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Áföll í æsku og tengsl við fæðingarreynslu kvenna í Ljáðu mér eyra 
Unnur Mjöll Harðardóttir1, Anna María Jónsdóttir4, Ragnheiður I. Bjarnadóttir 1,2,3,  

Valgerður Lísa Sigurðardóttir2, Þóra Steingrímsdóttir1,2 

Læknadeild Háskóla Íslands1, Kvennadeild LSH2, Þróunarstofa Íslenskrar Heilsugæslu3, 

Læknastofa Önnu Maríu4 

Inngangur: Fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á að áföll og erfið reynsla í æsku geti haft margvísleg 

neikvæð áhrif á heilsufar og velferð á fullorðinsárum. Fjöldi tegunda áfalla í æsku hefur m.a verið 

tengdur við auknar líkur á slæmri útkomu meðgöngu. Um það bil ein af hverjum tuttugu konum (5-6% 

kvenna) á Íslandi upplifir fæðingu sína sem neikvæða. Neikvæð fæðingarreynsla getur haft neikvæðar 

afleiðingar fyrir móður og barn. Markmið rannsóknarinnar er að skoða áföll í æsku hjá konum sem sótt 

hafa þjónustu Ljáðu mér eyra og skoða hvort tengsl séu milli áfalla í æsku og fæðingarreynslu kvenna. 

Sambærileg rannsókn hefur ekki verið gerð hér á landi. 
Efniðviður og aðferð: Rannsóknarhópurinn voru 118 konur sem sóttu þjónustu Ljáðu mér eyra (LME) 

á árunum 2016 og 2017. Kennitölur voru fengnar frá hagdeild Landspítalans. Netföng voru fengin úr 

Sögu sjúkraskrá Landspítalans. Fjörtíu konur voru með virk netföng og var þeim sendur spurningalisti í 

gegnum forritið Redcap. Svarhlutfall var 62,5% eða 25 konur. Spurningalistinn samanstóð af 10 

spurningum um áföll og erfiða reynslu í æsku ásamt 6 spurningum um upplifun síðustu fæðingar, 

kvíða og þunglyndi á meðgöngunni og eftir fæðinguna og um traust til heilbrigðiskerfis. Gögn um 

meðgöngu og fæðingu fengust úr sjúkraskrá og frávik og inngrip borin saman við svör spurningalista. 

Niðurstöður: Rúmlega 2/3 (68%) kvennanna höfðu upplifað 1 eða fleiri áföll í æsku, 44% (11) 2 eða 

fleiri áföll og 20% (5) upplifað 4 eða fleiri áföll í æsku. Nær helmingur (40%) hafði upplifað einhverja 

tegund af ofbeldi í æsku og 16% upplifað kynferðisofbeldi í æsku. Kvíði og þunglyndi var algengur hjá 

rannsóknarhópnum en 60% og 36% kvennanna höfðu í meðallagi slæm eða alvarleg einkenni á 

meðgöngu og 56% og 40% kvennanna höfðu í meðallagi eða alvarleg einkenni kvíða og þunglyndis 

eftir fæðingu. Inngrip og frávik í fæðingu voru mun algengari meðal kvenna sem höfðu leitað til LME 

miðað við almennt þýði. Konur sem hafa upplifað ofbeldi eða vanrækslu í æsku og konur sem hafa 

upplifað tvö eða fleiri áföll í æsku voru við verri andlega heilsu á meðgöngu og eftir fæðingu.  

Ályktanir: Konur sem komið hafa í Ljáðu mér eyra viðtöl virðast vera með fleiri áföll í æsku 

samanborið við almennt þýði. Einnig virðast inngrip vera algengari hjá þessum hópi og þær greina frá 

verri andlegri heilsu á meðgöngu og eftir fæðingu. Margt bendir til þess að konur sem hafa upplifað 

ofbeldi eða vanrækslu í æsku og konur sem hafa upplifað tvö eða fleiri áföll í æsku séu líklegri til að 

upplifa slæma andlega heilsu á meðgöngu og eftir fæðingu. Íhuga ætti skimun fyrir áföllum í æsku hjá 

konum á meðgöngu til að hægt sé að veita þeim viðeigandi meðferð og stuðning. Þetta er viðkvæmur 

hópur sem þarf að hlúa betur að og gera ætti frekari rannsóknir á áföllum í æsku í tengslum við 

fæðingarreynslu kvenna. 

 



 

 

Þakkir 

Ég vil byrja á að þakka aðalleiðbeinanda mínum Önnu Maríu Jónsdóttir fyrir að hafa tekið á móti mér 

þegar ég kom til hennar með hugmynd að Bs rannsókn og að hafa samþykkt að hjálpa mér við mótun 

og gerð hennar. Hún gerði þessa rannsókn að veruleika og vil ég þakka henni fyrir ómetanlegan 

stuðning og aðstoð í gegnum allt ferlið. Ég vil þakka meðleiðbeinendum mínum Valgerði Lísu 

Sigurðardóttir, Ragnheiði I. Bjarnadóttir og Þóru Steingrímsdóttir fyrir að hafa komið inní gerð þessa 

verkefnis, fyrir ómetanlegan stuðning, yfirlestur og aðstoð í gegnum allt bs tímabilið. Einnig vil ég 

þakka bekkjarsystrum mínum á kvennadeildinni fyrir vikulega fundi og stuðning á 

rannsóknartímabilinu. Ég vil þakka hagdeild Landspítalans og kvennadeild Landspítalans. Ég vil þakka 

fjölskyldu og vinum fyrir yfirlestur, góð ráð og mikla hvatningu. 



 

Efnisyfirlit 

Myndaskrá ............................................................................................................................................................... 1 

Töfluskrá .................................................................................................................................................................. 2 

1 Inngangur ....................................................................................................................................................... 3 

1.1 Áföll í æsku .............................................................................................................................. 3 

1.1.1 Afleiðingar áfalla í æsku á fullorðinsárum ................................................................... 3 

1.1.2 Tengsl áfalla í æsku við meðgöngu og fæðingu .......................................................... 4 

1.1.3 Tengsl áfalla í æsku við þunglyndi og kvíða á meðgöngu og eftir fæðingu ................ 5 

1.2 Fæðingarreynsla ...................................................................................................................... 6 

1.2.1 Afleiðingar og áhrif kynferðisofbeldis í æsku á fæðingarreynslu ................................. 6 

1.2.2 Áhættuþættir neikvæðrar fæðingarreynsla .................................................................. 7 

1.2.3 Afleiðingar neikvæðrar fæðingarreynslu ...................................................................... 8 

1.3 Inngrip í fæðingu ...................................................................................................................... 9 

1.3.1 Stig fæðingar ............................................................................................................... 9 

1.3.2 Framköllun fæðingar með lyfjum eða með belgrofi. .................................................... 9 

1.3.3 Utanbastsdeyfing ......................................................................................................... 9 

1.3.4 Spangarskurður/spangarrifa ...................................................................................... 10 

1.3.5 Keisaraskurður ........................................................................................................... 10 

1.3.6 Apgar stig barns og innlögn barns á vökudeild ......................................................... 11 

2 Markmið ....................................................................................................................................................... 12 

3 Efni og aðferðir ............................................................................................................................................ 13 

3.1 Rannsóknarþýði og rannsóknargögn .................................................................................... 13 

3.2 Breytur ................................................................................................................................... 15 

3.3 Leyfisveitingar ........................................................................................................................ 15 

4 Niðurstöður .................................................................................................................................................. 16 

4.1 Áföll í æsku ............................................................................................................................ 16 

4.2 Fæðingarreynsla .................................................................................................................... 17 

4.3 Einkenni kvíða og þunglyndis á meðgöngu og eftir fæðingu ................................................. 18 

4.4 Traust til heilbrigðiskerfis ....................................................................................................... 19 

4.5 Inngrip og frávik í fæðingu ..................................................................................................... 20 

4.6 Fjöldi og tegund áfalla í æsku og tengsl við einkenni kvíða og þunglyndis á meðgöngu og 

eftir fæðingu ....................................................................................................................................... 22 

4.6.1 Ofbeldi eða vanræksla í æsku ................................................................................... 22 

4.6.2 Röskun á heimilislífi í æsku ....................................................................................... 23 

4.6.3 Tvö eða fleiri áföll í æsku ........................................................................................... 24 

5 Umræða ....................................................................................................................................................... 25 



 

5.1 Áföll í æsku ............................................................................................................................ 25 

5.2 Upplifun af fæðingu og andleg heilsa á meðgöngu og eftir fæðingu ..................................... 26 

5.3 Inngrip og frávik í fæðingu ..................................................................................................... 27 

5.4 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar ...................................................................................... 27 

5.5 Ályktun ................................................................................................................................... 28 

Heimildaskrá ........................................................................................................................................................ 29 

Fylgiskjal 1 .............................................................................................................................................................. 32 

Leyfi ........................................................................................................................................................................ 35 



1 

 

Myndaskrá 

Mynd 1: Þátttaka í rannsókn ............................................................................................................. 14 

Mynd 2: Fjöldi áfalla í æsku .............................................................................................................. 17 

Mynd 3: Í meðallagi eða alvarleg einkenni kvíða og þunglyndis ...................................................... 19 

Mynd 4: Einkenni kvíða og þunglyndis á meðgöngu og eftir fæðingu hjá konum sem hafa upplifað 

ofbeldi eða vanrækslu í æsku ............................................................................................................... 22 

