

4 Umræða 

4.1 Partur af ferlinu 

Í leiðbeiningum RCM fyrir heilbrigðisstarfsfólk til þess að auka aðild feðra að 

barneignarþjónustu eru nokkur lykilatriði listuð. Eru þau meðal annars að ávarpa 

feðurna með nöfnum þeirra, skapa rými fyrir þá til þess að tjá hugsanir sínar og 

tilfinningar og láta þeim líða eins og þeir séu velkomnir og virkir þátttakendur í ferlinu 

(Draper og Ives, 2013). Af upplifun feðranna í rýnihópnum að dæma var komið fram 
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við þá með þessum hætti í hópmeðgönguverndinni. Feðurnir upplifðu að ljósmæðurnar 

væru meðvitað að reyna að fá þeim hlutverk og hafa þá með í ráðum og þeir lýstu því 

hvernig ljósmæðurnar komu með hugmyndir um hlutverk þeirra í fæðingunni og við 

brjóstagjöf. Það gerði það að verkum að þeim leið eins og þeir væru velkomnir og hefðu 

einhverju hlutverki að gegna. Í rannsókn Johansson o.fl. (2015) fannst feðrunum gott 

að fá upplýsingar um hvernig þeir gætu stutt konu sína, til dæmis hvernig þeir gætu 

veitt nudd í fæðingunni. Það að vera virkir þátttakendur í fæðingunni og ná að veita 

konu sinni stuðning voru lykilþættir í jákvæðri upplifun feðra. Í rannsókn Andersson o.fl. 

(2012) á upplifun foreldra af hópeðgönguvernd fannst feðrunum áhersla á líkamlegar 

skoðanir smitast yfir í foreldrahópana og þeim fannst þeir ennþá vera utanaðkomandi 

aðilar í ferlinu. Því mætti draga þá ályktun að ljósmæðurnar sem sinntu 

foreldrahópunum á þessum tveimur heilsugæslustöðvum hér á landi hafi lagt mikið upp 
úr því að skapa andrúmsloft þannig að mökum liði eins og að þeir væru hluti af ferlinu.  

Feðurnir báru foreldrahópana gjarnan saman við hefðbundna meðgönguvernd þar 

sem feðurnir upplifðu sig á hliðarlínunni, að þeir fengju fá tækifæri fyrir spurningar, 

væru fylgjendur maka sinna og hlutverk þeirra óljóst. Samræmist það öðrum 

rannsóknum þar sem feður hafa lýst því að þeim finnist þeir ekki hafa ekki stjórn á 

aðstæðum, telji hlutverk sitt í meðgönguvernd óljóst og hvers sé vænst af þeim og þeir 

líti fyrst og fremst á sig sem stuðningsaðila við verðandi móður (Helga Gottfredsdóttir, 

2005). Þá hafa aðrir feður minnst á að ljósmæður beini frekar orðum sínum til kvenna 

í  meðgönguvernd, jafnvel þótt verið sé að ræða mál sem snerta ákvarðanatöku sem 

þeir vildu vera hluti af (Atkin o.fl., 2015). Orðið „mæðravernd“ hefur fest sig í sessi í 

daglegri orðræðu yfir hefðbundna meðgönguvernd og upplifðu feðurnir í rýnihópnum 

sig þar sem utanaðkomandi aðila. Aftur á móti fannst þeim orðið „hópmeðgönguvernd“ 

vera lýsandi fyrir hvað fór fram í foreldrahópunum þar sem allir voru saman að fræðast  

og ganga í gegnum þetta í fyrsta skipti. Hafa sambærilegar vangaveltur komið fram hjá 

öðrum feðrum sem lýstu því hvernig orðin „mæðraþjónusta“ (e. Maternity care) og nöfn 

á spítulum sem innihéldu orðin konur og börn (e. Womens’ and childrens’ hospital) 

gerðu það að verkum að þeim fannst þeir ekki eiga heima þar (McKellar, Pincombe og 

Henderson, 2008). Þetta er athyglisvert í ljósi hugmynda Michels Foucault um orðræðu 

um að orðræða sé í eðli sínu skapandi. Að fyrirbæri verði til í orðræðunni og þannig 

mótist einstaklingar af orðræðunni sem þeir kynnast (Kristín Björnsdóttir, 2003). Er vert 

að hafa þetta í huga við þróun á barneignarþjónustunni.   
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Vegna fyrri reynslu feðranna af hefðbundinni meðgönguvernd töldu tveir feðranna 

óvíst í fyrstu hvort þeir ættu erindi í foreldrahópana. Þeim varð þó fljótt ljóst að þeim 

fannst algjörlega þess virði að mæta í þá tíma. Feðurnir vildu sjálfir mæta og 

samræmist það niðurstöðum rannsóknar sem gerð var á ánægju feðra á mismunandi 

tegundum meðgönguverndar í Svíþjóð þar sem feður mættu betur í 

hópmeðgönguvernd en í hefðbundna meðgönguvernd. Í sömu rannsókn voru feður í 

hópmeðgönguvernd líklegri til að vera ánægðir með möguleikana sem sköpuðust til að 

ræða undirbúning fæðingar við ljósmóður. Einnig fundu feður sem áttu von á sínu fyrsta 

barni frekar fyrir stuðningi frá ljósmóður og tækifærum til þess að kynnast öðrum 

foreldrum en feður í hefðbundinni meðgönguvernd (Andersson og Small, 2017). Í 

rannsókn Andersson o.fl. (2012) á upplifun foreldra á hópmeðgönguvernd í Svíþjóð var 

misjafnt hvort feðrum var boðið að mæta með í hópinn þrisvar sinnum eða í hvert skipti. 

