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Ágrip 

Þunglyndi á meðgöngu er talin vera alvarleg ógn við heilbrigði kvenna á heimsvísu en fjöldi kvenna þróar 

með sér þunglyndiseinkenni á meðgöngu. Greining á þunglyndi meðal barnshafandi kvenna getur verið 

krefjandi þar sem eðlileg þungunareinkenni geta skarast á við þunglyndiseinkenni, líkt og breyting á 

svefni, matarlyst, úthaldi og orku. Rannsóknir hafa sýnt fram á að afleiðingar ómeðhöndlaðs þunglyndis 

á meðgöngu geta verið alvarlegar, bæði fyrir hina verðandi móður og ófætt barn hennar. Algengi 

þunglyndislyfjanotkunar meðal barnshafandi kvenna hefur aukist á heimsvísu þrátt fyrir að notkun þeirra 

geti verið skaðleg fóstri og aukið á mögulega fylgikvilla meðgöngu. Ákveðinn hópur barnshafandi kvenna 

kýs því að takast á við þunglyndiseinkenni án lyfjanotkunar. 

Markmið þessarar fræðilegu samantektar var að afla upplýsinga um lyfjalaus meðferðarúrræði við 

þunglyndi á meðgöngu. Tilgangur verkefnisins var að skapa þekkingu sem ljósmæður sem sinna 

þunguðum konum sem glíma við þunglyndi geta nýtt sér til að bæta þjónustu við þennan hóp. Eftirfarandi 

rannsóknarspurningu var svarað: Hvaða lyfjalausu úrræði hafa tengst bættri geðheilsu barnshafandi 

kvenna á meðgöngu? Til þess að svara spurningunni var framkvæmd fræðileg samantekt þar sem gerð 

var heimildaleit í viðurkenndum gagnagrunnum, leitað var að rannsóknargreinum um lyfjalaus 

meðferðarúrræði við þunglyndi á meðgöngu og skilaði sú leit 22 rannsóknargreinum.  

Öll þau lyfjalausu meðferðarúrræði sem skoðuð voru við gerð þessarar fræðilegu samantektar sýndu 

fram á bætta andlega líðan barnshafandi kvenna með þunglyndi. Þessi úrræði voru athafna-

semismeðferð, hópmeðferð, hreyfing, hugræn atferlismeðferð, jóga, nálastungur, nudd, núvitund og 

samskiptameðferð. Til að þess að draga úr hindrunum þess að barnshafandi konur sem glíma við 

þunglyndi leiti sér meðferðar er mikilvægt að ljósmæður þekki til fjölbreyttra meðferðarúrræða og aðlagi 

starf sitt að breyttum kröfum og breytingum samfélagsins.  

Skortur er á klínískum vinnuleiðbeiningum fyrir lyfjalausum meðferðarúrræðum sem barnshafandi 

konur með þunglyndi geta nýtt sér, en niðurstöður þessarar fræðilegu samantektar gætu jafnvel nýst við 

gerð slíkra leiðbeininga.  
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Abstract 

Antepartum depression is considered a serious threat to women‘s health worldwide, as a great number 

of women shows symptoms of depression during pregnancy. However, diagnosing depression among 

pregnant women poses a challenge, considering the fact that normal signs of pregnancy can overlap 

with symptoms of depression, such as changes in sleep routine, appetite, stamina and energy. Research 

shows that antepartum depression can have grave consequences, if untreated, for both the expectant 

mother and her unborn child. The use of antidepressant drugs has become more widespread throughout 

the world, despite potential risk to the foetus and possible complications during pregnancy. A number 

of women therefore decides to cope with symptoms of depression without the use of antidepressants. 

The objective of this study was to gather information about non-pharmacological treatments of 

antepartum depression. The aim of the project was to amass knowledge, which midwives might use 

when attending to pregnant women, who are showing signs of mental distress, in order to better their 

form of treatment. The following research question was also answered: Which non-pharmacological 

interventions have been shown to have positive effects on the mental health of pregnant women? To 

answer the question, a literature review was made, compiling and looking through information in 

acknowledged databases, in a search of studies on non-pharmacological interventions of depression 

during pregnancy, turning up 22 research articles. 

All of the non-pharmacological interventions which were examined during this study were shown to 

have positive effects on the mental health of pregnant women dealing with depression. These treatments 

were behavioural activation, group therapy, exercise, cognitive behavioural therapy, yoga, acupuncture, 

massage treatment, mindfulness practice and interpersonal therapy. To ensure the availability of 

treatment for pregnant women, dealing with depression, it is important that midwives stay aware of the 

various treatment plans that are available, adjusting their methods to different demands and societal 

changes. 

Clinical work instructions for non-pharmacological interventions of antepartum depression available 

to pregnant women are lacking, but perhaps the results of this study will be of use in the writing of such 

instructions. 
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1  Inngangur 

Meðganga er tími mikilla breytinga í lífi verðandi foreldra en tilhlökkun, eftirvænting og kvíði eru algengar 

tilfinningar meðal barnshafandi kvenna. Þrátt fyrir að meðganga sé oftast tími mikillar gleði geta 

barnshafandi konur átt í erfiðleikum með að aðlaga sig þeim tilfinningalegu, líkamlegu og félagslegu 

breytingum sem óhjákvæmlega fylgja meðgöngu og barnsfæðingu. Vegna erfiðleika við aðlögun að 

þessum breytingum sem og auknum hormónaáhrifum tengdum meðgöngu er talið að konur eigi 

sérstaklega á hættu að finna fyrir andlegri vanlíðan, þunglyndi, streitu og kvíða á meðgöngutímanum 

(Bennett, Einarson, Taddio, Koren og Einarson, 2004; Ng o.fl., 2015).  

Þunglyndi á meðgöngu er talin vera alvarleg ógn við heilbrigði kvenna á heimsvísu. Rannsóknum 

ber ekki saman um algengi þess að kona þrói með sér þunglyndi á meðgöngutímanum, en tíðnin virðist 

vera á bilinu 6–38% (Bennett, o.fl., 2004; NICE 2018; Olivier, Åkerud og Poromaa, 2015; Perales, 

Refoyo, Coteron, Bacchi og Barakat, 2015; Previti, Pawlby, Chowdhury, Aguglia og Pariante, 2014; 

Szegda o.fl., 2018). Þrátt fyrir algengi sjúkdómsins er þunglyndi á meðgöngutímanum töluvert minna 

rannsakað en fæðingarþunglyndi. Á fyrsta þriðjungi meðgöngu uppfylla 7,4% þungaðra kvenna skilyrði 

fyrir greiningu á alvarlegu þunglyndi, 12,8% á öðrum þriðjungi og 12% kvenna á síðasta þriðjungi 

meðgöngu (Bennett o.fl., 2004). Greining á þunglyndi á meðgöngutíma getur verið flókin vegna þess að 

mörg þungunareinkenni skarast á við einkenni þunglyndis og má þar meðal annars nefna breytingu á 

matarlyst, svefni, úthaldi og orku (Committee on Obstetric Practice, 2015).  

Til skimunar á þunglyndi eru til nokkrir viðurkenndir skimunarkvarðar en á Íslandi hefur verið tekin 

ákvörðun um að nota Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) við skimun á þunglyndi og General 

Anxiety Disorder-7 (GAD-7) við skimun á kvíða. Á Íslandi skima ljósmæður fyrir kvíða og þunglyndi 

meðal barnshafandi kvenna í meðgönguvernd við 16 vikna meðgöngulengd (Mæðravernd þróunarsviðs 

HH, 2017). 

Nokkrir þekktir áhættuþættir eru fyrir því að barnshafandi kona þrói með sér alvarlegt þunglyndi á 

meðgöngu en þeir eru meðal annars fyrri saga um þunglyndi og kvíða, óráðgerð þungun, saga um 

líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi og/eða ofbeldi í nánum samböndum, bág félagsleg staða, lítill 

félagslegur stuðningur og streituvaldandi lífsviðburðir (Grigoriadis, 2019b). Þá hefur D-vítamín skortur 

einnig verið tengdur auknum líkum á því að kona þrói með sér þunglyndi á meðgöngu (Gur o.fl., 2014). 

Misjafnt er eftir einstaklingum hvernig einstaklingur bregst við streituvaldandi aðstæðum eða 

lífsviðburðum en persónueinkenni, fyrri reynsla, félagsleg staða og stuðningur eru allt áhrifaþættir á 

upplifun og viðbrögð einstaklings (Satyapriya, Nagarathna, Padmalatha og Nagendra, 2013). 

Ómeðhöndlað þunglyndi á meðgöngu getur haft fjölþætt áhrif á heilsu móður og barns. Þunglyndi á 

meðgöngu getur einnig haft áhrif á samband við maka, fjölskyldu og vini auk þess sem virkni konu getur 

minnkað og þunglyndi þannig haft samfélagsleg áhrif (Committee on Obstetric Practice, 2015; Lavender, 

Ebert og Jones, 2016). Afleiðingar ómeðhöndlaðs þunglyndis geta verið alvarlegar en niðurstöður 

rannsókna benda til þess að þunglyndi geti aukið líkur á alvarlegum heilbrigðisvandamálum svo sem 

fósturmissi, blæðingu á meðgöngu og eftir fæðingu, fyrirburafæðingu, áhaldafæðingu og að fæðing endi 

með keisaraskurði (Grigoriadis, 2019a). Þá benda niðurstöður rannsókna einnig til þess að minni líkur 

séu á að kona reyni brjóstagjöf, auknar líkur á fæðingarþunglyndi (Kingston o.fl. 2014; Stohl, Kohm og 
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Dossett, 2015) og neikvæðum áhrifum á vitsmuna-, hegðunar- og tilfinningaþroska barns (Grigoriadis, 

2019a; Olivier o.fl., 2015). Því má sjá að með því að efla andlega líðan barnshafandi kvenna má 

mögulega koma í veg fyrir þær alvarlegu afleiðingar sem þunglyndi kann að hafa á heilsu og útkomu 

móður og barns til lengri tíma litið. Til að reyna að draga úr þeim neikvæðu afleiðingum sem 

ómeðhöndlað þunglyndi hinnar verðandi móður kann að hafa á fóstrið er mikilvægt að andleg vanlíðan 

á meðgöngu sé greind snemma og eru ljósmæður í lykilstöðu til þess þar sem þær sinna hinum verðandi 

mæðrum í meðgönguvernd (Jónsdóttir o.fl., 2017).  

Barnshafandi konur sem glíma við þunglyndi geta staðið frammi fyrir mjög erfiðri ákvörðun við val á 

þeirri meðferð sem hentar henni og ófæddu barni hennar en töluvert algengt er að kona upplifi sig á milli 

steins og sleggju við ákvörðunartöku á meðferðarúrræði (Ormsby, Dahlen og Smith, 2018). Algengt er 

að barnshafandi konur kjósi að takast á við þunglyndiseinkenni án lyfjanotkunar vegna þekktra 

neikvæðra áhrifa lyfja á fóstrið (Battle, Salisbury, Schofield og Ortiz-Hernandez, 2013; O’Mahen og 

Flynn, 2008). Í ákveðnum alvarlegum tilfellum getur verið nauðsynlegt að kona hefji lyfjameðferð við 

þunglyndi á meðgöngu (NICE, 2018). Þegar stuðst er við þunglyndislyfjameðferð á meðgöngu eru taldar 

auknar líkur á neikvæðum áhrifum á fóstur, meðal annars sköpulagsgöllum, langvinnum 

lungnaháþrýstingi nýbura og lélegri aðlögunarhæfni nýbura utan móðurkviðs (e. neonatal adaption 

syndrome) (Campagne, 2018; Forsberg, Navér, Gustafsson og Wide, 2014; Kieler o.fl., 2012; Malm o.fl., 

2015). Þrátt fyrir að líkurnar séu einungis lítillega hækkaðar ber heilbrigðisstarfsfólki skylda til að upplýsa 

konur um möguleg neikvæð áhrif lyfjanna og veita á þann máta konum val og vald til að taka upplýsta 

ákvörðun um meðferð (Campagne, 2018). Gagnreyndar sálfræðimeðferðir við þunglyndi eru hugræn 

atferlismeðferð, samskiptameðferð og athafnasemismeðferð (WHO og Columbia University, 2016; 

WHO, 2018). Þá er töluverður fjöldi óhefðbundinna meðferða við þunglyndi sem gefið hefur góða raun 

líkt og jóga, hreyfing, nálastungur og hópmeðferð (Bowen, Baetz, Schwartz, Balbuena og Muhajarine, 

2014; Ng o.fl., 2019; Ormsby o.fl., 2018; Perales o.fl., 2015).  

Á Íslandi eru nokkur meðferðarúrræði sem helst er stuðst við í umönnun kvenna sem glíma við 

andlega vanlíðan og þunglyndi á meðgöngu. Má þar helst nefna aukinn stuðning ljósmóður í 

meðgönguvernd, sálfræðiþjónustu á heilsugæslustöðvum, HAM-hópnámskeið og lyfjameðferð 

(Mæðravernd þróunarsviðs HH, 2017). Frá árunum 2007-2017 varð 40% aukning á notkun 

þunglyndislyfja meðal Íslendinga, en árið 2016 voru seldir 16,6 milljónir skilgreindra dagskammta af 

þunglyndislyfjum á Íslandi (Lyfjastofnun, 2017). Í samanburði við mörg önnur lönd hefur notkun 

þunglyndislyfja aukist meira á Íslandi, þó ekki virðist vera sem þunglyndi sé algengara hér á landi en á 

öðrum stöðum í heiminum og leiða þessar niðurstöður líkur að því að á Íslandi sé þunglyndi frekar 

meðhöndlað með lyfjum en öðrum meðferðarúrræðum (Lyfjastofnun, 2017). Í ljósi þess að þunglyndislyf 

geta haft neikvæðar aukaverkanir fyrir bæði móður og barn á meðan að lyfjalausum úrræðum fylgir síður 

sambærileg áhætta er lítil notkun slíkra úrræða hér á landi áhyggjuefni. 

Við ákvörðun um val á meðferðarúrræði sem hentar barnshafandi konu sem glímir við þunglyndi er 

mikilvægt að konan fái gagnreyndar upplýsingar um helstu kosti og galla meðferðar þannig að hún geti 

sjálf tekið upplýsta ákvörðun sem byggir á nýjustu þekkingu. Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsmenn tryggi 

að skjólstæðingur meðtaki veittar upplýsingar og sé andlega, líkamlega og tilfinningalega fær um að 

taka sjálfstæða upplýsta ákvörðun byggða á þeim. Með því virðir heilbrigðisstarfsmaður sjálfræði og 
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dómgreind skjólstæðings og veitir honum vald og möguleika til upplýstrar ákvarðanatöku um eigin 

meðferð (Vilhjálmur Árnason, 2003). Samkvæmt hugmyndafræði og stefnu Ljósmæðrafélags Íslands 

(2000) standa ljósmæður vörð um rétt barnshafandi kvenna til bestu mögulegu þjónustu og veita konu 

gagnreynda viðurkennda þekkingu svo kona geti tekið ákvörðun fyrir sjálfa sig og ófætt barn sitt.  

Markmið verkefnis er að gera fræðilegt yfirlit þar sem aflað verður upplýsinga um lyfjalaus úrræði við 

þunglyndi á meðgöngu. Tilgangurinn er að skapa þekkingu sem ljósmæður sem sinna þunguðum konum 

sem glíma við andlega vanlíðan geta nýtt sér til að bæta þjónustu við þennan hóp. Eftirfarandi 

rannsóknarspurningu verður svarað: „Hvaða lyfjalausu úrræði hafa tengst bættri geðheilsu barnshafandi 

kvenna á meðgöngu?“ 

1.1 Þunglyndi  

Þunglyndi er algengur alvarlegur geðsjúkdómur sem getur haft mikil áhrif á daglegar athafnir og virkni 

einstaklinga. Á heimsvísu glíma um 300 milljón einstaklingar við þunglyndi og líklegra er að konur þrói 

með sér sjúkdóminn er karlmenn (WHO, 2018) en gera má ráð fyrir að 15–25% einstaklinga þrói með 

sér þunglyndi á einhverjum tímapunkti yfir æviskeiðið (Embætti Landlæknis, 2012). Samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnun er þunglyndi eitt af helstu heilbrigðisvandamálum á heimsvísu og ein 

helsta orsök örorku (WHO, 2018).  

Ekki er vitað hvað veldur þunglyndi en talið er að samspil erfða og umhverfis-, líffræðilegra- og 

sálfræðilegra þátta geti valdið þunglyndi (Johansen, Robakis, Williams og Rasgon, 2019; NIMH, 2018; 

Stein o.fl., 2014). Þeir einstaklingar sem eru í sérstakri áhættu á að þróa með sér þunglyndi eru 

einstaklingar sem glíma við langvinna alvarlega sjúkdóma, hafa fyrri sögu eða fjölskyldusögu um 

þunglyndi eða hafa lent í neikvæðum lífsviðburðum eða áföllum (NIMH, 2018; WHO, 2018).  

Þunglyndi hefur áhrif á og veldur breytingum á líðan, hegðun, virkni og líkamlegri heilsu 

einstaklingsins. Sjúkdómurinn flokkast eftir alvarleika og fjölda einkenna en helstu einkenni þunglyndis 

eru þungt skap, ánægjuleysi, langvarandi depurð, kvíði eða tómleikatilfinning og áhugaleysi á athöfnum 

sem áður veittu einstaklingi gleði. Þá getur einstaklingur fundið fyrir vanmætti, sektarkennd, tilgangsleysi 

og hjálparleysi. Önnur einkenni eru breyting á svefnvenjum, matarlyst, orku og einbeitingu. Auk þess 

geta framtaksleysi, hægagangur, líkamlegir verkir án líkamlegra skýringa og hugsanir um dauða, 

sjálfsvíg eða sjálfsvígstilraunir verið alvarlegar afleiðingar sjúkdómsins (NIMH, 2018; WHO, 2018). 

Mikilvægt er jafnframt að meta áhrif sjúkdómsins á virkni og hæfni einstaklings til að sinna heimili, starfi 

og félagslegum þáttum en ekki horfa eingöngu til einkenna (Agnarsdóttir o.fl., 2011).  

Einstaklingur með væg þunglyndiseinkenni getur átt í erfiðleikum með að sinna daglegum og 

félagslegum athöfnum en hann viðheldur yfirleitt eðlilegri virkni. Hjá einstakling með miðlungs eða 

alvarlegt þunglyndi dregur nær alltaf mikið úr virkni einstaklingsins, jafnt félagslegri virkni, við almenn 

störf sem og heimilisstörf (WHO, 2018).  