Mynd 5: Tíðni alvarlegra einkenna kvíða og þunglyndis á meðgöngu og eftir fæðingu hjá konum 

sem hafa upplifað ofbeldi eða vanrækslu í æsku .................................................................................. 23 

Mynd 6: Einkenni kvíða og þunglyndis á meðgöngu og eftir fæðingu hjá konum sem hafa eingöngu 

upplifað röskun á heimilislífi í æsku ....................................................................................................... 23 

Mynd 7: Einkenni kvíða og þunglyndis á meðgöngu og eftir fæðingu hjá konum sem hafa upplifað 

tvö eða fleiri áföll í æsku ........................................................................................................................ 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Töfluskrá 

Tafla 1: Fjöldi kvenna með hverja tegund af áfalli ............................................................................ 16 

Tafla 2: Upplifun af fæðingu ............................................................................................................. 17 

Tafla 3: Einkenni kvíða og þunglyndis á meðgöngu og eftir fæðingu .............................................. 18 

Tafla 4: Traust til heilbrigðiskerfis ..................................................................................................... 19 

Tafla 5: Tíðni inngripa og frávika í fæðingu ...................................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1 Inngangur 

1.1 Áföll í æsku 

Vaxandi fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á alvarlegar afleiðingar áfalla í æsku á heilsufar og 

velferð á fullorðinsárum (1). Einstaklingur getur orðið fyrir áföllum utan heimilis, s.s. slys, 

náttúruhamfarir og fleira en einnig telst til áfalla að einstaklingur verði fyrir ofbeldi, vanrækslu og 

röskun á heimilislífi. Röskun á heimilislífi getur valdið áfalli hjá barni ef það upplifir erfiða reynslu í 

nánum tengslum við umönnunaraðila eða aðra heimilismeðlimi. Röskun á heimilislífi er skilgreint sem 

erfiðar og streitumiklar upplifanir innan fjölskyldunnar þar með talið fíkniefnanotkun, skilnaður foreldra, 

heimilisofbeldi og geðræn vandamál heimilismeðlims eða vist í fangelsi (1). Ofbeldi í æsku getur verið 

líkamlegt, andlegt eða kynferðislegt ofbeldi, það getur einnig verið líkamleg og andleg vanræksla (2). 

Ofbeldi sem barn verður fyrir af hendi nákomins aðila getur haft neikvæð áhrif á geðheilsu á 

fullorðinsárum. Þegar litið er til einstaklinga sem hafa alvarlega geðsjúkdóma kemur í ljós að tíðni 

áfalla í nánum tengslum er marktækt hærri hjá þeim en það sem finnst í almennu þýði (3).  

Áföll í æsku geta stuðlað að skaðlegri streitu sem virkjar streituviðbrögð í líkamanum. Ef 

streita er mikil, endurtekin og langvarandi getur hún valdið truflun á taugaboðum og heilaþroska, 

efnaskiptum og ónæmiskerfi á viðkvæmum mótunartíma í þroskaferlinu. Slík truflun getur valdið 

langvarandi og óeðlilegu kortisól viðbragði, viðvarandi bólguviðbrögðum og aukinni áhættu og tíðni 

sýkinga í börnum. Ef líkaminn nær ekki að bregðast við þessum truflunum veldur það langvarandi 

neikvæðum áhrifum á heilsufar sem geta komið fram á fullorðinsárum. Skaðleg streita getur einnig 

valdið líffærabreytingum og/eða lífeðlisfræðilegum truflunum sem leiða til skerðingar á 

námshæfileikum og hegðunarmynstri seinna í lífinu. Krónísk, streitutengd líkamleg og andleg veikindi 

eiga einnig rætur sínar að rekja til þessarra truflana (4, 5). Einstaklingar með reynslu af endurteknum 

áföllum í æsku upplifa ekki allir slæma heilsu en þar getur seigla haft verndandi áhrif. Seigla er geta 

einstaklings til að yfirstíga og aðlagast með jákvæðum hætti áföllum og erfiðum aðstæðum. Hún er 

eiginleiki sem stöðugt er í mótun og spilar stórt hlutverk í viðbragði við skaðlegri streitu. Verndandi 

stuðningur umönnunaraðila skiptir sköpum í að minnka áhrif áfalla á heilsufar og velferð barns (4). 

Gott samband barns við foreldri, kennara eða annan náin umönnunaraðila hefur mikið forspárgildi fyrir 

seiglu barns (5). 

 

1.1.1 Afleiðingar áfalla í æsku á fullorðinsárum 

Með fyrstu og stærstu rannsóknum sem gerðar voru á áhrifum áfalla og erfiðleika í æsku á 

fullorðinsárum var rannsókn Vincent J. Felitti árið 1998. Í þeirri rannsókn voru skoðaðir 10 tegundir af 

áföllum í æsku: Andlegt, líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi, ofbeldi gegn móður, að búa á heimili með 

einstaklingi sem notaði fíkniefni, glímdi við geðræn vandamál, eða var fangelsaður. Þátttakendur 

fengu ACE (Adverse Childhood Experience) stig frá 0-10, eftir því hversu mörgum tegundum af 

áföllum einstaklingur hefur orðið fyrir en hvorki tíðni né alvarleiki atburðar var skoðað. Helmingur 

(52%) þátttakenda hafði orðið fyrir a.m.k einni tegund af áfalli í æsku, 25% þátttakenda höfðu orðið 

fyrir a.m.k tveimur tegundum áfalla og 6,2% þátttakenda höfðu orðið fyrir fjórum eða fleiri tegundum 
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áfalla. Algengasta tegund áfalls var notkun fíkniefna innan heimilis eða 25,6%. Sjaldnast höfðu 

þátttakendur upplifað glæpastarfsemi innan heimilis (3,4%) (1). Í íslenskri rannsókn á börnum á 

aldrinum 13-15 ára kom fram að 3,9% höfðu orðið fyrir líkamlegu ofbeldi og 3,9% fyrir alvarlegri 

vanræsklu, 19,4% höfðu upplifað skilnað foreldra og 8,7% foreldramissi (6). Í samantekt á 37 

rannsóknum frá 17 löndum með samtals 253.719 þátttakendum voru 57% með 1 eða fleiri áföll og 

13% með 4 eða fleiri áföll í æsku (7). Í þessum rannsóknum var skoðað samband milli helstu 

áhættuþátta sem leiddu til dauðsfalla og kom í ljós að sterkt samband var milli fjölda áfalla í æsku og 

fjölda þessara áhættuþátta (1, 7).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að einstaklingar sem hafa upplifað 4 eða fleiri tegundir áfalla í 

æsku eru 4 til 12 sinnum líklegri til að glíma við áfengisvanda, fíknivanda, þunglyndi og að hafa gert 

sjálfsvígstilraun miðað við þá sem hafa ekki upplifað áföll. Einstaklingar með 4 eða fleiri tegundir 

áfalla eru 2 til 4 sinnum líklegri til að reykja, hafa lægra mat á eigin heilsu, hafa yfir 50 bólfélaga og 

að hafa fengið kynsjúkdóm. Einnig voru auknar líkur á hreyfingaleysi og offitu miðað við þá sem 

höfðu ekki upplifað áföll í æsku. Sýnt var fram á að vaxandi fjölda áfalla í æsku hefði samlegðar áhrif 

og orsakaði línulega aukningu á áhættu fyrir hjartasjúkdómi, krabbameini, krónískum 

lungnasjúkdómi, beinbroti og lifrarsjúkdómi á fullorðinsárum (1, 7). Fíkniefnanotkun, ofbeldi gegn 

foreldri og glæpastarfsemi innan heimilis getur oft haldist í hendur við misbeitingu sem tengist 

börnum. Án þess að skoða allar tegundir af áföllum innan heimilis þá getur verið dregin sú ranga 

ályktun að ein tegund af áfalli hafi eitt og sér langtíma áhrif á hegðun og heilsufar á fullorðinsárum 

(1). 

1.1.2 Tengsl áfalla í æsku við meðgöngu og fæðingu 

Rannsóknir sem hafa fjallað um áföll í æsku og tengsl við meðgöngu og fæðingar hafa flestar 

aðeins skoðað samband á milli einstaks áfalls og neikvæðra útkomu á meðgöngu og í fæðingu (8). En 

meirihluti þeirra einstaklinga sem hafa orðið fyrir áfalli í æsku hafa upplifað fleiri en eina tegund áfalla, 

þess vegna ætti að skoða mörg mismunandi áföll í æsku í staðinn fyrir aðeins eina staka tegund af 

áfalli (1). Sýnt hefur verið fram á að ef kona hefur upplifað 4 eða fleiri áföll í æsku eru meira en 

tvöfaldar líkur á að einn eða fleiri líffræðilegir áhættuþættir tengdir meðgöngu og heilsufari ungabarns 

séu til staðar, og að eitt eða fleiri sálrænt og félagslegt vandamál sé til staðar miðað við konu sem ekki 

hefur upplifað nein áföll í æsku (8). Einnig hefur verið sýnt fram á tengsl milli fjölda áfalla í æsku og 

aukinnar áhættu á fósturláti, fyrirburafæðingu og skerðingar á aðlögunarhæfni barns (9-11). 

Í rannsókn sem var gerð á konum af afrískum og amerískum uppruna á aldrinum 12-18 ára 

kom fram að þær konur sem höfðu upplifað líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi fyrir þungun, upplifðu 

minni stuðning frá fjölskyldu sinni, voru líklegri til að neyta vímuefna á meðgöngu, voru með styttri 

meðgöngulengd og fæddu léttari börn en konur sem ekki höfðu upplifað ofbeldi (12). 