Þeim sem var einungis boðið að mæta þrisvar sögðust hafa viljað mæta oftar. Í sömu 

rannsókn kom fram að konunum þótti alltaf jákvætt að hafa maka sinn með. Þá hafa 

aðrar konur sem hafa tekið þátt í hópmeðgönguvernd einnig lýst því að þeim hafi 

fundist gott að hafa maka sína með til þess að þeir skildu betur hvað þær voru að 

ganga í gegnum. Auk þess fundu þær fyrir stuðningi og öryggi þegar þeir mættu til 

þess að meðtaka upplýsingar með þeim (McNeil o.fl., 2012). Sumum konum finnst þó 

erfitt að ræða ákveðin málefni fyrir framan maka hinna kvennanna og einhverjir feður í 

rannsókn Andersson o.fl. (2012) töldu einnig mikilvægt að konurnar hefðu tækifæri á 

að hittast án þeirra. Því væri áhugavert að kanna afstöðu mæðra og feðra hér á landi 

gagnvart því að mæta í aðskildum hópum.  

Feðurnir í rýnihópnum lýstu því hvernig þeir lifðu í gegnum konuna sína á þessum 

tíma og að þeir hefðu áhyggjur af því sem þær höfðu áhyggjur af. Þá sagðist einn 

faðirinn upplifa að hann og konan hans væru saman í þessu og því má segja að þau 

hafi litið á sig sem einingu. Pör hafa áður lýst þvi að þau upplifi sig sem einingu í ferlinu 

en að þeim sé ekki mætt á þann hátt þar sem oft sé komið fram við feðurna sem 

utanaðkomandi aðila í heimi kvenna. Konur hafa einnig minnst á mikilvægi þess að 

maki þeirra sé virtur og komið sé fram við hann sem verðandi foreldri en ekki gest. 

Hundsi starfsfólkið föðurinn taka báðir foreldrar það gjarnan inn á sig (Ellberg, Högberg 

og Lindh, 2010). Það hefur því jákvæð áhrif á upplifun föðurins af fæðingunni ef 

ljósmæður og annað fagfólk sem sinnir barneignarþjónustu lítur á verðandi móður og 

föður sem einingu en jafnframt sem tvo einstaklinga með ólíkar þarfir (Johansson o.fl., 

2015). Í rýnihópnum minntust feðurnir á mikilvægi þess að ljósmæðurnar sem sinntu 
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hópmeðgönguverndinni væru góðar í að stýra umræðum hóp. Í rannsókn Andersson 

o.fl. (2012) töluðu foreldrar einnig um það og voru óánægðir ef ljósmæðurnar stýrðu 
umræðunum ekki með þeim hætti að þær tækju tillit til beggja kynja. 

Öllum viðmælendunum í rýnihópnum fannst þeir fá nægan undirbúning fyrir 

fæðinguna en enginn þeirra fór á foreldrafræðslunámskeið. Í rannsókn Helgu 

Gottfreðsdóttur (2011) var ánægja foreldra með skipulögð foreldrafræðslunámskeið 

könnuð. Voru tæplega 90% feðranna ánægðir með námskeiðin og fannst námskeiðið 

nýtast sér í fæðingunni. Þá töldu flestir foreldrar í rannsókninni að fæðingarfræðsla ætti 

að fara fram á hópnámskeiði eða 88,29% feðra og 90,68% mæðra. Þar sem enginn 

feðranna í þessum rýnihóp fór á skipulagt foreldrafræðslunámskeið gátu þeir ekki borið 

hópmeðgönguverndina saman við slíkt námskeið. Þó má gera ráð fyrir því að fræðslan 

sem slík hafi á einhvern hátt verið sambærileg og á foreldrafræðslunámskeiðum, þar 

sem hópmeðgönguverndin byrjaði undir lok meðgöngunnar og var því lögð áhersla á 

umræður tengdar síðustu vikum meðgöngu og undirbúningi fyrir fæðingu. 

Upplýsingunum í hópmeðgönguverndinni var hins vegar komið til skila með öðrum 

hætti, þ.e. í gegnum umræður í stað fyrirlesturs, auk þess sem fjöldi tíma var fleiri og 

því fleira rætt en einungis undirbúningur fyrir fæðinguna. Jafnframt nutu feðurnir góðs 

af því að hlusta á vangaveltur og spurningar annarra. Það hvatti þá til að spyrja 

spurninga og taka þátt í samræðunum svo þeir mundu innihald viðfangsefnisins betur. 

Þá komu einnig fram mikilvæg sjónarmið þeirra um að í hópmeðgönguverndinni hafi 

verið ræddir mjög persónulegir hlutir sem feðurnir efuðust um um að þeir hefðu rætt 

og spurt um á öðrum vettvangi. Því má ganga út frá því að þátttakendur í 

hópmeðgönguvernd fái svipaðar grunnupplýsingar og eru veittar á skipulögðu 

foreldrafræðslunámskeiði varðandi fæðingarundirbúning, auk fræðslu um 

foreldrahlutverkið, meðgönguna og djúpra samræðna um persónuleg málefni og raunir 

annarra. Rennir það stoðum undir fyrri rannsóknir um efnið en í rannsókn Johansson 

o.fl. (2015) báru þátttakendur í hópmeðgönguverndinni gjarnan saman reynslu sína við 

fyrri reynslu eða reynslu annarra sem þeir þekktu af hefðbundinni meðgönguvernd. 

Nærri allir foreldrarnir sem höfðu reynslu af hefðbundinni meðgönguvernd sögðust 

hafa fengið meiri upplýsingar í hópmeðgönguverndinni en á þeim námskeiðum sem 

voru boðin meðfram hefðbundinni meðgönguvernd (Johansson o.fl., 2015) og hafa 

svipaðar niðurstöður komið fram á upplifun kvenna af hópmeðgönguvernd (McNeil 

o.fl., 2012).  
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Þrátt fyrir að feðurnir í rýnihópnum hafi viljað vera þátttakendur í ferlinu gerðu þeir 

sér ekki miklar væntingar um að vera sýnd athygli á meðgöngunni. Feðrunum fannst 

eðlilegt að konunum væri sýnd meiri athygli í gegnum allt barneignarferlið þar sem þær 

ganga með og fæða börnin og hafa fleiri feður viðrað slíka skoðun (Atkin o.fl., 2015). 

