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Ágrip 

Fæðing barns er talinn einn stærsti viðburður í lífi fólks, en þetta er líka viðburður sem getur valdið mikilli 

streitu. Sú aukna ábyrgð sem fylgir því að verða foreldri, sinna þörfum barnsins og svefnleysi getur 

valdið mikilli streitu hjá öllum, sérstaklega þeim sem eru með undirliggjandi kvíðaröskun eða fyrri sögu 
um einkenni kvíða. Kvíði eftir fæðingu er nokkuð algengur og getur haft töluverðar neikvæðar afleiðingar 

á fjölskylduna sem heild. 

Markmiðið með þessari fræðilegu samantekt var að skoða og greina hverjar afleiðingar kvíða eftir 

fæðingu geta orðið, ásamt því að skoða hvernig sé hægt að bæta þjónustu við foreldra með kvíða við 
aðlögun að foreldrahlutverkinu. Heimildaleit fór fram í eftirfarandi gagnasöfnum; Pubmed, Cinahl, 

ScienceDirect og Google Scholar. Í fyrstu var notast við ákveðin leitarorð við gagnasöfnun, en síðar við 

snjóboltaðaferð. Eftir leit komu upp 88 greinar, eftir flokkun og yfirlestur urðu eftir 23 rannsóknir sem 

voru nýttar í verkefnið ásamt öðrum fræðigreinum. 

Niðurstöður rannsókna eru sammála um að kvíði eftir fæðingu getur haft neikvæð áhrif á 

parsambandið, barnið, tengslamyndun og brjóstagjöf. Rannsóknir voru einnig sammála um að lykilþáttur 

í bættri þjónustu við foreldra með kvíða er gott meðferðarsamband við ljósmóður. Helstu úrræði sem 

komu fram í rannsóknum voru lyfjameðferð og Hugræn atferlismeðferð (HAM). Konur virðast kjósa 

fremur meðferð sem er án lyfja vegna áhrifa sem lyfin geta haft á barnið. Þar af leiðandi er HAM 

ákjósanleg meðferð. Niðurstöður sýndu einnig að ljósmæður eru margar óöruggar í umönnun foreldra 

með geðræn vandamál, eins og kvíða og þunglyndi. Foreldrar vilja aukinn stuðning og skilning frá 
ljósmæðrum og ljósmæður vilja að sama skapi geta sinnt foreldrum af sjálfsöryggi. Hugræn 

atferlismeðferð er kjörin meðferð fyrir ljósmæður að læra, því hún bætir þekkingu á kvíða og myndi 

nýtast í umönnun foreldra. Ljósmæður myndu öðlast meiri skilning á kvíða og foreldrar fengu viðeigandi 

umönnun sem miðar að því að draga úr kvíða einkennum. 

 

Lykilorð: Kvíði, Hugræn atferlismeðferð, foreldrar, sængurlega, ljósmóðir. 
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Abstract 

The birth of a child is considered one of the biggest event in people’s lives, however this event can also 

cause a great amount of stress. The increased responsibility of becoming a parent, taking care of a 

child’s needs and lack of sleep can cause severe stress to anyone, especially those with underlying or 
previous anxiety disorders. Postpartum anxiety is quite common and can have a significant negative 

impact on the family as a whole. 

The aim of this theoretical summary was to examine and analyze the consequences of post-natal 

anxiety, as well as looking at what steps could be taken to help parents with anxiety deal with the 
parenting role. Source gathering was conducted with the following databases; Pubmed, Cinahl, 

ScienceDirect and Google Scholar. At first, certain keywords were used for the search and later on the 

Snowball method was applied. The search resulted in 88 research studies. After sorting and reading 

through the studies 23 studies were used, along with other studies  

The findings of these studies agree that post-natal anxiety may adversely affect the parental couple, 

the baby, bonding between baby and parents and breastfeeding. The studies also agreed that a key 

part to better care for parents suffering from anxiety is a good treatment relationship between midwive 

and the parents. The most notable treatments mentioned in the studies were medication treatments and 

Cognitive behavioural therapy (CBT). Women seem to prefer drugless treatments since drugs may have 

adverse effects on the child. Therefore, CBT is the preferred treatment. The studies also showed that 

many midwives expressed lack of confidence regarding the treatment of parents suffering from mental 
health problems, such as anxiety and depression. Parents want increased support and understanding 

from midwives and midwifes want to be confident in their care for the parents. It is therefore ideal for 

midwives to learn cognitive behavioural therapy, as it enrichens knowledge of anxiety and would prove 

useful in the care for parents. 

 

Key words: Anxiety, Cognitive behavioral therapy, parents, postnatal period, midwife. 
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Þakkir 

Fyrir góða leiðsögn, hvatningu og einstaklega gott viðmót við vinnslu á þessu verkefni vil ég þakka Hildi 

Sigurðardóttur. Takk Hildur fyrir að vera gagnrýnin á uppbyggjandi hátt. Sérstakar þakkir fær Karl Ásgeir 

sambýlismaður minn fyrir að hvetja mig áfram, styðja mig og fyrir að sýna mér endalausa þolinmæði í 
gegnum allt námið. Elsku börnin mín Harpa Hrafney og Sigurgeir Logi sem voru mín helsta hvatning. 

Ég vil þakka bræðrum mínum fyrir stuðninginn og hjálpina við yfirlestur á þessu verkefni. Guðmundur 

Sigurþórsson fær þakkir fyrir aðstoð við enska þýðingu ágrips. Foreldrar mínir fá sérstakar þakkir fyrir 

að trúa alltaf á mig og hvetja mig áfram til að fara í draumanámið mitt. Ég vil einnig þakka 

tengdaforeldrum mínum fyrir hjálpsemina og að styðja okkur fjöllskylduna. Umsjónarljósmæðurnar 

mínar þær Inga Sigríður Árnadóttir, Kristín Viktorsdóttir og Guðrún Fema, fá sérstaklega góðar þakkir 

fyrir góða leiðsögn í náminu og hvatningu. Ég er svo þakklát fyrir ljósusystur mínar sem ég eignaðist í 

náminu, takk fyrir peppið og samveruna stelpur.  

Verkefnið var unnið við námsbraut í ljósmóðurfræði við Háskóla Íslands. 
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1 Inngangur  
Fæðing barns, hvort sem það er fyrsta eða fjórða barn, er yfirleitt talinn einn stærsti viðburður í lífi fólks, 

en þetta er líka viðburður sem getur valdið mikilli streitu. Líkami konu verður aldrei eins og hann var fyrir 

fæðingu barns og hún sem persóna er breytt. Tíminn sem fer í að aðlagast foreldrahlutverkinu er 

krefjandi fyrir flesta. Líkami konunnar er að jafna sig eftir fæðingu og foreldrarnir eru að aðlagast nýja 

hlutverkinu. Aukin ábyrgð, þarfir barnsins og svefnleysi getur valdið mikilli streitu hjá öllum, sérstaklega 

þeim sem eru með undirliggjandi kvíðaröskun eða fyrri sögu um einkenni kvíða (Puryear, 2014; Wiegartz 

og Gyoerkoe, 2009). Kvíðaraskanir eða kvíða einkenni eftir fæðingu virðast vera nokkuð algeng meðal 

foreldra. Rannsóknir hafa í langan tíma aðallega skoðað fæðingarþunglyndi og fæðingarsturlun, en nú 
er einbeitingin farin að beinast meira að kvíða eftir fæðingu (Field, 2018). 

Meginmarkmið umönnunnar kvenna á meðgöngu og eftir fæðingu er að styðja þær, maka þeirra og 

fjölskyldu. Hlutverk ljósmóður er að viðurkenna hlutverk móðurinnar í umönnun barnsins og styðja hana 

í því hlutverki af áhuga og án þess að dæma. Við umönnun kvenna með geðrænan vanda mæla NICE 
guidelines með því að þekkja þagnarskyldu ákvæðið og rétt barnsins til öryggis. Taka þarf maka og 

fjölskyldu konunnar með í umönnun og sjá hverjar þeirra þarfir eru, hvernig stuðning hún hefur frá maka 

og fjölskyldu og hvaða áhrif geðheilsa konunnar hefur á sambandið við makann (National Institute for 

Health and Care Excellence (NICE), 2014). 

1.1 Ástæða efnisvals 
Þetta efni hefur alltaf verið áhugasviðið mitt af persónulegum ástæðum. Áhuginn jókst eftir að hafa unnið 

á meðgöngu- og sængurlegudeildinni og þá ákvað ég að skrifa um þetta efni. Þegar ég starfaði þar sá 

ég oftar en einu sinni orðið kvíði skrifað á skýrslu kvenna. Ég hitti einnig nokkra foreldra sem voru með 

miklar áhyggjur eða kvíða. Ég fann fljótlega að þau þurftu mun meiri þjónustu, þau hringdu oftar bjöllunni 

og voru óöruggari en aðrir foreldrar. Heilbrigðisstarfsfólk getur verið óöruggt í samskiptum við foreldra 

með kvíða og það getur verið auðvelt að missa þolinmæðina við umönnun þeirra. Því langaði mig að 
skoða fræðigreinar um þennan málaflokk til að kynna mér betur kvíða og afleiðingar hans. Mig langaði 

einnig að skoða hvernig hægt sé að styðja betur við aðlögun þessara foreldra að foreldrahlutverkinu. 

1.2 Tilgangur og markmið 
Ég tel þetta verkefni vera mikilvægt því það virðist vera að andlegri heilsu ungs fólks á Íslandi sé að 

hraka og fleiri séu að greinast með kvíðaraskanir, þá sérstaklega ungar stúlkur. Samkvæmt könnun frá 

Embætti landlæknis frá árinu 2016 mátu 36,2% einstaklinga, á aldrinum 18-24 ára andlega heilsu sína 

sæmilega eða lélega (Embætti landlæknis, 2017). Þetta unga fólk er á barneignaraldri og gætu orðið 

skjólstæðingar ljósmæðra á næstu árum. Samkvæmt NICE guidlines (2014) eru algengustu geðrænu 

vandamálin sem koma upp á meðgöngu kvíði og þunglyndi. Um 13% kvenna upplifa kvíða á einhverjum 

tíma á meðgöngunni og 15-20% kvenna upplifa kvíða og/eða þunglyndi á fyrsta árinu eftir fæðingu 

barns. Konur með mikinn kvíða og greinda kvíðaröskun eru tvisvar sinnum líklegri til að fá 
fæðingarþunglyndi (Brockington, Macdonald og Wainscott, 2006). Það er mikilvægt að það komi fram 

að feður eru einnig í áhættu á að upplifa kvíða eftir fæðingu barns (Paulson og Bazemore, 2010). Við 

aðlögun að foreldrahlutverkinu eiga sér stað líkamlegar, andlegar og félagslegar breytingar. Þessar 
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breytingar geta haft bæði neikvæð og jákvæð áhrif á foreldrana og þeirra samband, Þær fela í sér aukið 

álag á geðheilsu þeirra og auka líkur á kvíða og þunglyndi (Heron, O'Connor, Evans, Golding og Glover, 

2004). Kvíði hefur ekki bara áhrif á einstaklinginn sjálfan og samband við maka, heldur getur mikill kvíði 

haft áhrif neikvæð áhrif á tengslamyndun við barnið og þroska þess. Foreldrar með mikinn kvíða geta 

verið lengur að þróa jákvæðar tilfinningar gagnvart barninu og auknar líkur eru á tengslaröskun (Correia 

og Linhares, 2007; Parfitt og Ayers, 2014). 

Markmiðið með þessari fræðilegu samantekt er að fræðast betur um hvaða áhrif kvíði getur haft á 

parsambandið, barnið og tengslamyndun og hvernig hægt sé að styðja betur við foreldra með kvíða í 

aðlögun að foreldrahlutverkinu. Ég ætla að fjalla um hlutverk ljósmóður í umönnun þeirra og þau úrræði 

sem eru í boði, þá sérstaklega Hugræna atferlismeðferð. 