Tengsl eru á milli þess að verða fyrir áfalli í æsku og aukinnar áhættuhegðunar á meðgöngu. 

Undir áhættuhegðun flokkast áfengisneysla, reykingar eða notkun annarra vímuefna.  

Rannsókn sýndi fram á að algengi hverrar áhættuhegðunar á meðgöngu var hærri meðal þeirra sem 

höfðu upplifað kynferðisofbeldi í æsku sem bendir til að það sé sterkur áhættuþáttur fyrir 

áhættuhegðun á meðgöngu. Þær konur sem höfðu upplifað 3 eða fleiri áföll í æsku voru 2.5 sinnum 
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líklegri til að reykja, neyta alkóhóls eða annarra vímuefna á meðgöngu miðað við konur sem höfðu 

ekki upplifað nein áföll (13).  

Sýnt hefur verið fram á að áföll í æsku hafa ekki einungis áhrif á heilsufar móður og útkomu 

meðgöngu og fæðingar heldur hafa einnig komið fram tengsl milli áfalla í æsku hjá móður og 

áhættuþátta fyrir þroska barns þeirra (14). Mæður sem sögðu frá notkun fíkniefna eða geðrænum 

vanda innan heimilis eða fangelsuðum heimilsmeðlim í barnæsku voru líklegri til að tilkynna einn eða 

fleiri áhyggjuþátt um þroska barns síns (14, 15).  

 

1.1.3 Tengsl áfalla í æsku við þunglyndi og kvíða á meðgöngu og eftir fæðingu
  

Á meðgöngu verða verulega miklar líkamlegar, lífeðlisfræðilegar og sálfélagslegar breytingar hjá 

konu (16). Það getur verið einstaklingsbundið hvernig kona bregst við þeim breytingum sem verða á 

lífi hennar eftir fæðingu og þættir í fortíð og núverandi aðstæður hafa áhrif þar á. Það er mikilvægt að 

nýbökuð móðir og stuðningsnet hennar þekki muninn á eðlilegum neikvæðum tilfinningum og þeim 

sem eru alvarlegar og þarfnast inngrips (17). 

Samkvæmt skýrslu American Pshychological Association frá desember 2018 finnur 1 af 

hverjum 7-10 konum fyrir kvíða eða þunglyndi á meðgöngu og 1 af hverjum 5-8 konum finnur fyrir 

kvíða eða þunglyndi eftir fæðingu (18). Hinsvegar hafa rannsóknir sýnt fram á að algengi kvíða á 

meðgöngu fari upp í 22,9% og algengi þunglyndis fari upp í um 14% (19).  

Fæðingar- og meðgönguþunglyndi lýsir sér með depurð og kvíða og breytingum á orku, svefni 

og matarlyst. Því getur fylgt sálræn og lífeðlisfræðileg áhætta bæði fyrir móður og barn, sem getur haft 

áhrif á tengslamyndun móður og barns  (20, 21). Kvíði og þunglyndi á meðgöngu er mikill áhættuþáttur 

fyrir kvíða og þunglyndi eftir fæðingu (19). Kona er í aukinni áhættu á þunglyndi á meðgöngu og eftir 

fæðingu ef hún hefur upplifað þunglyndi eða önnur geðræn vandamál áður á lífsleiðinni eða hefur 

fjölskyldusögu um geðræn vandamál, ef það er mikil streita í lífi hennar fyrir utan meðgönguna, ef hún 

hefur orðið fyrir ofbeldi að hálfu maka og ef hún hefur ekki gott stuðningsnet í kringum sig (19-21). 

Samkvæmt niðurstöðum íslenskrar rannsóknar frá 2019 voru 8,7% og 9,7% kvennanna sem 

skimuðust jákvæðar fyrir þunglyndi samkvæmt DASS og EPDS á viku 36 og viku 16 á meðgöngu. 

Næstum þriðjungur (31,4%) þeirra kvenna sem skimuðust fyrir þunglyndi voru með alvarlegt þunglyndi 

(19). Í þessari rannsókn kom einnig fram að sterkustu áhættuþættirnir fyrir geðrænan vanda á 

meðgöngu var fyrri saga um geðrænan vanda (OR 5,76) og að hafa orðið fyrir líkamlegu ofbeldi í 

æsku (OR 5,17), þar á eftir fylgdi að hafa orðið fyrir heimilisofbeldi (OR 3,76), eiga maka sem glímdi 

við fíknivanda (OR 3,94) og vera með fjárhagsvandamál (OR 3,32) (19). 

Upplifun áfalla í æsku hjá einstaklingum hefur verið tengt við verra andlegt heilsufar á 

fullorðinsárum (2) en einnig verið tengd við einkenni meðgöngu- og fæðingarþunglyndis (2, 22). Í 

nýlegri rannsókn kom fram að 2 eða fleiri áföll í æsku hjá móður eykur hættuna á að hún þrói með 

sér meðgöngu- eða fæðingarþunglyndi (23). Þetta er áhyggjuefni þar sem sýnt hefur verið fram á að 

útsetning fósturs í móðurkviði fyrir streitu frá móður hafi áhrif á þróun streituviðbragða þess í 
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framtíðinni (4). Einnig hefur verið sýnt fram á tengsl áfalla mæðra í æsku við skerðingu á 

félagslegum og tilfinningalegum þroska barna þeirra (2). 

 

1.2 Fæðingarreynsla  

Þó að fæðing sé oftast jákvæð og góð reynsla í lífi kvenna er nokkuð algengt að konur upplifi 

fæðinguna sem erfiða eða neikvæða lífsreynslu. Heilbrigðisstarfsfólk hefur vissa tilhneigingu til að 

einblína á líkamlega þætti frekar en sálfélaglega þætti konunnar og þegar kona kvartar undan 

andlegum veikindum getur verið að þeir misgreini það sem áhrif vegna líkamlegra og 

hormónabreytinga sem verða á meðgöngu og eftir fæðingu (19). Fyrir sumar konur getur fæðingin og 

tilfinningin við að fá nýfætt ungabarnið sitt í hendurnar verið mikil gleðistund en hjá öðrum getur 

fæðingarreynslan sett skugga sinn á hamingjuna yfir nýfæddu barni (16). Á Íslandi upplifa um 5-6% 

kvenna fæðingarreynslu sína sem neikvæða (24). 

Í kanadískri rannsókn þar sem skoðað var algengi neikvæðrar fæðingarreynslu, upplifðu 

9,4% kvenna fæðinguna sem neikvæða eða mjög neikvæða (25). Í sænskri rannsókn voru 7% 

kvenna sem mátu upplifun sína af fæðingunni sem neikvæða einu ári eftir fæðingu (26).  Upplifun 

fæðingar er huglægt mat konunnar, það er persónubundið og því er ekki hægt að skilgreina hvað er 

neikvæð fæðingarreynsla. Það getur verið að einkenni þunglyndis og kvíða fyrir fæðingu hafi áhrif á 

huglægt mat konu á fæðingarreynslu sinni (27). 

 

1.2.1 Afleiðingar og áhrif kynferðisofbeldis í æsku á fæðingarreynslu 

Flestar rannsóknir sem hafa fjallað um áhrif áfalla í æsku á fæðingarreynslu skoða þau 

eingöngu útfrá kynferðisofbeldi. Meðganga getur verið streituvaldandi tími í lífi konu. Neikvæðar 

upplifanir eins og kynferðisofbeldi í æsku geta aukið álag og aukið líkur á meðgönguþunglyndi (28). 

Alvarleiki og algengi þunglyndiseinkenna og annarra einkenna af streitu á fullorðinsárum sem tengd 

eru við fyrrum sögu af kynferðisofbeldi er breytilegt eftir persónumynstri einstaklings og fjölskyldu 

hans auk þess sem alvarleiki, lengd og eðli misnotkuninnar hefur áhrif (29). 

Rannsóknir á algengi kynferðisofbeldis gegn konum hafa sýnt tíðni á bilinu 8-31% (30). Þegar 

skoðað er algengi kynferðisofbeldi á Íslandi, þá kom fram í íslenskri rannsókn að meðal stúlkna á 

aldrinum 16-19 ára höfðu 16,8% þeirra lent í að káfað var á kynfærum þeirra, 9% þeirra höfðu verið 

neyddar til að snerta kynfæri á öðrum og 8,2% þeirra höfðu orðið fyrir nauðgun (31). Í íslenskri 

rannsókn á stúlkum á aldrinum 13-15 ára höfðu 5,8% orðið fyrir kynferðisofbeldi og 5,8% orðið fyrir 

nauðgun (6). 

Íslensk rannsókn frá 2017 sýndi fram á að konur sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi á 

unglingsárum eða á fullorðinsárum séu í aukinni áhættu á áhaldafæðingu, fyrirburafæðingu, 

bráðakeisara, lengra fyrsta stig fæðingar og að barn þeirra leggist inn á vökudeild. Hún sýndi einnig 

fram á að áhættustuðlarnir væru hærri hjá konum sem urðu fyrir kynferðisofbeldi á unglingsárum 

miðað við þær sem voru útsettar á fullorðinsárum. Konur sem höfðu verið útsettar voru einnig líklegri til 
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að reykja á meðgöngu, voru yngri og notkun fíkniefna að minnsta kosti einu sinni á meðgöngu (32). 