Er það einnig í samræmi við rannsókn Andersson, Norman, Kanlinder, og Plantin 

(2016) á væntingum 627 verðandi feðra til meðgönguverndar þar sem langflestum 

fannst eftirlit með heilsu móður og barns vera mikilvægustu þættir meðgönguverndar. 

Minna en helmingur feðra höfðu miklar væntingar um að komið væri fram við þá af 

virðingu eins og að þeir væru hluti af ferlinu en einungis um 7% sögðu mikilvægt að 

líðan þeirra væri veitt athygli í meðgönguverndinni. Í annarri rannsókn komu fram 

sambærilegar niðurstöður en þar töldu verðandi feður mikilvægustu þættina í 

meðgönguvernd snúa að því að makar þeirra fengju nægt eftirlit, læknisþjónustu og 

tilfinningalegan stuðning. Minnstu máli fannst þeim skipta að þeir að fengju upplýsingar 

um brjóstagjöf og að þeir gætu talað um heilsu sína og áhyggjur við ljósmóður. Flestir 

feðurnir voru samt ánægðir með þjónustuna sem konurnar þeirra fengu (Jungmarker 

o.fl., 2010). Heilsa og líðan konunnar er þannig ofarlega í huga verðandi feðra sem 

gefur til kynna að þeir setji sjálfan sig í annað sæti á meðgöngunni og séu sáttir við 

það hlutskipti. Benda niðurstöður þessarar rannsóknar til þess að verðandi feður sjái 

sig fyrst og fremst sem stuðningsaðila við konur sínar á meðgöngunni og í fæðingunni. 

Um leið og barnið er fætt öðlast þeir nýtt hlutverk sem foreldri sem þeir eru oft 
óundirbúnir fyrir. 

Út frá umræðum um hvernig áhersla á eðlilegt ferli í foreldrahópunum minnkaði 

kvíða fyrir fæðingunni og upprætti ýmsar mýtur hófust miklar samræður um 

bumbuhópa á meðal feðranna. Þeir lýstu því hvernig bumbuhópar sem konur þeirra 

voru í á Facebook áttu til að auka kvíða þeirra og áhyggjur. Þeir voru lítt hrifnir af 

þessum hópum og töldu óvíst hversu mikið gagnlegt kæmi út úr þeim. Í sænskri 

rannsókn á upplifun feðra sem áttu von á sínu fyrsta barni kemur fram þemað netið 

sem uppspretta kvíða þar sem feður hafa orð á því hversu margar upplýsingar á netinu 

eru óáreiðanlegar. Leit þeirra á vefnum leiddi oft til vefsíðna og spjallrása þar sem efni 

og umræður einkenndust af neikvæðri reynslu. Olli það meiri áhyggjum hjá þeim en 

vellíðan (Pålsson, Persson, Ekelin, Kristensson Hallström og Kvist, 2017). Undirstrikar 

þetta mikilvægi þess að ljósmæður hafi í huga að stór hluti fólks leitar upplýsinga á 

vefnum og geti því bent foreldrum á áreiðanlegar og traustar vefsíður til þess að leita 

upplýsinga um meðgöngu og fæðingu, líkt og íslensku vefsíðurnar ljosmodir.is og 
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heilsuvera.is. Þurfa slíkar vefsíður að vera uppfærðar reglulega með nýjustu 

gagnreyndu þekkingu til þess að viðhalda trúverðugleika sínum. Vegna áhyggja 

feðranna af áhrifum bumbuhópanna á líðan kvenna sinna má geta þess að í óbirtri 

rannsókn Guðrúnar Helgu Guðlaugsdóttur (2016) um bumbuhópa á Facebook og 

félagslegan samanburð gáfu niðurstöðurnar til kynna að enginn munur væri á sjálfsáliti 

og kvíða- og depurðareinkennum mæðra sem voru í bumbuhópum og mæðra sem 

voru það ekki. Þó sýndu mæður sem báru sig mikið saman við efnaðri mæður meiri 

depurðar- og kvíðaeinkenni en mæður sem báru sig lítið saman við efnaðri mæður. 

Meirihluti mæðra (58,8%) taldi bumbuhópinn veita sér félagsskap en meira en 

fimmtungur þeirra upplifðu einnig neikvæðar umræður innan hópsins og samkeppni á 

milli mæðra (23,6%). Því gætu mæður, sem bera sig saman við aðrar mæður sem þær 

upplifa efnaðri, haft minni ávinning af því að vera í bumbuhópum á Facebook en aðrar 
(Guðrún Helga Guðlaugsdóttir, 2016).  

Í rýnihópnum kom fram að einn feðranna, sá sem var einstæður faðir, var í 

pabbahóp á Facebook og mælti hann með hópnum við hina feðurna. Hann sagði 

afslappaðra andrúmsloft vera þar inni en í bumbuhópunum og að feður deildu fekar 

praktískum upplýsingum og ráðum en hryllingssögum. Í eigindlegri rannsókn Ammari 

og Schoenebeck (2015) voru tekin viðtöl við 37 feður um samfélagsmiðlanotkun í 

tengslum við föðurhlutverkið. Af þessum 37 feðrum voru 6 í lokuðum Facebook hópum 

fyrir feður. Fannst þeim Facebook hóparnir vera góður vettvangur til að ræða ýmsar 

áskoranir varðandi foreldrahlutverkið og samband sitt við maka. Í rannsókninni var 

einnig fjallað um ákveðinn mun á samfélagsmiðlanotkun feðra og mæðra. Var 

niðurstaðan sú að feður notuðu frekar samfélagsmiðla til að „læra að verða góðir 

feður“, sérstaklega ef þeir áttu ekki góða föðurímynd sjálfir. Einnig leituðu þeir að 

fyrirmyndum í þessu nýja hlutverki og báru sig gjarnan saman við aðra feður í þeim 

tilgangi að sjá hvort aðrir væru í svipuðum sporum. Þannig fundu þeir til samkenndar 

og betri líðan ef svo var. Þá sóttu feður sem voru einstæðir, aldir upp af einstæðum 

mæðrum eða heimavinnandi feður í meira mæli í samfélagsmiðla í þessum tilgangi. 