Samkvæmt klínískum leiðbeiningum á Íslandi um þunglyndi og kvíða skyldi bjóða einstaklingum með 

væg til miðlungs þunglyndiseinkenni sjálfshjálparefni byggt á hugrænni atferlismeðferð (HAM) og 6 vikna 

HAM-hópmeðferð við kvíða og þunglyndi (Agnarsdóttir o.fl., 2011). Yfirleitt er ekki talin þörf á 

lyfjameðferð fyrir einstakling með væg þunglyndiseinkenni en þó getur verið nauðsynlegt að grípa til 

hennar í ákveðnum tilfellum (Agnarsdóttir o.fl., 2011; NIMH, 2018). Mikilvægt er að hafa í huga fyrri sögu 
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einstaklings og þá sérstaklega fyrri sögu um miðlungs eða alvarleg þunglyndiseinkenni, viðvarandi 

þunglyndiseinkenni, þrátt fyrir sálfræðimeðferð, eða hvort þunglyndiseinkenni hafa varað lengur en í tvö 

ár (Agnarsdóttir o.fl., 2011). Fyrir einstaklinga með miðlungs til alvarleg þunglyndiseinkenni ætti að íhuga 

að hefja lyfjameðferð og einstaklingsmeðferð í HAM en sálfræðimeðferð og lyfjameðferð samhliða hefur 

sýnt betri útkomu og bætta líðan einstaklings. Þá ætti að bjóða einstaklingum sem vilja hætta 

lyfjameðferð eða finna fyrir bakslagseinkennum þrátt fyrir lyfjameðferð að sækja sér HAM-

einstaklingsmeðferð, ýmist hefðbundna eða HAM-einstaklingsmeðferð með áherslu á árverkni (e. 

mindfulness- based), eigi einstaklingur sögu um þrjár eða fleiri þunglyndislotur (Agnarsdóttir o.fl., 2011). 

1.2 Þunglyndi á meðgöngu  

Algengt er að konur þrói með sér þunglyndiseinkenni í fyrsta skipti í tengslum við barneignarferlið, en 

þunglyndi á meðgöngu eða endurteknar þunglyndislotur geta haft alvarleg neikvæð áhrif á útkomu og 

þroska fósturs og barns (Rubertsson, Wickberg, Gustavsson og Rådestad, 2005). Andleg vanlíðan á 

meðgöngu, kvíði, þunglyndi og streita tengjast auknum streituhormónum í sermi móður (Olivier o.fl., 

2015). Vegna vaxtar og þroska fylgjunnar er eðlilegt að magn streituhormóna aukist á meðgöngu, en 

streituhormón eru einnig mikilvæg í taugaþroska fósturs. Undir lok meðgöngu verður mikil lækkun á 

ákveðnum fylgjuhormónum og fylgjuensímum sem örvar bæði lungnaþroska og þroska í taugakerfi og 

öðrum líffærakerfum fósturs (Olivier o.fl., 2015). Þegar kona glímir við andlega vanlíðan á meðgöngu 

getur orðið offramboð á streituhormónum í sermi en um 40% streituhormónsins kortisól fer yfir fylgju og 

til fósturs. Þetta ójafnvægi getur haft neikvæð áhrif á heila- og taugaþroska fósturs, sem aftur getur haft 

áhrif á vitsmunalegan, hegðunar- og tilfinningalegan þroska barns (Olivier o.fl., 2015). Þá hafa 

rannsóknir sýnt fram á hærra magn kortisóls í þvagi og munnvatni, lægra magn dópamíns og serótóníns, 

aukna virkni hægra fremra heilahvels og minnkaða vöðvaspennu sem getur bent til vanstjórnar á 

sjálfvirka taugakerfi nýbura mæðra sem glímt hafa við þunglyndi á meðgöngu samanborið við nýbura 

andlegra hraustra mæðra (Field, Diego og Hernandez-Reif, 2006). Börn sem útsett hafa verið fyrir 

þunglyndi í móðurkviði eru þá í nærri fimmfalt aukinni áhættu á að þróa með sér þunglyndi á 

unglingsárum (Pawlby o.fl., 2009). 

Í flestum tilfellum ógnar þunglyndi ekki lífi hinnar verðandi móður eða vaxandi fósturs, en þó er 

mikilvægt að gerður sé greinarmunur á alvarleika og einkennum þunglyndis þar sem sjálfsvígshugsanir 

geta fylgt alvarlegu þunglyndi (Campagne, 2018). Þá eru konur sem glíma við þunglyndi á meðgöngu 

líklegri til þess að missa úr tíma í meðgönguvernd, neyta óhollrar fæðu og hafa lélega næringarinntekt 

eða stunda ákveðna áhættuhegðun, líkt og neyslu ávanabindandi vímuefna (Robinson, 2015). Mikilvægt 

er að hafa í huga að ómeðhöndlað þunglyndi getur aukið líkur á lélegri tengslamyndun (Robinson, 2015), 

auk þess sem kona er í aukinni áhættu á að þróa með sér fæðingarþunglyndi (Stohl, Kohm og Dossett, 

2015).  

Gerðar hafa verið tvær rannsóknir á þunglyndi á meðgöngu á Íslandi. Rannsókn Sigríðar Síu 

Jónsdóttur o.fl. (2016) skoðaði andlega vanlíðan meðal 562 barnshafandi kvenna. Skimað var fyrir 

þunglyndi, streitu og kvíða þrisvar sinnum yfir meðgöngutímann en skimunarkvarðarnir EPDS og DASS 

(Depression Anxiety Stress Scale) voru notaðir. Af þessum 562 konum voru 362 með einkenni andlegrar 

vanlíðanar. Rannsóknin sýndi fram á að félagslegur stuðningur á meðgöngu virðist hafa verndandi áhrif 
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á andlega líðan kvenna en þær konur sem voru óánægðar í sambandi við maka sinn voru 4,6 sinnum 

líklegri en aðrar konur til að glíma við andlega vanlíðan á meðgöngu (Jónsdóttir o.fl., 2016). Aðrir 

áhættuþættir fyrir andlegri vanlíðan voru reykingar á meðgöngu, atvinnuleysi, lágt menntunarstig, það 

að vera námsmaður og óánægja með verkaskiptingu heimilisverka eða í barnauppeldi. Þessar 

niðurstöður samræmast erlendum rannsóknarniðurstöðum (Szegda o.fl., 2018). Rannsóknin sýnir fram 

á mikilvægi sterks stuðningsnets fyrir andlega vellíðan barnshafandi kvenna auk þess sem niðurstöður 

benda til mikilvægis þess að ljósmæður hafi þekkingu á hve óánægja í parasambandi er stór 

áhættuþáttur fyrir andlega vanlíðan á meðgöngu (Sigríður Sía Jónsdóttir o.fl., 2016). 

Rannsókn Lindu Báru Lýðsdóttur o.fl. (2014) tók til 2.411 kvenna sem sóttu meðgönguvernd á 

heilsugæslustöðvar frá desember 2006 til júlí 2011. Konurnar svöruðu EPDS skimunarkvarðanum við 

sextándu viku meðgöngu. Af þeim 233 konum (9,7% þátttakenda) sem fengu 12 stig á 

skimunarkvarðanum, sem gefur til kynna að kona glími við þunglyndi, þáðu 153 (66%) viðtöl við 

sálfræðing. Af þeim fengu 48 konur (31,4%) greiningu á alvarlegu þunglyndi, 93 (60,8%) greindust með 

kvíðaröskun og 20 (13,1%) með geðhvarfasýki. Þær konur sem greindust með alvarlegt þunglyndi voru 

oft með aðra geðsjúkdóma en þar var kvíðaröskun algengust (Lýðsdóttir o.fl., 2014). Samkvæmt 

rannsókninni voru konur sem fengu 12 stig á EPDS marktækt líklegri til þess að vera atvinnulausar 

eða á örorkubótum, með fyrri eða þáverandi sögu um geðsjúkdóma, með lægra menntunarstig og 

sögu um ofbeldi í nánu sambandi. Rannsakendur telja mikilvægt að hafa í huga að þrátt fyrir að kona 

fái ekki 12 stig á skimunarkvarðanum geti hún þróað með sér andlega vanlíðan og þunglyndi á 

meðgöngu og því sé mikilvægt að ljósmóðir í meðgönguvernd sé vakandi fyrir breytingum á 

andlegri líðan og hegðun konu alla meðgönguna (Lýðsdóttir o.fl., 2014).  

Í sænskri rannsókn Rubertsson o.fl. (2005) var skimað fyrir þunglyndiseinkennum með EPDS 

skimunarkvarðanum meðal 2.430 kvenna snemma á meðgöngu, tveimur mánuðum eftir fæðingu og 

einu ári eftir fæðingu til að meta algengi þunglyndis á meðgöngu og fæðingarþunglyndis og fylgni 

einkenna þunglyndis á meðgöngu og eftir fæðingu. Alls svöruðu 83% þátttakenda skimunarkvarðanum 

í öll þrjú skiptin og 26% kvenna fékk 12 stig í að minnsta kosti eitt skipti. 13,7% kvenna skoruðu 12 

stig á EPDS skimunarkvarðanum snemma á meðgöngunni, 11,1% tveimur mánuðum eftir fæðingu 

barns og 13,7% ári eftir fæðingu (Rubertsson o.fl., 2005). Samkvæmt rannsókninni voru helstu 

áhættuþættir fyrir þunglyndiseinkennum á meðgöngu lélegur stuðningur frá maka, atvinnuleysi, að hafa 

upplifað tvo eða fleiri streituvaldandi lífsviðburði ári fyrir þungun og að vera ekki með sænsku sem 

móðurmál. Höfundar benda á að ætla má að þær konur sem ekki hafa sænsku sem móðurtungumál 

skorti félagslegan stuðning og fjölskyldunet sem virðast vera mikilvægir verndandi þættir á andlega líðan 

barnshafandi kvenna (Rubertsson o.fl., 2005). 

1.3 Meðferð við þunglyndi 

Fjölmargar hindranir geta verið í vegi þess að barnshafandi konur leiti sér meðferðar við þunglyndi á 

meðgöngu. Má þar meðal annars nefna tímaskort, kostnað, skömm, erfiðleika við að koma sér á milli 

staða eða við að fá pössun fyrir eldri börn (Goodman, 2009). Við val á meðferð hjá barnshafandi konu 

með þunglyndi er mikilvægt að bæði sé hugað að hagsmunun og velferð hinnar verðandi móður og 
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ófædds barns hennar. Mikilvægt er að veita konu góða hlutlausa fræðslu og upplýsingar sem byggja á 

nýjustu fræðilegu þekkingu og upplýsingum um þau meðferðarúrræði sem henni standa til boða (Mitchell 

og Goodman, 2018). Við val á meðferð er mikilvægt að horft sé til fyrri sögu sjúklings en hafi sjúklingur 

sjálfur áhrif á val á meðferð hefur það sýnt fram á betri meðferðarheldni (Johansen o.fl., 2019). 

Lyfjameðferð er algengt úrræði í meðferð þunglyndis en svo virðist sem barnshafandi konum hugnist oft 

betur að reyna lyfjalaus meðferðarúrræði vegna mögulegra neikvæðra áhrifa lyfja á fóstur og síðar barn 

í gegnum brjóstamjólkina (Johansen o.fl., 2019; Mitchell og Goodman, 2018; Tiran, 2017).  

Sýnt hefur verið fram á að samhliða lyfja- og sálfræðimeðferð hefur lítillega aukinn ávinning umfram 

meðferð eina og sér. Eingöngu lyfja- eða sálfræðimeðferð hefur ekki sýnt fram á marktækt betri árangur 

en óhefðbundnar meðferðir og íhlutanir (Khan, Faucett, Lichtenberg, Kirsch og Brown, 2012). Í íslenskri 

grein sem tók saman árangursrannsóknir einstaklingsmeðferðar við kvíða og þunglyndi hjá fullorðnum 

einstaklingum á aldrinum 18–65 ára kom fram að HAM var talin jafnáhrifarík eða jafnvel árangursríkari 

til lengri tíma litið en lyfjameðferð við þunglyndi. Kom þar jafnframt fram að aðrar sálfræðimeðferðir, svo 

sem athafnasemis- og samskiptameðferð, sýndu fram á jafn góðan árangur (Magnús Blöndahl 

Sighvatsson, Hafrún Kristjánsdóttir, Engilbert Sigurðsson og Jón Friðrik Sigurðsson, 2011). 

1.3.1 Athafnasemismeðferð  

Samkvæmt hugmyndafræði athafnasemismeðferðar er þunglyndi viðhaldið með því að draga sig úr 

félagslegum aðstæðum, flótta, forðun og minnkaðri virkni og þáttöku í daglegu lífi. Meðferðin miðar að 

því að aðstoða skjólstæðing við að breyta hegðun og umhverfi sínu en ekki hugsun, þrátt fyrir að 

meðferðin hafi áhrif á og breyti viðhorfi og hugsunum einstaklings (Martell, Dimidjian og Herman-Dunn, 

2013). Við upphaf meðferðar er mikilvægt að meðferðaraðili og skjólstæðingur geri svokallað virknimat, 

þar sem tengsl hegðunar og tilfinninga eru skoðuð og áhrif þeirra á athafnir metin. Auk þess fara 

meðferðaraðili og skjólstæðingur yfir þær athafnir sem veita skjólstæðingi ánægju eða sem hann forðast 

(Ívar Snorrason og Haukur Ingi Guðnason, 2008). Útfrá niðurstöðum virknimatsins er sett upp 

meðferðar- eða athafnasemisáætlun. Með athafnasemismeðferð er skjólstæðingi hjálpað við að brjótast 

út úr neikvæðum vítahring neikvæðra hugsana og minnkaðrar virkni með því að setja fram markmið í 

vel skipulagða raunhæfa athafnasemisáætlun sem snýr að því að auka athafnasemi einstaklings, 

forðast grufl eða þrálátar hugsanir um afleiðingar og orsök þunglyndis, fjölga ánægjulegum athöfnum, 

koma á reglu í lífinu og takast á við hamlandi neikvæðar hugsanir. Til þess að andleg líðan breytist til 

hins betra þarf því hegðun einstaklingsins að breytast (Dimidjian, Martell, Addis, Herman-Dunn og 

Barlow, 2008). 

1.3.2 Hópmeðferð  

Hópmeðferð hefur sýnt fram á góðan árangur í meðferð barnshafandi kvenna sem glíma við þunglyndi 

á meðgöngu og eftir fæðingu (Johansen o.fl., 2019). Hópmeðferð er góð leið til þess að koma fræðslu 

og upplýsingum áleiðis, meðal annars um algenga streituvalda í aðlögun að foreldrahlutverki auk þess 

sem hópmeðferð getur minnkað félagslega einangrun kvenna (Lavender o.fl., 2016). Hópmeðferð getur 

einnig skarast á við önnur úrræði þar sem ýmsum úrræðum er beitt í formi hópmeðferðar frekar en 

einstaklingsmeðferðar, líkt og samskiptameðferð og núvitund (Bowen o.fl., 2014). Mikilvægt getur verið 

fyrir barnshafandi konur sem glíma við andlega vanlíðan að hitta konur í sömu stöðu, upplifa að þær 
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séu ekki einar og finna stuðning frá öðrum (Ástþóra Kristinsdóttir, munnleg heimild, 17. apríl 2019). Við 

upphaf hópmeðferðar fyrir barnshafandi konur með þunglyndi hafa þær lýst óöryggi og vanlíðan (e. 

discomfort) af fyrstu kennslustund, á meðan að hópur er að kynnast, en verður oft að ánægjulegri 

reynslu þegar að þátttakendur hafa kynnst (Woolhouse, Mercuri, Judd og Brown, 2014). 

1.3.3 Hreyfing  

Hreyfing er skilgreind sem vinna beinagrindarvöðva sem eykur orkunotkun umfram hvíldarástand og 

nær yfir flestar athafnir sem að einhverju leyti fela í sér hreyfingu. Hreyfing er yfirleitt skilgreind útfrá 

fjórum meginþáttum en þeir eru ákefð, lengd, tíðni og tegund æfinga (Lýðheilsustöð, 2008). Á meðgöngu 

er mælt með að barnshafandi kona sem ekki er vön reglulegri hreyfingu stundi miðlungserfiða hreyfingu 

í að minnsta kosti 30 mínútur daglega en leyfilegt er að skipta heildartímanum í styttri tímabil og hreyfa 

sig þá reglulega í 10-15 mínútur í senn. Fyrir konur sem vanar eru reglulegri hreyfingu og líkamsþjálfun 

er mælt með að viðhalda þjálfun en mikilvægt er að þær hlusti vel á líkama sinn og forðist ofreynslu. 

Markmið barnshafandi kvenna sem vanar eru líkamsþjálfun ætti ekki að vera að bæta líkamlegan styrk 

og þol heldur að viðhalda honum (Lýðheilsustöð, 2008). 

Líkamsþjálfun og hreyfing eru talin geta hindrað upphaf þunglyndis og minnkað þunglyndiseinkenni 

með því að hafa áhrif á boðefni og hormón sem talin eru tengjast þunglyndi. Þá er einnig talið að 

líkamsþjálfun geti minnkað líkur á þunglyndistímabili með því að efla trú einstaklings á eigin getu og 

með því að draga athygli einstaklings frá þunglyndiseinkennum (Szegda o.fl. 2018). Niðurstöður stórrar 

Cochrane-samantektar benda til þess að hreyfing geti haft jákvæð áhrif á þunglyndiseinkenni fyrir 

einstaklinga með þunglyndi. Niðurstöður benda til þess að hreyfing gæti verið jafn áhrifarík við 

meðhöndlun vægs eða miðlungs þunglyndis og sálfræðimeðferð eða þunglyndislyf (Cooney o.fl., 2013).  

1.3.4 Hugræn atferlismeðferð (HAM) 

Hugræn atferlismeðferð er sálfræðimeðferð sem beinir sjónum sérstaklega að því hvernig hugsanir og 

hegðun einstaklings hefur áhrif á líðan. Hugmyndafræði HAM snýr að því að ef einstaklingur breyti 

hugsunum og hegðun geti hann breytt því hvernig honum líður (Wiegartz og Gyoerkoe, 2009). Markmið 

meðferðar er að minnka einkenni þunglyndis og kvíða. Kostir meðferðar eru að kennd eru sérstök tól og 

tækni sem einstaklingur getur sjálfur notað til þess að takast á við einkenni þunglyndis og kvíða. Inngripið 

er lyfjalaust og því hvorki móðir né fóstur útsett fyrir lyfjum. Gallar HAM eru að meðferðin krefst þess að 

einstaklingur gefi sér góðan tíma og hafi úthald og orku til að takast á við vandamálið en á meðan á 

kennslu meðferðar stendur geta kvíða- og þunglyndiseinkenni aukist auk þess sem kostnaðarsamt getur 

verið að fara til sálfræðings eða geðlæknis (Wiegartz og Gyoerkoe, 2009). 