Aðrar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að konur sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi í æsku fara 

oftar í þungunarrof, neyta frekar fíkniefna og eru líklegri til að vera með undirliggjandi sjúkdóma sem 

tengjast auknum líkum á meðgöngutengdum sjúkdómum. Þær eiga oftar erfitt með að verða þungaðar 

og eru líklegri til að upplifa meðgöngukvilla svo sem leghálsbilun, ótímabæra samdrætti og 

fyrirburafæðingar (33). Rannsókn sýndi fram á lengri tíma í virkri fæðingu meðal kvenna sem höfðu 

orðið fyrir kynferðisofbeldi, hann var 14,5 klst á móti 7,2 klst hjá viðmiðunarhóp (34). Í þýskri rannsókn 

kom fram að konur sem hafa upplifað kynferðisofbeldi í æsku séu í áhættu á að upplifa hugrof í 

fæðingu og að upplifa endurminningar frá áfallinu, hjá sumum var minningin að koma fram í fyrsta 

skipti frá því í æsku.  Þar kom fram að 58% þeirra kvenna sem höfðu upplifað kynferðisofbeldi í æsku 

upplifðu hugrof. Á meðan hugrof stóð yfir misstu konur samband við heilbrigðisstarfsfólk en það virtist 

þó draga úr upplifun á hríðaverkjum (34). Konur sem hafa upplifað hugrof í fæðingu telja flestar að það 

hafi verið hjálplegt eða hafi haft engin sérstök áhrif, lítill partur álitu að það hefði eingöngu neikvæð 

áhrif. Hjálplegu áhrifin voru að draga úr sársauka, ótta og yfirþyrmandi þáttum fæðingarinnar á meðan 

neikvæðu áhrifin voru skyndilegur missir á samskiptum við heilbrigðisstarfsfólk (34).  

Neikvæð upplifun af fæðingunni og gríðarlegur ótti við fæðingar var mun algengari hjá 

konum sem höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi í æsku, óttinn snérist þá aðallega um stjórnleysi við 

innri skoðun, að karlmaður framkvæmi skoðun og nektin í fæðingu (34). En aðrar rannsóknir hafa 

einnig sýnt fram á tengsl misnotkunar í æsku við þróun gríðarlegs ótta við fæðingu hjá konum á 

meðgöngu (35). Í þýsku rannsókninni sem nefnd var hér fyrir ofan kom fram að hjá 41% þeirra 

kvenna sem höfðu upplifað kynferðisofbeldi komu upp minningar af misnotkuninni í fæðingu og hafði 

neikvæð áhrif á andlegt ástand konunnar í fæðingunni. 9,7% þeirra voru að upplifa þessar 

endurminningar í fyrsta sinn frá því í æsku. Algengast var að endurminningarnar kæmu upp þegar 

þær voru beðnar um að fara í stöður fyrir innri skoðun. Afleiðingum af endurminningum 

kynferðisofbeldis í fæðingu var lýst sem: ómögulegt að slaka á, aukinn sársauki, erfiðleikar með 

samvinnu við ljósmóður, lengri tími í hríðum, skelfing og að ómögulegt var að framkvæma innri 

skoðun til að meta framgang fæðingarinnar (34). 

 

1.2.2 Áhættuþættir neikvæðrar fæðingarreynsla 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem skoðað er hvað hefur áhrif á upplifun kvenna í 

fæðingu og hvað veldur neikvæðri fæðingarreynslu. Þar kom fram að það sem hefur neikvæð áhrif á 

upplifun konunnar af fæðingunni er upplifun sársauka, stjórnleysi, þörfum fyrir verkjameðferð var ekki 

mætt, löng spítaladvöl, áhyggjur á seinni hluta meðgöngu, reynsla af ofbeldi á seinustu tveimur 

árum, lélegt mat á eigin heilsu, of fáar heimsóknir í meðgönguvernd, framköllun fæðingar, innlögn 

barns á vökudeild, bráðakeisari, félagsstaða konu, óvænt meðganga og vöntun á stuðningi frá maka 

(25, 26, 36). Í íslenskri rannsókn kom fram að neikvæð upplifun af fæðingu var algengari meðal 

frumbyrja en fjölbyrja. Konur sem voru óánægðar með stuðning ljósmóður voru líklegri til að upplifa 

fæðinguna neikvæða. Framkölluð fæðing, áhalda- eða keisarafæðing, upplifun á langdreginni 

fæðingu og neikvætt viðhorf gagnvart fæðingu voru áhættuþættir fyrir neikvæðri upplifun af fæðingu. 
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Einnig voru einkenni þunglyndis 5-6 mánuðum eftir fæðingu algengari meðal kvenna sem upplifðu 

fæðinguna neikvæða miðað þær konur sem upplifðu fæðinguna jákvæða (24). 

Einnig hefur verið sýnt að samband við ljósmóður spili veigamikinn þátt í upplifun konunnar á 

fæðingu, jafnvel meiri þátt heldur en útkoma fæðingar, inngrip, spangarifa og blóðmissir. Ef traust er 

til staðar milli konu og ljósmóður ýti það undir jákvæða fæðingarreynslu. Ef kona er ósátt með 

stuðning frá ljósmóður á meðgöngu og í fæðingu er hún líklegri til að upplifa fæðingarreynsluna 

neikvæða. Niðurstöður rannsókna á hversu stóran þátt sársauki eða minni um sársauka hefur á 

upplifun konunnar af fæðingu eru mismunandi (24, 36, 37). 

 

 

1.2.3 Afleiðingar neikvæðrar fæðingarreynslu  

Mjög neikvæð eða erfið fæðingarreynsla konu getur valdið slæmri andlegri heilsu eftir 

fæðingu, ótta við fæðingu á næstu meðgöngum og truflun á tengslamyndun móður og barns sem 

getur haft áhrif á þroska barnsins (38). Það getur komið fyrir að kona upplifi fæðingu sína það erfiða 

eða neikvæða að hún þrói með sér áfallastreituröskun í kjölfarið (38). Norsk rannsókn sýndi að 1,9% 

kvenna voru í mikilli hættu á að fá einkenni áfallastreituröskunar eftir fæðingu. Mikil tengsl voru milli 

huglægs mats á fæðingarreynslunni og einkenna áfallastreituröskunar en ekki voru eins mikil tengsl 

inngripsfæðinga og einkenni áfallstreituröskunar. Þótt inngrip hafi orðið í fæðingunni hafði upplifun 

konunnar meira forspárgildi um áfallastreituröskun. Einnig var sýnt fram á tengsl milli fyrrum sögu um 

áfallastreituröskun og einkenni áfallastreituröskunar eftir fæðingu (27). Lítil tengsl eru milli einkenna 

þunglyndis og kvíða á meðgöngu og þróun einkenna áfallastreituröskunar eftir fæðingu (27). 

Konur sem upplifa fæðingu sína sem neikvæða eiga á hættu að þróa með sér fæðingarkvíða 

og eru líklegri til að velja að fæða með valkeisaraskurði (39, 40). Kona gæti upplifað að hún sé meira 

við stjórn við það að fara í keisaraskurð heldur en við leggangafæðingu (41). Konur sem upplifa 

fæðingu sína neikvæða eru einnig líklegri til að eignast ekki fleiri börn eða a.m.k. láta lengri tíma líða 

á milli barna (42). Í sænskri rannsókn kom fram að 38% kvenna sem upplifðu fæðingu sína sem 

neikvæða eignuðust ekki fleiri börn á meðan aðeins 17% kvenna sem upplifðu fæðingu sína sem 

jákvæða eignuðust ekki fleiri börn. Af þeim konum í rannsókninni sem eignðust fleiri börn liðu 4,2 ár 

að meðaltali á milli barna hjá konum með neikvæða fæðingarreynslu á meðan 2,4 ár liðu að 

meðaltali á milli barna hjá konum með jákvæða fæðingarreynslu (42). 
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1.3 Inngrip í fæðingu 

1.3.1 Stig fæðingar 

Fæðingu er skipt í þrjú stig: Fyrsta stigið eða útvíkkunarstig er frá því að virkar hríðir byrja og 

þar til útvíkkun legháls er lokið. Fyrsta stigið tekur að meðaltali um 8-12 klst. Annað stigið eða 

rembingsstigið er frá því að útvíkkun legháls lýkur og þar til barnið fæðist. Þriðja stigið er frá fæðingu 

barns að fæðingu fylgjunnar. Annað stigið tekur að meðaltali um 20 mínútur- 2 klst (43, 44). 

1.3.2 Framköllun fæðingar með lyfjum eða með belgrofi. 

Fæðing er framkölluð af læknisfræðilegum ástæðum vegna ástands móður og/eða barns, 

þegar það er talið hættulegra að halda meðgöngunni áfram en að láta barnið fæðast (45). Tíðni 

framkallaðra fæðinga á Landspítalanum árið 2016 var 30,4% af öllum fæðingum (46). Fæðing getur 

verið framkölluð með lyfjum eða belgrofi. Algengast er nú hérlendis að gefa prostaglandín í töfluformi 

sem mýki leghálsinn og örvar leg þannig að hríðir hefjast. Þegar leghálsinn hefur styst og opnast er 

oft gert belgjarof til að örva sóttina frekar. Við belgjarof hjá konu eykst seyting á eigin prostaglandín 

hormóni sem örvar samdrætti en algengi belgjarrofs var um 21,6% á Landspítala 2014, en það er 

einnig gert hjá konum í sjálfkrafa sótt ef framgangur fæðingar er hægur (47). 

Einnig er oft gefið oxytocín hormón í innrennsli (Syntocinon) bæði við framköllun fæðingar og 

örvunar sjálfkrafa sóttar en oxytocín er náttúrulegt hormón líkamans til að framkalla samdrætti. 