Að lokum kom fram í rannsókninni að feðrum væri gefin skilaboð um að þeir þyrftu að 

læra að verða góðir feður vegna þess að flest af því efni sem er ætlað að höfða til feðra 

inniheldur leiðbeiningar og ráð. Aftur á móti sé gert ráð fyrir því að móðurhlutverkið sé 

konum eðlislægt (Ammari og Schoenebeck, 2015). Í annarri rannsókn á 11 

bloggfærslum eftir feður kom einnig fram að feðurnir voru að leita svara hvernig þeir 

ættu að vera góðir feður (Asenhed, Kilstam, Alehagen og Baggens, 2014). Því má 
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ganga út frá því að verðandi feður sem skortir fyrirmyndir í föðurhlutverkinu leiti frekar 

í samfélagsmiðla og vefinn í leit að föðurímyndum en feður sem hafa góðar 

föðurímyndir og mikinn félagslegan stuðning í kringum sig. Þó svo að úrtök í 

rannsóknum á þessu efni séu oft smá er þó mikilvægt að varpa ljósi á reynslu þessa 
hóps.  

4.2 Samantekt 

Í viðtalinu kom fljótlega í ljós að nálgunin í hópmeðgönguverndinni höfðaði vel til 

feðranna í rýnihópnum. Í foreldrahópunum upplifðu þeir sig ekki sem fylgjendur heldur 

sem virka þátttakendur og þeim fannst ljósmæðurnar meðvitað vera að reyna að hafa 

þá með í ráðum. Þeim fannst hópmeðgönguvernd vera góður vettvangur til þess að 

spyrja, fá svör við spurningum og hlusta á reynslu og vangaveltur annarra. Feðrunum 

létti við að heyra að aðrar konur væru að ganga í gegnum svipaða hluti og konur eða 

barnsmæður þeirra og þeim fannst sjálfum gott að vita til þess að konurnar fengju 

stuðning hver frá annarri. Þeir voru ánægðir með þá fræðslu og umræður sem þeir 
fengu og að áhersla væri lögð á eðlilegt ferli, það minnkaði áhyggjur þeirra talsvert.  

Feðrunum í rýnihópnum fannst þeir vera vel undirbúnir fyrir fæðinguna en ekki 

foreldrahlutverkið og hafa sambærilegar niðurstöður áður komið fram (Andersson o.fl., 

2012). Feðurnir í þessari rannsókn töldu það þó ekki koma að sök. Föðurhlutverkið 

kæmi að sjálfu sér með tímanum eftir að barnið væri fætt og ljósmæður í 

heimaþjónustu tækju við upplýsingagjöfinni eftir að heim væri komið. Er það í mótsögn 

við aðrar heimildir sem fundust um efnið þar sem foreldrar óska gjarnan eftir meiri 

fræðslu um fyrstu vikurnar eftir fæðingu, sérstaklega varðandi hvernig ætti að annast 

barnið og um foreldrahlutverkið (Andersson o.fl., 2012; Jungmarker, Lindgren og 

Hildingsson, 2010). Telur höfundur líklegt að öflug heimaþjónusta ljósmæðra, greiður 

aðgangur að upplýsingum og þjónustu í kerfinu og félagslegur stuðningur valdi því að 

foreldrar hér á landi upplifi sig örugga þegar heim er komið. Hins vegar væri fróðlegt 

að spyrja feðurna betur út í hvaða þætti þeir voru óundirbúnir fyrir og hvað mætti ræða 

betur fyrir fæðingu. Væri hægt að bæta slíkum spurningum við spurningalistann, en 
hugmynd að breyttum spurningalista fylgir verkefninu, sjá Fylgiskjal 2.  

4.3 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknarinnar 

Þar sem feðurnir í rýnihópnum voru einungis þrír og mættu misvel í 

hópmeðgönguverndina er ekki hægt að yfirfæra niðurstöður þessarar rannsóknar yfir 
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á almennt þýði. Reynsla þeirra gefur samt sem áður ákveðnar hugmyndir um upplifun 

feðra af hópmeðgönguvernd og þeim umræðum sem sköpuðust í tímunum. Þörf er á 

fleiri rýnihópum um efnið til þess að öðlast frekari innsýn í reynslu feðra af 

fyrirkomulaginu. Rannsakanda reyndist fremur erfitt að fylgja viðtalsrammanum 

nákvæmlega eftir og varð ljóst við úrvinnslu verkefnisins að spurningar hefðu margar 

hverjar mátt vera orðaðar á þann hátt að þær væru opnari. Til þess að leyfa viðtalinu 

að flæða án þess að missa sjónar af því sem stóð til að spyrja um væri gott að prenta 

spurningaramman út. Þá væri auðveldara að merkja við þær spurningar sem búið væri 

að fá svör við. Einnig vantaði talsvert af grunnupplýsingum um feðurna sem eru 

mikilvægar til þess að átta sig betur á bakgrunni þeirra. Fleiri hugmyndir að 
spurnningum eru því listaðar í Fylgiskjali 2. 