1.3.5 Jóga 

Jóga er forn lífsspeki upprunin frá Indlandi (Ng o.fl., 2019). Hugmyndafræði jóga miðar að samruna 

líkama og sálar og að öðlast innri ró (Gong o.fl., 2015). Jóga er talið hafa jákvæð áhrif á líkamlega, 

andlega og tilfinningalega líðan einstaklinga sem iðka jóga (Medforth, Battersby, Evans, Marsh og 

Walker 2011). Fjölmargar undirgreinar jóga eru iðkaðar víðsvegar um heimin en lögð er misjöfn áhersla 

eftir greinum. Þessar áherslur eru meðal annars líkamsstaða, hugleiðsla, slökun, stjórnaðar 

öndunaræfingar og endurtekning orða og setninga (Cabral o.fl., 2011). Þá er einnig samþætt jóga, eða 
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jóga sem felst í líkamsæfingum auk öndunaræfinga, hugleiðslu og djúpslökunar (Gong o.fl., 2015). 

Mikilvægt er að hafa í huga að á meðgöngu getur verið mikilvægt fyrir barnshafandi konur að forðast 

ákveðnar líkamsstöður vegna aukinnar mýktar liða og vöðva (Medforth o.fl., 2011).  

1.3.6 Nálastungur 

Nálastungur eru ævaforn lækningaraðferð í kínverskri læknisfræði sem hefur verið notuð til meðferðar í 

að minnsta kosti 2500 ár en meðferðin hefur gefið góða raun við fjölmörgum algengum meðgöngukvillum 

(Medforth o.fl., 2011). Hugmyndafræði nálastungumeðferðar byggir á því að líkaminn leitist við að 

viðhalda jafnvægi og samvægi (e. homeostasis). Í líkamanum eru orkubrautir sem bera lífsorkuna, sem 

nefnist Qi, og tengja saman líkamshluta. Þessar orkubrautir hafa tsubos eða ákveðna staði þar sem 

orkan safnast saman (Tiran, 2017). Þegar hugur, sál og líkami eru í jafnvægi flæðir orka óheft um þessar 

orkubrautir en sjúkdómar geta valdið hindrunum eða oförvun á þessum orkustöðum sem leiðir til 

ójafnvægis í líkamanum. Með því að stinga örfínum nálum á þessa orkustaði er talið að hægt sé að 

koma aftur á jafnvægi og samvægi á lífsorku og orkubrautir einstaklings (Medforth o.fl., 2011; Tiran, 

2017). Á meðgöngu er mikilvægt að sérhæfðir aðilar veiti meðferðina þar sem mikilvægt er að forðast 

ákveðna orkustaði á meðgöngu vegna mögulegra neikvæðra áhrifa. Sé meðferðin veitt af sérhæfðum 

aðila er meðferðin talin örugg (Medforth o.fl., 2011).  

1.3.7 Nudd 

Grunnur nudds er mannleg snerting og nánd og er nudd algeng ljósmæðrameðferð til verkjastillingar í 

fæðingu (Medforth o.fl., 2011). Helsti ávinningur nudds er meðal annars aukin hreyfing blóðrásar og 

sogæðavökva, auk þess að mýkja vöðva, auka þvagútskilnað og minnka þannig líkur á óeðlilegri 

bjúgsöfnun. Þá getur nudd aukið framleiðslu endorfíns, hjálpað til við meltingu og svefn og haft jákvæð 

áhrif á andlega og líkamlega líðan með því að veita slökun. Á meðgöngu er mikilvægt að aðili sem 

nuddar hina barnshafandi konu þekki helstu frábendingar nuddmeðferðar líkt og djúpt nudd á kálfum hjá 

konu sem hefur fyrri sögu um blóðsegamyndun. Hafi kona óeðlilegan blóðþrýsting eða tilhneigingu til að 

falla í yfirlið ætti hún ekki að fá nuddmeðferð, auk þess sem forðast ætti nudd á kvið sérstaklega meðal 

kvenna sem hafa sögu um blæðingu fyrir fæðingu (Medforth o.fl., 2011). 

1.3.8 Núvitund 

Núvitund er samblanda vestrænna sálfræðikenninga og heimspeki búddisma um hugleiðslu og 

mikilvægi þess að lifa í núinu (Kabat-Zinn, 2003). Þá hefur núvitund reynst vel til þess að minnka andlega 

og líkamlega vanlíðan og hentar vel barnshafandi konum á meðgöngu þar sem hún er auðveld, ódýr og 

krefst ekki lyfjanotkunar (Woolhouse, Mercuri, Judd og Brown, 2014). Hugmyndafræði núvitundar snýr 

að því að með ásetningi beini einstaklingur athygli sinni að því sem er að gerast þá stundina, hér og nú, 

án þess að dæma (Kabat-Zinn, 2003). Einstaklingur beinir þannig athygli að skynfærum sínum, tekur á 

móti þeim hugsunum, tilfinningum og skynjunum sem koma til hans á hverjum tíma og samþykkir þær. 

Einstaklingur eykur þannig meðvitund sína um þá þætti sem hann skynjar stöðugt án þess að hann 

yfirleitt veiti því eftirtekt (Woolhouse o.fl., 2014). Meðferðin snýst um að einbeita sér að núinu, í stað 

þess að hugsa um það sem gerst hefur í fortíðinni eða kvíða því sem framtíðin ber í skauti sér (Hall, 

Beattie, Lau, East og Biro, 2016).  
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1.3.9 Samskiptameðferð (e. Interpersonal psychotherapy)  

Samskiptameðferð er ein virtra sálfræðimeðferða sem sýnt hefur fram á gagnsemi sína við meðferð 

vægs til alvarlegs þunglyndis (WHO og Columbia University, 2016). Hugmyndafræði samskipta-

meðferðar snýr að sambandinu á milli samskipta og sambanda einstaklings við nána aðstandendur eða 

maka annars vegar og tilfinninga og andlegrar líðanar einstaklings hins vegar. Samskiptameðferð tekur 

helst á fjórum meginvandamálum í samskiptum og samböndum sem geta haft neikvæð áhrif á andlega 

líðan og orðið kveikja að þunglyndistímabili. Þessar kveikjur eru missir eða áföll tengd nánum 

aðstandendum, ágreiningur og samskiptavandi, breytingar á lífshlutverki hvort sem þær eru almennt 

álitnar jákvæðar eða neikvæðar og einmannaleiki eða félagsleg einangrun. Í samskiptameðferð er unnið 

að greiningu og lausnum á samskiptavanda og einstaklingur studdur til uppbyggilegrar tjáningar og 

úrvinnslu tilfinninga (WHO og Columbia University, 2016).  

1.3.10 Lyfjameðferð  

Fyrir ákveðinn hóp barnshafandi kvenna getur verið nauðsynlegt að viðhalda eða hefja lyfjameðferð við 

þunglyndi á meðgöngu (Mitchell og Goodman, 2018; NICE, 2018). Þekkt er að lyfjameðferð getur haft 

neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir fóstur en ekki má heldur gera lítið úr þeim afleiðingum sem 

ómeðhöndlað þunglyndi getur haft á þroska fósturs (Mitchell og Goodman, 2018). Algengast er að 

þunglyndi meðal barnshafandi kvenna sé meðhöndlað með svokölluðum SSRI lyfjum en sá lyfjaflokkur 

hefur sýnt fram á minnstar líkur á fósturskaða og neikvæðum fósturáhrifum (Stohl, Kohm og Dossett, 

2015). SSRI lyf hafa sértæk áhrif með því að hamla endurupptöku serótóníns og noradrenalíns í 

heilastöðvum sem stýra skapi og auka þannig frítt serótónín í heilanum sem veldur því að draga fer úr 

depurð og kvíða (Koren og Nordeng, 2012; Staal og Olivier, 2019). SSRI lyf berast í gegnum fylgjuna 

og verður barnið því alltaf fyrir áhrifum frá lyfjunum (Koren og Nordeng, 2012).  

Á árunum 2003–2012 voru á Íslandi 8,2% kvenna á meðgöngu sem tóku þunglyndislyf en af þeim 

var 86% sem tóku SSRI lyf. Í þriðjungi meðganga þar sem kona fékk þunglyndislyfjameðferð leysti hún 

einnig út kvíðastillandi lyf, róandi lyf eða svefnlyf (Dagný Baldvinsdóttir, 2016). Algengast var að þær 

konur sem tóku þunglyndislyf á meðgöngu væru einhleypar, undir 25 ára eða yfir 35 ára og áhugavert 

var að algengi lyfjanotkunar jókst með fjölda barna. Svo virðist sem algengi þunglyndislyfjanotkunar 

lækki eftir því sem líður á meðgöngu en 6,1% tók lyf fyrir síðustu blæðingar, 4,5% á fyrsta þriðjungi 

meðgöngu, 3,6% á öðrum þriðjungi og einungis 2,9% á síðasta þriðjungi meðgöngu. Einungis um 1% 

kvenna hóf lyfjanotkun á öðrum eða þriðja þriðjungi meðgöngu (Dagný Baldvinsdóttir, 2016).  

Í Evrópu virðist tíðni þunglyndislyfjanotkunar á meðgöngu vera 2–3,6% (El Marroun o.fl., 2012; 

Ververs o.fl., 2006; Zoega o.fl., 2015) og um 11% í Bandaríkjunum (Hayes o.fl., 2012). Munur virðist 

vera á lyfjanotkun á meðgöngu milli landa í Evrópu. Samkvæmt samnorrænni rannsókn kom fram að 

töluverður munur er á milli þunglyndislyfjanotkunar á meðgöngu milli landa, í Noregi tóku um 1,8% 

barnshafandi kvenna þunglyndislyf á meðgöngu á meðan 7% íslenskra kvenna gerðu slíkt hið sama 

(Zoega o.fl., 2015).  

Algengt virðist vera að konur sem taka þunglyndislyf fyrir þungun hætti lyfjainntekt þegar þær komast 

að því að þær eru þungaðar. Í rannsókn sem gerð var í Hollandi kom fram að um 60% kvenna sem tók 

þunglyndislyf fyrir meðgöngu hætti því á fyrsta þriðjungi meðgöngunnar en þremur mánuðum eftir 
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barnsfæðingu var fjöldi kvenna sem tók þunglyndislyf sá sami og áður en þungun uppgötvaðist (Ververs 

o.fl., 2006). Af þeim konum sem hættu notkun þunglyndislyfja fyrir þungun voru 75% lyfjalausar alla 

meðgönguna, en 9% þurftu að hefja lyfjanotkun að nýju á öðrum þriðjungi og 12% á síðasta þriðjungi 

meðgöngu. Af öllum þeim konum sem þörfnuðust lyfjameðferðar á meðgöngu byrjaði þriðjungur þeirra 

að taka lyf á meðgöngunni (Ververs o.fl., 2006).  

Rannsókn Cohen o.fl. (2006) sýndi að um helmingur kvenna hætti notkun þunglyndislyfja þegar þær 

komust að því að þær væru barnshafandi en meðal þeirra var mjög algengt að sjúkdómurinn tæki sig 

upp að nýju á meðgöngunni eða hjá hátt í 70% kvenna. Önnur rannsókn sýndi að helmingur kvenna 

sem hætti þunglyndislyfjanotkun í upphafi meðgöngu upplifði það slæma endurkomu sjúkdóms að 

einkenni kröfðust þess að kona hæfi þunglyndislyfjanotkun að nýju (Cohen Altshuler, Stowe og Faraone, 

2004). Þá virðast einhleypar konur eldri en 32 ára og konur sem glímt hafa við alvarlegt þunglyndi í að 

minnsta kosti 5 ár eða hafa gengið í gegnum endurtekin þunglyndistímabil í gegnum lífið í marktækt 

aukinni hættu á endurkomu sjúkdóms á meðgöngu (Cohen o.fl., 2006). 

Samkvæmt afturvirkri rannsókn Zakiyah o.fl. (2018) kemur fram að barnshafandi konur sem taka inn 

þunglyndislyf fyrstu 20 vikur meðgöngu eru í marktækt meiri hættu á að þróa með sér meðgöngu-

háþrýsting. Þegar rannsökuð hafa verið áhrif þunglyndislyfjanotkunar á blæðingu eftir fæðingu hefur 

komið í ljós að tíðni blæðingar eftir fæðingu er marktækt hærri (1,4–1,9 sinnum líklegri) samanborið við 

konur sem ekki tóku þunglyndislyf á meðgöngunni. Tíðni blæðingar eftir fæðingu meðal kvenna sem 

glímdu við andlega vanlíðan á meðgöngu en tóku ekki lyf var 2,8% en 4% meðal kvenna sem tóku 

þunglyndislyf á meðgöngunni (Palmsten o.fl., 2013). Þar að auki tengist notkun á þunglyndislyfjum á 

öðrum þriðjungi meðgöngu marktækt auknum líkum á fæðingu fyrir tímann (Hayes o.fl., 2012). 

Þegar móðir tekur þunglyndislyf á meðgöngu eru fóstur útsett fyrir ýmiskonar fylgikvillum. Þessir 

fylgikvillar eru meðal annarra lág fæðingarþyngd, langvarandi lungnaháþrýstingur nýbura, blóðflögufæð 

og styttri meðgöngulengd (Gunnbjört Þóra Sigmarsdóttir, 2013). Samkvæmt íslenskri rannsókn virtust 

börn mæðra sem tóku SSRI lyf á meðgöngu ekki í aukinni hættu á blóðflögufæð né virtist lyfjanotkun 

hafa áhrif á ástand barns við fæðingu (Gunnbjört Þóra Sigmarsdóttir, 2013). Áhugavert var þó að 

26,67% nýbura mæðra sem tóku SSRI lyf á meðgöngunni grétu ekki við fæðingu samkvæmt 

rannsókninni, en hafa verður í huga að þýðið var mjög smátt, þar sem einungis 15 börn voru í 

rannsóknarhópnum (Gunnbjört Þóra Sigmarsdóttir, 2013). Nýburar sem útsettir hafa verið fyrir 

þunglyndislyfjum í móðurkviði eru líklegri til þess að fá langvinnan lungnaháþrýsting eftir fæðingu en 

líkurnar á lungnaháþrýsting tvöfaldast við inntekt SSRI lyfja, grunnlíkur eru 1,2/1000 en verða 3/1000 

við lyfjainntekt móður (Kieler o.fl., 2012). Þá eru nýburarnir líklegri til að eiga erfitt með aðlögun að lífi 

utan móðurkviðs, lægri APGAR stigun við fæðingu, að þurfa innlögn á nýburagjörgæslu (Malm o.fl., 

2015), að verða á einhverfurófi (El Marroun o.fl., 2014) auk þess sem það getur haft áhrif á heila- og 

taugaþroska barns (Campagne, 2018). Notkun á þunglyndislyfjum á síðasta þriðjungi meðgöngu eykur 

marktækt líkur á krömpum hjá nýburum eftir fæðingu (Hayes o.fl., 2012). 

Samkvæmt stórri kanadískri rannsókn er munur á milli tegunda þunglyndislyfja hvað varðar 

fósturskaðandi áhrif. Lyfið Paroxetine virðist auka líkur á hjartagöllum, Citalopram virðist auka líkur á 

göllum í stoðkerfi, TCA lyf tengist auknum líkum á göllum í augum, eyrum og andliti eða göllum í 
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meltingarfærum. Þá virðist Venlafaxine tengjast auknum líkum á göllum í öndunarfærum (Bérard, Zhao 

og Sheehy, 2017).  

Samkvæmt rannsókn Forsberg, Navér, Gustafsson og Wide (2014) þar sem 220 nýburar mæðra 

sem tekið höfðu SSRI eða SNRI lyf, serótónín- og noradrenalín-endurtökuhemla, þurftu 13% nýbura 

innlögn á nýburagjörgæsludeild og 19% barna voru með blóðsykur lægri en 2,6mmól/L. Þá voru 

fráhvarfseinkenni barna metin út frá Finnegan matskvarðanum og 3% þeirra sýndu alvarleg 

fráhvarfseinkenni (8 stig) en 22% barna sýndu væg fráhvarfseinkenni (4 stig) og var algengast að 

nýburar sýndu fráhvarfseinkenni frá miðtaugakerfi, svo sem pirring og óværð, skjálfta, mikinn hátóna 

grát, lítinn svefn eða að barn næði ekki djúpsvefni, sýndi ofvirk taugaviðbrögð, aukna vöðvaspennu og 

krampa (Forsberg, Navér, Gustafsson, og Wide, 2014). 

1.4 Hlutverk ljósmæðra í meðgönguvernd 

Ljósmæður miða að því að veita skjólstæðingum sínum heildræna umönnun og sinna líkamlegum, 

andlegum og tilfinningalegum þörfum skjólstæðinga sinna. Ljósmæður sinna konum á frjósemisskeiði 

þeirra og líta á meðgöngu sem eðlilegt lífeðlislegt ferli en ekki sjúkdóm. Ljósmæður greina frávik frá 

eðlilegu barneignarferli og bregðast við þeim á öruggan máta í samráði við konu og meta hvenær rétt 

er að óska eftir samráði við lækni eða aðrar fagstéttir. Þegar upp koma sjúkdómar eða frávik frá eðlilegu 

barneignarferli getur það valdið hinum verðandi foreldrum aukinni streitu en slíkar aðstæður geta krafist 

sérstakrar færni ljósmóður í ljósmóðurlistinni (Ljósmæðrafélag Íslands, 2000).  

Samkvæmt klínískum leiðbeiningum um meðgönguvernd hraustra kvenna í eðlilegri meðgöngu 

(Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2008) ætti fyrsta koma í meðgönguvernd að vera fyrir 12 vikna 

meðgöngulengd. Í fyrstu komu ættu ljósmæður sem sinna meðgönguvernd að spyrja konu um fyrri eða 

núverandi sögu um alvarlega geðsjúkdóma, hvort hún hafi þurft meðferð vegna geðsjúkdóms hjá 

sérhæfðu geðheilbrigðisstarfsfólki auk þess sem spyrja ætti út í fjölskyldusögu um geðsjúkdóma á 

meðgöngu og eftir fæðingu (Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2008). Þær spurningar sem mælt er með að spyrja 

við skimun á þunglyndi eru „Hefur líðan þín breyst síðastliðna mánuði þannig að þér hafi fundist þú vera 

langt niðri, þunglynd eða fundið til vonleysis?“ og „Hefur þú oft fundið fyrir áhugaleysi eða því að hafa 

ekki ánægju af því að gera hluti síðustu mánuði?“ Svari kona játandi er ráðlagt að spyrja hana hvort hún 

vilji ræða þessa líðan nánar og hvort hún myndi vilja þiggja aðstoð til að takast á við vandann (Hildur 

Kristjánsdóttir o.fl., 2008; Mæðravernd þróunarsviðs HH, 2017). 