Syntocinon örvun var gefin við 15,9% af öllum fæðingum sem hófust með sótt á Landspítalanum árið 

2016, en það voru 61,1% allra fæðinga á Landspítalanum árið 2016 (46).  

 

1.3.3 Utanbastsdeyfing 

Utanbastsdeyfing er algengasta verkjastillandi meðferð fyrir konu í fæðingu (48). Nær 

helmingur (43,4%) þeirra kvenna sem áætluðu leggangafæðingu á Landspítalanum árið 2016 notuðu 

utanbastsdeyfingu (46). Mænudeyfingin hindrar taugaboð til neðri mænuhluta og deyfir og verkjastillir 

neðri hluta líkamans. Utanbastsdeyfing er oftast gefin þegar leghálsin er 4-5 cm útvíkkaður og kona 

með virkar hríðir. Ýmsar aukaverkanir geta fylgt mænudeyfingu eins og lækkaður blóðþrýstingur, 

 skjálfti, bakverkur, eymsli á stungustað, ógleði, erfiðleikar við þvaglát og dofi í neðri hluta líkamans í 

nokkrar klukkustundir eftir fæðingu (48). 
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1.3.4 Spangarskurður/spangarrifa 

Grindarbotn mjaðmagrindar er demantslaga en svæðið milli leggangaops og endaþarms er 

kallað spöng (e. perineum). Áverkar á spöng eru algengar í fæðingu vegna rifnunar af breytilegum 

gráðum eða vegna spangarskurðar (e.epsiotomy) (49).  

Spangarskurður er stundum gerður til að flýta fyrir fæðingu barns til dæmis vegna 

fósturstreitu eða til að draga úr hættu á að alvarlegum spangarrifum svo sem við áhaldafæðingar þar 

sem notuð er sogklukka eða töng eða ef barn er í sitjandi stöðu (50). Spangarklipping var 

framkvæmd í 9,3% af leggangafæðingum á Landspítalanum árið 2016 (46). Notkun sogklukku og 

tangar var í 8,6% og 0,8% fæðinga en 81,7% allra fæðinga á Landspítala 2016 voru í gegnum 

leggöng (46).  

Spangarrifum er flokkað í 4 gráður. Um 85% kvenna sem fæða í gegnum leggöng verða fyrir 

einhverri gráðu af spangarrifu. Skilgreiningin á hverri gráðu er eftirfarandi: 

1.gráðu spangarrifnun – áverkar eingöngu á húð og slímhúð spangar 

2.gráðu spangarrifnun – áverkar meðal annars á spangarvöðva 

3.gráðu spangarrifnun – áverkar meðal annars á hringvöðvum endaþarms 

4.gráðu spangarrifnun – áverkar ná í gegnum þekjuvef endaþarms sem veldur tengslum á milli 

þekjuvef legganga og endaþarms (49). 

Árið 2016 urðu 4% kvenna á Landspítalanum fyrir spangarrifu af 3.gráðu í fæðingu og 0,3% kvenna 

urðu fyrir spangarrifu af 4.gráðu (46). 

1.3.5 Keisaraskurður 

Alþjóða heilbrigðisstofnunin (WHO) gaf út yfirlýsingu árið 1985 að ekki sé æskilegt að tíðni 

keisaraskurða fari yfir 10-15%. Síðan þá hefur keisaraskurðum fjölgað bæði í þróunar og þróuðu 

löndunum (51). Við keisaraskurð er skorið í gegnum kviðvegg og leg konunnar. Algengt er að konur 

þurfi að liggja inn á spítala í 3-5 daga eftir keisaraskurð. Móðir getur verið lengur að ná sér eftir 

keisaraskurð sem getur það haft áhrif á tengslamyndun við barnið. Bráðakeisaraskurður er 

framkvæmdur þegar hætta fyrir barn eða móðir eru talin meiri af því að halda fæðingu áfram en að 

ljúka henni með aðgerð (52-54). Bráðakeisari var framkvæmdur í 11,6% fæðinga á Íslandi árið 2016 

(46). Valkeisaraskurðir eru fyrirfram ákveðnir keisaraskurðir en sjaldan val konunnar. Ábendingar 

fyrir valkeisaraskurði eru m.a. sjúkdómar hjá móður t.d sykursýki eða háþrýstingur, fjölburafæðing, 

fyrirsæt fylgja, (e. placenta previa) og ósamræmi milli stærðar barns og grindar móður (e. 

cephalopelvic disproportion, CDP) (53). Tíðni valkeisaraskurða var 6,7% af öllum fæðingum á 

Landspítala árið 2016 (46). 
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1.3.6 Apgar stig barns og innlögn barns á vökudeild 

Apgar mat er snöggt og almennt mat á heilsufari ungabarns sem hefur verið notað í yfir 50 ár. 

Það er kennt við svæfingalækninn Victoriu Apgar sem lýsti þessu sem aðferð til að meta þörf nýbura á 

endurlífgun. Matið fer fram einni mínútu og fimm mínútum eftir fæðingu. Í Apgar mati er skoðað húðlit, 

hjartsláttartíðni, viðbragð, vöðvatónus og öndun ungabarns. Gefið er 0-2 stig fyrir hvern þátt. Stigunin 

er frá 0-10. Apgar stig eftir 5 mínútur er talinn betri forspárþáttur um horfur barns heldur en Apgar stig 

eftir 1 mínútu. Barn með 7 eða hærri í einkunn við 5 mínútna Apgar mat er með mjög góðar horfur (55, 

56). Hlutfall barna sem fæddust á Landspítalanum árið 2016 með 5 mínútna Apgar stig <7 var 1,7% 

(46). 

Inn á vökudeild leggjast fyrirburar og aðrir veikir nýburar. Árið 2016 lögðust börn 319 kvenna 

inná vökudeild Landspítalans eða 10,9% (57). 
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2 Markmið 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að skoða áföll í æsku hjá konum sem sótt hafa þjónustu 

Ljáðu mér eyra, ásamt upplifun fæðingar, einkenni kvíða og þunglyndis á meðgöngu og eftir fæðingu, 

traust til heilbrigðiskerfis og inngrip og frávik í fæðingum þeirra. Upplýsingar um áhrif áfalla/erfiðrar 

reynslu í æsku hjá þessum hópi getur varpað ljósi á gagnsemi þess að spyrja um áföll í æsku á 

meðgöngu og veita konum með slíka reynslu aukinn stuðning á meðgöngu og í fæðingu. 

Rannsóknarspurningarnar eru: 

Eru konur sem sótt hafa þjónustu Ljáðu mér eyra með fleiri áföll í æsku miðað við almennt þýði? 

Eru konur sem sótt hafa þjónustu Ljáðu mér eyra með verri geðheilsu á meðgöngu og eftir fæðingu 

miðað við konur í almennu þýði? 

Eru konur sem sótt hafa þjónustu Ljáðu mér eyra með hærri tíðni af inngripum og frávikum í 

fæðingu? 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Rannsóknarþýði og rannsóknargögn 

Rannsóknarhópurinn voru konur sem sóttu þjónustu Ljáðu mér eyra á árunum 2016 og 2017. 

Upplýsingar um kennitölur þeirra kvenna sem hafa sótt þjónustu Ljáðu mér eyra á umræddu tímabili 

voru fengnar frá hagdeild Landspítalans. Upplýsingar um netföng voru fengin úr Sögu sjúkraskrá 

Landspítalans. Fjöldi úrtaksins var 118 konur. Af þeim voru 41 með skráð netföng. 1 netfang var óvirkt. 

40 konum var sent upplýsingabréf í gegnum tölvupóst og nokkrum dögum seinna var þeim sendur 

spurningalisti í gegnum forritið Redcap. Svarhlutfall var 62,5% eða 25 konur (Sjá mynd 1).  

Konurnar voru beðnar að svara 10 atriða spurningalista um áföll og erfiða reynslu í æsku, ásamt 

6 spurningum um upplifun fæðingar, þunglyndis- og kvíðaeinkenni á meðgöngu og eftir fæðingu og 

traust til heilbrigðiskerfisins (sjá fylgiskjal 1). Notast var við ACE (Adverse childhood experience) 

spurningalista um áföll/erfiða reynslu í bernsku. ACE spurningalistinn samanstendur af 10 spurningum 

um ofbeldi, vanrækslu og röskun á fjölskyldulífi í æsku. Höfundur ACE spurningalistans er Dr.Vincent 

J. Felitti (1), Sigríður Björnsdóttir sálfræðingur þýddi listann og gaf leyfi fyrir notkun hans.  

Konurnar merktu við upplýst samþykki við svörun á rafrænum spurningalista. Safnað var 

upplýsingum um inngrip og frávik í fæðingu úr Sögu sjúkraskrá Landspítalans. Skoðuð var sú fæðing 

sem var ástæða komu konunnar í Ljáðu mér eyra. Ef ástæða komu var vegna fleiri en einnar fæðingar 

var notuð sú fæðing sem var seinasta fæðing fyrir viðtal. Tíðni inngripa og frávika í fæðingum 

rannsóknarþýðis var miðað við tíðni inngripa og frávika í fæðingarskráningu 2016. Hinsvegar voru ekki 

upplýsingar um algengi belgjarofs í þeirra skráningu þannig miðað var við algengi belgjarofs 2014. 