4.4 Framtíðarrannsóknir 

Feðurnir sögðust ekki hafa fundið ekki fyrir beinum stuðningi frá öðrum verðandi 

feðrum í foreldrahópunum en töluðu um það í rýnihópnum að það væri gott að finna til 

samkenndar og að aðrir væru að ganga í gegnum svipaða hluti. Það minnkaði áhyggjur 

að heyra að aðrir hefðu svipaðar áhyggjur og þegar rannsakandi opnaði á þessa 

umræðu ræddu þeir áhyggjur sínar í rýnihópnum sem þeir höfðu ekki gert í 

foreldrahópunum. Þar sem foreldrahóparnir samanstóðu einungis af pörum sem voru 

að eignast sitt fyrsta barn væri áhugavert að kanna áhuga feðra á að hittast í 

blönduðum hópi feðra á meðgöngunni, þar sem feður sem ættu börn fyrir gætu miðlað 

reynslu sinni um foreldrahlutverkið og feðurnir rætt ýmsar áhyggjur sem koma upp í 

ferlinu. Ljóst er að ávinningur þess að undirbúningur fyrir foreldrahlutverkið og þátttaka 

feðra hefjist á meðgöngunni er mikill. Því væri einnig áhugavert að kanna hvort munur 

væri á tengslamyndun feðra sem hafa tekið þátt í hópmeðgönguvernd og hefðbundinni 

meðgönguvernd til að athuga hvort aukin þátttaka þeirra á meðgöngu geti haft áhrif á 

þátttöku þeirra í umönnun barnsins og tengslamyndun við það. Þar sem umræður um 

það hvernig skipulag hópmeðgönguverndarinnar hentaði feðrunum voru af skornum 

skammti í viðtalinu, þ.e. fjöldi tíma, tímasetning o.fl. væri einnig gagnlegt að kanna 
nánar viðhorf feðra til þessara þátta.  
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Ályktanir  

Niðurstöður erlendra rannsókna sýna að hópmeðgönguvernd henti vel til þess að 

mæta væntingum feðra um færðslu og stuðning. Í þessari viðtalsrannsókn eru 

vísbendingar um að hópmeðgönguvernd samhliða hefðbundinni meðgönguvernd mæti 

helstu væntingum verðandi feðra er snýr að upplýsingum og undirbúningi fyrir fæðingu. 

Feðurnir í rýnihópnum upplifðu sig sem virka þátttakendur í ferlinu og þeim fannst þeir 

eiga meira erindi í hópmeðgönguvernd en í hefðbundna meðgönguvernd. Tækifæri til 

að spyrja spurninga voru meiri í hópmeðgönguvernd og þeir nutu góðs af því að sitja 

og hlusta á umræðurnar sem sköpuðust í tímunum. Einnig fannst feðrunum hópurinn 

vera góður vettvangur til að deila reynslu sem hjálpaði þeim og konunum þeirra að 

færa upplifunina af meðgöngunni í eðlilegt horf. Í viðtalinu kom greinilega fram að 

feðurnir lögðu eigin áhyggjur til hliðar og einblíndu á heilbrigði móður og barns á 

meðgöngunni. Því má gera ráð fyrir að feðurnir hafi fyrst og fremst verið í hlutverki 

stuðningsaðila við verðandi móður á í gegnum meðgönguna og fæðinguna. 

Feðurnir upplifðu ekki beinan stuðning frá öðrum feðrum í hópnum en þeir fundu til 

samkenndar í foreldrahópunum sem hafði jákvæð áhrif á þeirra eigin líðan. Þeir fundu 

einnig fyrir faglegum stuðningi frá ljósmæðrunum en þeir lýstu því hvernig 

ljósmæðurnar voru meðvitað að reyna að ná til þeirra og fá þeim hlutverk. Þrátt fyrir að 

feðurnir í rýnihópnum hafi upplifað jákvæð viðhorf og hvatningu frá ljósmæðrunum í 

hópmeðgönguverndinni og að þeir hafi verið undirbúnir undir fæðinguna þá fannst 

þeim fræðslan og umræðurnar ekki undirbúa þá fyrir foreldrahlutverkið. Auk þess fundu 

þeir ekki fyrir stuðningi frá öðrum feðrum í foreldrahópunum. Því væri áhugavert að 

kanna áhuga þeirra á að hittast einir og sér með feðrum sem eiga börn fyrir til þess að 

geta rætt nánar um áhyggjur sínar og fengið á sama tíma að heyra reynslusögur frá 

feðrum af foreldrahlutverkinu. Gæti það sérstaklega mætt þörfum þeirra sem hafa lítinn 
stuðning og/eða skortir föðurímynd í nærumhverfi sínu.  
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1 

Spurningarammi fyrir viðtal 

 

1. Hvað finnst ykkur hópmeðgönguvernd vera?  
2. Hvernig fannst ykkur að koma með konunum ykkar eða barnsmæðrum í hópgönguvernd? 
3. Fannst ykkur þið vera virkir þátttakendur í meðgöngunni? Hvers vegna/ekki? Hvernig? En í 

fæðingunni?  
4. Hvernig fannst ykkur þið vera undirbúnir undir fæðinguna?  
5. Hvaða fræðslu/upplýsingar fannst ykkur vanta eða vera farið of lítið í í foreldrahópunum? 
6. Fannst ykkur þið fá tækifæri til að spyrja spurninga? 
7. Fannst ykkur efnið sem var farið í vera áhugavert? 
8. Voru umræðurnar sem sköpuðust hjálplegar? 