Mælt er með því að skima fyrir þunglyndi og kvíða við 16 viku meðgöngu (Mæðravernd þróunarsviðs 

HH, 2017). Þeir skimunarkvarðar sem notast er við á Íslandi eru Edinburgh Postnatal Depression Scale 

(EPDS) við skimun á þunglyndi og General Anxiety Disorder-7 (GAD-7) við skimun á kvíða. Miðað er 

við að ef kona fái 12 stig á EPDS eða 10 stig á GAD-7 ætti ljósmóðir að fylgja málinu eftir með frekari 

meðferðarúrræðum. Mikilvægt er að ljósmóðir þekki vinnuleiðbeiningar mæðraverndar um vinnulag við 

meðferð þunglyndis og kvíða (Mæðravernd þróunarsviðs HH, 2017) er varða stuðning og 

meðferðarkosti við konur sem glíma við andlega vanlíðan á meðgöngu. 

Í vinnuleiðbeiningum mæðraverndar koma fram hin fjögur meðferðarþrep sem ljósmæðrum ber að 

vinna eftir. Glími kona við væg einkenni kvíða og þunglyndis ætti að bjóða henni viðtal við ljósmóður 

innan tveggja vikna og bjóða konu þéttara eftirlit og viðtöl. Versni konu eða hún upplifi engar breytingar 
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á andlegri líðan með þéttari viðtölum við ljósmóður ætti að bjóða henni að taka þátt í 6 vikna HAM-

hópnámskeiði fyrir barnshafandi konur sem glíma við andlega vanlíðan. Slíkt námskeið fer fram á vegum 

ljósmóður og sálfræðings í heilsugæslu en einnig er hægt að bjóða almenna HAM-hópmeðferð við 

þunglyndi og kvíða. Versni andleg líðan konunnar eða hún upplifi engar breytingar á líðan sinni eftir 

HAM-námskeið ætti ljósmóðir að óska eftir aðkomu heilsugæslulæknis eða sálfræðings á stöð til 

aðstoðar við nákvæmara mat á meðferðarþörf og alvarleika veikinda konu. Hafa ætti strax samráð við 

heilsugæslulækni eða sálfræðing fái kona  15 stig á GAD-7 kvarðanum eða svari spurningu á EPDS 

skimunarkvarðanum um hugsanir um sjálfskaða játandi. Í samráði við lækni ætti að vísa barnshafandi 

konum með alvarleg einkenni til inntökuteymis geðsviðs Landspítalans (Mæðravernd þróunarsviðs HH, 

2017). 

1.4.1 Úrræði á Íslandi við andlegri vanlíðan og þunglyndi á meðgöngu  

Þau úrræði sem íslenskar ljósmæður hafa þegar skjólstæðingur þeirra tjáir slæma andlega líðan eru 

meðferðarþrepin sem áður hefur verið farið yfir (Mæðravernd þróunarsviðs HH, 2017). Ljósmæður í 

meðgönguvernd leggja fyrir konur skimunarkvarðana við 16 vikna meðgöngulengd en það getur opnað 

verulega á umræðuna um andlega vanlíðan. Skori kona hátt á skimunarkvörðunum eða ef innsæi 

ljósmóður gefur til kynna andlega vanlíðan hjá konunni getur ljósmóðir boðið henni fleiri komur í 

meðgönguvernd en enginn hámarksfjöldi er á komum sem ljósmóðir getur boðið konunni. Langflestum 

konum duga fleiri komur í meðgönguvernd, að vita að hlustað sé á þær, að finna að þær eigi stuðning 

vísan og að ljósmóðirin hafi áhuga á þeim og þeirra velferð (Ástþóra Kristinsdóttir, munnleg heimild, 17. 

apríl 2019).  

 Ástþóra Kristinsdóttir sérfræðiljósmóðir hefur ásamt sálfræðingum haft yfirumsjón með HAM-

hópnámskeiðum fyrir konur til bættrar tilfinningalegrar líðanar frá upphafi, en konum hefur staðið til boða 

að sækja námskeiðið undanfarin 4 ár. Námskeiðið er haldið reglulega yfir árið, yfirleitt um 6–8 námskeið 

á ári en ekki er boðið upp á námskeið á sumrin. Í hverju námskeiði er pláss fyrir 15–20 barnshafandi 

konur, en alltaf er einhver fjöldi sem dettur út (Ástþóra Kristinsdóttir, munnleg heimild, 17. apríl 2019; 

Heilsugæslan e.d.). Námskeiðið er byggt upp á hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar en sérstök 

áhersla lögð á að konurnar séu barnshafandi. Svo virðist sem námskeiðið hafi jákvæð áhrif á andlega 

líðan kvenna með því að hitta aðrar konur í sömu stöðu, að geta samsamað sig einhverjum og finna að 

þær eru ekki einar og yfirleitt koma upp líflegar umræður, spjall og sögur sem konurnar geta tengt við. 

Yfirleitt lækka konur um 2–4 stig á EPDS og GAD-7 eftir námskeiðið (Ástþóra Kristinsdóttir, munnleg 

heimild, 17. apríl 2019). Á heilsugæslustöðum höfuðborgarsvæðisins starfa sálfræðingar sem 

ljósmæður geta ráðfært sig við hafi þær áhyggjur af andlegri líðan skjólstæðings síns eða ef kona óskar 

eftir þjónustu þeirra (Mæðravernd þróunarsviðs HH, 2017). 

Miðstöð foreldra og barna var stofnuð árið 2008 af fjórum sérfræðingum innan heilbrigðis-

vísindasviðs, einum geðlækni og þremur hjúkrunarfræðingum sem ýmist hafa viðbótarmenntun í 

ljósmóðurfræði, sálgreiningu, fjölskylduhjúkrun og hugrænni atferlismeðferð. Stofnendur stöðvarinnar 

hafa allir sótt viðbótarnám í meðferð foreldra og ungbarna. Auk stofnenda starfa á stöðinni fagaðilar sem 

sótt hafa þjálfun í tengslaeflandi meðferð (Miðstöð foreldra og barna, e.d.a). Miðstöð foreldra og barna 

sinnir meðferð verðandi foreldra og foreldra með börn að eins árs aldri og eru helstu orsakir tilvísana 
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geðheilsu- og/eða tengslavandi. Markmið meðferðar er að styrkja og efla foreldra í foreldrahlutverki og 

efla getu þeirra til tengslamyndunar (Miðstöð foreldra og barna, e.d.b). Meðferðin byggir á 

tengslakenningu, kenningum sálgreiningar og rannsóknum í taugavísindum. Þar að auki styðjast 

sérfræðingar stöðvarinnar við hugræna atferlismeðferð og djúpslökun í meðferð skjólstæðinga. Þar sem 

áhersla meðferðar snýr að tengslum á milli foreldra og barna er mælt með því að báðir foreldrar taki þátt 

í meðferðartímum. Einstaklingar sem glíma við geðheilsu- og/eða tengslavanda geta sjálfir haft 

samband við Miðstöð foreldra og barna eða óskað eftir aðstoð fagaðila við það. Starfsemi er fjármögnuð 

af Sjúkratryggingum Íslands og fjárframlögum frá stofnunum, fyrirtækjum og velunnurum (Miðstöð 

foreldra og barna, e.d.b). 

Á Landspítalanum hefur svokallað FMB-teymi verið formlega starfrækt frá því snemma árið 2011. 

FMB- teymið (sem stendur fyrir foreldrar, meðganga, barn) er samstarfsverkefni kvenna- og barnasviðs 

og geðsviðs. Í FMB-teyminu er boðið upp á snemmtæk sérhæfð úrræði fyrir einstaklinga sem glíma við 

alvarlegan geðrænan vanda og/eða hafa áhyggjur af tengslamyndun bæði á meðgöngu og fyrsta árið 

eftir fæðingu barns. Þjónustan miðar að því að efla tengslamyndun foreldra og barns og efla 

geðheilbrigði verðandi og nýbakaðra foreldra. Í teyminu er unnið eftir þverfaglegri fjölskyldumiðaðri 

nálgun en þar starfa meðal annars geðlæknir, sálfræðingur, læknir, hjúkrunarfræðingar og 

félagsráðgjafar (Edda Rún Kjartansdóttir, 2018; Hávar Sigurjónsson, 2012). Á fyrsta starfsári verkefnis 

voru 170 tilvísanir til teymisins og árið 2013 bárust 213 tilvísanir til teymisins (Edda Rún Kjartansdóttir, 

2018; Hávar Sigurjónsson, 2012; Ingibjörg Ásgeirsdóttir og Þorgerður Gunnarsdóttir, 2014).  

1.4.2 Edinborgar-þunglyndiskvarðinn (EPDS)  

Upphaflega var EPDS-þunglyndismatskvarðinn notaður til skimunar á þunglyndi eftir fæðingu. 

Matskvarðinn hefur einnig reynst vera áreiðanlegur til skimunar á þunglyndiseinkennum á meðgöngu 

og hefur verið staðfærður og þýddur á fjölmörg tungumál og er notaður víða um heim með góðum 

árangri. Vegna menningarmismunar hefur verið sýnt fram á að nauðsyn þess að viðmiðunarmörk séu 

mismunandi á milli landa (Lýðsdóttir, Howard, Ólafsdóttir, Thome, Tyrfingsson og Sigurðsson, 2019). 

Mikilvægt er að hafa í huga að skimunarkvarðar eru góð hjálpartæki en þau eru ekki greiningartæki og 

mikilvægt að meðferðaraðili þekki til viðeigandi meðferðarþrepa og meðferðarúrræða þegar grunur 

vaknar um andlega vanlíðan barnshafandi konu (Committee on Obstetric Practice, 2015). Lýðsdóttir o.fl 

(2019) framkvæmdu rannsókn á áreiðanleika matstækisins fyrir skimun þunglyndiseinkenna meðal 

barnshafandi kvenna á Íslandi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að EPDS-kvarðinn er gildur og 

áreiðanlegur skimunarkvarði á þunglyndiseinkenni íslenskra kvenna. Helsti kostur kvarðans er að hann 

metur almenna andlega líðan frekar en líkamleg einkenni sem geta skarast á við eðlileg 

þungunareinkenni. EPDS samanstendur af tíu spurningum um algeng þunglyndiseinkenni og er 30 stiga 

kvarði. Samanlagður stigafjöldi ≤10 gefur til kynna eðlilega andlega líðan. Viðmiðunarmörk fyrir 

endurmati tveimur vikum síðar ættu að vera 11 en fái kona 12 stig ætti að grípa strax til frekari 

íhlutunar (Lýðsdóttir o.fl., 2019).  
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2 Aðferðir 

Þessi ritgerð til embættisprófs í ljósmóðurfræði er fræðileg samantekt um áhrif þunglyndis á heilsu 

barnshafandi kvenna og áhrif lyfjalausra úrræða á einkenni þunglyndis meðal þessara kvenna. Fræðileg 

samantekt er kerfisbundin aðferð þar sem rannsakandi setur fram rannsóknarspurningu og áætlun um 

heimildaöflun rannsóknargreina sem hann telur að muni svara þeirri spurningu. Hann greinir og vinnur 

úr niðurstöðum rannsóknargreina og dregur þær saman í fræðilega samantekt (Polit og Beck, 2012).  

Við heimildaöflun studdist höfundur að mestu við gagnagrunnana PubMed, Cinahl og Google Scholar 

og fór heimildaröflun fram á tímabilinu janúar til maí 2019. Fljótlega var tekin ákvörðun um kaflaskiptingu 

ritgerðar og leitað var eftir rannsóknargreinum eftir hverju meðferðarrúrræði við meðhöndlun þunglyndis 

á meðgöngu. Auk þess var leitað að rannsóknargreinum og fræðilegum samantektum um þunglyndi 

almennt sem og þunglyndi á meðgöngu. Takmarkaðist leit við greinar á íslensku og ensku auk einnar 

greinar á þýsku. Heimildir og helstu leitarorð voru: Þunglyndi á meðgöngu (e. Antenatal Depression), 

Þunglyndi (e. Depression), Þunglyndislyfjanotkun (e. Antidepressant Use), Meðganga (e. Pregnancy), 

Lyfjalaus meðferðarúrræði (e. Non-Pharmacological Interventions), Athafnasemismeðferð (e. 

Behavioral Activation Therapy), Hópmeðferð (e. Group Interventions), Hreyfing (e. Exercise), Hugræn 

atferlismeðferð (e. Cognitive Behavioral Therapy), Jóga (e. Yoga), Nálastungur (e. Acupuncture), Nudd 

(e. Massage), Núvitund (e. Mindfulness), Sálfræðimeðferð (e. Psychotherapy) og Samskiptameðferð (e. 

Interpersonal Psychotherapy). Þá studdist höfundur við snjóboltaaðferð og á þann máta voru rannsóknir 

sem rímuðu við innihald verkefnis skoðaðar. Þá tók höfundur viðtal við Ástþóru Kristinsdóttur, 

sérfræðiljósmóður á Þróunarstofu Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðisins, til að fá betri innsýn í starf 

ljósmæðra í meðgönguvernd og þau meðferðarúrræði sem í boði eru á Íslandi í dag.  

Rannsóknir sem stuðst var við voru framkvæmdar víðsvegar um heiminn, en flestar 

rannsóknargreinar, sem notaðar voru við gerð þessarar fræðilegu samantektar komu frá 

Bandaríkjunum. Leitin skilaði 22 rannsóknargreinum, ýmist eigindlegum, megindlegum og blönduðum 

rannsóknum. Rannsóknirnar eru frá árunum 2003–2018 og miðaðist heimildasöfnun við það að 

rannsóknir væru ekki eldri en 10 ára en tvær rannsóknir sem notaðar voru við gerð niðurstöðukafla eru 

eldri en það.  

Við úrvinnslu gagna er mælt með því að rannsakandi setji helstu upplýsingar rannsóknargreina í töflu 

eða ramma til þess að aðstoða hann við að greina og samþætta rannsóknir á kerfisbundinn máta (Polit 

og Beck, 2012). Því gerði höfundur yfirlit yfir þær rannsóknargreinar sem skoðaðar voru og greindar við 

gerð þessarar fræðilegu samantektar. Í töflu hér að neðan má sjá yfirlit yfir þær rannsóknargreinar sem 

notaðar voru í niðurstöðukaflanum. Rannsóknir birtast í þeirri röð sem þær koma fyrir í kaflaskiptingu 

verkefnis. 
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Tafla 1. Yfirlit yfir rannsóknargreinar sem notaðar voru í niðurstöðukafla  

Höfundur, ár, nafn 
greinar, land 

Tilgangur 
rannsóknar 

Rannsóknarsnið Aðferðir og úrtak 

Dimidjian o.fl.  

(2017) 

 

A pragmatic randomized 

clinical trial of behavioral 

activation for depressed 

pregnant women. 

 

Bandaríkin 

Meta árangur 

athafnasemismeðferðar 

á þunglyndiseinkenni 

barnshafandi kvenna 

Slembin stýrð rannsókn  163 barnshafandi konur með 

þunglyndiseinkenni. Í íhlutunarhóp voru 

konur sem fengu athafnasemismeðferð 

(n=86) og samanburðarhópur fékk 

hefðbundna meðgönguvernd (n=77).  

Konur svöruðu sjálfsmatskvörðum á 

þunglyndis-, kvíða- og streitueinkennum 

fjórum sinnum yfir rannsóknartímabil, í 

upphafi meðferðar, 5 og 10 vikum síðar 

og þremur mánuðum eftir fæðingu. 

Van Lieshout o.fl. (2017) 

 

Evaluating the 

effectiveness of a brief 

group cognitive 

behavioural therapy 

intervention for perinatal 

depression. 

 

Kanada 

Meta árangur HAM 

hópmeðferðar á andlega 

heilsu þunglyndra 

barnshafandi kvenna 

Megindleg 

fylgnirannsókn án 

samanburðarhóps 

34 þátttakendur með greint alvarlegt 

þunglyndi, 20,6% þátttakenda voru 

barnshafandi og 79,4% höfðu fætt barn 

innan árs. Námskeið stóð yfir í 9 vikur. 

Við upphaf og í lok meðferðar svöruðu 

konur sjálfsmatskvörðum varðandi 

þunglyndiseinkenni, samskipti við maka, 

félagslegan stuðning og tengslamyndun 

við barn. 

Bowen o.fl.  

(2014) 

 

Antenatal group therapy 

improves worry and 

depression symptoms. 

 

Kanada 

Meta árangur 

hópmeðferðar, ýmist í 

formi núvitundar-

meðferðar eða 

samskiptameðferðar á 

kvíða- og 

þunglyndiseinkenni 

barnshafandi kvenna 

Fylgnirannsókn, árangur 

meðferða borinn saman 

38 þátttakendur, 20 konur fengu 

núvitundar hópmeðferð og 18 konur 

fengu samskiptameðferð í hóp. 6 vikna 

námskeið. Árangur meðferða borinn 

saman auk þess sem þunglyndis- og 

kvíðaeinkenni þátttakenda voru borin 

saman við einkenni þungaðra kvenna í 

hefðbundinni meðgönguvernd (N=68).  

 

Sjálfsmatskvarðar fyrir þunglyndis- og 

kvíðaeinkennum og upplifaðan 

félagslegan stuðning voru lagðir fyrir 

konur við upphaf og lok meðferðar og 

fjórum vikum eftir fæðingu.  

Demissie o.fl.  

(2011) 

 

Physical activity and 

depressive symptoms 

among pregnant 

women: the PIN3 study. 

 

Bandaríkin  

Auka þekkingu á 
tengslum hreyfingar og 
þunglyndiseinkenna 
meðal barnshafandi 
kvenna. Meta tengsl 
mismunandi hreyfingar, 
og þunglyndiseinkenna 
á meðgöngu.  

.  

 

Framsýn ferilrannsókn. 

Úrtak tekið úr stærri 

rannsókn, PIN3.  

1.220 barnshafandi konur, 26% þeirra 
með klínísk einkenni þunglyndis. 

Sjálfsmatskvarðinn CES-D notaður við 
skimun á þunglyndi auk þess sem konur 
skráðu sjálfar tímalengd og tegund 
hreyfingar.  
 
Hluti stærri rannsóknar þar sem metin 
voru tengsl hreyfingar og streitu á 
meðgöngu á tíðni fyrirburafæðinga. 