Hver kona fékk sérstakann kóða og öll persónueinkenni afmáð. Kóðunarlykill var geymdur á læstu 

heimasvæði í tölvu Landspítalans, á gagnagrunni Microsoft excel og læstur með lykilorði. Eftir að búið 

var að afmá öll persónueinkenni voru upplýsingar um fæðingu og svör við spurningalista skráð á 

gagnagrunn Microsoft excel sem var læstur með lykilorði. Tölfræðileg úrvinnsla fór fram í Microsoft 

excel. 
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Mynd 1: Þátttaka í rannsókn 
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3.2 Breytur 

 

Eftirfarandi breytur voru skoðaðar í Sögu sjúkraskrá Landspítalans hjá þeim konum sem samþykktu 

þátttöku í rannsókninni: 

Aldur við fæðingu  

Frumbyrja/fjölbyrja 

Sjálfkrafa sótt  

Framköllun fæðingar 

Valkeisaraskurður 

Lengd 1.stigs fæðingar 

Örvun með Syntocinon 

Belgjarof 

Utanbastsdeyfing 

Bráðakeisaraskurður 

Lengd á 2. stigi fæðingar 

Sogklukka 

Töng 

Spangarrifur 

Spangarskurður 

Blæðing ≥ 1000 ml 

Apgar stig barns við 5 mín 

Innlögn barns á Vökudeild 

3.3 Leyfisveitingar 

 

Öll tilskilin leyfi lágu fyrir frá Vísindasiðanefnd (VSNb2018110019/03.01) og persónuvernd. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Áföll í æsku 

 

Tveir þriðju kvennanna í rannsóknarhópnum eða (68%) (17) höfðu upplifað 1 eða fleiri tegund 

áföll í æsku, 44% (11) hafa upplifað 2 eða fleiri tegundir áfalla og 20% (5) hafa upplifað 4 eða fleiri 

tegundir áfalla í æsku (Sjá mynd 2). Algengi hverrar tegundar af áfalli var frá 0% til 40%. Algengasta 

upplifun áfalls var að hafa búið á heimili með einhverjum sem glímdi við áfengis- eða fíknivanda. Engin 

kona upplifði að heimilismeðlimur fór í fangelsi. (Sjá töflu 1). Tíu konur eða 40% kvennanna höfðu 

orðið fyrir ofbeldi í æsku, 32% (8) fyrir andlegu ofbeldi, 8% (2) fyrir líkamlegu ofbeldi og 16% (4) fyrir 

kynferðislegu ofbeldi. Auk þess höfðu 28% (7) kvennanna orðið fyrir vanrækslu í æsku. Allar þær 

konur sem höfðu upplifað vanrækslu í æsku höfðu einnig upplifað einhverja tegund af ofbeldi. 

Rúmlega helmingur kvennanna (56%) (14) höfðu upplifað einhverskonar röskun á heimilislífi í æsku. 

(Sjá töflu 1). 

 

Tafla 1: Fjöldi kvenna með hverja tegund af áfalli 

Tegund áfalla Fjöldi Algengi (%) 

Ofbeldi í æsku 10 40 

Andlegt ofbeldi 8 32 

Líkamlegt ofbeldi 2 8 

Kynferðis ofbeldi 4 16 

Vanræksla í æsku 7 28 

Andleg vanræksla 7 28 

Líkamleg vanræksla 1 4 

Röskun á heimilislífi 14 56 

Skilnaður foreldra 7 28 

Heimilisofbeldi 3 12 

Fíknivandi 10 40 

Geðræn vandamál 8 32 

Fangelsisvistun 0 0 
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Mynd 2: Fjöldi áfalla í æsku 

 

4.2 Fæðingarreynsla 

 

Algengast var að konurnar í rannsóknarhópnum upplifðu fæðingu sína mjög neikvæða, alls 11 

(44%) konur, en aðeins ein (4%) kona upplifði fæðingu sína mjög jákvæða. (Sjá töflu 2). 

 

Tafla 2: Upplifun af fæðingu 

Upplifun af fæðingu Fjöldi Algengi (%) 

Mjög neikvæð 11 44 

Neikvæð 5 20 

Bæði neikvæð og 
jákvæð 

6 24 

Jákvæð 2 8 

Mjög jákvæð 1 4 
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4.3 Einkenni kvíða og þunglyndis á meðgöngu og eftir fæðingu 

Einkenni kvíða á meðgöngu var ekki til staðar hjá aðeins 16% kvennanna í rannókninni. (Sjá töflu 

3). Sextíu prósent kvennanna upplifðu í meðallagi mikil eða alvarleg einkenni um kvíða á meðgöngu 

og 36% sögðust hafa fundið fyrir alvarlegum eða í meðallagi miklum einkennum þunglyndis á 

meðgöngu. (Sjá mynd 3). 

Meirihluti kvennanna hafa ekki fundið fyrir einkennum þunglyndis á meðgöngu (60%). Aðeins ein 

kona var með væg einnkenni þunglyndis á meðgöngu. (Sjá töflu 3). Þriðjungur kvennanna voru með 

alvarleg eða í meðallagi mikil einkenni þunglyndis á meðgöngu. (Sjá mynd 3).  

Fjórar konur (16%) upplifðu engin einkenni kvíða eftir fæðingu. Þriðjungur kvennanna upplifði væg 

einkenni kvíða eftir fæðingu. (Sjá töflu 3). Yfir helmingur kvennanna upplifðu alvarleg eða í meðallagi 

einkenni kvíða eftir fæðingu. (Sjá mynd 3).  

Níu konur (36%) hafa ekki fundið fyrir einkennum þunglyndis eftir fæðingu en tíu konur (40%) fundu 

fyrir alvarlegum eða í meðallagi einkennum þunglyndis eftir fæðingu. Ein kona vildi ekki svara. (Sjá 

töflu 3).  

Tafla 3: Einkenni kvíða og þunglyndis á meðgöngu og eftir fæðingu 

   Ekki til staðar       Væg  Í meðallagi Alvarleg 

 Fjöldi 
Algengi 
(%) Fjöldi 

Algengi 
(%) Fjöldi  

Algengi 
(%) Fjöldi 

Algengi 
(%) 

Einkenni kvíða á meðgöngu 6 24 4 16 11 44 4 16 

Einkenni þunglyndis á 
meðgöngu 15 60 1 4 5 20 4 16 

Einkenni kvíða eftir 
fæðingu 4 16 7 28 8 32 6 24 

Einkenni þunglyndis eftir 
fæðingu 9 36 5 20 5 20 5 20 
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Mynd 3: Í meðallagi eða alvarleg einkenni kvíða og þunglyndis 

 

 

 

 

4.4 Traust til heilbrigðiskerfis 

Meira en helmingur (56%) kvennanna bera mikið eða mjög mikið traust til heilbrigðiskerfisins. 

Fimmtungur kvennanna ber lítið eða mjög lítið traust til heilbrigðiskerfis. (Sjá töflu 4). 

 

Tafla 4: Traust til heilbrigðiskerfis 

 Fjöldi Algengi (%) 

Traust til 
heilbrigðiskerfis 

    

Mjög mikið 1 4 

Mikið 14 56 

Í meðallagi 5 20 

Lítið 3 12 

Mjög lítið 2 8 
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4.5 Inngrip og frávik í fæðingu 

 

Aldursbil kvennanna við fæðingu var 21-39 ár með meðalaldur 27,56 ár og miðgildi 28 ár. 

Tvær konur voru 39 ára og voru þær einnig einu konurnar sem voru fjölbyrjur.  

Upphaf fæðingar var sjálfkrafa sótt hjá 14 kvennanna (56%) (14) en fæðingin var framkölluð 

hjá 11 konum (44%) sem er töluvert hærri tíðni miðað við á Landspítala árið 2016 þar sem framkölluð 

fæðing var í 30,4% fæðinga. (Sjá töflu 5). Engin kona fór í valkeisara. Meðal kvenna þar sem fæðingin 

hófst sjálfkrafa, endaði hún með bráðakeisaraskurði hjá fjórum (36%). Meðal kvenna þar sem fæðingin 

var framkölluð endaði hún með bráðakeisaraskurði hjá fimm (45,5%). Alls enduðu fæðingar níu 

kvenna (36%) með bráðakeisaraskurði. Það er um þrefalt hærri tíðni miðað við almennt þýði. 

Alls var fæðingarsóttin örvuð með Syntocinon® hjá 14 kvennanna (56%). (Sjá töflu 5) en hjá 

þeim konum þar sem fæðingin hófst sjálfkrafa var tíðnin 50% (7) en það er meira en þrefalt hærri tíðni 

miðað við almennt þýði. Belgjarof var gert hjá 13 (52%) kvennanna en hjá 50% kvennanna í sjálfkrafa 

sótt, en það eru tvöfalt fleiri konur miðað við almennt þýði. Utanbastsdeyfing var lögð hjá 16 konum 

(64%), en á Landspítala árið 2016 var lögð utanbastsdeyfing í 43,4% af öllum ráðgerðum 

leggangafæðingum. (Sjá töflu 5). 

Áhöld voru notuð við fæðingar 12 (48%) kvennanna, í öllum 12 fæðingunum var upphaflega 

lögð sogklukka og fæddist barnið með sogklukku ádrætti í 7 þeirra en í tveimur fæðingum var lögð 

töng í kjölfar sogklukkunar og telst því tangarfæðing (8%). Sogklukkufæðing er því um þrefalt 

algengari og tangarfæðingu um tífalt algengari meðal kvenna í rannsókninni miðað við almennt þýði. Í 

þremur fæðingum þurfti að ljúka fæðingunni með bráðakeisaraskurði eftir misheppnaða tilraun til 

sogklukkufæðingar og teljast þær því til fæðingar með bráðakeisaraskurði.  