-T.d. við undirbúning fæðingarinnar, foreldrahlutverkið o.s.frv 
9. Fannst ykkur þið vera upplýstir um hvað fór fram í meðgönguverndinni?  
10. Funduð þið fyrir stuðningi frá hópnum eða fagfólki? 
11. Fannst þér/ykkur þið vera utanveltu í kerfinu? 
12. Mynduð þið mæla með svona fyrirkomulagi fyrir aðra verðandi feður/maka? Hvers vegna/ekki? 
13. Hentaði tíminn sem hóptímarnir voru á? 
14. Var þetta of stutt eða langt?  
15. Hefðuð þið viljað hittast oftar eða sjaldnar? 
16. Hefðuð þið viljað hittast fyrr eða seinna á meðgöngunni? 
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Fylgiskjal 2 

Hugmyndir að breyttum spurningaramma fyrir viðtal 

 

1. Hvað finnst ykkur hópmeðgönguvernd vera?  
2. Hvernig fannst ykkur að koma með konunum ykkar í hópgönguvernd? 
3. Fannst ykkur þið vera virkir þátttakendur í meðgöngunni? Hvers vegna/ekki? Hvernig? 
4. Hvernig fannst ykkur þið vera undirbúnir undir fæðinguna? 

a. Öðluðust þið þekkingu á því hvernig þið gætuð stutt konuna ykkar í ferlinu? 
5. Hvernig fannst ykkur þið vera undirbúnir undir föðurhlutverkið? 

a. Hvað voruð þið óundirbúnir fyrir? Hvað hefði mátt ræða nánar á meðgöngunni? 
6. Hvaða fræðslu/umræður fannst ykkur vanta eða vera farið of lítið í í foreldrahópunum? 
7. Fannst ykkur þið fá tækifæri til að spyrja spurninga í foreldrahópunum? 
8. Höfðaði efnið sem var farið í til ykkar? 
9. Funduð þið fyrir stuðningi frá hópnum eða fagfólki? En samkennd? 
10. Hvað fannst ykkur um að allir tímarnir hafi verið fyrir báða foreldra? Mynduð þið vilja hafa 

einhverja tíma aðgreinda fyrir verðandi mæður og feður? 
11. Nú voru tímarnir haldnir kl. xx. Hvernig hentaði sá tími ykkur? Afhverju/afhverju ekki? 
12. Hvernig fannst ykkur tímalengdin á tímunum? 
13. Nú voru þessir foreldrahópar í fjögur skipti. Hvernig fannst ykkur sá fjöldi tíma? Hefðuð þið 

viljað hittast oftar eða sjaldnar?  
14. Langaði ykkur sjálfa til að mæta í hópmeðgönguverndina?  
15. Nú hittust þið frá 28. viku meðgöngu. Hvernig fannst ykkur að byrja í hópmeðgönguvernd á 

þeim tíma? Hefðuð þið viljað byrja fyrr eða seinna? 
16. Mynduð þið mæla með svona fyrirkomulagi fyrir aðra verðandi feður/maka? Hvers vegna/ekki? 
17. Nokkrar grunnupplýsingar (einnig hægt að biðja um í pósti eða á blaði): 

a. Aldur 
b. Kyn 
c. Hjúskaparstaða  
d. Starf 
e. Heilsa móður og barns  
f. Meðgöngulengd við fæðingu barns og fæðingarmáti 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fylgiskjal 3 
Tafla yfir helstu heimildir: 
 

Höfundur Ár Heiti Land Tímarit Tilgangur Rannsóknarsni
ð, þátttakendur 

Niðurstöður 

Andersson, 
Christensson og 
Hildingsson 

2012 Parents' 
experiences and 
perceptions of 
group-based 
antenatal care in 
four clinics in 
Sweden. 

Svíþjóð Midwifery Að kanna upplifun 
foreldra af 
hópmeðgönguvernd 
á 4 
heilsugæslustöðvum 
í Svíþjóð 

Eigindleg 
rannsókn, 
einstaklings- og 
hópviðtöl. N= 
28, 20 konur og 
8 karlar.  

Hópmeðgönguvernd (HVM) virtist mæta 
þörfum foreldra fyrir skoðanir og eftirlit. 
Foreldrar sögðu að hópurinn hefði hjálpað 
þeim að undirbúa sig fyrir fæðingu en ekki 
fyrir foreldrahlutverkið. HMV skapaði vettvang 
til að deila reynslu og hjálpaði þátttakendum 
að normalísera meðgöngueinkenni.  

Andersson, E. 
og Small, R.  

2017 Fathers’ satisfaction 
with two different 
models of antenatal 
care in Sweden – 
Findings from a 
quasi-experimental 
study.  

Svíþjóð Midwifery Að bera saman 
upplifun feðra af 
tveimur gerðum af 
meðgönguvernd: 
hópmeðgönguvernd 
og hefðbundinni 
meðgönguvernd.  

Samanburðarra
nnsókn, N= 239 
verðandi feður 

Feður í HMV mættu oftar og fannst þeir fá 
betri tækifæri til að undirbúa fæðinguna. 
Feður sem áttu von á sínu fyrsta barni tjáðu 
meiri stuðning frá ljósmóður og fleiri tækifæri 
til að kynnast öðrum foreldrum.  

Andersson, E., 
Norman, Å., 
Kanlinder, C. og 
Plantin, 

2016 What do expectant 
fathers expect of 
antenatal care in 
Sweden? A cross-
sectional study  

Svíþjóð Sexual & 
Reproductive 
Healthcare 

Að varpa ljósi á 
væntingar verðandi 
feðra til 
meðgönguverndar og 
að skoða tengsl á 
milli væntinga og 
félagslegra þátta 

Hálf-íhlutandi 
tilraun (quasi-
experimental 
trial). N=627 
verðandi feður 

Verðandi feður töldu eftirlit með heilsu móður 
og barns vera mikilvægustu þættir 
meðgönguverndar en einungis um 7% sögðu 
mikilvægt að veita þeirra eigin líðan athygli 
og undir 40% höfðu miklar væntingar um að 
komið væri fram við þá eins og að þeir væru 
hluti af ferlinu.  

Asenhed, L., 
Kilstam, J., 
Alehagen, S. og 
Baggens, C. 

2014 Becoming a father 
is an emotional 
roller coaster - an 
analysis of first-time 
fathers' blogs 

Singapore J Clin Nurs Kanna viðhorf og 
upplifun nýrra feðra 
sem hafa reynslu af 
barneignarþjónustu í 
Svíþjóð síðustu 10 
árin. 

Eigindleg 
rannsókn, 11 
blogg af netinu. 
Innihalds-
greining.  