Szegda o.fl. 

(2018) 

 

Physical activity and 

depressive symptoms 

during pregnancy 

among Latina women: a 

prospective cohort 

study. 

 

Bandaríkin  

Meta hvort að 

mælanlegur munur sé á 

þunglyndiseinkennum 

síðar á meðgöngu eftir 

því hvaða tegund 

hreyfinga kona stundar 

snemma á meðgöngu. 

Framskyggn 

ferilrannsókn. Hluti af 

stærri lýðheilsurannsókn.  

820 þátttakendur af suður-amerískum 

uppruna sem sýndu þunglyndiseinkenni 

á síðari hluta meðgöngu.   

 

Tegund, tímalengd og ákefð hreyfingar 

var metin með spurningarlista auk þess 

sem konur mátu þunglyndiseinkenni sín 

snemma á meðgöngu og á síðari hluta 

meðgöngu með EPDS-

skimunarkvarðanum. 

Perales o.fl. 

(2015) 

 

Exercise during 

pregnancy attenuates 

Meta árangur 

líkamsræktar undir 

handleiðslu þjálfara á 

þunglyndiseinkenni 

Stýrð slembin rannsókn  167 þátttakendum var skipt í 

íhlutunarhóp (n=90) og samanburðarhóp 

(n=77). 

Íhlutunarhópur stundaði líkamsrækt 3x í 

viku, í um klukkustund í senn sem hófst 
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prenatal depression: a 

randomized controlled 

trial. 

 

Spánn 

andlega hraustra 

barnshafandi kvenna 

á fyrsta þriðjungi meðgöngu og lauk á 

39–40 viku meðgöngu. Tímarnir voru 

settir upp sem 5-8 mín göngu- og 

teygjuæfingar til upphitunar, 25mín af 

þolfimidansi eða styrktaræfingum á 

fótum, rassi og kvið, 10mín af 

jafnvægisæfingum, 10mín af 

grindarbotnsæfingum og lauk með 5-

8mín til líkamskælingar.  

 

Skimað var fyrir þunglyndiseinkennum 

snemma á meðgöngu og undir lok 

meðgöngu með CES-D.  

Robledo-Colonia o.fl. 

(2012) 

 

Aerobic exercise training 

during pregnancy 

reduces depressive 

symptoms in nulliparous 

women: a randomised 

trial. 

 

Kólumbía  

Meta árangur 

þolfimisæfinga á 

þunglyndiseinkenni 

barnshafandi kvenna 

Slembivalsrannsókn  74 frumbyrjur sem ekki höfðu greiningu 

á þunglyndi luku meðferð, 37 í 

íhlutunarhóp og 37 í samanburðarhóp.  

Íhlutunarhópur stundaði þolfimiæfingar 

þrisvar sinnum í viku í þrjá mánuði. Hver 

æfing samanstóð af 10 mínútna 

gönguæfingum, 30 mínútna 

miðlungserfiðum þolfimiæfingum, 10 

mínútna teygjuæfingum og 10 mínútna 

slökun í lok tímans.  

 

Skimað var fyrir þunglyndiseinkennum 

með CES-D sjálfsmatskvarðanum í 

upphafi meðferðar og eftir að meðferð 

lauk. 

Milgrom o.fl.  

(2015) 

 

Feasibility study and 

pilot randomized trial of 

an antenatal depression 

treatment with infant 

follow-up. 

 

 

Ástralía 

Meta árangur HAM 

meðferðar á þunglyndis- 

og kvíðaeinkenni og 

meta árangur meðferðar 

fyrir börn þessara 

mæðra níu mánuðum 

eftir fæðingu  

Tvær rannsóknir, sú fyrri 

var frumathugun (e. 

feasibility study) og sú 

seinni var slembin stýrð 

rannsókn 

Í frumrannsókn voru 25 þátttakendur og 

í slembivalsrannsókn voru 52 konur. 

Skipt í tvo hópa, konur sem fengu HAM 

meðferð og konur sem fengu 

hefðbundna meðgönguvernd.  

 

Námskeiðið samanstóð af átta skiptum 

og skimað var fyrir þunglyndis- og 

kvíðaeinkennum við upphaf og enda 

meðferðar, 9 vikum eftir að námskeiði 

lauk og 9 mánuðum eftir fæðingu.  

Forsell o.fl.  

(2017) 

 

Internet delivered 

cognitive behavioral 

therapy for antenatal 

depression : A 

randomised controlled 

trial. 

 

Svíþjóð 

Meta árangur HAM-

námskeiðs sem veitt var 

á veraldarvefnum á 

þunglyndiseinkenni 

barnshafandi kvenna 

með þunglyndi  

Slembin stýrð rannsókn  42 barnshafandi konur með núverandi 

alvarlegt þunglyndi, 22 þeirra fengu 10 

vikna HAM námskeið á veraldarvefnum 

og 20 fengu hefðbundna 

meðgönguvernd.  

 

Þátttakendur buðu sig sjálfir fram. 

Svöruðu sjálfsmatskvörðum á 

þunglyndiseinkennum við upphaf og lok 

meðferðar. 

 

Burns o.fl.  

(2013) 

 

A pilot randomised 

controlled trial of 

cognitive behavioural 

therapy for antenatal 

depression. 

 

Bretland 

Meta árangur HAM 

námskeiðs á 

þunglyndiseinkenni 

barnshafandi kvenna 

með þunglyndi  

Forkönnun á 

samanburðarrannsókn   

36 barnshafandi konur með þunglyndi, 

18 þeirra fengu HAM og 18 konur sem 

fengu einungis hefðbundna 

meðgönguvernd. 

Battle o.fl.  

(2015) 

 

Potential for prenatal 

yoga to serve as an 

Meta árangur og áhrif 

jógaiðkunar fyrir 

barnshafandi konur með 

þunglyndiseinkenni 

Forrannsókn, blönduð 

rannsókn  

Þátttakendur voru 34 konur sem höfðu 

fengið væg til alvarleg þunglyndistímabil 

á meðgöngu fengu 10 vikna 

meðgöngujóganámskeið.  



  

25 

intervention to treat 

depression during 

pregnancy. 

 

Bandaríkin 

Skimað fyrir þunglyndiseinkennum við 

upphaf og lok meðferðar og haft var 

samband við konurnar símleiðis um 

miðbik námskeiðs og gögnum safnað 

þannig.  

Mitchell o.fl  

(2012) 

 

Yoga reduces prenatal 

depression symptoms. 

 

Bandaríkin 

 

Meta árangur jóga á 

þunglyndiseinkenni 

barnshafandi kvenna 

með þunglyndi 

Slembin stýrð rannsókn  24 konur með greint þunglyndi, 12 konur 

í íhlutunarhóp sem iðkaði jóga og 12 

fengu foreldrafræðslunámskeið. Konur í 

íhlutunarhóp iðkuðu jóga í 20 mínútur í 

senn tvisvar í viku í 12 vikur og voru 

valdar jógaæfingar sem henta 

barnshafandi konum. 

Samanburðarhópur vór sama tíma í 

rannsóknina. 

 

Notaður var sjálfsmatskvarðinn, CES-D, 

við skimun á þunglyndiseinkennum við 

upphaf meðferðar og lok hennar. 

Newham o.fl.  

(2014)  

 

Effects of antenatal yoga 

on maternal anxiety and 

depression: a 

randomized controlled 

trial. 

 

Bretland 

Meta árangur 

jógaiðkunar á 

þunglyndis- og 

kvíðaeinkenni á 

meðgöngu 

Slembin stýrð rannsókn  59 frumbyrjur sem ekki höfðu greiningu 

á þunglyndi. 31 kona í íhlutunarhóp sem 

fékk 8 vikna námskeið í meðgöngujóga 

og 28 kona í samanburðarhóp sem fékk 

hefðbundna meðgönguvernd. 

Þátttakendur svöruðu 

sjálfsmatskvörðum á þunglyndis- og 

kvíðaeinkennum fyrir upphaf og við lok 

meðferðar.  

Field o.fl. 

(2013b) 

 

Tai chi/yoga reduces 

prenatal depression, 

anxiety and sleep 

disturbances. 

 

Bandaríkin 

Meta árangur samþætts 

Tai Chi og jóga á 

andlega líðan 

barnshafandi kvenna 

með þunglyndi 

Slembin stýrð rannsókn  92 barnshafandi konur með þunglyndi, 

46 í íhlutunarhóp sem stundaði Tai 

Chi/jóga og 46 sem fengu hefðbundna 

meðgönguvernd. Námskeið í Tai 

Chi/jóga var í 20 mínútur vikulega í 12 

vikur.  

Konur svöruðu CES-D sjálfsmatskvarða 

á þunglyndiseinkennum við upphaf og 

lok meðferðar.   

Satyapriya o.fl.  

(2013) 

 

Effect of integrated yoga 

on anxiety, depression 

and well being in normal 

pregnancy. 

 

Indland 

Meta áhrif jóga á kvíða, 

þunglyndi og vellíðan 

hraustra kvenna á 

meðgöngu  

Framskyggn slembin 

stýrð rannsókn  

96 konur voru teknar inn í rannsóknina, 

51 í jógahóp og 45 í samanburðarhóp 

sem stundaði hefðbundna líkamsrækt. 

Bæði samanburðarhópur og hópur sem 

iðkaði jóga hittust í 4–10 manna hópum 

og lærðu æfingar í 2 klukkustundir á dag 

þrjá daga vikunnar í einn mánuð. Eftir 

það fengu þær upptökur af æfingum 

sem þær áttu að fylgja og gera í 

klukkustund daglega. 

Konurnar svöruðu matskvarðar við 

upphaf inngrips og við 35 vikna 

meðgöngulengd til að meta andlega 

líðan og áhrif jóga á meðgöngu á 

andlega og líkamlega líðan kvennana. 

Manber o.fl. 

(2010) 

 

Acupuncture for 

depression during 

pregnancy: a 

randomized controlled 

trial. 

 

Þýskaland 

Meta árangur 

nálastungumeðferðar á 

þunglyndiseinkenni 

barnshafandi kvenna 

með alvarlegt þunglyndi 

Slembin stýrð rannsókn  150 barnshafandi konum sem glímdu 

við alvarlegt þunglyndi á meðgöngu var 

skipt í þrjá samanburðarhópa, 52 konur 

fengu sérhæfða nálastungumeðferð við 

þunglyndi, 49 konur fengu hefðbundna 

nálastungumeðferð og 49 konur fengu 

nuddmeðferð.  

Meðferðin voru 12 skipti sem veitt var 

yfir 8 vikna tímabil. 

Þátttakendur svöruðu matskvarða fyrir 

þunglyndiseinkennum (Hamilton Rating 

Scale) við upphaf meðferðar og fjórum 

og átta vikum eftir að meðferð lauk.  
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Ormsby o.fl.  

(2018) 

 

Women’s experiences of 

having depression 

during pregnancy and 

receiving acupuncture 

treatment—A qualitative 

study 

 

Ástralía 

Viðtöl tekin við 

barnshafandi konur með 

sögu um þunglyndi sem 

fengu 

nálastungumeðferð við 

þunglyndiseinkennum til 

að meta árangur og 

upplifun af meðferð  

Eigindleg rannsókn  Átta barnshafandi konur sem höfðu 
sögu um þunglyndi luku átta skipta 
nálastungumeðferð. Tekin voru 
djúpviðtöl við þessar konur eftir lok 
meðferðar. Viðtöl síðar þemagreind.  

Field o.fl.  

(2004) 

 

Massage therapy effects 

on depressed pregnant 

women. 

 

Bandaríkin 

 

Meta árangur nudds á 

andlega líðan 

barnshafandi kvenna 

með þunglyndi 

samanborið við árangur 

slökunarmeðferðar og 

hefðbundinnar 

meðgönguverndar 

Slembin stýrð rannsókn  84 konum sem glímdu við þunglyndi á 

meðgöngu var boðin þátttaka og fengu 

konurnar ýmist meðferð með nuddi, 

slökun eða hefðbundna 

meðgönguvernd, auk þess sem metin 

voru þunglyndis- og kvíðaeinkenni 

meðal hraustra kvenna í hefðbundinni 

meðgönguvernd og niðurstöður milli 

hópa borin saman.  

Viðurkenndir nuddarar kenndu maka 

eða nánasta stuðningsaðila konu rétt 

handtök og tækni við nudd. Eftir 

kennsluna framkvæmdi maki eða 

stuðningsaðili nuddmeðferð hjá konunni 

í 20 mínútúr vikulega í 16 vikur.  

 

Þunglyndiseinkenni kvenna metin með 

sjálfsmatskvörðun í fyrsta og síðasta 

tímanum bæði í upphafi og lok hans.  

Krusche o.fl.  

(2018) 

 

Mindfulness for 

pregnancy: A 

randomised controlled 

study of online 

mindfulness during 

pregnancy. 

 

Bretland 

Meta árangur fjögurra 

vikna 

núvitundarnámskeiðs í 

gegnum veraldarvefinn 

á geðheilbrigði kvenna 

Slembin stýrð rannsókn  185 konur voru teknar inn í rannsókn, 

107 konur í íhlutunarhóp og 78 konur í 

samanburðarhóp sem fékk aðgang að 

námskeiði eftir fæðingu barns. 

Námskeiðið var opið konum á 

veraldarvefnum í fjórar vikur og gátu 

þær nálgast efnið á þeim tíma sem þeim 

hentaði. Konur gátu nálgast skriflegar 

upplýsingar og myndskeið þar sem farið 

var yfir leidda íhugun, óformlegar og 

formlegar hugleiðsluæfingar, þeim 

kennd líkamsskimun (e. body scan), 

öndunaræfingar og að borða og hreyfa 

sig útfrá hugmyndafræði núvitundar. 

Konur svöruðu sjálfsmatskvörðum á 

þunglyndis-, streitu- og 

kvíðaseinkennum og fæðingarótta við 

upphaf meðferðar, eftir meðferð og átta 

vikum eftir fæðingu.  

Hátt brottfall þátttakenda rannsóknar, 

við lok rannsóknar voru 22 konur enn í 

íhlutunarhóp og 50 í samanburðarhóp.  

Dunn o.fl. 

(2012) 

 

Mindful pregnancy and 

childbirth: effects of a 

mindfulness-based 

intervention on women’s 

psychological distress 

and well-being in the 

perinatal period. 

 

Ástralía 

Meta árangur núvitundar 

á andlega líðan og 

vellíðan kvenna á 

meðgöngu og eftir 

fæðingu 

Blönduð rannsókn Í rannsókninni voru tíu konur sem fengu 

8 vikna námskeið í núvitund og níu 

konur í samanburðarhóp sem fengu 

hefðbundna meðgönguvernd. Af þeim 

tíu konum í íhlutunarhóp höfðu níu 

þeirra sögu um þunglyndi og/eða 

kvíðaröskun.  

 

Við upphaf og lok meðferðar og sex 

vikum eftir fæðingu svöruðu 

þátttakendur skimunarkvörðum fyrir 

kvíða, þunglyndi, beitingu núvitundar og 

samkennd og góðvild gagnvart sjálfri sér 
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(e. self-compassion). 6 vikum eftir 

fæðingu voru tekin eigindleg viðtöl við 

þátttakendur og þau þemagreind.  

Spinelli og Endicott  

(2003) 

 

Controlled clinical trial of 

interpersonal 

psychotherapy versus 

parenting education 

program for depressed 

pregnant women. 

 

Bandaríkin  

Meta og bera saman 

árangur og áhrif 

einstaklings 

samskiptameðferðar við 

hópfræðslu á 

þunglyndiseinkenni 

barnshafandi kvenna  

Stýrð meðferðarprófun 38 konur sem uppfylltu greiningarskilyrði 

á alvarlegu þunglyndi á meðgöngu tóku 

þátt í rannsókn. 21 kona fékk 

samskiptameðferð og 17 sóttu 

hópfræðslu fyrir verðandi foreldra.  

Rannsóknin var gerð meðal innflytjenda 

og hafði stærstur hluti kvenna lítið 

stuðningsnet og lifðu við bága 

félagslega stöðu. 

Báðir hópar fengu 45 mínútna vikulega 

meðferð í 16 vikur.  

Til að fá betri mynd á niðurstöður 

svöruðu þátttakendur þrennskonar 

þunglyndisskimunarkvörðum, EPDS, 

The Beck Depression Inventory and 

Hamilton Depression Rating Scale.  

Field o.fl. 

(2013a) 

 

Peer support and 

interpersonal 

psychotherapy groups 

experienced decreased 

prenatal depression, 

anxiety and cortisol. 

 

Bandaríkin 

Áhrif 

samskiptameðferðar og 

jafningjastuðnings á 

þunglyndis- og 

kvíðaeinkenni og kortisól 

borin saman 

Slembin rannsókn  44 konum með greint vægt til alvarlegt 

þunglyndi var skipt af handahófi í tvo 

hópa og hittist jafningastuðningshópur í 

20 mínútur vikulega en þær konur sem 

fengu samskiptameðferð hittust vikulega 

í klukkustund í senn í tólf vikur.  

Í samskiptameðferðarhóp var áhersla 

lögð á upplifun af meðgöngu og 

vandamál í nánum samböndum. 

Meðferðaraðili sem fengið hafði 

sérstaka færni og þjálfun í 

samskiptameðferð, var virkur 

þátttakandi í umræðum. Veitt var 

fræðsla um samskipti við maka, hvernig 

stuðlað er að uppbyggilegri tjáningu 

tilfinninga, hvernig breyta mætti hegðun, 

samskipti greind og konur hvattar til 

skýrra hreinskilinna samskipta við maka. 

  

Skimað var eftir þunglyndis- og 

kvíðaeinkennum auk þess sem kortisól í 

munnvatni var mælt fyrir og eftir 

meðferðartíma við 22 og 34 viku 

meðgöngu 
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3 Niðurstöður 

Algengt virðist vera að barnshafandi konur prófi lyfjalaus úrræði og viðbótar- og náttúrumeðferðir við 

ýmsum meðgöngukvillum. Í Bandaríkjunum árin 2006 og 2013 tjáðu 72% og 68,5% kvenna sig hafa 

reynt viðbótarmeðferð á meðgöngu en af þeim konum var aðeins 1% árið 2006 og 50% árið 2013 sem 

ræddi notkun viðbótarmeðferðar við heilbrigðisstarfsmenn. Líklegt má telja að konurnar hafi ekki séð 

tilgang í því að ræða notkun meðferðar eða þær verið áhyggjufullar yfir viðbrögðum heilbrigðis-

starfsmanna og þótt líklegt að það yrði tortryggt eða teldist mótfallið viðbótarmeðferðum á meðgöngu 

(Strouss, Mackley, Guillen, Paul og Locke, 2014). Þá virðist algengur misskilningur meðal kvenna að 

viðbótar- og náttúrumeðferðir séu flestar öruggar og þeim finnist því ekki nauðsynlegt að ræða notkun 

slíkra meðferða við ljósmóður sína eða þann heilbrigðisstarfsmann sem sinnir henni í meðgönguvernd 

(Tiran, 2017). Svo virðist vera að konur nálgist upplýsingar um viðbótar- eða óhefðbundnar meðferðir í 

gegnum veraldarvefinn, sjónvarp, tímarit eða frá fjölskyldu og vinum, en fáar fengu upplýsingar um slíkar 

meðferðir frá heilbrigðisstarfsfólki. Þær meðferðir sem virðast algengar eru nudd, hugleiðsla, jóga, 

tónlistarmeðferð, bænir, náttúrulyf og meðferð hjá kírópraktor (Strouss o.fl., 2014).  