Þær rannsóknarspurningar sem ég set fram eru; Hverjar eru afleiðingar kvíða á foreldra og barn 

fyrsta árið eftir fæðingu? Hvernig er hægt að bæta þjónustu við foreldra með kvíða í aðlögun að 

foreldrahlutverkinu?  



  

11 

2 Aðferð 
Markmiðið með þessu verkefni var að skoða og greina afleiðingar vegna kvíða eftir fæðingu, upplifun 

kvenna með kvíða á þjónustu og hvernig sé hægt að styðja ljósmæður í að bæta þjónustuna við þessa 

foreldra. Þessi ritgerð er fræðileg samantekt á rannsóknum og settar voru fram tvær 

rannsóknarspurningar. 

1. Hverjar eru afleiðingar mikils kvíða eftir fæðingu? 

2. Hvernig má styðja betur við foreldra í aðlögun að foreldrahlutverkinu? 

Gagnasöfnun fór fram í janúar til apríl 2018 í gagnasöfnunum Pubmed, Cinahl, ScienceDirect og 

Google Scholar. Í fyrstu var notast við ákveðin leitarorð við gagnasöfnun en síðar við snjóboltaðaferð, 

auk þess var notast við heimildir frá opinberum stofnunum eins og Embætti landlæknis, NICE og WHO. 

Leit var takmörkuð við heimildir á ensku og íslensku. Leitaroðin voru sett inn í leitarvél í mismunandi 

samsetningum og ein og sér. Reynt var að hafa greinarnar ekki eldri en frá árinu 2009 og greinarnar 

þurftu helst að beinast að kvíða eftir fæðingu, eða að aðlögun að foreldrahlutverkinu. Útilokunarskilyrði 
voru greinar sem fjölluðu ekki um kvíða eftir fæðingu, úrræði eða afleiðingar kvíða. Notast var við 

ritvinnsluforritið EndNote við flokkun heimilda og heimildaskráningu, þar voru greinar og rannsóknir 

flokkaðar í möppur eftir innihaldi. EndNote var svo nýtt við gerð Heimildaskrár. 

Eftir leit komu upp 88 greinar sem uppfylltu grunnleitarskilyrði. Eftir flokkun og yfirlestur urðu eftir 23 
rannsóknir sem voru nýttar til að svara rannsóknarspurningunum. 

Flestar rannsóknirnar voru frá Ástralíu og Bretlandi. Fjórar rannsóknir voru frá Ástralíu, þrjár frá 

Írlandi, sex frá Bretlandi og fjórar frá þýskalandi. Einnig voru rannsóknir frá Brasilíu, Noregi, 

Bandaríkjunum, Canada og Portúgal, ein rannsókn kom frá hverju landi. 

 

Leitarorð: Kvíði (e. anxiety), Hugræn atferlismeðferð (e. Cognitive behavioral therapy), foreldrar (e. 

parents), sængurlega (e. postnatal period), Ljósmóðir (e. midwife). 
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3 Fræðileg samantekt 

3.1 Kvíði og áhyggjur 
Áhyggjur (e. Worry) verða til í huga okkar og tilgangur þeirra er talinn vera að undirbúa okkur fyrir 

neikvæða atburði eða útkomu í framtíðinni. Þeim tengjast alltaf neikvæðar hugsanir. Það sem helst 

vekur áhyggjur er upplifun á atburði sem er nýr eða ófyrirsjáanlegur eins og t.d. fæðing barns. Með 
öðrum orðum eru auknar líkur á að einstaklingur verði áhyggjufullur í nýjum eða óskýrum aðstæðum 

(Robichaud og Dugas, 2015). Mikilvægt er að hafa í huga að það er eðlilegt að hafa áhyggjur, en ef 

áhyggjurnar eru til staðar flesta daga og hafa áhrif á daglegt líf og virkni einstaklingsins þá eru þær 

orðnar vandamál. Áhyggjur eiga upptök sín í huganum en kvíði á sér stað í líkamanum. Kvíði er almennt 

heiti yfir líðan sem fólk upplifir þegar það er í hættu eða líður eins og þeim sé ógnað á einhvern hátt. 

Líkamleg einkenni kvíða eru hraður hjartsláttur, breyting á öndun, óþægindi í maga, sviti, skjálfti, hitaköst 

eða kuldahrollur. Kvíði er hluti af stærra kerfi í líkamanum sem er hannað til að bregðast við ógnun eða 
hættu. Þetta kerfi kallast flótta- eða árásarviðbragð (e. fight or flight). Það undirbýr einstakling til að 

berjast eða flýja aðstæður sem eru ógnandi. Þar sem kvíði er hluti af varnarviðbragði líkamanns þá er 

hann mjög mikilvægur. Kvíði bregst við hugsun. Við verðum kvíðin ef við höldum að við séum í hættu 

og því getur kvíði orðið vandamál og komið fram án þess að raunveruleg hætta sé til staðar. Það er 

mikilvægt að hafa það í huga að það er ekki hægt að kveikja og slökkva á kvíða (Robichaud og Dugas, 

2015). 

Kvíðaköst geta komið sem skyndilegur ótti sem getur staðið yfir í 10-15 mínútur. Líkamleg einkenni 

kvíðakasts eru hraður hjartsláttur, svimi, doði, sviti, skjálfti, andþyngsli, brjóstverkur, ógleði eða ótti við 

að missa tök á aðstæðum. Einstaklingnum gæti liðið eins og hann sé að fá hjartaáfall, hann sé að verða 

klikkaður, jafnvel að fara deyja. Þó að það geti verið skelfileg reynsla að fá kvíðakast þá eru þau ekki 

hættuleg. Það er algengt að þróa með sér öryggishegðun í kjölfar kvíðakasts. Öryggishegðun er 

viðbragð sem einstaklingur notar til að draga úr kvíðaeinkennum. Þetta getur verið eitthvað sem dreyfir 
huganum eða að vera alltaf með lyf eða símann með sér. Öryggishegðun getur verið hjálpleg í smá 

stund, en til lengdar þá getur hún viðhaldið kvíðanum og jafnvel orðið til þess að hann versnar (Wiegartz 

og Gyoerkoe, 2009). 

Kvíðaraskanir eru algengar og hamlandi raskanir sem byrja oftast í barnæsku, unglingsárum eða 
snemma á fullorðinsárum. Flestar kvíðaraskanir hafa áhrif á tvöfalt fleiri konur en karla (Craske og Stein, 

2016). Viðbrögð einstaklings sem er með kvíðaröskun eru ekki í samræmi við alvarleika atburðar. Í 

gegnum fullorðinsárin getur ótti eða kvíði komið fram í kringum breytingar á lífinu eða streituvalda í 

daglegu lífi. Þessi einkenni ná þó ekki greiningarskilyrðum kvíðaröskunnar nema þau hafi verið til staðar 

í 6 mánuði eða lengur. Kvíðaraskanir eru margar svipaðar, en þær hafa allar sín sérkenni. Það sem er 

líkt með mörgum kvíðaröskunum er t.d. forðun. Þá er alltaf mikilvægt að finna út hvað það sé sem er að 

valda kvíðanum (Craske og Stein, 2016). Það eru til nokkar tegundir af kvíðaröskunum sem eru 
flokkaðar eftir því hvað veldur helst kvíða. Þær kvíðaraskanir sem hafa sést hjá bæði konum og körlum 

á meðgöngu og eftir fæðingu barns eru almenn kvíðaröskun, félagsfælni, áráttu- og þráhyggjuröskun 

(OCD), ofsakvíði og áfallastreituröskun (PTSD) (Heron o.fl., 2004; Parfitt og Ayers, 2014). Algeng 
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einkenni hjá mæðrum eftir fæðingu eru kvíðaköst, þráhyggja, árátta, áhyggjur og áfallastreitu einkenni 

(Wiegartz og Gyoerkoe, 2009). 

Kvíði og þunglyndi eru tveir ólíkir sjúkdómar. Einstaklingur getur haft báða eða annan þeirra. Einkenni 

þeirra eru mjög oft rannsökuð saman og það virðist vera algengt á tímabilinu eftir fæðingu að 
einstaklingur sýni einkenni beggja sjúkdóma (Canario og Figueiredo, 2017). 

3.1.1 Almenn kvíðaröskun 
Almenn kvíðaröskun er mun alvarlegri en kvíði eða áhyggjur og er ein algengasta geðröskunin (Craske 

og Stein, 2016). Almenn kvíðaröskun einkennist af órökréttum ótta og óeðlilegum áhyggjum yfir 
aðstæðum sem almennt vekja ekki kvíða (Lader, 2015; Robichaud og Dugas, 2015). Helstu einkenni 

eru stöðugar áhyggjur, skjálfti, vöðvaspenna, sviti, svimi, kviðverkir, hraður hjartsláttur, eirðarleysi, 

erfiðleikar við einbeitingu og þreyta (World Health (WHO), 2010). Svefnvandamál eru algeng hjá 

einstakling með kvíða, þá sérstaklega erfiðleikar við að festa svefn. Það er mjög þreytandi fyrir hugann 

og líkamann að hafa kvíða og því þreytast einstaklingar með kvíðaröskun mun fyrr. Virkni einstaklings 

með almenna kvíðaröskun getur verið eins og hjá einstakling með alvarlegt þunglyndi (Lader, 2015). 

3.1.2 Félagsfælni 
Félagsfælni einkennist af því að einstaklingur óttast að vera í kringum mikið af fólki eða félagslegar 

aðstæður. Þessi fælni er oft tengd við lágt sjálfsálit og ótta við gagnrýni. Einkennin geta leitt til kvíðakasta 

(WHO, 2010). Þar sem félagsfælni felur oft í sér ótta við að vera dæmdur eða gagnrýndur þá eru nýir 

foreldrar í aukinni áhættu á að þróa með sér félagsfælni. Foreldrarnir gætu einangrað sig af ótta við að 

vera dæmdir fyrir hlutverk sitt sem foreldri (Wenzel og Stuart, 2011). Í megindlegri rannsókn var konum 

boðið að koma í greningarviðtal og svara spurningarlistum átta vikum eftir fæðingu (n=147). Þá kom í 
ljós að 4,1% kvennanna voru með einkenni félagsfælni átta vikum eftir fæðingu barns. Flestar þeirra 

voru ekki með félagsfælni fyrir meðgönguna (Wenzel, Haugen, Jackson og Brendle, 2005). 

3.1.3 Ofsakvíðaröskun 
Einstaklingur fær regluleg alvarleg kvíðaköst, sem koma af lítilli eða engri ástæðu. Þau tengjast ekki 

neinum sérstökum aðstæðum og eru þar af leiðandi óútreiknanleg. Einstaklingur er jafnvel með stöðugar 
áhyggur þar sem óttinn við að fá kvíðakast er ríkjandi. Einkenni eru t.d. oföndun, hraður hjartsláttur, 

skynja líðan sem minnir á hjartaáfall og/eða ákveðnar hegðunarbreytingar í kjölfar kvíðakasts (Jacob og 

Storch, 2013; WHO, 2010). 

3.1.4 Áráttu- og þráhyggjuröskun 
Áráttu- og þráhyggjuröskun (e. Obsessive-compulsive disorder). Einkennist af þráhyggjuhugsunum sem 

hafa þau áhrif á einstaklinginn að honum líður eins og hann verði að framkvæma vissar athafnir, sem 

teljast vera áráttuhegðun, til að tryggja öryggi sitt eða annarra. Einkennist af kvíðavekjandi hugsunum, 

þörf eða humyndum sem einstaklingur þarf að tala um eða framkvæma til að minnka kvíða. 

Þráhyggjuhugsanir eru myndir eða þrár sem koma upp í hugann aftur og aftur. Oftast veit 

einstaklingurinn að þetta eru tilgangslausar athafnir en mjög erfitt er að halda aftur af þeim. Kvíðinn 
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eykst ef einstaklingurinn reynir að halda aftur af sér að gera athafnirnar. Þessar hugsanir og hegðun 

valda einstaklingnum miklum óþægindum (WHO, 2010). 