Eins og sést í töflu 5 fengu 13 kvennanna (52%) spangarrifu í fæðingu, fjórar 1.gráðu 

spangarrifu, sex 2.gráðu spangarrifu en þrjár hlutu 3.gráðu spangarrifu. Ein kona sem fæddi með 

bráðakeisaraskurði hlaust 1.gráðu spangarrifu. Tíðni spangarrifa hjá konum í rannsóknarhópnum sem 

fæddu um leggöng var 75% (12/16). En 19% þeirra hlutu 1.gráðu spangarrifu, 38% þeirra varð fyrir 

2.gráðu spangarrifu og 19% þeirra varð fyrir 3.gráðu spangarrifu. Tíðni 3.gráðu spangarrifa er því 

næstum fimmfalt hærri meðal þessarra kvenna miðað við konur í almennu þýði. Engin kona í 

rannsókninni hlaut 4.gráðu spangarrifu. Framkvæma þurfti spangarskurð hjá 5 kvennanna (20%), af 

einni sem endaði í bráðakeisaraskurði. Spangarskurður var því framkvæmdur hjá 25% kvenna sem 

áttu leggangafæðingu en það er meira en tvöfalt hærri tíðni miðað við almennt þýði. 

Hjá tuttugu konum var skráð magn blóðmissi í fæðingu. Eins og sjá má í töflu 5 voru 2 konur 

sem voru með blæðingu ≥1000 ml. Aðeins ein kona eignaðist barn sem fékk ≤7 í apgar einkunn eftir 5 

mínútur en 8 konur (32%) eignuðust barn sem var lagt inn á vökudeild eftir fæðingu, sem eru um 

þrefalt hærri tíðni miðað við almennt þýði. 
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Tafla 5: Tíðni inngripa og frávika í fæðingu 

Fæðingarbreyta Fjöldi Algengi (%) 
Almennt 
þýði (%) 

Frumbyrja 23 92 - 

Fjölbyrja 2 8 - 

Sjálfkrafa sótt 14 56 61,1 

Framkölluð fæðing 11 44 30,4 

Leggangafæðing 16 64 81,7 

Bráðakeisaraskurður 9 36 11,6 

Örvun með 
Syntocinon® 

7* 50* 
15,9* 

Belgjarof 7* 50* 21,6* 

Utanbastsdeyfing 16 64 43,4 

Áhaldafæðing 9 36 - 

Sogklukkufæðing 7 28 8,6 

Tangarfæðing 2 8 0,8 

Spangarrifa 13 52 - 

 
1.gráðu 

3*** 19** 
- 

2.gráðu 6 38** - 

3.gráðu 3 19** 4** 

Spangarskurður 4*** 25** 9,3** 

Blæðing ≥1000 ml 2 8 16,8 

Innlögn barns á 
vökudeild 

8 32 
10,9 

Apgar einkunn     - 

<7 1 4 1,7 

7-10 24 96 - 

*Miðað við upphaf fæðingar sjálfkrafa sótt 

**Af öllum leggangafæðingum 

***Ein fæðing endaði með bráðakeisara 

 

Af þeim 16 konum sem fæddu um leggöng var lengd 1.stig fæðingar frá 290 mín (4,83 klst) og 

upp í 2915 mín (48,58 klst). Meðallengd 1.stigs fæðingar var 899 mínútur (14,99 klst). 1.stig fæðingar 

er því lengra miðað við almennt þýði þar sem meðallengd er um 8-12 klst. Fæðingarlengd á 2.stigi 

fæðingar var frá 50 mín - 342 mín (5,7 klst). Meðallengd 2.stigs fæðingar var 135 mín (2,25 klst). 2.stig 

fæðingar er því lengra miðað við almennt þýði þar sem meðallengd er um 20 mínútur – 2klst. 
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4.6 Fjöldi og tegund áfalla í æsku og tengsl við einkenni kvíða og 
þunglyndis á meðgöngu og eftir fæðingu 

4.6.1 Ofbeldi eða vanræksla í æsku 

Flestar þeirra kvenna sem hafa upplifað ofbeldi eða vanrækslu í æsku upplifðu í meðallagi mikil 

einkenni kvíða á meðgöngu. (Sjá mynd 4). Helmingur kvennanna upplifði alvarleg einkenni kvíða eftir 

fæðingu. (Sjá mynd 5). Flestar þeirra upplifðu væg eða alvarleg einkenni þunglyndis eftir fæðingu. (Sjá 

mynd 4). 

 

Mynd 4: Einkenni kvíða og þunglyndis á meðgöngu og eftir fæðingu hjá konum sem hafa upplifað 
ofbeldi eða vanrækslu í æsku 
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Mynd 5: Tíðni alvarlegra einkenna kvíða og þunglyndis á meðgöngu og eftir fæðingu hjá konum sem 
hafa upplifað ofbeldi eða vanrækslu í æsku 

 

4.6.2 Röskun á heimilislífi í æsku  

Flestar þeirra kvenna sem upplifðu eingöngu röskun á heimilislífi í æsku upplifðu engin eða í 

meðallagi mikil einkenni kvíða á meðgöngu. Engin kona upplifði einkenni þunglyndis á meðgöngu. 

Fáar konur upplifðu einkenni um kvíða og engin þeirra einkenni þunglyndis eftir. Engin kona upplifði 

alvarleg einkenni kvíða eða þunglyndis á meðgöngu eða eftir fæðingu. (Sjá mynd 6). 

 

Mynd 6: Einkenni kvíða og þunglyndis á meðgöngu og eftir fæðingu hjá konum sem hafa eingöngu 
upplifað röskun á heimilislífi í æsku 
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4.6.3 Tvö eða fleiri áföll í æsku 

 

Rúmlegar helmingur þeirra kvenna sem hafa upplifað tvö eða fleiri áföll í æsku voru með í 

meðallagi mikil einkenni kvíða á meðgöngu. (Sjá mynd 7). Flestar þeirra upplifðu engin einkenni 

þunglyndis á meðgöngu en væg eða alvarleg einkenni þunglyndis eftir fæðingu. Tæplega helmingur 

þeirra upplifði alvarleg einkenni kvíða eftir fæðingu. (Sjá mynd 7). 

 

Mynd 7: Einkenni kvíða og þunglyndis á meðgöngu og eftir fæðingu hjá konum sem hafa upplifað tvö 
eða fleiri áföll í æsku 

 



25 

 

5 Umræða 

Fjöldi tegunda af áföllum í æsku var mun hærri meðal kvenna í rannsókninni miðað við aðrar 

rannsóknir (1, 7). Inngrip og frávik í fæðingu voru mun algengari meðal þeirra miðað við fæðingar á 

Landspítala (46, 47). Þær voru einnig með mjög slæma geðræna heilsu á meðgöngu og eftir fæðingu.  

5.1 Áföll í æsku 

Rúmlega tveir þriðju kvennanna hafa upplifað 1 eða fleiri áföll í æsku (68%), tæplega helmingu 2 

eða fleiri áföll (44%) og fimmtungur 4 eða fleiri áföll í æsku (20%). Tíðni áfalla í æsku er um tvöfalt 

hærri miðað við aðrar rannsóknir á almennu þýði  (1, 7). Niðurstöður benda til þess að konur sem 

sækja þjónustu Ljáðu mér eyra séu líklegri til að hafa upplifað fleiri tegundir áfalla í æsku miðað við 

almennt þýði. Það bendir til að tengsl geti verið milli fjölda áfalla í æsku og fæðingarreynslu kvenna. 

Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl áfalla í æsku við auknar líkur á líffræðilegum áhættuþáttum á 

meðgöngu og auknar líkur á áhættuhegðun móður sem getur haft neikvæð áhrif á heilsufar móður á 

meðgöngu og útkomu fæðingar (8, 13). Heilsufar móður var ekki skoðað í þessarri rannsókn. 

Rúmlega helmingur kvennanna upplifðu að heimilismeðlimur glímdi við áfengis-eða fíknivanda en 

engin þeirra upplifði að heimilismeðlimur fór í fangelsi, það samræmist öðrum rannsóknum og eru það 

sömu flokkar og í rannsókn Felitti (1). Tæplega helmingur (40%) kvennanna hafa orðið fyrir einhverri 

tegund af ofbeldi og 28% fyrir andlegri eða líkamlegri vanrækslu. Allar þær konur sem urðu fyrir 

vanrækslu í æsku urðu einnig fyrir einhverri tegund af ofbeldi. Virðist því vera sem vanræksla og 

ofbeldi haldist í hendur að einhverjum leyti hjá þessum konum. Þetta er gríðarlega hátt hlutfall miðað 

við aðrar rannsóknir. Í íslenskri rannsókn höfðu 3,9% barna á aldrinum 13-15 ára orðið fyrir alvarlegri 

vanrækslu og er hlutfallið hjá konunum í þessarri rannsókn því meira en sjöfalt hærra (6). Tvöfalt fleiri 

konur í þessarri rannsókn hafa upplifað líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi. Í íslenskum rannsóknum 

hefur komið fram að um 3,9% íslenskra barna hafa upplifað líkamlegt ofbeldi, 5,8% kynferðisofbeldi á 

aldrinum 13-15 ára, einnig hafa 8,2% stúlkna á aldrinum 16-19 orðið fyrir kynferðisofbeldi (6, 31).  