Eigindleg rannsókn sem framkvæmd var af íslenskum ljósmóðurnema rannsakaði viðhorf, notkun og 

ráðleggingar um óhefðbundnar meðferðir fyrir barnshafandi konur meðal ljósmæðra sem starfa í 

meðgönguvernd (Margrét Unnur Sigtryggsdóttir, 2012). Samkvæmt rannsókninni er viðhorf ljósmæðra 

gagnvart óhefðbundnum meðferðum almennt jákvæð og þær myndu vilja auka notkun óhefðbundinna 

meðferða til fyrirbyggingar eða meðferðar á meðgöngutengdum kvillum. Þá voru ljósmæður sammála 

um að starfsumhverfi og einföldun í klínískum leiðbeiningum væru neikvæðir og letjandi þættir sem 

drægju úr notkun óhefðbundinna meðferða (Margrét Unnur Sigtryggsdóttir, 2012). 

Þótt ýmsar rannsóknir hafi kannað áhrif einstakra meðferða hefur engin rannsókn ennþá sýnt fram á 

hvaða meðferð hentar best við meðferð þunglyndis meðal barnshafandi kvenna, bæði til skammtíma og 

þar sem langtímaáhrif á heilsu móður og barns hafa verið tekin inn í heildarmyndina (Glover, 2014). Í 

þessum niðurstöðukafla verður farið yfir rannsóknarniðustöður á lyfjalausum meðferðarúrræðum við 

þunglyndi á meðgöngu en farið verður yfir athafnasemismeðferð, hópmeðferð, hreyfingu, hugræna 

atferlismeðferð, jóga, nálastungur, nudd, núvitund og samskiptameðferð. 

3.1 Athafnasemismeðferð  

Í stýrðri slembirannsókn sem gerð var í fjórum borgum í Bandaríkjunum voru áhrif athafna-

semismeðferðar á þunglyndiseinkenni barnshafandi kvenna skoðaðar (Dimidjian o.fl., 2017). Skimað 

var fjórum sinnum eftir þunglyndis-, kvíða- og streitueinkennum, í upphafi meðferðar, 5 og 10 vikum 

síðar og þremur mánuðum eftir fæðingu barns. Athafnasemismeðferðin var sérsniðin að þörfum 

barnshafandi kvenna með þunglyndi og notaði meðferðaraðili dæmi og verkefni sem tengdust 

meðgöngu og fyrstu mánuðum eftir fæðingu. Hver kona fékk úthlutað tíu tímum, en meðferðaraðili hafði 

þó ákveðið rými til að fjölga eða færa til tíma eftir þörfum konu (Dimidjian o.fl., 2017). 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að konur sem fengu athafnasemismeðferð höfðu marktækt 

bætt klínísk einkenni þunglyndis í öllum skimunum eftir að íhlutun hófst, auk þess sem meðferðin hafði 

meðalsterk jákvæð áhrif á einkenni kvíða og streitu sem oft fara samhliða þunglyndiseinkennum meðal 
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barnshafandi kvenna. Þremur mánuðum eftir fæðingu höfðu 41,9% kvenna sem fengið höfðu 

athafnasemismeðferð minnkuð klínísk einkenni þunglyndis samanborið við 26% kvenna sem fengið 

höfðu hefðbundna meðgönguvernd. Þá var 56,3% kvenna sem fengið höfðu íhlutun í sjúkdómshléi 

samanborið við 30,3% kvenna í samanburðarhóp. Konurnar sinntu náminu yfirleitt vel, voru ánægðar 

með meðferðina, höfðu marktækt meira virknistig og höfðu betra aðgengi að jákvæðri styrkingu í 

umhverfinu en þær sem ekki fengu meðferð. Niðurstöður rannsóknar benda til þess að 

athafnasemismeðferð fyrir barnshafandi konur sé árangursríkt meðferðarúrræði við þunglyndi á 

meðgöngu (Dimidjian o.fl., 2017).  

3.2 Hópmeðferð 

Í rannsókn Van Lieshout, Yang, Haber og Ferro (2017) var árangur 9 vikna HAM-hópnámskeiðs metinn 

meðal kvenna sem glímdu við þunglyndi á meðgöngu og eftir fæðingu. Meðal kvenna í rannsókninni 

voru 20,6% barnshafandi og 79,4% höfðu nýlega fætt barn. Niðurstöður rannsóknar voru að 79,3% 

kvenna upplifðu klínískt marktækt bætt einkenni þunglyndis á EPDS-skimunarkvarðanum og var mikil 

ánægja meðal kvennana með hópmeðferðina. Þá höfðu konurnar marktækt minnkuð 

þunglyndiseinkenni og tjáðu aukinn félagslegan stuðning, bætt samskipti við maka og bætta 

tengslamyndun móður og barns. Rannsóknin sýnir því að stutt HAM-hópnámskeið getur verið 

árangursrík í meðferð þunglyndis á meðgöngu og eftir fæðingu. Auk þess er meðferðin aðgengileg, 

auðveld í uppsetningu og kostnaðarminni en einstaklingsmeðferð (Van Lieshout o.fl., 2017). 

Bowen o.fl. (2014) vildu komast að því hvort að hópmeðferð, ýmist í formi núvitundarmeðferðar eða 

samskiptameðferðar, hefði áhrif á kvíða- og þunglyndiseinkenni barnshafandi kvenna. Meðal kvenna 

sem tóku þátt í hópmeðferð var marktæk minnkun á þunglyndis-, kvíða- og áhyggjueinkennum við lok 

meðferðar og fjórum vikum eftir fæðingu samanborið við konur sem ekki fengu meðferð, en ekki var 

munur á milli íhlutunarhópa (Bowen o.fl.,2014). Upplifun kvenna af þáttöku í hópmeðferð var almennt 

jákvæð. Nefndu konurnar meðal annars að þeim hefði þótt hópmeðferðin góð viðbót við meðgönguvernd 

og margar hefðu viljað óska þess að námskeiðið hefði haldið áfram þar til eftir fæðingu. Þá töluðu 

konurnar um kosti þess að hitta aðrar konur í sömu eða svipaðri stöðu og þær sjálfar (Bowen o.fl.,2014).  

3.3 Hreyfing  

Líkamsþjálfun og hreyfing hefur sýnt fram á jákvæð áhrif á minnkun þunglyndiseinkenna meðal 

barnshafandi kvenna sem ekki hafa greiningu á alvarlegu þunglyndi (Demissie o.fl., 2011; Perales o.fl., 

2015; Robledo-Colonia, Sandoval-Restrepo, Mosquera-Valderrama, Escobar-Hurtado og Ramírez-

Vélez, 2012). Niðurstöður rannsóknar Robledo-Colonia o.fl. (2012) voru þær að þunglyndiseinkenni 

meðal kvenna sem stunduðu þolfimiæfingar á meðgöngu minnkuðu marktækt meira en meðal kvenna 

sem fengu hefðbundna meðgönguvernd, eða um 4 stig á CES-D skala. Perales o.fl. (2015) rannsökuðu 

áhrif líkamsþjálfunar undir handleiðslu þjálfara á þunglyndiseinkenni kvenna sem ekki höfðu greiningu 

á þunglyndi en skimað var fyrir þunglyndiseinkennum snemma á meðgöngu og undir lok meðgöngu. Í 

upphafi meðgöngu var algengi þunglyndis og þunglyndiseinkenni svipuð milli samanburðar- og 

íhlutunarhóps. Undir lok meðgöngu voru þær konur sem stundað höfðu líkamsþjálfun undir handleiðslu 

þjálfara með lægri tíðni og alvarleika þunglyndiseinkenna samanborið við samanburðarhóp. Meðal 
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kvenna í samanburðarhóp var hærri skorun á þunglyndisskimunarkvarða undir lok meðgöngu auk þess 

sem þær höfðu fleiri þunglyndiseinkenni. Auk þess var þyngdaraukning barnshafandi kvenna sem 

stunduðu líkamsþjálfun marktækt minni en meðal kyrrsetukvenna. Ekki var hægt að sýna fram á 

neikvæð áhrif meðalerfiðrar líkamsþjálfunar undir handleiðslu þjálfara á útkomu móður né barns 

(Perales o.fl., 2015).  

Niðurstöður rannsókna sýna að ójafnræði í verkaskiptinu og mikið álag heimilis- og umönnunarstarfa 

innan heimilis getur aukið líkur á að barnshafandi konur þrói með sér þunglyndiseinkenni á meðgöngu 

(Demissie o.fl. 2011; Szegda o.fl., 2018). Í rannsókn Demissie o.fl. (2011) þar sem heimilisstörf og 

umönnun barna og aldraðra voru tekin inn sem hreyfing kom í ljós hærri tíðni þunglyndiseinkenna meðal 

þeirra kvenna sem sinntu slíkum störfum reglulega samanborið við konur sem ekki sinntu heimilis- eða 

umönnunarstörfum innan heimilis í jafn miklum mæli. Rannsókn Szegda o.fl. (2018) skoðaði áhrif 

hreyfingar, ýmist heimilis- og umönnunarstarfa, vinnutengdrar hreyfingar, líkamsræktar og hreyfingar 

sem samgöngumáta. Konurnar voru sjálfar beðnar um að meta tímalengd hreyfingar og undir hvaða 

flokk hreyfingin féll, 56% þess tíma sem konur vörðu í hreyfingu féll undir heimilis- og umönnunarstörf 

innan heimilis en einungis 6,4% hreyfingar var skilgreind sem líkamsrækt, en um helmingur þátttakenda 

í rannsókninni stunduðu aldrei líkamsrækt á meðgöngunni. Höfundar rannsóknar drógu þá ályktun út frá 

niðurstöðum að hreyfing á meðgöngu ein og sér hefði ekki marktæk áhrif á þunglyndiseinkenni. Auk 

þess kom í ljós að konur sem sinntu meirihluta heimilis- og umönnunarstarfa innan heimilis voru í 1,51 

sinnum meiri hættu á að þróa með sér einkenni alvarlegs þunglyndis á meðgöngu. Tegund hreyfingar 

hefur þannig mismunandi áhrif á þunglyndiseinkenni en líkamsrækt til skemmtunar er líklegust til að 

hafa verndandi áhrif á andlega líðan barnshafandi kvenna, meðan heimilis- og umönnunarstörf innan 

heimilis geti aftur á móti haft neikvæð áhrif á þunglyndiseinkenni (Szegda o.fl., 2018). 

3.4 Hugræn atferlismeðferð (HAM)  

Rannsóknir sem skoðað hafa áhrif námskeiða sem byggja á hugmyndafræði HAM á þunglyndis- og 

kvíðaeinkenni barnshafandi kvenna sýna að mikilvægt er að námskeið sé aðlagað sérþörfum 

barnshafandi kvenna (Forsell o.fl., 2017; Milgrom o.fl., 2015). Til að meta áhrif HAM á 

þunglyndiseinkenni barnshafandi kvenna hafa rannsakendur prófað ólíkar leiðir til þess að ná til hópsins, 

allt frá einstaklingsmeðferð (Milgrom o.fl., 2015), hópmeðferð (Van Lieshout o.fl., 2017), meðferð á 

veraldarvefnum (Forsell o.fl., 2017) og í heimahúsi (Burns o.fl., 2013). Allar tegundir námskeiða sýndu 

fram á marktækt minnkuð þunglyndiseinkenni meðal kvenna sem fengu HAM-námskeið samanborið við 

konur sem fengu hefðbundna meðgönguvernd (Burns o.fl., 2013; Forsell o.fl., 2017; Milgrom o.fl., 2015; 

Van Lieshout o.fl., 2017).  

Í rannsókn Milgrom o.fl. (2015) voru jákvæð tengsl á milli fjölda tíma sem kona mætti í og minnkaðra 

einkenna þunglyndis og kvíða. Auk þess kom í ljós í rannsókninni að níu mánuðum eftir fæðingu voru 

jákvæð áhrif námskeiðs á þunglyndis- og kvíðaeinkenni enn til staðar. Við mat á þunglyndiseinkennum 

eftir 10 vikna HAM-námskeið á veraldarvefnum meðal kvenna með alvarlegt þunglyndi uppfylltu 63% 

þátttakenda í íhlutunarhóp ekki lengur skilyrði fyrir greiningu á alvarlegu þunglyndi samanborið við 12% 

í samanburðarhóp (Forsell o.fl., 2017). Rannsókn mat ávinning 12 skipta HAM-námskeiðs sem veitt var 

í heimahúsi á þunglyndis- og kvíðaeinkenni barnshafandi kvenna. Við skimun á þunglyndiseinkennum 
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15 og 33 vikum eftir að meðferð hófst var hlutfall kvenna í íhlutunarhóp sem ekki uppfyllti 

greiningarskilyrði fyrir þunglyndi 68,7% og síðar 81,2% samanborið við 38,5% og síðar 35,4% hjá konum 

sem fengu almenna meðgönguvernd (Burns o.fl., 2013). Þátttakendur rannsóknar voru beðnir um að 

meta árangur og nytsemi meðferðar en ánægja með meðferðina var að meðaltali 9 af 10 mögulegum 

og 8,6 af 10 fyrir nytsemi meðferðar (Milgrom o.fl., 2015). 

3.5 Jóga 

Nokkrar rannsóknir hafa skoðað og metið áhrif jógaiðkunar á andlega líðan barnshafandi kvenna, bæði 

kvenna sem glíma við þunglyndi á meðgöngutímanum og meðal kvenna sem upplifðu andlega líðan 

sína á meðgöngu sem góða (Battle, Uebelacker, Magee, Sutton og Miller, 2015; Field, Diego, Delgado 

og Medina, 2013b; Mitchell o.fl., 2012; Newham, Wittkowski, Hurley, Aplin og Westwood, 2014; 

Satyapriya o.fl., 2013). Niðurstöður allra rannsókna benda til marktækt minni þunglyndis- og 

streitueinkenna meðal þeirra kvenna sem iðka jóga á meðgöngu heldur en þeim sem ekki iðka jóga, 

bæði meðal kvenna sem greindar voru með þunglyndi og þeirra sem tjáðu góða andlega líðan (Battle 

o.fl., 2015; Field o.fl., 2013b; Mitchell o.fl., 2012; Newham o.fl., 2014). Sýnt hefur verið fram á jákvæð 

tengsl milli fjölda klukkustunda sem varið er í jógaiðkun og bættrar andlegrar líðanar og minnkaðra 

þunglyndiseinkenna meðal barnshafandi kvenna (Battle o.fl, 2015). Samþættar jógaæfinga virðast henta 

betur en jóga sem byggir að mestu á líkamsstöðum og líkamsæfingum við meðferð þunglyndis- og 

kvíðaeinkenna meðal barnshafandi kvenna (Field o.fl., 2013b; Newham o.fl., 2014; Mitchell o.fl., 2012).  

Fyrir konur sem ekki eru greindar með þunglyndi virðist samþætt jóga einnig geta haft fyrirbyggjandi 

áhrif á að konur þrói með sér þunglyndiseinkenni á meðgöngu. Samkvæmt rannsókn Newham o.fl. 

(2004) var tíðni þunglyndiseinkenni meðal kvenna í samanburðarhóp marktækt hærri heldur en kvenna 

sem iðkuðu jóga. Niðurstöður rannsóknar Satyapriya o.fl. (2013) sýndi að meðal kvenna í íhlutunarhóp, 

sem stundaði samþætt jóga á öðrum og síðasta þriðjungi meðgöngu, voru marktækt jákvæðari áhrif á 

andlega líðan, þunglyndiseinkenni og upplifun kvenna af meðgöngunni samanborið við 

samanburðarhóp sem stundaði hefðbundnar styrktar- og liðleikaæfingar.  

3.6 Nálastungur 

Gerðar hafa verið eigindlegar og megindlegar rannsóknir á áhrif og árangur nálastungumeðferðar fyrir 

barnshafandi konur sem glíma við þunglyndi á meðgöngu (Manber o.fl., 2010; Ormsby o.fl., 2018). Í 

rannsókn Manber o.fl. (2010) kom fram að barnshafandi konur með alvarleg einkenni þunglyndis sem 

fengu sérhæfða nálastungumeðferð við þunglyndi sýndu minni þunglyndiseinkenni bæði þegar meðferð 

var hálfnuð og eftir lok meðferðar samanborið við samanburðarhópa. Einnig virðist sem nálastungu-

meðferð hafi sambærileg jákvæð áhrif á minnkun þynglyndiseinkenna samanborið við staðlaðar 

meðferðir við þunglyndi á meðgöngu (Manber o.fl., 2010).  

Í rannsókn Ormsby o.fl. (2018) var misjafnt eftir þátttakenda, sem voru konur sem glímdu við 

þunglyndi á meðgöngu, hve jákvæðar þær voru fyrir nálastungum við upphaf meðferðar. Við lok 

meðferðar tjáðu jafnvel þær sem höfðu verið tortryggnar á virkni meðferðarinnar sig hafa aðra sýn á 

nálastungumeðferð og var almenn upplifun þeirra af meðferðinni góð. Þær tjáðu bætta andlega líðan, 

minnkuð þunglyndiseinkenni og að meðferðin hafi veitt þeim styrk til að takast á við aðstæður sínar og 
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þær breytingar sem meðgöngu fylgir. Allir þátttakendur sögðu meðferðina vera endurnærandi, róandi, 

auka jákvæðni og vera áhugahvetjandi auk þess sem þeim fannst þær betur í stakk búnar til þess að 

takast á við athafnir og verkefni daglegs lífs (Ormsby o.fl., 2018). Þá tjáði meirihluti kvennanna aukna 

bjartsýni á framtíðina og að þær gætu hugsað sér að nýta sér meðferðarformið áfram eða aftur. Þá 

höfðu makar, fjölskyldumeðlimir og vinir flestra kvennana tekið eftir og opnað á umræðu við konurnar 

um jákvæðar breytingar á andlegri líðan eftir að kona hóf meðferð með nálastungum (Ormsby o.fl., 

2018).  