Gerðar hafa verið nokkrar rannsóknir um foreldra sem hafa fengið áráttu- og þráhyggjurröskun í 

kjölfar fæðingar barns. Í þeim hefur meðal annars komið fram að sé foreldrið með greininguna fyrir 
fæðingu barns þá gætu einkennin versnað (Forray, Focseneanu, Pittman, McDougle og Epperson, 

2010). Konur á aldrinum 18-69 ára (n=126), sem höfðu áráttu- og þráhyggjuröskun tóku þátt í eigindlegri 

rannsókn sem fór fram í USA. Þeim var skipt í tvo hópa, eftir því hvort þær hefðu verið þungaðar áður 

eða ekki. Niðurstöður þeirrar rannsóknar leiddu í ljós að konur sem höfðu átt erfiða meðgöngu eða 

fæðingarreynslu voru líklegri til að fá áráttu- og þráhyggjuröskun (Forray o.fl., 2010). Breskar mæður 

tóku þátt í megindlegri rannsókn (n=129). Í niðurstöðum þeirrar rannsóknar kom fram að af þeim 

mæðrum sem höfðu ekki verið með kvíðaröskun fyrir meðgöngu, voru 4,7% þeirra með áráttu- og 
þráhyggjuröskun  eftir barnsburð (Brockington o.fl., 2006). 

3.1.5 Áfallaröskun 
Áfallaröskun kemur oftast í kjölfar atburðar sem hefur ógnað lífi, heilsu eða öryggi einstaklings. 

Áfallaröskun einkennist af skelfingu, hjálparleysi, martröðum og endurupplifun atburðarins. Einkenni 

geta verið stöðugar hugsanir eða endurupplifun áfallsins. Martraðir, ofsafengin tilfinningaleg og líkamleg 
viðbrögð við atburðum og hlutum sem minna á áfallið. Fælni við allt sem minnir á atburðinn, skert minni, 

einbeiting, stöðug andleg og líkamleg spenna (WHO, 2010). Í rannsókn Beck kom fram að konur sem 

hafa fengið áfallarsökun eftir fæðingu barns endurupplifa atburðin aftur og aftur. Þær upplifðu líðan eins 

og að vera tilfinningalega dofnar, voru líklegri til að eiga erfitt með að tengjast barninu og einangra sig 

jafnvel frá móðurhlutverkinu (Beck, 2004). 

3.1.6 Fullkomnunarárátta 
Einstaklingur með fullkomnunaráráttu (e. Perfectionism), eins og orðið gefur til kynna, vill hafa hlutina 

fullkomna í kringum sig og setur sér því mjög oft óraunhæfar kröfur. Fullkomnunarárátta virðist vera 

einkenni hjá mörgum með kvíðaraskanir og þunglyndi (Egan, Kane, Winton, Eliot og McEvoy, 2017; 

Egan, Wade og Shafran, 2011). Langsniðsrannsókn hefur gefið til kynna að fullkomnunarárátta á 

meðgöngu getur verið áhættuþáttur fyrir fæðingarþunglyndi (Egan o.fl., 2017). Kvíði eftir fæðingu hefur 

einnig sést hjá konum sem voru með fullkomnunaráráttu fyrir meðgönguna (Oddo-Sommerfeld, Hain, 
Louwen og Schermelleh-Engel, 2016). Foreldrahlutverkið getur verið mjög krefjandi fyrir einstakling með 

fullkomnunaráráttu því þau geta sett óraunhæfar kröfur á sjálfan sig sem foreldri (Lloyd, Schmidt, 

Khondoker og Tchanturia, 2015). 

3.1.7 Sængurkvennagrátur 
Talið er að um 80% kvenna upplifi einkenni sængurkvennagráturs. Orsök sængurkvennagráturs er talin 
vera vegna verulegrar hækkunar á gildum hormónanna estrogens og progesterons í blóði konunnar á 

meðgöngu. Við fæðingu barns og fylgju falla gildin hratt og þessi mikla hormónasveifla er talin vera 

ástæða sængurkvennagráturs. Konur lýsa oft breyttri líðan um 24-48 klst. eftir fæðingu og einkennin 

geta staðið yfir í um tvær vikur. Einkennin eru grátur af engri sérstakri ástæðu, miklar sveiflur í 

tilfinningum, pirringur, kvíði og yfirþyrmandi ábyrgðartilfinning. Sængurkvennagrátur er ekki það sama 
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og kvíði eftir fæðingu eða fæðingarþunglyndi. Einkenni sængurkvennagráturs minnka eftir því sem það 

kemur meira jafnvægi á hormóna móðurinnar og hún er búin að aðlagast betur móðurhlutverkinu 

(Puryear, 2014). 

3.2 Kvíði eftir fæðingu 
Fæðing barns er oft tengd við einstaka upplifun, hamingju, gleði og ró. Samt sem áður virðist vera að 

töluverður fjöldi foreldra finni ekki þessar jákvæðu tilfinningar vegna truflunar frá kvíðaeinkennum (Jacob 

og Storch, 2013). Sumar konur sem hafa enga fyrri sögu um kvíða eða þunglyndi finna fyrir einkennum 

á þessum tíma á meðan aðrar, sem hafa fyrri sögu, fá aftur einkenni eða einkenni versna hafi þau verði 

til staðar (Higgins, Tuohy, Murphy og Begley, 2016). Borið saman við aðra tíma í lífi kvenna er hæsta 

tíðni kvíða og þunglyndis fyrstu vikurnar, mánuðina eða árið eftir fæðingu barns. Kvíði hjá móður getur 

haft langvarandi neikvæð áhrif á hana sjálfa, barnið og fjölskylduna (Dennis, Brown, Falah-Hassani, 
Marini og Vigod, 2017). Kvíði eftir fæðingu hefur einnig áhrif á maka og parsambandið (Wee, Skouteris, 

Pier, Richardson og Milgrom, 2011). 

Það er orðin meiri vitundarvakning um að kvíði á meðgöngu sé nokkuð algengur. Talið er að um 15% 
kvenna sé með kvíðaröskun og um 23% með kvíðaeinkenni (Dennis o.fl., 2017). Kvíði eftir fæðingu 

hefur ekki verið rannsakaður eins mikið og fæðingarþunglyndi, en það virðist vera að konur séu líklegri 

til að fá mikinn kvíða heldur en fæðingarþunglyndi. Fæðingarþunglyndi kemur í mörgum tilfellum í 

framhaldinu af miklum kvíða (Fairbrother, Janssen, Antony, Tucker og Young, 2016; Martini o.fl., 2015; 

Skouteris, Wertheim, Rallis, Milgrom og Paxton, 2009). Kvíði eftir fæðingu hefur í raun ekki nein sérstök 

greiningarskilmerki og þar af leiðandi eru einkennin oft tengd við kvíðaraskanir því einkennin eru svipuð. 

Það getur verið erfitt að meðhöndla kvíðaeinkenni hjá foreldrum því þau eiga sér eðlilegar ástæður og 

áhyggjurnar beinast oftast að öryggi barnsins. Eðlilegar áhyggjur hafa góð áhrif því þær sjá til þess að 
foreldrarnir passi upp á barnið, en verði þessar áhyggjur að miklum kvíða þá er það vandamál (Jacob 

og Storch, 2013). Kvíði eftir fæðingu er öðruvísi heldur en kvíði á öðrum tíma í lífi konunnar. Taugakerfi 

konunnar verður fyrir áhrifum vegna fæðingar og líkami konunnar og hugur er að aðlagast að nýjum 

aðstæðum. Sé konan með alvarlegan kvíða þá getur það haft neikvæð áhrif á þessa aðlögun. Þá getur 

orðið röskun á eðlilegu ferli sem hefur áhrif á móðurlegt innsæi og samskipti milli móður og barns 

(Pawluski, Lonstein og Fleming, 2017). 

Konur með kvíða eftir fæðingu upplifa stöðugar og miklar áhyggjur, ótta og spennu, ásamt erfiðleikum 

við einbeitingu. Sumar konur upplifa alvarlegar og endurteknar hugsanir eða myndir af hræðilegum 

atburðum sem tengjast oftast því að barnið verði fyrir skaða (Dennis o.fl., 2017). Helstu áhættuþættir 

fyrir kvíða eftir fæðingu er fyrri saga um kvíða, saga um ofbeldi, slæmt samband við maka, félagslegur 

stuðningur og lélegur fjárhagur (Britton, 2008; Goodman, Watson og Stubbs, 2016). Aðrir áhættuþættir 

sem hafa verið nefndir eru aldur, þá helst ung móðir, meiri mentun og atvinnuleysi. Rannsóknum ber 
ekki saman um hvort að frumbyrjur eða fjölbyrjur séu í meiri áhættu á að fá kvíða eftir fæðingu (Field, 

2018). 

Nokkrar kenningar hafa verið settar fram til að útskýra orsök þess að foreldrar fái kvíðaraskanir eftir 
fæðingu barns og eru líklegast nokkrar ástæður fyrir því. Sumir vilja meina að það verði 

hormónaójafnvægi sem veldur auknum kvíðaeinkennum. Konur með áráttu- og þráhyggjuröskun eftir 
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fæðingu sem eru með aukin kvíðaeinkenni hafa mælst með hækkað cortisol í blóði borið saman við 

konur sem ekki eru með kvíðaröskun (Lord, Hall, Soares og Steiner, 2011). Samt sem áður geta 

kenningarnar um hormónaójafnvægi ekki útskýrt hvers vegna feður fá líka kvíða eða kvíðaraskanir eftir 

fæðingu barns (Abramowitz, Moore, Carmin, Wiegartz og Purdon, 2001). 

Kvíði getur haft mikil áhrif á eðlilegt ferli og þar af leiðandi getur verið alvarlegt að horfa fram hjá 

kvíða hjá konum sem liggja sængurlegu. Fyrri saga um kvíða er eitt sterkasta merki þess að kona fái 

alvarlegan kvíða eða þunglyndi eftir fæðingu (Martini o.fl., 2015). Foreldrar geta átt erfitt með að leita 

sér aðstoðar. Margar ástæður geta verið fyrir því, meðal annars fordómar í samfélaginu fyrir 

geðsjúkdómum, lítill félagslegur stuðningur og lítil þekking meðal heilbrigðisstarfsfólks um geðheilsu eftir 

fæðingu (Dennis og Chung-Lee, 2006). 

3.2.1 Afleiðingar kvíða eftir fæðingu 
Kvíði virðist geta haft neikvæð áhrif á margt hjá móður, barni og fjölskyldu. Nokkrar rannsóknir hafa sýnt 
að mikill kvíði hjá móður getur haft áhrif á brjóstagjöf, tengslamyndun, tilfinningar til barnsins og getur 

valdið erfiðleikum við að skynja hegðun barnsins. Það hafa verið gerðar rannsóknir sem sýna að mikill 

kvíði móður hafi neikvæð áhrif á taugaþroska, hegðun og líðan barnsins. Þessi vandamál geta varað 

fram á unglingsár sé ekkert gert til að meðhöndla kvíða móðurinnar (Drury, Scaramella og Zeanah, 

2016; Glasheen, Richardson og Fabio, 2010; Stein o.fl., 2014). 

3.2.2 Aðlögun að foreldrahlutverkinu 
Foreldrahlutverkið er eðlilegur hluti af lífinu og margir fara í gegnum þetta ferli án mikilla vandamála. 