Að verða faðir í fyrsta skiptið er 
tilfinningalegur rússíbani þar sem hlutverk 
verðandi föður er óljóst. Feðurnir eru að leita 
svara um hvernig þeir geti orðið góðir feður. 
Þeir upplifa sig útilokaða í meðgönguvernd 
og eiga í erfiðleikum með að finna út úr því 
hvernig þeir geta stutt við maka sinn.  



  

 

Atkin, K., 
Berghs, M. og 
Dyson, S.  

2015 ‘Who's the guy in 
the room?’ 
Involving fathers in 
antenatal care 
screening for sickle 
cell disorders. 

Bretland  Social 
Science & 
Medicine 

Öðlast skilning á 
upplifun og væntinga 
feðra af skimun fyrir 
sigðkornablóðleysi 

Eigindleg 
rannsókn, hálf-
stöðluð viðtöl. 
N=24 feður 

Nærvera er mikilægur þáttur í 
föðurhlutverkinu og sýnir merki um ábyrgðina 
sem feður vilja axla. Feður áttu hins vegar 
erfitt með að finna þýðingarmikið hlutverk þar 
sem karlmennsku þeirra var ógnað með 
nýjum og flóknum kynbundnum stofnunum. 
Skimanir valda áhyggjum hjá feðrum vegna 
þess að þeir verða hluteigendur að máli en 
þeim er samt beint í áttina að ákveðnu vali 
sem skapar rugling hjá þeim. Hlutverk þeirra 
sé óljóst. 
 

Draper, H. og 
Ives, J. 

2013 Men's involvement 
in antenatal care 
and labour: 
Rethinking a 
medical model.  

Bretland Midwifery Varpa ljósi á þá 
siðferðislegu flækju 
sem það hefur í för 
með sér að draga 
feður inn í 
barneignarþjónustu.   

Greining  Sú stefna að hvetja verðandi feður til að taka 
meiri þátt í meðgönguvernd gæti spítalavætt 
föðurhlutverk þeirra, rétt eins og meðganga 
og fæðing hafa verið spítalavædd, sem er 
ekki endilega jákvætt. Dregin fram nokkrar 
siðferðileg mál sem geta komið upp ef 
aðkoma þeirra er meiri. Niðurstöður benda til 
þess að það gæti verið þörf fyrir aukinn 
stuðning og þjónustu við feður utan 
heilbrigðiskerfisins.  

Ellberg, L., 
Högberg, U. og 
Lindh, V 

2010 We feel like one, 
they see us as two: 
new parents 
discontent with 
postnatal care.  

Svíþjóð Midwifery Að lýsa upplifun 
foreldra af 
sængurlegu, með 
áherslu á óánægju, 
þar sem spítaladvöl 
hefur styst og miklar 
breytingar orðið á 
þjónustu eftir 
fæðingu. 

Þversniðsrannsó
kn, N=1474 
foreldrar 

Starfsfólk tók ekki alltaf mið af nánum 
tilfinningatengslum foreldra. Komið var fram 
við föðurinn eins og utanaðkomandi aðila og 
þjónustunni var lýst sem kvennaheimi. 
Foreldrar upplifðu oft forræðishyggju frá 
starfsfólki varðandi ákvarðanatöku. Óánægja 
með þjónustuna var oftast vegna mistaka í 
kerfinu og fannst foreldrum að sængurlega 
ætti að fá meira vægi í þjónustunni.  

Fenwick, J., 
Bayes, S. og 
Johansson, M 

2012 A qualitative 
investigation into 
the pregnancy 
experiences and 
childbirth 
expectations of 
Australian fathers-
to-be.  

Ástralía Sexual & 
Reproductive 
Healthcare 

Að skyggnast í og 
lýsa upplifun karla af 
væntingum þeirra til 
meðgöngu og 
fæðingu 

Eigindleg 
rannsókn, 
einstaklings-
viðtöl. N=12  
verðandi feður 

Feður upplifðu sig á hliðarlínunni í 
meðgönguvernd. Þeir fundu fyrir einangrun 
því starfsfólk hundsaði það. Oft fylgdi kvíði 
því að vinna úr fréttunum af óléttunni.  



  

 

Gottfredsdottir, 
H., 
Steingrímsdóttir, 
Þ., Björnsdóttir, 
A., 
Guðmundsdóttir, 
E. Ý. og 
Kristjánsdóttir, 
H.  

2016 Content of 
antenatal care: 
Does it prepare 
women for birth? 

Ísland Midwifery Skoða innihald 
meðgönguverndar frá 
sjónarhorni kvenna 
og athuga hvort 
upplýsingagjöf fyrir 
fæðingu sé nægileg  

Langtíma-
þversniðs-
athugun, 
ferilrannsókn 
cross-sectional 
cohort study. 
N=765 konur 

87% kvenna vill fá fræðslu um fæðinguna á 
meðgöngunni. 5-6 mánuðum eftir fæðingu 
fannst 41% kvenna heilbrigðisstarfsfólk hafa 
varið of litlum tíma í þetta efni. Konur sem 
áttu erfiða  eða mjög erfiða fæðingu að baki 
voru líklegri til að segja fræðsluna hafa verið 
ófullnægjandi en konur sem áttu auðvelda 
eða mjög auðvelda fæðingu að baki. 

Ickovics, J. R., 
Kershaw, T. S., 
Westdahl, C., 
Magriples, U., 
Massey, Z., 
Reynolds, H. og 
Rising, S. S.  

2007 Group Prenatal 
Care and Perinatal 
Outcomes: A 
Randomized 
Controlled Trial 

Bandaríkin Obstetrics 
and 
gynecology 

Að ákvarða hvort 
hópmeðgönguvernd 
bæti útkomu 
meðgöngu og 
fæðingar, 
sálfélagslega virkni 
og ánægju kvenna 
með þjónustuna. 
Einnig að skoða 
verðsamanburð á 
þjónustunni. 