3.7 Nudd 

Rannsókn Field o.fl. (2004) mat árangur nuddmeðferðar meðal barnshafandi kvenna sem glímdu við 

þunglyndi á meðgöngu. Konur fengu nuddmeðferð frá maka eða stuðningsaðila í 20 mínútur vikulega í 

16 vikur og sýndi rannsóknin að ekki einungis minnkuðu líkamlegir verkir kvenna, líkt og fót- og 

bakverkir, heldur minnkuðu einnig þunglyndis- og kvíðaeinkenni. Í lok meðferðar höfðu konur sem fengið 

höfðu nuddmeðferð lægra magn kortisóls og norepinephrine og hærra magn dópamíns og serótóníns í 

þvagi en þær konur sem fengu slökun eða hefðbundna meðgönguvernd. Þessi breyting á hormónum 

getur útskýrt bætta andlega líðan kvenna.  

3.8 Núvitund  

Niðurstöður rannsókna sem metið hafa árangur meðferða, sem byggja á hugmyndafræði núvitundar á 

andlega líðan barnshafandi kvenna á þunglyndis- og kvíðaeinkenni, hafa sýnt fram á jákvæðan árangur 

íhlutunar (Bowen o.fl., 2014; Dunn, Hanieh, Roberts og Powrie, 2012; Krusche o.fl., 2018; Woolhouse 

o.fl.,2014). Í rannsókn Krusche o.fl. (2018), þar sem konur í íhlutunarhóp fengu aðgang að fjögurra vikna 

núvitundarnámskeiði á veraldarvefnum, kom fram að átta vikum eftir fæðingu var marktækur munur á 

þunglyndiseinkennum meðal kvenna sem luku meðferð og kvenna í samanburðarhóp. Þá sýndi 

námskeiðið einnig fram á jákvæð áhrif á kvíðaeinkenni og minnkaðan fæðingarótta (Krusche o.fl., 2018).  

Hópmeðferð sem byggir á hugmyndafræði núvitundar hefur einnig sýnt fram á marktækan árangur 

á minnkun þunglyndiseinkenna meðal barnshafandi kvenna (Bowen o.fl., 2014). Þátttakendur 

rannsóknar fengu kennslu í núvitund, þar sem áhersla var lögð á aðferðir til skilnings á 

meðgöngutengdum áhrifum á líkama og hugsanir, að samþykkja þessar hugsanir og að auka samkennd 

og góðvild gagnvart sjálfri sér. Í símaviðtölum við þátttakendur fjórum vikum eftir fæðingu kom fram að 

þær konur sem fengu núvitundarmeðferð sögðu sig hafa gagnast sérstaklega af því að læra 

öndunaræfingar og líkamsskimun, aðferð þar sem athygli einstaklings er beint að sérstökum 

líkamshlutum. Ekki fannst munur á milli árangurs hópmeðferðar eftir því hvort konur fengu hópmeðferð 

byggða á núvitund eða samskiptameðferð (Bowen o.fl., 2014).  

Í annarri rannsókn (Dunn o.fl., 2012) á áhrif núvitundarnámskeiðs á andlega líðan barnshafandi 

kvenna kom fram að helmingur kvenna í íhlutunarhóp upplifði merkjanlega minnkun á þunglyndis-

einkennum og 67–75% kvenna í íhlutunarhóp upplifðu merkjanlega breytingu á aukinni samkennd 

gagnvart sjálfri sér og minnkuðum streitueinkennum eftir námskeið. Meðal kvenna í íhlutunarhóp urðu 

því marktækar breytingar á þunglyndis-, kvíða- og streitueinkennum og þessar breytingar viðhéldust þar 

til eftir fæðingu barns en þessar breytingar sáust ekki meðal samanburðarhóps. Í viðtölum sex vikum 
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eftir fæðingu greindu höfundar meginþemu viðtala sem voru: „ að staldra við og hugsa“, „fyrri reynsla og 

væntingar“, „að njóta stundarinnar“, „samþykki“ og „sameiginleg upplifun“. Auk þess greindu 

þátttakendur frá því að námskeiðið hefði hjálpað þeim að takast á við það sem eftir var af meðgöngunni, 

fæðinguna og foreldrahlutverkið.  

3.9 Samskiptameðferð  

Samskiptameðferð virðist hafa marktæk jákvæð áhrif á upplifuð þunglyndis- og kvíðaeinkenni meðal 

barnshafandi kvenna (Field, Diego, Delgado og Medina, 2013a; Spinelli og Endicott, 2003). Í rannsókn 

sinni báru Spinelli og Endicott (2003) saman áhrif og árangur samskiptameðferðar og hópfræðslu á 

þunglyndiseinkenni barnshafandi kvenna sem uppfylltu greiningarskilyrði fyrir alvarlegu þunglyndi. Fyrri 

sögu um þunglyndi höfðu 73% kvenna auk þess sem 47% kvennanna höfðu orðið fyrir ofbeldi á 

barnsaldri. Samkvæmt tölfræðiprófum kom fram marktæk lækkun á þunglyndiseinkennum á öllum 

þremur matskvörðum sem lagðir voru fyrir konurnar, 60% kvenna í íhlutunarhóp samanborið við 15,4% 

meðal kvenna sem fengu hópfræðslu.  

Í rannsókn, þar sem borinn var saman hópur barnshafandi kvenna sem fengu samskiptameðferð og 

kvenna sem fengu jafningjastuðning, kom fram að í báðum hópum greindist marktækt jákvæð breyting 

á þunglyndis- og kvíðaeinkennum, auk þess sem konur mældust með marktækt lægra kortisólmagn í 

munnvatni undir lok meðferðar. Þrátt fyrir að konur sem fengu jafningjastuðning hefðu að meðaltali lægri 

félagslega stöðu, hærri stigun á þunglyndismatskvarða við upphaf meðferðar og að þeirra meðferð væri 

styttri en kvenna sem fengu samtalsmeðferð lækkuðu þunglyndis- og kvíðaeinkenni þeirra að meðaltali 

meira undir lok meðferðar (Field o.fl., 2013a). 
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4 Umræða 

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að skoða helstu lyfjalausu meðferðarúrræði sem standa 

barnshafandi konum til boða. Niðurstöður þessarar fræðilegu samantektar sýna fram á mælanlegan 

árangur óhefðbundinna meðferða við meðferð þunglyndis á meðgöngu. Þær meðferðir sem lagðar voru 

áherslur á voru athafnasemismeðferð, hópmeðferð, hreyfing, HAM, jóga, nálastungur, nudd, núvitund 

og samskiptameðferð. 

Algengi þunglyndis á meðgöngu virðist hafa farið vaxandi á undanförnum árum og áratugum, en 

einnig gæti verið að umræða og orðræða sé opnari nú en áður. Tíðni þunglyndis á meðgöngu virðist 

vera frá 6–38% eftir rannsóknum (Bennett, o.fl., 2004; NICE 2018; Olivier o.fl., 2015; Perales o.fl., 2015; 

Previti o.fl., 2014; Szegda o.fl., 2018) og því er augljóst að árangursrík snemmbúin meðhöndlun á 

vandamálinu er nauðsynleg, þar sem neikvæð áhrif þunglyndis á líðan og heilsu móður og fósturs eru 

vel þekkt (Dimidjian o.fl., 2017; Grigoriadis, 2019a; Kingston o.fl. 2014; Olivier o.fl., 2015; Rubertsson, 

Wickberg, Gustavsson og Rådestad, 2005; Stohl, Kohm og Dossett, 2015).  

Algengt er að barnshafandi konur kjósi að takast á við þunglyndiseinkenni án lyfjanotkunar vegna 

þekktra neikvæðra áhrifa lyfja á fóstrið (Battle o.fl., 2013; O’Mahen og Flynn, 2008). Niðurstöður 

rannsókna sýna fram á að ef meðferðarúrræði samræmast ekki vonum og væntingum kvenna eru konur 

ólíklegri til að fá einkenna- og sjúkdómsbata. Því getur verið áskorun fyrir konu og heilbrigðisstarfsmann 

að afla upplýsinga um lyfjalaus meðferðarúrræði og komast að niðurstöðu um örugga lyfjalausa meðferð 

við þunglyndi á meðgöngu (Dimidjian o.fl., 2017; Johansen o.fl., 2019). Algengt virðist vera meðal 

kvenna sem hætta notkun þunglyndislyfja þegar þær uppgötva þungun að sjúkdómur taki sig upp að 

nýju (Cohen o.fl., 2006; Ververs o.fl., 2006). Varhugavert getur því verið að hætta þunglyndislyfjanotkun 

á meðgöngu án þess að önnur meðferð taki við og vel sé fylgst með einkennum um endurkomu 

sjúkdóms. 

Ómeðhöndlað þunglyndi og þunglyndislyfjanotkun á meðgöngu geta haft neikvæð áhrif á þroska og 

útkomu fósturs (Dimidjian o.fl., 2017; Grigoriadis, 2019a; Kingston o.fl. 2014; Olivier o.fl., 2015; 

Rubertsson o.fl., 2005; Stohl o.fl., 2015). Rannsókn á HAM á meðgöngu mat áhrif meðferðarúrræðis á 

útkomu barns, en 9 mánuðum eftir fæðingu sýndi rannsókn fram á miðlungs og sterk tengsl við úrlausn 

verkefna, samskipti, sjálfstjórn eða hvernig barn stjórnar hegðun og tilfinningum við ákveðnar aðstæður 

(e. self-regulation) og hvernig barn bregst við streituvaldandi aðstæðum (Milgrom o.fl., 2015).  

 Rannsóknir hafa sýnt að algengt er að barnshafandi konur leiti sér upplýsinga um viðbótar- og 

óhefðbundnar meðferðir á veraldarvefnum eða hjá öðrum en heilbrigðisstarfsmönnum (Krusche o.fl., 

2018; Strouss o.fl., 2014). Meðganga nær yfir tiltölulega stuttan tíma á æviskeiði kvenna en á þessum 

tíma eru konur oft móttækilegar og opnar fyrir nýjum upplýsingum og hæfni sem hjálpar þeim að takast 

á við meðgöngu, fæðingu og foreldrahlutverkið (Krusche o.fl., 2018). Það er alltaf háð fyrri reynslu og 

sögu konu hvaða meðferðarúrræði hún geti hugsað sér að nota á meðgöngunni og hennar skoðun og 

sýn á úrræðið getur haft áhrif á útkomu og árangur meðferðar (Johansen o.fl., 2019). 

Þá geta margar hindranir verið í vegi þess að barnshafandi kona leiti sér meðferðar við andlegri 

vanlíðan á meðgöngu (Goodman, 2009). Til þess að minnka slíkar hindranir er nauðsynlegt að fjölbreytt 

úrval viðeigandi meðferðarúrræða, sem sýnt hafa árangur, standi barnshafandi konum til boða. Skortur 
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á og skert aðgengi kvenna að sálfræði- og viðbótarmeðferðum getur hindrað meðferð barnshafandi 

kvenna en oft eru slíkar meðferðar einungis aðgengilegar takmörkuðum hópi kvenna sem glíma við eða 

eru í hættu á að þróa með sér þunglyndi eða annarskonar andlega vanlíðan á meðgöngu (Krusche o.fl., 

2018). Með því að bæta aðgengi barnshafandi kvenna að árangursríkum lyfjalausum 

meðferðarúrræðum má reyna að brúa bilið á milli meðferðarþarfa konu og þeirra væntinga sem hún 

hefur (Dimidjian o.fl., 2017). 

4.1 Lyfjalaus meðferðarúrræði 

Þær rannsóknir sem höfundur fann um lyfjalaus meðferðarúrræði fyrir barnshafandi konur voru að mestu 

slembnar samanburðarrannsóknir í þeim tilgangi að meta árangur meðferðar á þunglyndiseinkenni.  

Lítið er til af rannsóknum um gagnsemi athafnasemismeðferðar fyrir barnshafandi konur sem glíma 

við þunglyndi á meðgöngu og fannst einungis ein rannsókn um efnið við gerð þessarar fræðilegu 

samantektar. Þar sem athafnasemismeðferð hefur gefið góða raun við meðferð þunglyndis og er ein 

virtra sálfræðimeðferða (Dimidjian o.fl., 2008; Martell, Dimidjian og Herman-Dunn, 2013; WHO og 

Columbia University, 2016) taldi höfundur mikilvægt að kynna meðferðarúrræðið. Dimidjian o.fl., (2017) 

rannsökuðu árangur athafnasemismeðferðar á þunglyndiseinkenni barnshafandi kvenna. Af þessum 

niðurstöðum má draga þá áætlun að meðferðin sé örugg og gagnist barnshafandi konum sem glíma við 

þunglyndi. 

Hópmeðferð við þunglyndi á meðgöngu getur haft jákvæð áhrif á andlega líðan barnshafandi kvenna 

(Bowen o.fl., 2014; Van Lieshout o.fl., 2017) en þó þarf að hafa í huga að líklegt er að 

hópmeðferðarformið henti ekki öllum, meðal annars konum sem glíma við félagsfælni. Fagaðilar geta 

verið öruggir í að kynna hópmeðferð fyrir skjólstæðingum sínum, ýmist samfara lyfjameðferð eða eina 

og sér, sem leið til þess að minnka áhyggjur og þunglyndis- og kvíðaeinkenni (Bowen o.fl.,2014). 

Undanfarin fjögur ár hefur barnshafandi konum á höfuðborgarsvæðinu verið boðin hópmeðferð við 

þunglyndi sem byggir á hugmyndafræði HAM og hefur meðferðin virst bæta andlega líðan þátttakenda 

(Ástþóra Kristinsdóttir, munnleg heimild, 17.apríl 2019). Einn helsti kostur hópmeðferðar fyrir samfélagið 

er að meðferðin er tiltölulega auðveld, örugg og kostnaðarminni en hefðbundin einstaklingsmeðferð 

(Van Lieshout o.fl., 2017).  

Hreyfing er einnig talin öruggt meðferðarúrræði fyrir barnshafandi konur sem glíma við þunglyndi á 

meðgöngu og er talin geta haft jákvæð áhrif á útkomu móður og fósturs. Hreyfing getur haft jákvæð áhrif 

á bæði líkamlega og andlega líðan og aukið vellíðan og lífsgæði barnshafandi kvenna (Demissie o.fl., 

2011; Perales o.fl., 2015). Rannsóknum ber þó ekki saman um árangur hreyfingar á einkenni þunglyndis 

og kvíða meðal barnshafandi kvenna (Demissie o.fl., 2011; Perales o.fl., 2015; Robledo-Colonia o.fl., 

2012; Szegda o.fl., 2018). Rannsóknir hafa sýnt að bestur árangur næst meðal þunglyndra barnshafandi 

kvenna þegar þær stunda líkamsrækt á sínum eigin forsendum og þegar að hreyfing er ekki hluti af 

daglegri umsýslu heimilis og/eða umönnunarstarfa innan heimilis (Demissie o.fl., 2011; Perales o.fl., 

2015; Robledo-Colonia o.fl.,2012; Szegda o.fl., 2018). Þá tengist reglubundin líkamsþjálfun minni líkum 

á óhóflegri þyngdaraukningu á meðgöngu. Óhófleg þyngdaraukning á meðgöngu getur haft áhrif á 

líkamsímynd og sjálfsöryggi kvenna og getur haft neikvæð áhrif á andlega heilsu og líðan barnshafandi 
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kvenna (Perales o.fl., 2015). Þetta samræmist öðrum rannsóknarniðurstöðum um áhrif þyngdar-

aukningar og líkamsímyndar á þunglyndiseinkenni (Mehta, Siega-Riz og Herring, 2010; Rauff and 

Downs, 2011). Áhrif hreyfingarleysis á hjarta- og æðakerfi eru þekkt auk þess sem hreyfingarleysi getur 

haft áhrif á áhuga einstaklings til að viðhalda líkamlegu, andlegu og tilfinningalegu heilbrigði sínu. 

Meðgöngukvillar líkt og þreyta og orkuleysi auk stoðkerfisverkja og líkamlegra kvilla geta verið hindrun 

fyrir því að barnshafandi kona sinni líkamsþjálfun. Finni kona fyrir einkennum þunglyndis er hún auk 

þess líklegri til að lifa óheilbrigðum lífsstíl en það getur aukið líkur á neikvæðum fylgikvillum meðgöngu 

og fæðingar og aukið á einkenni og alvarleika þunglyndis (Robledo-Colonia o.fl., 2012).  

Í stórum klínískum vinnuleiðbeiningum er sammælst um að sálfræðimeðferð, þar helst hugræn 

atferlismeðferð, ætti að vera fyrsta val við vægum til miðlungs alvarlegum þunglyndiseinkennum fyrir 

barnshafandi konur á meðgöngu (Molenaar, Kamperman, Boyce og Bergink, 2018). Samkvæmt 

rannsókn Milgrom o.fl. (2015) reyndist marktæk fylgni á milli sóttra tíma á HAM-námskeið og minnkaðra 

einkenna þunglyndis og kvíða. Af þessu má draga þá ályktun að þeir sem skipuleggi námskeið þurfi að 

fylgjast með þátttöku og tryggja meðferðarheldni þátttakenda til að stuðla að sem bestum árangri. 

Niðurstöður sýndu jafnframt fram á að þátttakendur lýstu ánægju á námskeiðinu auk þess sem þeim 

fannst námskeið gagnlegt (Milgrom o.fl., 2015). Forsell o.fl. (2017) gerðu rannsókn á alvarlega 

þunglyndum barnshafandi konum þar sem þátttakendur fengu einstaklingsmiðað HAM-námskeið á 

veraldarvefnum. Í gegnum námskeiðið var sérstök áhersla lögð á að minnka skömm og setja þunglyndi 

á meðgöngu í samhengi við lífeðlisfræðilegar og félagslegar breytingar sem verða á meðgöngu og 

muninn á milli samfélagslegra viðmiða og væntinga um hvernig konum „eigi“ að líða á meðgöngu 

samanborið við það hvernig raunveruleg líðan margra kvenna er. Skipuleggjendur námskeiðsins unnu 

markvisst að því að minnka upplifaða skömm kvenna á andlegri vanlíðan á meðgöngu (Forsell o.fl., 

2017). Til þess að draga úr hindrunum fyrir þunglyndar konur og bæta meðferðarheldni þeirra var gerð 

tilraun til að sinna HAM í heimahúsi. Niðurstöður rannsóknar voru að meðferðarheldni jókst en um leið 

lýstu meðferðaraðilar því að meðferðarsamband varð óformlegra og þeim þótti þjónustuformið meira 

krefjandi (Burns o.fl., 2013).  