Flestir eru þó sammála um að þetta er krefjandi tímabil sem krefst þess að einstaklingurinn fari í gegnum 

aðlögunarferli. Aðlögun að foreldrahlutverkinu hefur áhrif á marga þætti í lífi fólks, hvort sem það eru 

líkamlegir, andlegir eða félagslegir þættir. Þessar breytingar eru bæði jákvæðar og neikvæðar (Cowan 

og Cowan, 2012). Það er líka mikilvægt að hafa í huga að aðlögunin getur staðið yfir þar til barnið er 2 

til 3 ára gamalt (Canario og Figueiredo, 2017). Aðlögun að foreldrahlutverkinu á sér ekki aðeins stað 
eftir fæðingu fyrsta barns. Hún á sér einnig stað þegar annað og jafnvel þriðja barnið bætist við 

fjölskylduna (Sutter-Dallay, Cosnefroy, Glatigny-Dallay, Verdoux og Rascle, 2012). Þó margir foreldrar 

aðlagist vel kröfum foreldrahlutverkins þá hefur þessi breyting verið tengd við aukna áhættu á kvíða og 

þunglyndi. Persónuleiki foreldris, sjálfstraust, sjálfsálit, félagslegar aðstæður og fyrri saga um kvíða eða 

þunglyndi getur haft áhrif á hversu vel foreldri gengur að fara í gegnum þessa aðlögun. Fái foreldri kvíða 

eða þunglyndi eftir fæðingu barns þá getur þessi aðlögun orðið töluvert erfiðari og haft neikvæð áhrif til 

lengri tíma (Cowan og Cowan, 2012; Dubber, Reck, Müller og Gawlik, 2015; Parfitt og Ayers, 2014). 

Rannsókn Parfitt og Ayers miðaði að því að rannsaka aðlögun að foreldrahlutverkinu hjá frumbyrjum, 

kanna muninn milli kynjana og hvort fyrri saga um geðræn vandamál hefði áhrif. Þátttakendur voru 46 

konur og 40 karlmenn, þau fóru öll í gegnum greiningarferli til að kanna hvort þau væru með þunglyndi 

eða kvíðaröskun. Þau svöruðu spurningarlistum á meðgöngunni og aftur fimm mánuðum eftir fæðingu. 
Í niðurstöðum kemur fram að 21% kvennanna voru með kvíða eftir fæðingu og 8% karlanna. Svefn hafði 

mikil áhrif á líðan foreldranna og mátti tengja svefnvandamál barnsins við aukna tíðni geðrænna 
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vandamála hjá foreldrunum. Höfundar rannsóknarinnar telja mikilvægt að reyna að fyrirbyggja vandamál 

eins og svefnleysi og styrkja parsambandið (Parfitt og Ayers, 2014). 

Markmið rannsóknar Canario og Figueiredo var að skoða breytingar á kvíða og 

þunglyndiseinkennum frá byrjun meðgöngu til 30 mánuðum eftir fæðingu. Pör með einkenni kvíða 
og/eða þunglyndis tóku þátt í rannsókninni (n=129). Þau skiluðu inn spurningarlistum og 

skimunarkvörðum sem mæla kvíða og þunglyndi. Skimað var á hverjum þriðjung meðgöngu, þremur 

mánuðum eftir fæðingu og aftur 30 mánuðum eftir fæðingu. Pörin voru nokkuð samstíga með líðan, 

þegar annað parið skráði meiri kvíða eða þunglyndiseinkenni þá gerði makinn það einnig. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa til kynna að aðlögun að foreldrahlutverkinu getur staðið yfir þar til barnið er 2 til 3 

ára gamalt. Niðurstöður sýndu einnig að kvíða- og þunglyndiseinkenni jukust eftir því sem leið frá 

fæðingu barnsins. Breytingar á kvíða og þunglyndiseinkennum yfir tímann voru mismunandi eftir kyni 
og hvort kona var frumbyrja eða fjölbyrja, sérstaklega frá þremur til þrjátíu mánuðum eftir fæðingu. 

Frumbyrjur tjáðu vægari kvíða einkenni en fjölbyrjur. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar ætti 

að skima fyrir kvíða og þunglyndi bæði hjá móður og föður (Canario og Figueiredo, 2017). 

3.2.3 Tengslamyndun 
Tengslamyndun milli móður og barns er einstök og einkennist vanalega af jákvæðum tilfinningum, hlýju 
og ástúð til barnsins. Tengsl milli móður og barns er oft talið vera eitt mikilvægasta ferli sem á sér stað 

eftir fæðingu (Reck o.fl., 2006). Þó að samskipti milli föðurs og barns séu líka mjög mikilvæg þá eru því 

miður mjög fáar rannsóknir til um það málefni (Parfitt, Pike og Ayers, 2013). Tengsl foreldris við barnið 

sitt gerir það að verkum að foreldrið leggur sig allt fram við að mæta þörfum barnsins og annast það eftir 

bestu getu á öllum tímum sólarhringsins. Þegar rætt eru um tengslamyndun foreldris og barns er oftast 

verið að meina tilfinningaleg tengsl milli foreldris og barns, en það er líka átt við hvernig hegðun 

foreldrisins er, t.d. faðmlög, bros til barnsins o.fl. (Reck o.fl., 2006). Sumir foreldrar eiga erfitt með að 

mynda hlýlegt samband við barnið sitt, en þá er hugtakið tengslaröskun oft nefnt (Tietz, Zietlow og Reck, 
2014). Kvíði foreldra og þunglyndi er áhættuþáttur fyrir tengslaröskun milli foreldris og barns (Parfitt o.fl., 

2013). Gæði samskipta og tengsla milli foreldris og barns fyrsta árið skipta mjög miklu máli varðandi 

tilfinninga-, líkams-, mál- og heilaþroska barns. Tengslaröskun er einnig talin geta haft áhrif á geðheilsu 

barnsins í framtíðinni. Þau mæla með að skimað sé eftir tengslaröskun hjá foreldrum nokkrum vikum 

eftir fæðingu (Parfitt o.fl., 2013). 

Í þýskri rannsókn voru áhrif kvíðaröskunar eftir fæðingu á tengslamyndun móður og barns skoðuð. 

Úrtakið voru mæður með einkenni kvíða og/eða þunglyndis (n=78) og börnin þeirra, 38% af þeim konum 

voru með kvíðaröskun eftir fæðingu, með eða án einkenna depurðar, 62% voru hraustar konur. Börnin 

voru að meðaltali fjögurra mánaða þegar rannsóknin fór fram. Þær fylltu út tvennskonar spurningarlista, 

annarsvegar Postpartum bonding questionnnaire-16 og The Anxiety Cognitions questionnaire. Til að 

greina hvort mæðurnar væru með þunglyndiseinkenni svöruðu þær einnig The german Edinburgh-

postnatal-depression scale (EPDS). Mæður með kvíða eftir fæðingu tjáðu mun minni tengsl við barnið 

sitt en hraustu mæðurnar. Það kom einnig fram að konur sem voru með kvíðaröskun sýndu einkenni 

forðurnar sem gerði það að verkum að tengsl móður og barns voru í enn meiri hættu. Mæðurnar með 

mikinn kvíða töldu sig tengjast barninu sínu síður en hraustu mæðurnar. Það virtist frekar tengjast því 



  

18 

að móðirin reyni að forðast að annast barnið og því eiga þær erfiðara með að tengjast barninu (Tietz 

o.fl., 2014). 

Markmið rannsóknar Parfitt, Pike og Ayers var að rannsaka áhrif geðheilsu foreldra, fyrir og eftir 

fæðingu á samskipti þeirra við barnið. Einkenni kvíða, þunglyndis og áráttu- og þráhyggjuröskunar voru 
mæld. Úrtakið samanstóð af mæðrum (n=44) og feðrum (n=40) með einkenni kvíða eða þunglyndis. 

Fylgst var með samskiptum foreldranna við börnin sín með myndbandsupptökum þegar börnin voru 

þriggja mánaða. Niðurstöður sýndu að kvíði fyrir fæðingu barnsins hafði sérstaklega mikil áhrif á tengsl 

foreldranna við barnið. Feður með kvíðaeinkenni fyrir fæðingu barnsins voru líklegri til að bregðast minna 

við þörfum barnsins og lásu ekki eins vel í viðbrögð þess. Ef faðirinn hafði fengið kvíðaeinkenni eftir 

fæðinguna átti hann neikvæðari samskipti við barnið. Annars voru samskipti föður við barnið svipuð. 

Niðurstöðurnar gáfu til kynna að það væri þörf fyrir að greina geðræn vandamál fyrr og fyrirbyggja frekari 
vandamál sem geta haft áhrif á tenglsamyndun foreldra við börnin sín (Parfitt o.fl., 2013). 

3.2.4 Brjóstagjöf 
Eins og hefur komið fram geta fyrstu vikurnar eftir fæðingu barns verið krefjandi, bæði líkamlega og 

andlega. Líkami móðurinnar er að jafna sig eftir fæðingu, venjast hormónabreytingum og aðlagast 

mjólkurframleiðslu (Stuebe, Grewen og Meltzer-Brody, 2013). Brjóstagjöf getur verið krefjandi og mikil 
þolinmæðisvinna. Það er einnig mikilvægt að hafa í huga að það hentar ekki öllum konum að gefa brjóst. 

Konur með geðræn vandamál geta átt erfiðara með það svefnleysi og þá þreytu sem getur fylgt 

brjóstagjöf. Það hefur komið fram í rannsóknum að konur með mikinn kvíða eru líklegri til að hætta 

brjóstagjöf fyrr en konur sem ekki hafa geðræn vandamál. Ýmsar ástæður geta verið fyrir því, en ein 

ástæða sem hefur verið nefnd er að þær hættu til að geta hugað að andlegri heilsu (Grigoriadis o.fl., 

2018; Ystrom, 2012). 

Í norskri þýðisrannsókn var skoðað hvort lítil eða engin brjóstagjöf tengdist auknum kvíða einkennum 

og þunglyndi, frá meðgöngu fram að sex mánuðum eftir fæðingu barns. Þau skoðuðu upplýsingar frá 

42.225 konum og notaðir voru spurningarlistar bæði á meðgöngunni og eftir fæðingu. Einnig voru 

skoðaðir gagnagrunnar úr norskum fæðingarskýrslum. Í þeirri rannsókn kom í ljós að minni brjóstagjöf 

væri áhættuþáttur fyrir auknum kvíða og þunglyndiseinkennum. Þær konur sem voru með mikinn kvíða 

eða þunglyndi og hættu snemma brjóstagjöf voru í mun meiri áhættu á versnun einkenna. Höfundar 
töldu að brjóstagjöf sem gengi vel drægi úr kvíðaeinkennum. Þeir töldu að fái konurnar viðeigandi aðstoð 

við að halda áfram brjóstagjöf þá sé það hvetjandi þáttur í að þær haldi áfram brjóstagjöf og þar af 

leiðandi finni fyrir minni kvíðaeinkennum og depurð (Ystrom, 2012). 

Í rannsókn Coates, Ayers og Visser (2014), var skoðað upplifun kvenna, með kvíða, á aðlögun að 

foreldrahlutverkinu stuttu eftir fæðingu barns. Úrtakið voru 17 konur sem áttu við geðræn vandamál að 

stríða fyrsta árið eftir fæðingu barns. Þetta voru viðtöl og spurningalistar. Niðurstöður þeirrar rannsóknar 

voru helst að brjóstagjöf jók kvíða kvennanna gríðarlega. Þær tjáðu allar að þær hefðu þurft meiri aðstoð 

frá heilbrigðisstarfsfólki og sögðu þann aðgang ekki vera nógu góðan. Konurnar í þessari rannsókn tjáðu 

allar vilja til að hafa barnið á brjósti, en þær skorti stuðning og fræðslu (Coates, Ayers og de Visser, 

2014). 
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3.2.5 Barnið 
Þar sem kvíði eftir fæðingu er greinilega algengur er mikilvægt að skoða hvaða áhrif það hefur á barnið. 