Slembirannsókn, 
multisite 
randomized 
controlled trial. 
N=1047 mæður 
og feður 

Konurnar voru 20,4 ára að meðaltali, 80% 
afrískar amerískar. Konur í 
hópmeðgönguvernd voru marktækt ólíklegri 
til að fæða fyrir tímann, mæta sjaldnar en 
gert er ráð fyrir og þær höfðu meiri þekkingu 
á meðgöngunni, fannst þær vera undirbúnari 
fyrir fæðingu og voru ánægðari með 
þjónustuna. Voru einnig líklegri til að byrja 
með börn sín á brjósti.  

Johansson, M., 
Fenwick, J. og 
Premberg, Å. 

2015 A meta-synthesis of 
fathers' experiences 
of their partner's 
labour and the birth 
of their baby. 

England, 
Malawi, 
Nepal, 
Svíþjóð 

Midwifery Að öðlast betri 
skilning á því hvernig 
verðandi feður 
upplifa fæðingu maka 
síns 

Metasynthesis, 
8 rannsóknir, N= 
120 feður 

Flestir karlar vildu vera virkir þátttakendur í 
fæðingu maka síns, viðstaddir fæðinguna og 
virtir fyrir framlag sitt. Feðrum fannst þeir 
þarfnast undirbúnings þar sem fæðing gæti 
orðið erfið. Í fæðingunni tjáðu margir feður 
yfirþyrmandi tilfinningar og vanmátt til að 
styðja maka sinn. Þeim fannst erfiðast að 
horfa upp á maka sinn verkjaðan. 
Undirbúningur og stuðningur voru lykilþættir í 
jákvæðri fæðingarreynslu, auk þess að fá 
aðstoð við að geta stutt konuna í verkjunum.  

Jungmarker, E. 
B., Lindgren, H. 
og Hildingsson, 
I. 2010 

Playing second 
fiddle is okay--
Swedish fathers' 
experiences of 
prenatal care.  Svíþjóð 

J Midwifery 
Womens 
Health 

Að lýsa upplifun og 
þátttöku feðra í 
meðgönguvernd í 
Svíþjóð 

Eigindleg 
ferilrannsókn, 
N=827 feður 

Verðandi feður töldu mikilvægast í 
meðgönguvernd að konur þeirra fengju nægt 
eftirlit og stuðning. Minnstu máli fannst þeim 
skipta að þeir gætu talað um heilsu sína og 
áhyggjur. Niðurstöður gefa til kynna að þeir 
setji sjálfan sig í annað sæti á meðgöngunni 
og séu sáttir við það hlutskipti. 



  

 

McNeil, D. A., 
Vekved, M., 
Dolan, S. M., 
Siever, J., Horn, 
S. og Tough, S. 
C.  

2012 Getting more than 
they realized they 
needed: a 
qualitative study of 
women's 
experience of group 
prenatal care.  

Kanada BMC 
Pregnancy 
Childbirth 

Að skilja þýðingu á 
upplifun kvenna í 
hópmeðgönguvernd   

Eigindleg 
rannsókn, 
einstaklings-
viðtöl. N=12 
konur  

 Konurnar upplifðu valdeflingu, félagslegan 
stuðning, skilvirkni og fræðslu sem þær fengu 
ekki í hefðbundinni meðgönguvernd. Gæti 
þetta form af þjónustu spilað lykilhlutverk í að 
mæta þörfum kvenna og bæta 
heilsufarsútkomu þeirra. 

Sarkadi, A., 
Kristiansson, R., 
Oberklaid, F. og 
Bremberg, S.  

2008 Fathers' 
involvement and 
children's 
developmental 
outcomes: a 
systematic review 
of longitudinal 
studies 

 Acta 
Paediatrica 

Lýsa hvða 
langtímaáhrif 
þátttaka feðra hefur á 
þroska barna 

Systematic 
Review 

Niðurstöður benda til  að afskipti feðra af 
börnum sínum hafi jákvæð áhrif á félags-, 
hegðunar- og sálrænan þroska þeirra. 

Steen, M., 
Downe, S., 
Bamford, N. og 
Edozien, L.  

2012 Not-patient and not-
visitor: A 
metasynthesis 
fathers’ encounters 
with pregnancy, 
birth and maternity 
care 

Bretland, 
Ástralía, 
Svíþjóð, 
BNA, 
Taívan, 
Japan, S-
Afríka, Nýja 
Sjáland og 
Finnland 

Midwifery Taka saman og 
greina eigindlegar 
rannsóknir af góðum 
gæðum sem kanna 
viðhorf og upplifun 
feðra sem hafa tekið 
þátt í 
meðgönguvernd í 
efnaðari ríkjum 

Metasynthesis Feður geta ekki stutt konur sínar í að öðlast 
góða reynslu af meðgöngu og ánægjulegri 
fæðingu nema þeir fái sjálfir stuðning, eru 
hafðir með og undirbúnir undir mögulegar 
hættur og óvssur varðandi meðgöngu, 
fæðingu og foreldrahlutverkið og þeirra 
hlutverk í þessu öllu.  

Teate, A., Leap, 
N., Rising, S. S. 
og Homer, C. S. 

2011  Women's 
experiences of 
group antenatal 
care in Australia--
the 
CenteringPregnanc
y Pilot Study. 

Ástralía Midwifery Að lýsa upplifun 
kvenna sem tóku þátt 
í hópmeðgönguvernd 
í rannsókn á 
Centering Pregnancy 
í Ástralíu 

Forrannsókn (e. 
Pilot Study) 
N=32 konur 

Mikil ánægja kvenna með 
CenteringPregnancy gefur til kynna að CP sé 
æskilegt fyrirkomulag fyrir margar konur í 
Ástralíu, sérstaklega ef farið er í betri 
liðsöfnun og makar geta tekið þátt.  



 

 

 

 