Niðurstöður rannsókna benda til þess að jóga sé áhrifarík lyfjalaus leið til að minnka andlega vanlíðan 

og auka vellíðan meðal barnshafandi kvenna (Ng o.fl., 2019). Jóga hefur reynst árangursrík leið til þess 

að létta á þunglyndis- og kvíðaeinkennum fyrir einstaklinga sem glíma við alvarleg veikindi (Cabral, 

Meyer og Ames, 2011). Þá er jóga öruggt, ódýrt og aðgengilegt úrræði sem margar þungaðar konur líta 

jákvæðum augum (Ng o.fl., 2019). Meðal þeirra jákvæðu áhrifa sem jóga getur haft á heilsufar 

barnshafandi kvenna og ófæddra barna þeirra eru til að mynda minna streitustig, bættur svefn, bætt 

aðlögun og úrvinnsla streituvaldandi viðburða og minnkaðar líkur á óhóflegri þyngdaraukningu. 

Jógaiðkun getur minnkað líkur á fylgikvillum meðgöngu, minnkað líkamlega verki, aukið liðleika og styrk 

í vöðvum og liðum sem gegna mikilvægu hlutverki í fæðingu. Þá virðist sem jóga geti minnkað líkur á 

inngripum í fæðingu svo sem þörf á utanbastdeyfingu auk þess að auðvelda náttúrulega fæðingu og 

stytta fæðingartíma (Gong o.fl., 2015). Að efla andlega líðan og heilsu kvenna hefur þannig jákvæð áhrif 

á útkomu meðgöngu og fæðingar bæði fyrir móður og barn (Medforth o.fl., 2011; Ng o.fl., 2019). 

Rannsóknir hafa sýnt að samþætt jóga hentar betur konum sem glíma við þunglyndi á meðgöngu en 

jóga sem byggir eingöngu á líkamsstöðum (Field o.fl., 2013b; Newham o.fl., 2014; Mitchell o.fl., 2012).  
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Niðurstöður rannsókna benda til þess að nálastungur séu áhrifarík leið til þess að efla andlega líðan 

og auka lífsgæði kvenna sem glíma við andlega vanlíðan á meðgöngu (Guerreiro da Silva, 2007; 

Manber o.fl., 2010; Ormsby o.fl., 2018). Þeir þættir sem geta haft áhrif á ákvörðun kvenna um að reyna 

nálastungu til einkennameðferðar við þunglyndi voru meðal annars von um bætta andlega líðan, 

hvatning frá fjölskyldu og vinum og fullvissa um öryggi meðferðarinnar (Ormsby o.fl., 2018). Þátttakendur 

í rannsókn Ormsby o.fl. (2018) tjáðu tortryggni á virkni og gagnsemi nálastungumeðferðar við upphaf 

meðferðar en að meðferð lokinni tjáðu þær að meðferðin hefði verið endurnærandi, hefði róandi áhrif og 

að þeim finndist þær betur í stakk búnar til að takast á við verkefni og athafnir daglegs lífs. 

Lítið hefur verið um rannsóknir á áhrifum nudds á þunglyndiseinkenni meðal barnshafandi kvenna 

þrátt fyrir að nudd sé talin vera örugg og góð leið til þess að bæta andlega og líkamlega líðan einstaklinga 

almennt. Rannsókn Field o.fl. (2004) sýndi jákvæð áhrif nudds á andlega og líkamlega líðan 

barnshafandi kvenna. Nuddmeðferð virðist einnig hafa jákvæð áhrif á útkomu og heilsufar fósturs þar 

sem færri þátttakendur eignuðust fyrirbura og/eða léttbura.  

Núvitund sem sérsniðin er að þörfum barnshafandi kvenna getur haft jákvæð áhrif á 

þunglyndiseinkenni kvenna sem greindar eru með þunglyndi (Dunn o.fl., 2012; Krusche o.fl., 2018). 

Mikilvægt er að hafa í huga að markmið núvitundarmeðferðar er ekki að minnka einkenni andlegrar 

vanlíðanar heldur að auka sálfræðilegan sveigjanleika einstaklingsins. Með því er átt við að einstaklingur 

eykur getu sína til þess að taka ákvörðun sem byggir á hans eigin gildum þrátt fyrir þau neikvæðu 

andlegu einkenni sem hann kann að upplifa. Þrátt fyrir að það sé ekki útgefið markmið meðferðar að 

minnka einkenni andlegrar vanlíðanar hafa rannsóknir sýnt fram á að með því að auka á sálfræðilegan 

sveigjanleika einstaklings léttir oft á þessum einkennum (Dunn o.fl., 2012). Hugmyndafræði núvitundar, 

svo sem að samþykkja hugsanir og tilfinningar, staldra við og hugsa, auka skilning og þolinmæði fyrir 

sjálfri sér, einbeita sér að núinu og öndunaræfingar hafa virst hjálpa þátttakendum rannsóknar að takast 

á við meðgönguna, fæðinguna og foreldrahlutverkið (Bowen o.fl., 2013; Dunn o.fl., 2012). Þrátt fyrir að 

núvitundarnámskeið í gegnum veraldarvefinn geti verið nytsamlegt meðferðarform við þunglyndi á 

meðgöngu sýndi rannsókn á efninu að þátttökuhlutfall var lágt og brottfall hátt (Krusche o.fl., 2018). 

Stærstur hluti kvenna sem ekki luku meðferðinni hófu reyndar aldrei meðferð eða 42%. Vegna þessarar 

háu tíðni kvenna sem ekki luku meðferð er óljóst hve áreiðanlegar niðurstöður rannsóknarinnar eru en 

þær konur sem luku námskeiði voru að meðaltali marktækt eldri og tjáðu marktækt betri stuðning frá 

maka en þær sem hættu meðferð (Krusche o.fl., 2018).  

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnun og Columbia University (2016) ætti sálfræðimeðferð líkt 

og HAM eða samskiptameðferð að vera fyrsta val á meðferð fyrir barnshafandi konur eða konur með 

barn á brjósti sem glíma við miðlungs til alvarlegt þunglyndi. Niðurstöður rannsókna benda til þess að 

samskiptameðferð sé örugg og geti verið árangursrík við meðhöndlun þunglyndiseinkenna meðal 

barnshafandi kvenna auk þess sem meðferðin hefur verið notuð í forvarnarskyni með góðum árangri 

(Field o.fl., 2013a; Spinelli og Endicott, 2003).  

Af ofangreindu má sjá að öll þau lyfjalausu meðferðarúrræði sem hér hefur verið farið yfir teljast 

örugg og sýndu fram á jákvæð áhrif á þunglyndiseinkenni barnshafandi kvenna. Þrátt fyrir að þjónusta 

við barnshafandi konur á Íslandi sé almennt til fyrirmyndar benda þessar niðurstöður til þess að með því 

að auka aðgengi og fræðslu til kvenna um lyfjalaus meðferðarúrræði við þunglyndi á meðgöngu væri 
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hægt að ná bættum árangri við að minnka þunglyndiseinkenni, bæta andlega, líkamlega og félagslega 

líðan og auka heilbrigði og lífsgæði þessara kvenna og ófæddra barna þeirra.  

4.2 Mikilvægi efnis fyrir ljósmóðurfræði 

Barneignarferlið er eðlilegt lífeðlislegt ferli í lífi flestra kvenna sem mótast af tilfinningalegum og 

félagslegum þáttum. Ljósmæður styðja þetta lífeðlislega ferli og greina frávik séu þau til staðar og 

bregðast við þeim í samráði við konuna sjálfa og aðra fagaðila, ef þörf er á (Ljósmæðrafélag Íslands, 

2000). Ljósmæður eru í lykilaðstöðu til þess að meta og greina þunglyndis- og kvíðaeinkenni meðal 

kvenna sem þær sinna í meðgönguvernd. Nauðsynlegt er að gripið sé snemma inn í og konum boðin 

viðeigandi aðstoð á meðgöngunni, svo hægt sé að koma í veg fyrir neikvæð áhrif þunglyndis á heilsu 

og heilbrigði móður og fósturs (Jónsdóttir o.fl., 2017). Sýnt hefur verið fram á að um 70% kvenna sem 

glíma við þunglyndi á meðgöngu eru áfram með þunglyndiseinkenni eftir fæðingu og fyrstu ár barns 

(Kingston o.fl. 2014) en af því má sjá mikilvægi þess að viðeigandi aðstoð standi barnshafandi konum 

til boða.  

Í rannsókn Lýðsdóttur o.fl. (2014) komu í ljós sterk tengsl hás stigafjölda á EPDS-

skimunarkvarðanum við greiningu geðsjúkdóma. Því ættu ljósmæður að taka niðustöðum 

skimunarkvarðans alvarlega og meta þörf á aðkomu fleiri fagstétta, í samráði við konuna, til að tryggja 

henni viðeigandi meðferðarúrræði. Þá er mikilvægt að ljósmæður þekki til þeirra meðferðarþrepa sem 

unnið er eftir í meðgönguvernd (Mæðravernd þróunarsviðs HH, 2017). Þar sem rannsóknir hafa sýnt að 

algengt er að barnshafandi konur leiti upplýsinga hjá öðrum en heilbrigðisstarfsmönnum telur höfundur 

rétt að ljósmæður spyrji konur út í notkun á óhefðbundnum aðferðurm eða viðbótarmeðferðum og þekki 

til og virði gagnreyndar íhlutanir sem sýnt hafa fram á árangur í meðferð við þunglyndi á meðgöngu.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að sterkt stuðningsnet, góður félagslegur stuðningur og heilbrigt 

samband við maka hafi verndandi áhrif á andlega líðan kvenna (Jónsdóttir o.fl., 2016; Szegda o.fl., 

2018) en konur sem voru óánægðar í sambandi við maka eru 4,6 sinnum líklegri en aðrar til að upplifa 

andlega vanlíðan á meðgöngu (Jónsdóttir o.fl., 2016). Einnig virðist sem óánægja með skiptingu 

heimilisstarfa og mikil byrði af umönnunarstörfum innan veggja heimilis hafi neikvæð áhrif á 

þunglyndiseinkenni og andlega líðan barnshafandi kvenna. Því skiptir máli að ljósmæður afli upplýsinga 

um hvernig kona upplifi sig innan veggja heimilis með tilliti til jafnræðis verkaskiptingar, hvernig 

barnauppeldi er háttað og gæði sambands við maka og viðhafi sérstakt eftirlit með konum sem tjá slík 

vandamál. 

Með auknum fjölbreytileika og breyttri samsetningu íslensks þjóðfélags er mikilvægt að ljósmæður 

kynni sér menningu skjólstæðinga sinna, séu meðvitaðar um menningartengd viðhorf og geti leiðbeint 

þeim og veitt þjónustu sem byggir á þeim þáttum (Ljósmæðrafélag Íslands, 2000). Innflytjendur voru 

10,6% íbúa á Íslandi árið 2017 (Hagstofa Íslands, 2017) en árið 2008 voru 13,3% kvenna sem fæddu 

barn á Íslandi með erlent ríkisfang (Birna Gerður Jónsdóttir, 2010) og gera má ráð fyrir því að sú tíðni 

hafi aukist á undanförnum árum. Líklegra er að konur af erlendum uppruna skorti sterkt fjölskyldunet og 

félagslegan stuðning sem virðist konum mikilvægur á meðgöngu og hefur verndandi áhrif á andlega 

líðan þeirra (Rubertsson o.fl., 2005). Með því að auka þekkingu ljósmæðra á lyfjalausum 

meðferðarúrræðum við þunglyndi á meðgöngu er möguleiki á að veita þeim konum sem gætu haft 
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annarskonar menningartengd viðhorf til þunglyndismeðferðar, meðferð sem er líklegri til að samræmast 

þeirra menningarviðhorfum.  

4.3 Tillögur til úrbóta 

Það getur verið krefjandi að finna meðferðarúrræði sem hentar barnshafandi konu sem glímir við 

þunglyndi. Til dagsins í dag hafa ekki verið gefnar út klínískar leiðbeiningar né vinnuleiðbeiningar um 

ákvörðun á einstaklingsmiðuðum meðferðarúrræðum við meðferð þunglyndis á meðgöngu og þá vantar 

sérstaklega vinnuleiðbeiningar er snúa að lyfjalausum meðferðarúrræðum (Johansen o.fl., 2019). Í 

þessu verkefni hefur verið farið yfir rannsóknarniðurstöður á áhrifum fjölbreyttra meðferðarúrræða og 

farið yfir mögulegan ávinning þeirra. Þessi fræðilega samantekt gæti nýst við gerð vinnuleiðbeininga um 

val á meðferð við þunglyndi á meðgöngu.  

Mikilvægt gæti verið að bjóða konum sem glíma við þunglyndi upp á heilsusamtal fyrir þungun (e. 

preconception care) þar sem ljósmóðir getur veitt konu fræðslu og upplýsingar um möguleg áhrif 

þungunar á andlega líðan og um möguleg lyfjalaus meðferðarúrræði við þunglyndi sem hafa reynst 

örugg á meðgöngutíma. Einnig er nauðsynlegt að heilbrigðisstarfsmenn vinni með fordóma sem þeir 

kunna að hafa gagnvart einstaklingum sem glíma við þunglyndi og endurskoði viðhorf sín til mögulegs 

ávinnings þess að beita óhefðbundnum meðferðarúrræðum. Til að auka þátttöku og meðferðarheldni 

þunglyndra barnshafandi kvenna þarf einnig að vinna með fordóma og skömm kvennanna á eigin 

sjúkdómsástandi, þar sem að samfélagið gerir ráð fyrir því að flestar konur upplifi meðgöngu sem 

jákvætt tímabil í lífi sínu.  

4.4 Tillögur að frekari rannsóknum 

Höfundur telur mikilvægt að vinna að gerð vefnámskeiðs fyrir barnshafandi konur sem glíma við 

þunglyndi á meðgöngu. Þá væri sérstaklega fróðlegt að gera samanburðarrannsókn á ávinningi og 

útkomu þátttakenda vefnámskeiðs. Uppbygginging meðferðarúrræðis gæti byggt á rannsókn Forsell o.fl. 

(2017) á HAM-námskeiði á veraldarvefnum. Áhugavert væri að bjóða þátttakendum aðgang að 

fræðsluefni, verkefnum og handleiðslu á rafrænu formi ýmist á íslensku eða ensku. Markmiðið væri að 

ná til breiðs hóps kvenna víðsvegar um landið á ódýran og hugsanlega árangursríkan máta. Reynt væri 

að draga úr mögulegum hindrunum þess að þunglyndar barnshafandi konur sæki meðferð og sýni 

meðferðarheldni. Einnig væri áhugavert að meta áhuga íslenskra barnshafandi kvenna með væg til 

alvarleg þunglyndiseinkenni á lyfjalausum meðferðarúrræðum. 

4.5 Takmarkanir verkefnis 

Flestar rannsóknir sem skoðaðar voru við gerð þessarar fræðilegu samantektar voru slembnar stýrðar 

rannsóknir þar sem þátttakendur svöruðu sjálfir skimunarmatskvörðum fyrir þunglyndis- og 

kvíðaeinkennum og mátu á þann hátt árangur meðferðar. Áreiðanleiki slíkra rannsókna getur verið 

takmarkaður þar sem það að hljóta meðferð getur í eðli sínu verið jákvætt og þannig skekkt mat 

einstaklings á árangri íhlutunar. Meirihluti rannsókna mat árangur meðferða meðal kvenna sem glímdu 

við vægt eða miðlungsalvarlegt þunglyndi og er frekari rannsókna þörf á árangri lyfjalausra 

meðferðarúrræða fyrir barnshafandi konur sem glíma við alvarlegt þunglyndi. Þýði rannsókna var oft 

smátt og hlutfall kvenna sem kláruðu ekki meðferð var í mörgum tilfellum hátt. Af því má álykta að þær 



  

40 

konur sem kláruðu námskeið og svöruðu sjálfsmatskvarða við lok meðferðar eða eftir fæðingu séu þær 

konur sem upplifðu hvað mestan árangur meðferðar, sem aftur má ætla að geti skekkt niðurstöður. Það 

getur reynst krefjandi að rannsaka viðfangsefnið, þar sem margskonar utanaðkomandi breytur geta haft 

áhrif á árangur meðferðar, líkt og efnahagslegt ástand samfélags og samfélagsleg viðhorf. 
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5 Ályktanir  

Barnshafandi konur sem glíma við þunglyndi standa frammi fyrir erfiðri ákvörðun við val á 

meðferðarúrræði þar sem neikvæð áhrif ómeðhöndlaðs þunglyndis og þunglyndislyfjanotkunar á útkomu 

og heilbrigði móður og fósturs eru þekkt. Rannsóknir hafa sýnt fram á öryggi og góðan árangur 

lyfjalausra meðferðarúrræða við meðferð þunglyndis meðal barnshafandi kvenna. Þau lyfjalausu 

meðferðarúrræði sem skoðuð voru við gerð þessarar fræðilegu samantektar sýndu öll fram á öryggi og 

gagnsemi í meðferð þunglyndiseinkenna meðal barnshafandi kvenna. Tímabært er að afla þekkingar á 

vilja og áhuga íslenskra kvenna til notkunar óhefðbundinna meðferðaúrræða við þunglyndi á meðgöngu.  

Notkun þunglyndislyfja meðal ungs fólks á Íslandi hefur farið vaxandi á undanförnum áratug og af 

því má draga þá ályktun að hópur barnshafandi kvenna sem tekur þunglyndislyf fari einnig stækkandi. 

Með því að auka aðkomu ljósmæðra að meðferð kvenna sem eru í barneignarhugleiðingum væri 

möguleiki á að auka vitund og þekkingu kvenna á mögulegum neikvæðum áhrifum lyfjameðferðar á 

fóstur áður en þungun hefur orðið. Á þann máta gæti kona tekið upplýsta ákvörðun um val á 

áframhaldandi lyfjameðferð eða hvort henni hugnist að prófa lyfjalaus meðferðarúrræði við þunglyndi 

áður en til þungunar kemur. Rannsóknir hafa sýnt fram á að konur sem hætta þunglyndislyfjanotkun 

þegar þær uppgötva að þær eru barnshafandi eru líklegri til þess að upplifa slæma endurkomu sjúkdóms 

á meðgöngu sem oft krefst þess að þær hefji lyfjanotkun á ný. Því má sjá að með snemmkomnu inngripi 

gæti verið til mikils að vinna.  
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Agnarsdóttir, A., Eyþórsdóttir, Á., Einarsson, E., Daníelsdóttir, G., Kristjánsdóttir, H., Sverrisdóttir, K., 
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