Það virðist vera til þó nokkuð af sönnunum fyrir því að kvíði móður geti haft neikvæð andleg og líkamleg 

áhrif á barnið (Glasheen o.fl., 2010). Flestar rannsóknir eru sammála um að kvíði móður hafi einhver 

áhrif á barnið og að umhverfisþætti skipti máli, en þó eru ekki eins margar rannsóknir sem skoða hvort 
andleg heilsa föðurs hafi áhrif, sem hún gerir (Stein o.fl., 2014). 

 Það er alltaf að koma meira í ljós hvað umhverfið hefur mikil áhrif á taugaþroska barna. Barnið er 

mjög viðkvæmt fyrsta aldursárið fyrir þessum umhverfisþáttum því þroskakerfin, þá helst hreyfi- 
vitsmuna-, mál- og félagsþroski, eru að mótast mikið (Kingston, Tough og Whitfield, 2012). Það er talið 

að kvíði móður hafi áhrif á næringarinntekt barnsins, en erfitt hefur verið að rannsaka það (Fallon, 

Bennett og Harrold, 2016). 

Markmið kerfisbundinnar yfirlitsgreinar Kingston og félaga var að kanna áhrif kvíða á meðgöngu og 
eftir fæðingu á þroska barnsins. Í niðurstöðum þeirra kom fram að mikill kvíði hjá móður frá fæðingu til 

tólf mánaða aldurs barns hefður mikil áhrif á þroska þess. Mikill kvíði eftir fæðingu hafði þau áhrif að 

börnin voru seinni í vitsmuna-, félags- og tilfinningaþroska (Kingston o.fl., 2012). 

Langsniðsrannsókn Pinherio o.fl. rannsakaði konur (n=152) og börnin þeirra 60-120 dögum eftir 
fæðingu. Mæðurnar fóru í viðtöl og börnin í tauga- og hreyfiþroskamat. Helstu niðurstöður sýndu að 

mikill kvíði móður tengdist seinni hreyfiþroska hjá fjögurra mánaða börnum (Pinheiro o.fl., 2014), 

Reck og félagar báru saman skapgerð hjá 2-8 mánaða ungbörnum mæðra sem voru með 

kvíðaröskun við börn hraustra mæðra. Það kom í ljós að börn mæðranna með kvíða sýndu mun meiri 
streitu einkenni í nýjum aðstæðum. Það gæti einnig hafa verið vegna þess að mæðurnar forðuðust 

félagslegar aðstæður og því börnin viðkvæmari fyrir örvun (Reck, Müller, Tietz og Möhler, 2013). 

Markmið langsniðsrannsóknar var að skoða hvort kvíðaröskun hjá móður, fyrsta árið eftir fæðingu, 

hafi áhrif á þroska barnsins. Rannsóknar hópurinn voru mæður með kvíðaröskun (n=34) og 
viðmiðunarhópurinn hraustar mæður (n=47). Fylgst var með hegðun mæðranna í kringum börnin sín og 

þær svöruðu einnig spurningarlistum. Niðurstöður þeirrar rannsóknar voru að börn mæðranna með 

kvíðaröskun skoruðu lægra í mati á málþroska samanborið við börn hraustu mæðranna. Ekki var skýr 

munur á vitsmunaþroska milli hópanna. Það sem virtist skipta helst máli var að mæðurnar með 

kvíðaröskun voru með hlutlausari hegðun gangvart börnunum sínum. Þau telja að skortur af jákvæðum 

samskiptum og spjall við barnið sé helsta ástæðan á því að börnin voru ekki með eins góðan málþroska 

(Reck o.fl., 2018). 

Markmið rannsóknar Petzoldt o.fl. var að skoða tengsl milli kvíða og eða þunglyndis röskunar móður 

og mikils grátur hjá ungabarni. Úrtakið var verðandi mæður (n=306). Þær mættu í viðtöl fram að sextán 

mánuðum eftir fæðingu. Metið var hvort mæðurnar höfðu haft geðröskun fyrir meðgöngu eða ekki. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru að 10,1% kvennana tilkynntu mikinn grátur hjá barninu sínu. Það 
virtist vera að börn mæðra með kvíðaröskun grétu meira (Petzoldt o.fl., 2014). 
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3.3 Úrræði  
Nokkrar meðferðir eru til við einkennum kvíða og kvíðaröskunum, bæði lyfjameðferðir og meðferð án 

lyfja (Puryear, 2014). Algengustu meðferðirnar eru þó lyfjameðferð og Hugræn atferlismeðferð (HAM). 
Til eru klínískar leiðbeiningar frá Landspítalanum um þunglyndi og kvíða á meðgöngu og eftir fæðingu. 

Helstu úrræði sem koma þar fram eru lyfjameðferð og Hugræn atferlismeðferð (Valgerður L. 

Sigurðardóttir, Guðrún Halldórsdóttir, Þorgerður Gunnarsdóttir, Gróa M. Jónsdóttir og Ólöf E. 

Björnsdóttir, 2018). Einnig eru til úrræði sem eru fjölskyldumiðuð og hafa það markmið að styrkja 

fjölskylduna (Solantaus, Paavonen, Toikka og Punamäki, 2010). Niðurstöður rannsókna benda þó til 

þess að konur kjósi fremur meðferð sem felur ekki í sér lyf (Battle, Salisbury, Schofield og Ortiz-

Hernandez, 2013). Mikilvægt er að útskýra þau úrræði sem standa til boða, svo konan og fjölskylda 

hennar geti tekið upplýsta ákvörðun um sína meðferð. Það er á ábyrgð þeirra heilbrigðisstarfsmanna 
sem annast konuna að útskýra valkostina sem standa til boða og veita óhlutdrægar upplýsingar (lög um 

réttindi sjúklinga nr. 74/1997). 

 

3.3.1 Lyfjameðferð 
Lyfjameðferð er eitt algengasta meðferðarúrræðið við kvíða (Green, Haber, Frey og McCabe, 2015). 

Þau lyf sem eru helst notuð eru geðdeyfðarlyf sem kallast SSRI lyf (Selective serotonin reuptake 

inhibitor). Ein algengasta lyfjameðferðin er notkun Sertraline. Þessi lyf taka oftast 2-4 vikur að virka og  

aukaverkanirnar koma vanalega snemma í meðferðinni. Það er mikilvægt að konan sé meðvituð um að 
kvíðaeinkenni geti versnað til að byrja með. Einnig er hægt að nota kvíðastillandi lyf sem hafa helst áhrif 

á líkamleg einkenni kvíða, þau eru t.d. benzodiazipne og azapirones. Benzodiazepines eru lyf sem virka 

fljótt en stutt. Ekki er mælt með að nota slík lyf á meðgöngu nema í einstaka tilfellum og þá í samráði 

við sérfæðing (NICE, 2014). Sóbríl er meðal annars í þeim flokki og er mjög algengt kvíðastillandi lyf 

(Wiegartz og Gyoerkoe, 2009). 

Kona sem er þunguð eða með barn á brjósti getur átt erfitt með að taka þá ákvörðun að taka inn lyf 

af ótta við hvaða áhrif það hefði á barnið (Green o.fl., 2015). Þó það sé áhætta að taka inn lyf þá er 

mikilvægt að fara yfir kosti og galla þess með lækni og taka upplýsta ákvörðun. Það eru tilfelli þar sem 

íhuga ætti lyfjameðferð, sérstaklega þegar kostirnir við lyfin eru meiri en áhættan, eins og þegar 

einstaklingur hefur mjög alvarlegan kvíða eða þjáist af bæði kvíða og þunglyndi. Ein helsta ástæða til 

að íhuga lyf er ef móðir hefur hugsanir um að skaða sig eða barnið. Önnur tilfelli þar sem væri gott að 

íhuga lyfjagjöf eru þyngdartap eða þyngdaraukning vegna vanlíðan. Kvíðaeinkenni hafa áhrif á getu til 
að hugsa um sig eða barnið eða notkun áfengis eða ávanabindandi lyfja til að deyfa kvíðaeinkenni 

(Wiegartz og Gyoerkoe, 2009). 

Kostir við lyfjameðferð eru að það er virk meðferð sem hefur oft góða verkun. Það getur verið auðvelt 

að nálgast þessa meðferð. Búast má við bættri líðan eftir 2-4 vikur. Notkun kvíðastillandi lyfja eins og 
benzodiazepine minnka kvíðaeinkenni mjög fljótt. Ef kvíðinn er mjög alvarlegur, svo alvarlegur að 

einstaklingur á erfitt með að taka þátt í öðrum meðferðarúrræðum, eins og t.d. Hugrænni atferlismeðferð, 

þá getur lyfjameðferð verið hjálpleg til að einstaklingurinn nái þeirri virkni sem hann þarf til að taka þátt.  
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Meðal ókosta við lyfjameðferð má nefna að lyfin fara til barnsins á meðgöngu og í brjóstamjólk. Eftir 

að einstaklingur hættir að taka lyfin þá geta einkennin komið aftur. Einnig geta Benzodiazepine verið 

ávanabindandi og valdið fráhvarfseinkennum (NICE, 2014; Wiegartz og Gyoerkoe, 2009). 

3.3.2 Hugræn atferlismeðferð 
Hugræn atferlismeðferð (HAM) (e. Cognitive behavioral therapy) er ein tegund sálfræðimeðferðar og er 
ein gagnlegasta sálfræðimeðferðin fyrir unglinga og fullorðna með kvíðaröskun. Hún gengur út á að 

skoða samspil hugsana, hegðunar, líkamlegra einkenna og tilfinninga hjá einstaklingnum, lykillinn að 

því að ná tökum á kvíðaröskunum er að ná þessu samspili. Í framhaldi af því er fólki kennt að hafa áhrif 

á þetta samspil með því að gera margs konar tilraunir og æfingar með það markmið að bæta líðan og 

lífsgæði. Farið er yfir tengsl milli tilfinninga og hugsana einstaklings og skoðað samspilið þar á milli 

(Robichaud og Dugas, 2015). Þegar okkur líður illa tengjum við það gjarnan við eitthvað sem hefur gerst 

eða er að fara gerast. HAM snýst um að fara betur yfir hvað gerist í huganum þegar við finnum fyrir 
kvíða eða depurð, hvaða viðhorf við erum með og hvað við sjáum fyrir okkur þegar okkur líður illa. Við 

hugsum um hugsanir okkar og skoðum viðhorf okkar til þess sem hefur gerst. Það sem einkennir oft 

kvíðahugsanir er að þær eru órökréttar. HAM snýst einnig um að breyta hugsuninni þannig að hún verði 

rökrétt. Atferlishluti HAM felst í því að skoða hvernig brugðist er við erfiðum hlutum, þ.e. hvernig við 

hegðum okkur og athugað hvort hægt sé að bregðast öðruvísi við til að bæta líðan (Craske og Stein, 

2016; Puryear, 2014; Robichaud og Dugas, 2015). 

Markmið fræðilegrar samantektar Lavender, Ebert og Jones (2016) var að skoða úrræði fyrir 

ástralskar þungaðar konur eða konur á sængurlegutímabilinu. Niðurstöður sýndu að HAM, sérstaklega 

ef hún er sniðin að þörfum kvenna á sængurlegutímanum eða meðgöngunni, bæti geðheilsu (Lavender, 

Ebert og Jones, 2016). 

HAM hefur verið rannsökuð töluvert, en fáar rannsóknir eru til um áhrif HAM á þungaðar konur eða 

konur eftir fæðingu barns (Green o.fl., 2015). Kostirnir við HAM eru að lyfjameðferð er ekki nauðsynleg 

og þar af leiðandi eru engar aukaverkanir sem geta haft áhrif á móður og barn. Einstaklingurinn lærir 

tækni til að draga úr kvíða sem hann getur notað í framtíðinni. Líkurnar á að fá bakslag eru minni með 

HAM heldur en lyfjameðferð, svo það eru minni líkur á að einkenni komi aftur. Ókostir HAM eru að 

nauðsynlegt er að einstaklingurinn sé virkur í sinni meðferð. Æfingarnar geta valdið auknum 
kvíðaeinkennum til að byrja með. Einnig getur verið erfitt að nálgast þjónustuna eða hún kostnaðarsöm 

(Wiegartz og Gyoerkoe, 2009). 