Ofbeldi og vanræksla er því mun algengari meðal kvenna í þessarri rannsókn miðað við aðrar 

rannsóknir á almennu þýði (1, 6, 31). Þetta er áhyggjuefni þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl 

ofbeldis í æsku við auknar líkur á áhættuhegðun á meðgöngu, meðgönguþunglyndi, inngripa og 

frávika í fæðingu s.s. áhaldafæðing, bráðakeisari, fyrirburafæðing, innlögn barns á vökudeild og 

ýmissa meðgöngukvilla (12, 13, 28, 32-34). Þessir þættir hafa verið tengdir við neikvæða upplifun 

konu af fæðingu og getu því verið að konur sem hafa upplifað áföll í æsku séu í meiri áhættu á 

neikvæðri fæðingarreynslu (24-26, 36, 37). Niðurstöður benda því til þess að tengsl geti verið milli 

áfalla í æsku og fæðingarreynslu kvenna. 
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5.2 Upplifun af fæðingu og andleg heilsa á meðgöngu og eftir fæðingu 

Meira en helmingur kvennanna í rannsókninni upplifðu neikvæða eða mjög neikvæða fæðingu 

(64%), til samanburðar má benda á að 5-6% kvenna á Íslandi upplifir fæðingarreynslu sína sem 

neikvæða. Eins og við var að búast var hlutfallið mun hærra meðal kvennanna í þessari rannsókn þar 

sem þær konur hafa allar nýtt sér þjónustu Ljáðu mér eyra til að vinna úr fæðingarreynslu sinni (24). 

Fjórfalt fleiri konur í þessarri rannsókn upplifðu í meðallagi mikil eða alvarleg einkenni kvíða og 

þunglyndis á meðgöngu miðað við aðrar rannsóknir á almennu þýði. APA (American Psychological 

Association) gaf út skýrslu árið 2018 þar sem kom fram að tíðni kvíða og þunglyndis á meðgöngu er 

um 1 af hverjum 7-10 konum eða um 10-14% (18). Íslensk rannsókn sýndi þó fram á að tíðni kvíða sé 

um 22,9% og þunglyndis 14% (19). Um helmingur kvennanna í rannsókninni upplifðu í meðallagi eða 

alvarleg einkenni kvíða og þunglyndis eftir fæðingu. En það er einnig töluvert hærra miðað við skýrslu 

APA frá 2018, en þeir gáfu út að tíðni kvíða og þunglyndis eftir fæðingu sé um 1 af hverjum 5-8 konum 

eða 13-20% (18). Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl áfalla í æsku við geðræn vandamál á 

fullorðinsárum en það er áhættuþáttur fyrir meðgöngu- og fæðingarþunglyndi (1, 7, 19). Einnig hafa 

rannsóknir sýnt fram á að áföll í æsku sé áhættuþáttur fyrir að kona þrói með sér meðgöngu- og 

fæðingarþunglyndi (1, 7). Þar sem konurnar í rannsókninni voru með fleiri áföll í æsku miðað við 

almennt þýði getur verið að það hafi neikvæð áhrif á geðræna heilsu þeirra á meðgöngu og eftir 

fæðingu. Slæm geðræn heilsa á meðgöngu og eftir fæðingu hefur verið tengt við sálræna og 

lífeðlisfræðilega áhættu bæði fyrir móður og barn, sem getur haft áhrif á tengslamyndun móður og 

barns. Einnig hefur verið sýnt fram á neikvæð áhrif á þróun streituviðbragða barns í framtíðinni og 

auknar líkur á að móður upplifi fæðingu neikvæða (2, 4, 20, 21, 24). Því getur verið mikill áhættuþáttur 

fyrir móður og barn ef móðir hefur upplifað áföll í æsku. Slæm geðræn heilsa meðal kvennanna í 

rannsókninni getur haft neikvæð áhrif á fæðingarreynslu þeirra. Konur í rannsókninni sem hafa 

upplifað ofbeldi eða vanrækslu í æsku og þær sem hafa upplifað tvær eða fleiri tegundir áfalla í æsku 

voru með mjög slæma andlega heilsu á meðgöngu og eftir fæðingu. Alvarleg einkenni kvíða og 

þunglyndis á meðgöngu og eftir fæðingu voru mjög algeng meðal þeirra en það getur bent til þess að  

tengsl séu milli ofbeldis og vanrækslu í æsku og fjölda áfalla í æsku við andlega heilsu á meðgöngu 

og eftir fæðingu, líkt og aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á (1, 7, 19, 28). Í þessarri rannsókn var þó ekki 

notaður staðlaður spurningalisti til að meta einkenni kvíða og þunglyndis, konurnar mátu það sjálfar 

aftur í tímann hvort og hversu mikil einkennin voru og gæti verið að það sé bjögun á því mati, svosem 

misminni eða ofmat. 
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5.3 Inngrip og frávik í fæðingu 

Niðurstöður sýna að inngrip í fæðingu var mun algengara meðal kvennanna í rannsókninni miðað 

við almennt þýði (46, 47, 57). (Sjá töflu 5). Tíðnin tangarfæðingar (8%) og 3.gráðu spangarrifa (19%) 

var margfalt hærri hjá konunum í rannsókninni miðað við fæðingarskráningu á Íslandi þar sem 

tangarfæðing er um 0,8% fæðinga og 3.gráðu spangarrifa verður í um 4% allra fæðinga í gegnum 

leggöng (46). Miðað við fæðingarskráningu Landspítalans árið 2016 voru þrefalt fleiri konur í þessari 

rannsókn með örvun með Syntocinon, sogklukkufæðing, bráðakeisaraskurður og innlögn barns á 

vökudeild (46). Einnig voru önnur inngrip s.s utanbastsdeyfing og belgjarof algengari meðal kvenna í 

þessarri rannsókn miðað við fæðingarskráningu (46, 47). Lengd 1.stigs var tæplega 15 klst sem er 

töluvert lengra miðað við meðallengd sem er um 8-12 klst (43). Ýmis inngrip og frávik í fæðingu þ.m.t. 

framkölluð fæðing, áhaldafæðing, bráðakeisari, lengri 1.stigs fæðing og innlögn barns á vökudeild 

hefur verið tengt við aukina áhættu á að kona upplifi fæðingu sína sem neikvæða (24-26, 36). Konum 

sem upplifa mikil inngrip og frávik í fæðingu ætti að bjóða eftirfylgd, því þær eru í áhættu á neikvæðri 

fæðingarreynslu og þurfi að sækja þjónustu Ljáðu mér eyra, sem oftast er ekki fyrr en á næstu 

meðgöngu, ef af henni verður. Rannsóknir hafa ekki sýnt fram á tengsl fjölda áfalla í æsku við inngrip 

og frávik í fæðingu en hafa þó sýnt fram á tengsl kynferðisofbeldis í æsku við auknar líkur á inngripi og 

frávikum í fæðingum (32). Fyrir utan hátt hlutfall kynferðisofbeldis meðal kvennanna í rannsókninni var 

hlutfall ofbeldis og vanrækslu einnig hátt hjá þeim, væri því áhugavert að skoða hvort tengsl milli 

margra tegunda af áföllum í æsku og inngripa og frávika í fæðingu. Konurnar í rannsókninni eru þó 

mjög fáar og gæta það skekkt niðurstöður. Einnig voru ekki skráðir meðgöngukvillar eða 

sjúkdómsgreiningar móður sem gætu einnig haft áhrif á niðurstöður. 

5.4 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 

Spurningalisti var sendur rafrænt og því ætti ekki að vera mikil valbjögun um aðgengi kvennanna til 

þátttöku. Allir þátttakendur í rannsókninni höfðu fætt á Landspítalanum og voru inngrip og frávik í 

fæðingu þeirra borin saman við aðrar konur sem fæddu á Landspítalanum, því ætti verklag að vera 

sambærilegt á milli fæðinga og er það styrkleiki í rannsókninni.   

Úrtakið í rannsókninni er mjög lítið og getur það haft mikil áhrif á niðurstöður. Einnig voru ekki 

skoðaðir meðgöngukvillar eða sjúkdóma hjá móður sem geta haft áhrif á inngrip og frávik í fæðingu. 

Heilbrigðisstarfsmaður getur bent konum á þjónustu Ljáðu mér eyra en flestar konur fara þangað að 

eigin frumkvæði og getur því verið ákveðin valbjögun í rannsókninni, einnig er engin 

samanburðarhópur í þessari rannsókn. Einnig var ekki notaður staðlaður spurningalisti fyrir einkenni 

kvíða og þunglyndis og gæti því verið bjögun á því mati. 
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5.5 Ályktun 

 

Konur sem komið hafa í Ljáðu mér eyra viðtöl virðast vera með fleiri áföll í æsku samanborið við 

almennt þýði. Einnig virðast inngrip vera algengari hjá þessum hópi og þær greina frá verri andlegri 

heilsu á meðgöngu og eftir fæðingu. Margt bendir til þess að konur sem hafa upplifað ofbeldi eða 

vanrækslu í æsku og konur sem hafa upplifað tvö eða fleiri áföll í æsku séu líklegri til að upplifa slæma 

andlega heilsu á meðgöngu og eftir fæðingu. Íhuga ætti skimun fyrir áföllum í æsku hjá konum á 

meðgöngu til að hægt sé að veita þeim viðeigandi meðferð og stuðning. Þetta er viðkvæmur hópur 

sem þarf að hlúa betur að og gera ætti frekari rannsóknir á áföllum í æsku í tengslum við 

fæðingarreynslu kvenna. 
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