Samkvæmt ferlisrannsókn Christian og Storch gagnaðist HAM vel við áráttu- og þráhyggjuröskun 
eftir fæðingu (Christian og Storch, 2009). Önnur rannsókn skoðaði intensive HAM fyrir konur með áráttu- 

og þráhyggjuröskun eftir fæðingu. Þær mættu í tíma nokkrum sinnum í viku og fengu góða eftirfylgni. 

Þessi meðferð virkaði vel til að draga úr einkennum hjá 6 konum með áráttu- og þráhyggjuröskun eftir 

fæðingu. Öllum mæðrunum leið betur eftir meðferðina (Challacombe og Salkovskis, 2011). HAM virkar 

einnig vel fyrir konur með áfallaröskun í kjölfar fæðingar. Ayers og félagar lögðu einnig áherslu á að 

sníða meðferðina að konunni og hennar helsta ótta (Ayers, McKenzie-McHarg og Eagle, 2007). 

Rannsókn Green var með það markmið að sníða námskeið í Hugrænni atferlismeðferð sérstaklega 

að þörfum þungaðra kvenna og konum eftir fæðingu. Markmiðið var einnig að skoða áhrif Hugrænnar 
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atferlismeðferðar á kvíða hjá tíu konum sem voru annað hvort þungaðar eða búnar að eignast barn 

innan 12 mánaða. Þátttakendur voru konur á heilsugæslu sem voru með kvíðaröskun. Konurnar fóru í 

gegnum greiningarferli ásamt því að taka sex vikna hópnámskeið í Hugrænni atferlismeðferð. 

Niðurstöðurnar voru að kvíða einkenni minnkuðu töluvert eftir námskeiðið. Konurnar voru mjög ánægðar 

með árangurinn (Green, 2015). 

Safngreining rannsókna, sem skoðuðu HAM fyrir einstaklinga með fullkomnunaráráttu, hefur gefið til 

kynna að HAM hafi jákvæð áhrif á kvíða hjá þessum einstaklingum, þá sérstaklega á einkenni 

fullkomnunaráráttunnar (Lloyd o.fl., 2015). 

Markmið ástralskrar rannsóknar var að kanna áhrif stuttrar Hugrænnar atferlismeðferðar fyrir konur 

með fullkomnunaráráttu. Konur með fullkomnunaráráttu virðast vera í aukinni áhættu á að fá kvíða eftir 

fæðingu eða fæðingarþunglyndi. Úrtakið í þessari rannsókn var þungaðar konur gengnar meira en 28 

vikur og með skýr einkenni fullkomunnaráráttu. Stýrihópurinn var 30 þungaðar konur á þriðja þriðjung 

meðgöngu valdar af handahófi í sjálfshjálpar námskeið í HAM. Þær fengu sendan bækling og í hverri 

viku leiðbeiningar um heimaverkefni. Þær þurftu að gera þau verkefni sem voru í bæklingnum yfir 

fjögurra vikna tímabil. Höfundur rannsóknarinnar hringdi í allar konurnar vikulega og spurði þær 
spurninga. Aðrar þrjátíu konur með fullkomnunaráráttu voru í viðmiðunarhóp, þær fengu fyrsta 

sjálfshjálpar bæklinginn en engar leiðbeiningar í hverri viku. Það var greinilegur munur á konunum sem 

fengu meðferð, þær fundu fyrir töluvert minni kvíða einkennum og fullkomnunaráráttan var minni. 

Viðmiðunarhópurinn fann engan mun á sér (Lowndes, Egan og McEvoy, 2019). 

Í rannsókn Goodman, 2014, var árangur meðferða við kvíðaröskun á meðgöngu skoðaður. Konurnar 

fóru í gegnum greiningarferli og voru allar með einkenni almennrar kvíðaröskunar. Þær tóku þátt í 

Hugrænni atferlismeðferð og svöruðu spurningarlistum fyrir og eftir meðferð. Flestar konurnar voru mun 

betri af kvíðaeinkennunum, áhyggjum og depurð. Konurnar mátu meðferðina mjög jákvæða og voru 

ánægðar (Goodman o.fl., 2014). 

 

3.3.3 Slökun 
Slökun getur hjálpað við að draga úr kvíðaeinkennum. Slökun er eitthvað sem þarf að læra, þjálfa og 

krefst hæfni. Það eru margir kostir við að móðir sé afslöppuð, t.d. hægari hjartsláttur, lægri 
blóðþrýstingur, meiri orka, betri einbeiting, betra minni, minni kvíði og pirringur, aukin jákvæðni, betri 

svefn, aukin afköst og almennt betri líðan. Slökun felur í sér nokkra þætti: öndun, þindaröndun, 

vöðvaslökun og stýrða orku (Wiegartz og Gyoerkoe, 2009). 

Að eignast barn er eins og að stökkva út í það óþekkta. Það er erfitt að vita hvort barnið sofi vel eða 

hvort það sé duglegt að drekka. Stýrð orka, sem er notuð í slökun, hjálpar að stýra þeim slæmu 

hugsunum og breyta þeim í jákvæðar hugsanir (Wiegartz og Gyoerkoe, 2009). 

 

3.4 Viðhorf ljósmæðra 
Meðgöngutími og tíminn eftir fæðingu er tímabil sem foreldrar þurfa aukið eftirlit og stuðning frá 

heilbrigðisstarfsfólki, þá helst ljósmæðrum. Því eru í raun kjör aðstæður til að skima fyrir geðsjúkdómum 
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hjá foreldrum á meðgöngunni í þeim tilgangi að grípa inn í áður en barnið fæðist (Noonan, Doody, 

Jomeen og Galvin, 2017). Rannsóknir hafa sýnt að viðhorf ljósmæðra skiptir máli og hefur áhrif á 

umönnun kvenna með geðsjúkdóma (Megnin-Viggars, Symington, Howard og Pilling, 2015; Noonan 

o.fl., 2017). 

Markmið fræðilegrar samanburðarrannsóknar Noonan ofl. var að kanna hversu hæfar ljósmæður 

töldu sig vera til að sinna konum með geðræn vandamál á meðgöngu og sængurlegu. Niðurstöður úr 

þeirri rannsókn voru að þó ljósmæður vildu sinna konum með geðrænan vanda vel þá hafði skortur á 

sjálfsöryggi, hæfni og úrræðum áhrif. Höfundar þessarar rannsóknar vilja meina að ljósmæður þurfi góða 

og skýra fræðslu um geðræna sjúkdóma eftir fæðingu og þau úrræði sem hægt er að nota. Einnig þurfa 

þær að geta hitt aðrar ljósmæður til að geta rætt þau vandamál sem þær eru að rekast á og úrræði til 

að bæta sjálfsöryggi í umönnun þessara kvenna (Noonan o.fl., 2017). 

Írsk þversniðsrannsókn var gerð með því markmiði að kanna þekkingu og sjálfsöryggi ljósmæðra í 

því að þekkja einkenni og annast konu með geðrænan vanda, kanna viðhorf ljósmæðra til kvenna með 

geðsjúkdóma og kanna fræðslu þarfir ljósmæðranna. Úrtakið var ljósmæður (n=157) og svöruðu þær 

þremur spurningalistum, The Perinatal mental healt questionnaire, The Mental illness: Clinician‘s 
attitudes scale og Perinatal Mental Health lerning needs questionnaire. Niðurstöður gáfu til kynna að 

ljósmæðurnar töldu sig hafa góða þekkingu og öryggi í því að þekkja einkenni þunglyndis og kvíða, eða 

um 72%. Hinsvegar þegar kom að umönnun kvennanna þá voru 43,9% sem töldu sig vera öruggar í 

umönnun þessara kvenna. Aðeins 17,8% ljósmæðranna fannst þær hæfar til að styðja konurnar og 

15,3% tilkynntu að þær væru með nógu góðan aðgang að upplýsingum og verklagsreglum varðandi 

umönnun kvenna með geðsjúkdóma. Ljósmæðurnar tjáðu að þær vildu aukna fræðslu um geðheilbrigði 

á meðgöngu og eftir fæðingu barns. Niðurstöður sýndu að ljósmæðurnar hefðu flestar jákvætt viðhorf til 

kvenna með geðsjúkdóm en væru óöruggar í umönunn þeirra vegna skorts á þekkingu og hæfni 
(Noonan, Jomeen, Galvin og Doody, 2018). 

Ástralskar ljósmæður (n=815) svöruðu spurningarlistum sem voru um viðhorf ljósmæðra gagnvart 

því að annast konur með tilfinningavanda. Niðurstöðurnar voru að ljósmæðurnar tjáðu vilja til að sinna 

konum með geðrænan vanda betur, en þær hefðu hvorki næga þekkingu né úrræði. Ljósmæður eru 
aðgengilegar fyrir konur á meðgöngunni og hitta þær reglulega. Því eru þær í kjöraðstæðum til að skima 

eftir geðrænum vandamálum og vinna með konunum. Þær geta aðstoðað konurnar við að taka upplýsta 

ákvörðun varðandi meðferðarúrræði. Þegar kemur að umönnun kvenna með geðrænan vanda þá krefst 

sú umönnun góðra samskiptahæfileika og ljósmóðurþekkingar. Ljósmæður þurfa að beita virkri hlustun 

og veita konunum tækifæri til að ræða líðan og hugsanir. Helstu niðurstöður rannsóknar Jones o.fl. voru 

að þó flestar ljósmæðurnar hefðu haft jákvætt hugarfar gagnvart konum með geðræn vandamál og telji 

sig geta hjálpað, þá töldu þær sig skorta færni og úrræði til að sinna þeim (Jones, Creedy og Gamble, 
2012). 

Þversniðsrannsókn var gerð til að kanna þekkingu ástralskra ljósmæðra (n=238) og viðhorf gagnvart 

geðrænum vandamálum hjá konum í barneignarferlinu. Niðurstöður þessarar rannsóknar voru að 37,6% 

taldi sig búa yfir góðri hæfni til að styðja konur og 50,2% tjáðu skort á upplýsingum og fræðsluefni. 
Ljósmæðurnar hefðu viljað fá meiri fræðslu um persónuleikaraskanir, áhrif meðgöngu á geðsjúkdóminn 

og færni til að meðhöndla streitu og áreitni. Ljósmæðurnar svöruðu einnig spurningum varðandi 
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geðsjúkdóma til að athuga almenna þekkingu. Að meðaltali var 54% spurninga svarað rétt. Flestar tjáðu 

jákvætt viðhorf gagnvart því að ljósmæður sinntu konum með geðrænann vanda, en samt sem áður 

voru einhverjar ljósmæður enn með neikvæða stimplun gagnvart konum með geðræn vandamál. Flestar 

ljósmæðurnar vildu aukna fræðslu og færni til að sinna konunum betur (Hauck o.fl., 2015). 

Ástralskar ljósmæður tóku þátt í verkefni og rannsókn (n=25). Þær sóttu námskeið sem miðaði að 

því að bæta samskiptahæfni ljósmæðra við konur á sængurlegutímabilinu. Námskeiðið var sjö skipti yfir 

sex mánaða tímabil og ljósmæðurnar svöruðu  spurningarlista fyrir og eftir námskeiðið. Eftir námskeiðið 

töldu ljósmæðurnar sig vera hæfari í virkri hlustun og að hvetja konur til að ræða líðan og hvort það séu 

einhver vandamál. Ljósmæðurnar töldu sig einnig hæfari að bera kennsl á geðræn vandamál 

(McLachlan, Forster, Collins, Gunn og Hegarty, 2011). 

3.5 Upplifun foreldra á þjónustu eftir fæðingu  
Faglegar leiðbeiningar NICE (2014) mæla með í umönnun kvenna með kvíða eftir fæðingu að mynda 

sterk tengsl eða meðferðarsamband, sníða umönnunina að konunni og hvetja hana til að vera virk í 

eigin meðferð. Konur meta það mikils að ljósmóðirin taki sér tíma til að hlusta (Darwin et al, 2013) og 
gott meðferðarsamband skiptir þær miklu máli (Jomeen, 2012). Þær konur sem höfðu jákvæða reynslu 

sögðu gott meðferðarsamband við ljósmóðurina hafa skipt verulega miklu máli. Konurnar vildu geta rætt 

tilfinningar sínar í öruggu umhverfi án þess að vera dæmdar (Coates o.fl., 2014). 

Hér á landi geta foreldrar fengið þjónustu frá ljósmæðrum í mæðravernd, fæðingu og sængurlegu. 
Ekki er mikið um samfellda þjónustu nema í mæðravernd. Kjósi kona að fæða barn á Landspítalanum, 

fær hún þjónutu frá ljósmæðrum þar til hún fer heim með barnið sitt. Dvelji konan á sjúkrahúsinu í 36-

72 klst þá getur hún átt rétt á heimaþjónustu frá ljósmóður sem kemur heim til fjölskyldunnar í 6-10 skipti. 

Eftir það tekur heilsugæslan við og í flestum tilfellum er það hjúkrunarfræðingur í ungbarnavernd sem 

sinnir fjölskyldunni (Embætti landlæknis, 2014). Í leiðbeiningum frá Embætti landlæknis (2017) um 

heimavitjanir frá heilsugæslu á vegum ungbarnaverndar, eru hjúkrunarfræðingar hvattir til að leggja fram 

Edinborgarkvarðann (Edinburgh Postnatal Depression Scale) fyrir konur með andlega vanlíðan 

(Embætti landlæknis, 2017). Ekki kemur fram neinn annar mælikvarði á vanlíðan kvenna í leiðbeiningum 
nema Edinborgarkvarðinn, sem miðar að því að mæla þunglyndiseinkenni eftir fæðingu, en ekki 

kvíðaeinkenni (Cox, Holden og Sagovsky, 1987). 

Markmið írskrar eigindlegrar rannsóknar var að kanna viðhorf og upplifun kvenna með geðræn 

vandamál á Írlandi í mærðavernd og annarri þjónustu í barneignarferlinu. Þáttakendur í rannsókninni 
voru konur með geðræn vandamál (n=18). Konurnar höfðu allar farið í mærðavernd og nýtt 

barneignarþjónustu, bæði með aðstoð geðhjálpar og ekki. Viðtöl voru tekin við allar konurnar þar sem 

þær ræddu reynslu sína af barneignarþjónustunni. Konurnar töluðu um að þeim liði eins og þær væru 

stimplaðar af ljósmæðrunum. Þeim leið eins og þær væru vaktaðar og efast um getu þeirra til að sinna 

móðurhlutverkinu. Niðurstöðurnar sýndu að þrátt fyrir að ljósmæðurnar vissu geðsögu kvennanna þá 

upplifðu konurnar að ljósmæðurnar skorti þekkingu, færni og hæfni til að annast þær á viðeigandi hátt. 

Þær konur sem fengu sérstaka geðhjálp voru mun ánægðari með þjónustuna (Higgins o.fl., 2016). 

Bresk fræðileg samanburðar rannsókn var gerð með því markmiðið að kanna upplifun kvenna með 

geðræn vandamál á umönnun á meðgöngu og eftir fæðingu. Helstu niðurstöður voru að konurnar voru 
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hræddar og þeim leið eins og þær væru dæmdar. Það sem skipti mæðurnar mestu máli var að mynda 

traust meðferðarsamband þar sem þær finndu til öryggis og að þær væru ekki dæmdar (Megnin-Viggars 

o.fl., 2015). 

Breskar konur með geðrænan vanda eftir fæðingu tóku þátt í eigindlegri rannsókn (n=17). Markmið 
þessarar rannsóknar var að kanna upplifun þeirra á andlegri vanlíðan eftir barnsburð, 64,7% kvennanna 

lýstu því að þegar lífið byrjaði með nýfædda barninu var það ekki eins og þær bjuggust við. Sumar 

mæðurnar lýstu því að vera fjarrænar og aðrar sögðust hafa neikvæðar tilfinningar. Sumar konur lýstu 

því að þær höfðu áhyggjur því þær tengdust barninu ekki strax. Flestar konurnar voru ekki með góða 

upplifun af sængurlegutímanum hjá ljósmæðrum. Þeim fannst þær ekki fá nægan tíma, ekki tekið mark 

á þeim, þær hundsaðar, skortur á starfsfólki og starfsfólkið ekki hafa tíma til að sinna sér. Þegar upplifun 

kvennanna var góð var það helst þegar ljósmóðirin myndaði gott meðferðarsamband og hún gat treyst 
henni. Margar konur tala um að fá ekki næga þjónustu eftir fæðingu barnsins. Þeim leið eins og enginn 

hlustaði, eða öllum stæði á sama um hvernig þeim leið. Konurnar vildu að starfsfólkið talaði meira við 

þær og væri stuðningur. Tímaskortur var helsta vandamálið (Coates o.fl., 2014). 
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4 Umræða 
Helsta markmiðið með þessari fræðilegu samantekt var að skoða hvaða afleiðingar alvarlegur kvíði getur 

haft eftir fæðingu. Auk þess var leitast við að skoða hvernig sé hægt að bæta þjónustu við foreldra með 

kvíða í aðlögun að foreldrahlutverkinu. Tvær rannsóknarspurningar voru settar fram og verður þeim 

svarað hér. 

4.1 Hverjar eru afleiðingar kvíða eftir fæðingu? 
Niðurstöður rannsókna sýndu að geðraskanir eins og kvíði og þunglyndi voru algengari eftir fæðingu 

barns samanborið við aðra tíma í lífi fólks, sérstaklega hjá konum. Svo virtist vera að foreldrar væru 

líklegri til að fá kvíða en þunglyndi eftir fæðingu og að þunglyndi kæmi oft í kjölfar mikils kvíða. Því er 

mikilvægt að greina kvíða og meðhöndla hann snemma til að fyrirbyggja frekari vandamál. Kvíði eftir 

fæðingu einkennist oft af stöðugri spennu, svefnleysi, áhyggjum og ótta við að eitthvað slæmt komi fyrir 

barnið (Dennis o.fl., 2017; Fairbrother o.fl., 2016; Higgins o.fl., 2016; Jacob og Storch, 2013; Skouteris 
o.fl., 2009). Einkenni kvíða eftir fæðingu svipar til einkenna áráttu- og þráhyggjuröskunar og almennrar 

kvíðaröskunar. Þar af leiðandi fá einstaklingar oft kvíðaröskunargreiningu, því „kvíði eftir fæðingu“ hefur 

engin skýr greiningarskilmerki (Jacob og Storch, 2013; Pawluski o.fl., 2017). Helstu áhættuþættir fyrir 

kvíða er fyrri saga um kvíða eða þunglyndi, ofbeldissaga, slæmt samband við maka, lélegar félagslegar 

aðstæður og fjárhagur. Rannsóknarniðurstöðum bar ekki saman um hvort frumbyrjur eða fjölbyrjur væru 

í meiri hættu á að fá kvíða eftir fæðingu. Þær voru þó sammála um að fyrri saga foreldris um kvíða hefði 

mest forspárgildi um það hvort foreldri fengi kvíða eftir fæðingu og því er mikilvægt að taka alvarlega sé 

kona með áhættuþætti fyrir kvíða á meðgöngu og eftir fæðingu (Britton, 2008; Field, 2018; Goodman 
o.fl., 2016). Feður geta einnig fengið kvíða eftir fæðingu og því þarf einnig að hlúa að líðan þeirra 

(Paulson og Bazemore, 2010). 

Tengslamyndun milli foreldra og barna er talið eitt mikilvægasta ferli sem á sér stað eftir fæðingu. 

Rannsóknir hafa sýnt að kvíði hefur neikvæð áhrif á þá tengslamyndun og aðlögun að 
foreldrahlutverkinu og að foreldrar með fyrri sögu um kvíða eða þunglyndi séu í meiri áhættu á að eiga 

í erfiðleikum með þá aðlögun (Parfitt o.fl., 2013; Reck o.fl., 2006; Tietz o.fl., 2014). Því miður voru fáar 

rannsóknir um feður og tengslamyndun barna og því er hér einungis greint frá niðurstöðum um 

tengslamyndun móður og barns. 

Aðlögun að foreldrahlutverkinu getur tekið yfir 2-3 ár og kvíði í kjölfar fæðingar getur staðið yfir í eins 

langan tíma og haft töluvert neikvæð áhrif á fjölskylduna sem heild, en kvíði getur mælst svipaður hjá 

móður og föður. Mikilvægt er að vera vakandi fyrir einkennum kvíða eftir fæðingu, sérstaklega hjá 

foreldrum með fyrrgreinda áhættuþætti og upplýsa foreldrana um áhættuna og hvar þau geti leitað sér 

aðstoðar (Britton, 2008; Canario og Figueiredo, 2017; Dubber o.fl., 2015; Field, 2018; Goodman o.fl., 

2016; Parfitt og Ayers, 2014). 

Brjóstagjöf getur verið krefjandi og margar konur tjá aukna þörf á aðstoð við hana. Gott er að hafa í 

huga að brjóstagjöf hentar ekki öllum og það geta verið margar ástæður fyrir því. Niðurstöður rannsókna 

voru sammála um að brjóstagjöf jók á kvíða hjá konum. Ásamt því voru mæður með undirliggjandi kvíða, 
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líklegri til að vera styttra með barnið á brjósti saman borið við hraustar mæður (Coates o.fl., 2014; 

Ystrom, 2012). 

Umhverfi barnsins virðist hafa mikil áhrif á taugaþroska þess, sérstaklega fyrsta aldursárið. Kvíði 

móður er einn af þessum umhverfisþáttum og er talinn hafa áhrif á ýmsa þætti í þroska barna eins og 
vitsmuna-, hreyfi-, mál-, og félagsþroska, næringarinntekt og skapgerð. Rannsóknum ber þó ekki saman 

um alla þessa þætti. Niðurstöður flestra rannsókna um áhrif kvíða á barnið, voru þó sammála um að 

kvíði móður hafi einhver neikvæð áhrif á barnið (Fallon o.fl., 2016; Glasheen o.fl., 2010; Kingston o.fl., 

2012; Petzoldt o.fl., 2014; Pinheiro o.fl., 2014; Reck o.fl., 2013). Rannsóknum ber þó ekki saman um 

hvort mikill kvíði móður hafi áhrif á vitsmunaþroska barns. Þó ber þeim saman um að það hafi áhrif á 

málþroska þess, en það sé fremur tengt hlutlausri hegðun móður gagnvart barninu og því lítilli málörvun. 

Niðurstöður sýndu einnig að börn mæðra með mikinn kvíða væru viðkvæmari fyrir áreit og nýjum 
aðstæðum (Kingston o.fl., 2012; Petzoldt o.fl., 2014; Pinheiro o.fl., 2014; Reck o.fl., 2013; Reck o.fl., 

2018). 

Afleiðingar kvíða hjá móður á barnið eru mjög yfirgripsmiklar og þyrfti að rannsaka betur. Þær 

rannsóknir sem eru til eru flestar ólíkar og því erfitt að finna rannsóknir til að bera saman. Þrátt fyrir það 
er augljóst að kvíði hefur neikvæð áhrif og mikilvægt að meðhöndla hann sem fyrst. 

 

4.2 Hvernig má styðja betur við foreldra með kvíða í aðlögun að 
foreldrahlutverkinu? 

 Mjög fáar rannsóknir eru til um úrræði við kvíða, sem miða að þunguðum konum eða foreldrum í 

aðlögun að foreldrahlutverkinu. Þó það séu til fleiri meðferðar úrræði hér á landi fyrir forelda með kvíða 

en koma fram í þessu verkefni, þá eru algengustu úrræðin lyfjameðferð og Hugræn atferlismeðferð 

(HAM). Þar af leiðandi var að mestu fjallað um þau í þessari fræðilegu samantekt. Það skiptir miklu máli 

að fara eftir lögum um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 og útskýra vel þau úrræði sem standa til boða á 

óhlutlægan hátt svo konan og fjölskylda hennar geti tekið upplýsta ákvörðun um þá meðferð sem stendur 
til boða. Niðurstöður sýna að vegna áhrifa sem lyf geta haft á börnin þá vilji konur helst komast hjá því 

að taka inn lyf á meðgöngu og á meðan þær eru með börnin á brjósti. Því er HAM kjörin meðferð fyrir 

þennan hóp (NICE, 2014; Wiegartz og Gyoerkoe, 2009). Fáar rannsóknir eru til um áhrif HAM á foreldra 

í aðlögun að foreldrahlutverkinu. Þær rannsóknir sem fundust fyrir þetta verkefni miðuðu eingöngu að 

konum. Rannsóknirnar voru sammála um að HAM sé gagnleg meðferð en að það sé mikilvægt að sníða 

meðferðina að konunni og hennar þörfum. Einn helsti kosturinn við HAM er að konan lærir tækni til að 

draga úr kvíða sem hún getur nýtt sér til framtíðar, auk þess að minni líkur eru á bakslögum ef HAM er 

notað í samanburði við lyfjameðferð (Ayers, McKenzie-McHarg og Eagle, 2007; Christian og Storch, 
2009; Goodman o.fl., 2014; Green o.fl., 2015; Lavender o.fl., 2016). 

Það er mikilvægt að hlusta á upplifun kvenna á þjónustu ljósmæðra, til að vita hvað sé hægt að gera 

betur. Rannsóknir sýndu að konur með geðræn vandamál, eins og kvíða, finna fyrir fordómum frá 

heilbrigðisstarfsfólki eftir fæðingu barns. Þeim fannst að ljósmæðurnar skorti þekkingu, færni og hæfni 
til að sinna þeim. Foreldrar geta einnig átt erfitt með að leita sér aðstoðar við geðrænum vandamálum 



  

28 

af ótta við fordóma frá samfélaginu og heilbrigðisstarfólki (Dennis og Chung-Lee, 2006; Higgins o.fl., 

2016; Megnin-Viggars o.fl., 2015). 

Hér á landi sinna ljósmæður konum í flestum tilvikum í um tíu daga eftir fæðingu. Eftir það tekur 

heilsugæslan við og hjúkrunarfræðingur úr ungbarnavernd sinnir fjölskyldunni (Embætti landlæknis, 

2017). Þessir tíu dagar eftir fæðingu gefa ekki endilega skýra mynd af andlegri heilsu móður eða föðurs. 

Bæði er konan líkleg til að finna fyrir sængurkvennagráti á þessum tíma og báðir foreldrar enn að átta 

sig á nýjum hlutverkum. Einnig getur verið erfitt að greina á milli þess hvort kona sé með 
sængurkvennagrátur eða byrjunareinkenni geðsjúkdóms. Mörg vandamál í brjóstagjöf koma jafnvel fram 

eftir þann tíma sem ljósmóðirin hættir að sinna fjölskyldunni. Í fyrrgreindum rannsóknum kom einnig 

skýrt fram að konurnar vildu flestar hafa börn sín á brjósti, en þær töldu sig þurfa aukna aðstoð við 

brjóstagjöfina. Ljósmæður gegna mikilvægu hlutverki í að aðstoða foreldra, fræða og efla sjálfstraust 

þeirra við brjóstagjöf og í foreldrahlutverkinu. Hér væri hægt að byggja á reynslu kvenna samkvæmt 

erlendum rannsóknum í þeim tilgangi að bæta þjónustuna við konur hér á landi, t.d. með auknum 

stuðning frá ljósmóður í lengri tíma en tíu daga eftir fæðingu. Með þessu væri hugsanlega hægt að 
stuðla að lengra brjóstagjafatímabili kvenna og bæta líðan foreldra með kvíða hér á landi (Coates o.fl., 

2014; Ystrom, 2012). 

4.2.1 Hlutverk ljósmæðra 
Efni í þessu verkefni hefur mikla þýðingu fyrir ljósmóðurfræði því ljósmæður hitta foreldra á mikilvægum 

og viðkvæmum tíma í lífi þeirra. Ljósmæður eru heilbrigðisstarfsfólk sem foreldrar hitta reglulega og með 
samfelldri þjónustu mynda þær gjarnan traust samband við þá og eru því líklegri til að greina breytta 

hegðun hjá foreldrunum og andlega vanlíðan. 

Rannsóknarniðurstöður eru sammála um að viðhorf ljósmæðra til kvenna með geðrænann vanda 

skiptir máli (Megnin-Viggars o.fl., 2015; Noonan o.fl., 2017; Noonan o.fl., 2018). Flestar ljósmæður vildu 
gjarnan geta sinnt konum með geðrænan vanda, en flestar voru sammála um að þeim skorti öryggi við 

umönnun þeirra. Ljósmæðurnar vildu fá betri aðgang að fræðsluefni, þjálfun og frekari stuðningi til að 

geta rætt eigin reynslu í starfi. Þær töldu sig hafa þekkingu til að greina einkenni kvíða og þunglyndis en 

ekki næga hæfni eða upplýsingar um úrræði til að sinna þeim nógu vel. Ljósmæður eru í lykilstöðu til að 

hafa áhrif á erfiða reynslu mæðra og til að breyta upplifun þeirra. Þær þjóna einnig mikilvægu hlutverki 

í að draga úr fordómum gagnvart geðrænum vandamálum foreldra. Mikilvægt er að ljósmæður fái þá 

fræðslu og þann stuðning sem nauðsynlegur er til að draga úr eigin fordómum (Higgins o.fl., 2016; 

Noonan o.fl., 2017). 

Ljósmæður hafa greint frá hindrandi þáttum í umönnun kvenna með geðræn vandamál. Þeir eru: 

skortur á sjálfsöryggi í umönnun þeirra, viðhorf, færni skortur á teymisvinnu, tímaskortur, skortur á 

þekkingu um úrræði, skortur á samvinnu milli heilbrigðisstarfsfólks og skortur á eftirfylgni (Hauck o.fl., 
2015; Jones o.fl., 2012; Noonan o.fl., 2017). 

Námskeið í samskiptatækni efldi sjálfsöryggi ljósmæðra til að sinna foreldrum með kvíða. Þær töldu 

sig vera hæfari í virkri hlustun og til að hvetja konur að ræða andlega líðan (McLachlan o.fl., 2011) 

Hugræn atferlismeðferð felur einnig í sér virka hlustun og gæti verið gott úrræði fyrir ljósmæður að læra. 
Fái ljósmæður tækifæri til að sækja námskeið í samskiptatækni eða Hugrænni atferlismeðferð gæti sú 
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þekking eflt sjálfstraust þeirra og aukið ánægju foreldra á sængurlegutímabilinu. Fái ljósmæður aukna 

fræðslu um kvíða, stuðning til að þjálfa samskiptatækni og jafnvel til að sækja námskeið í Hugrænni 

atferlismeðferð, þá væri hægt að bæta þjónustu við foreldra sem þjást af kvíða ásamt því að tryggja að 

allar konur njóti sömu meðferðar. 

Niðurstöður rannsóknanna í þessari fræðilegu samantekt geta gefið aukið innsæi inn í skynjun 

kvenna á viðhorfum ljósmæðra til kvenna með geðræn vandamál og bætir við þekkingu um mikilvægi 

þess að undirbúa ljósmæður betur til að annast þessar konur. Hvetjandi þættir í umönnun kvenna með 

kvíða eru að mynda gott og traust meðferðarsamband, gefa sér tíma til að spjalla, styðja þær og aðstoða 

við brjóstagjöf (Coates o.fl., 2014; Higgins o.fl., 2016; Megnin-Viggars o.fl., 2015). 

4.3 Takmarkanir 
Kvíði eftir fæðingu hefur ekki verið rannsakaður nálægt því jafn mikið og fæðingarþunglyndi. Það kom 

vel í ljós við gerð þessarar fræðilegu samantektar. Heimildir voru töluvert færri vegna þess hversu lítið 

kvíði eftir fæðingu hefur verið skoðaður. Ástæðan gæti meðal annars verið að það sé auðveldara að 

mæla þunglyndi en kvíða (Robichaud og Dugas, 2015). 

Helstu takmarkanir þessarar fræðilegu samantektar er stærð þess. Þar sem um lítið verkefni er að 

ræða þurfti að takmarka umfjöllunarefnið við ákveðna þætti og niðurstöður í samræmi við það. Í upphafi 

verkefnisins var markmiðið að fjalla um foreldra, bæði móður og föður með kvíða. Vegna smæðar á 

verkefni og takmarkaðra rannsókna um kvíða hjá feðrum er ekki mikið fjallað um þá að þessu sinni. 
Einnig var markmiðið að fjalla um afleiðingar kvíða á barnið, en rannsóknir um það efni eru mjög margar 

og efnið yfirgripsmikið. Hægt hefði verið að skrifa heilt verkefni einungis um það. 

Styrkleiki þessarar fræðilegu samantektar er að þær rannsóknir sem voru skoðaðar fyrir þetta 

verkefni voru nokkuð sammála um afleiðingar kvíða, þá aðallega um að kvíða hjá foreldrum ætti að taka 
alvarlega og meðhöndla sem fyrst. Einnig kom í ljós mikilvægi þess að rannsaka frekar afleiðingar kvíða 

í þeim tilgangi að þróa þekkingu til að bæta þjónustuna verulega og jafnvel að lengja brjóstagjafatímabil 

sumra kvenna. Kvíði er að aukast eða mælist hærri í samfélaginu en áður og því er þessi fræðilega 

samantekt gagnleg fyrir verðandi forelda og ljósmæður.  
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Ályktanir  

Niðurstöður rannsókna eru sammála um að kvíði eftir fæðingu getur haft neikvæð áhrif á parsambandið, 

barnið, tengslamyndun og brjóstagjöf. Rannsóknir voru einnig sammála um að lykilþáttur í bættri 

þjónustu við foreldra með kvíða eftir fæðingu er gott meðferðarsamband við ljósmóður. Foreldrar vilja 
aukinn stuðning og skilning frá ljósmæðrum og ljósmæður vilja að sama skapi geta sinnt foreldrum af 

sjálfsöryggi. Hugræn atferlismeðferð er kjörin meðferð fyrir ljósmæður að læra því hún bætir þekkingu á 

kvíða og myndi nýtast í umönnun foreldra. Ljósmæður myndu öðlast meiri skilning á kvíða og foreldrar 

fengu viðeigandi umönnun sem miðar að því að draga úr kvíða einkennum. 

Til eru góðar klínískar leiðbeiningar á innri vef Landspítala fyrir starfsfólk um afleiðingar kvíða og þau 

úrræði sem standa til boða. Ljósmæður hér á landi geta nýtt sér þessar leiðbeiningar sér til aðstoðar í 

að bæta líðan foreldra. 

Eftir að hafa unnið þetta verkefni er ég upplýstari um mikilvægi þess að taka kvíðaeinkenni hjá 
foreldrum alvarlega. Einnig væri áhugavert að skoða líðan foreldra hér á landi og upplifun þeirra á 

aðlögun að foreldrahlutverkinu. Til að geta bætt þjónustuna enn betur tel ég að það væri gagnlegt að 

ljósmæður sinntu foreldrum í lengri tíma eftir fæðingu, þ.e. gætu t.d. sinnt ungbarnavernd fyrstu 6 

vikurnar eftir fæðingu. Þá væri komin meiri samfella í þjónustuna og ljósmóðirin gæti stuðlað að betra 

meðferðarsambandi við foreldrana svo þeir finndu fyrir öryggi til að ræða líðan sína. 
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