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Útdráttur 

Fæðingarþunglyndi hefur verið mikið í umræðunni undanfarin misseri og hefur orðið mikil 

vitundarvakning í þjóðfélaginu um sálarlíf nýbakaðra foreldra. Þessi tegund þunglyndis getur 

skotið upp kollinum hjá foreldrum í kjölfar þess að þeir eignast barn. Yfirleitt er einblínt á 

mæður þegar talað er um fæðingarþunglyndi en raunin er sú að depurð og vanlíðan getur einnig 

lagst á feður. 

         Það að koma nýju lífi í heiminn er töfrandi og mögnuð upplifun fyrir flesta nýbakaða 

foreldra, hvort sem um er að ræða fyrsta barn eður ei. Mæður eru ansi merkilegar verur og ljóst 

er að þær eiga skilið skilyrðislausa aðdáun fyrir sinn veigamikla þátt í því kraftaverki sem 

barnsfæðing er. Hlutverk feðra er oftast nær að standa á hliðarlínunni og fylgjast með, sem 

hlýtur að vera magnþrungið. 

         Ástæða þess að þetta ritgerðarefni var valið, er að rannsakendum finnst þurfa að vekja 

athygli á hlutverki feðra og þeim flóknu viðfangsefnum sem kunna að fylgja því. Einnig vilja 

rannsakendur opna augu lesenda ritgerðarinnar fyrir því að nýja hlutverkið, föðurhlutverkið, 

getur tekið á sálarlíf feðra rétt eins og mæðra. 

  Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á andlega líðan feðra ekki síður en mæðra. 

Undanfarin ár hefur orðið vitundarvakning í íslensku samfélagi hvað varðar hugsanlegt 

fæðingarþunglyndi feðra. Málefnið hefur komið inn á borð landlæknis og ljóst er að þörf er á 

frekari umræðu um það. Í ritgerðinni er sjónum beint að fæðingarþunglyndi almennt. Auk þess 

er grafist fyrir um hvort og hvernig feður takast á við fæðingarþunglyndi og hverjar leiðirnar 

séu fyrir foreldra til að takast á við þann vanda. Staðalímynd karlmennskunnar er sú, að 

karlmenn eigi að harka af sér. Aftur á móti getur það reynst þungur kross að bera fyrir karlmenn 

sem takast á við flóknar tilfinningar.  

 Niðurstöður ritgerðarinnar eru að depurð og vanlíðan sem geta vaknað hjá feðrum sem 

eignast börn, hefur hlotið litla athygli. Ein af leiðunum fyrir feður til að takast á við þessar 

tilfinningar er að tjá sig í meira mæli en almennt tíðkast, enda alþekkt vandamál að karlmenn 

beri harm sinn í hljóði. 

Lykilorð: fæðingarþunglyndi, þunglyndi, feður, vanlíðan, depurð, karlmennska. 
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Abstract 

Postpartum depression has been of great discussion globally over the past years and there has 

been increased knowledge of the mental state of new parents who are undertaking a new 

responsibility in a demanding role. This particular type of depression, i.e. postpartum 

depression, can occur with parents following the birth of their child. In most cases the main 

focus is on the mothers when talking about postpartum depression but the reality is that sadness 

and distress can also torment fathers. 

         Bringing life into this world is a magical and wonderful experience for most parents, 

whether it be their first child or not. Mothers are remarkable beings and the admiration they 

deserve for bringing a new life into the world should be limitless. The role of being a father, 

standing on the sideline and not being able to help the mother, in any other way than with 

supporting is a difficult task and must in most cases be extremely dramatic. 

The reason for choosing this essay topic, is that researchers believe that the subject 

needs to be examined in greater detail and the hope is to open the readers eyes to the complex 

subjects of postpartum depression in fathers. The demanding role of fatherhood can lay heavy 

on men, just as motherhood can with women. 

The main objective of this essay is to shed light on the psychological state of fathers, as 

well as mothers. In recent years, there has been a great resurgence of discussion in the Icelandic 

soziety about postpartum depression in fathers, the matter has been addressed by health 

authorities and the need for a discussion on the matter is urgent. This essay focuses on 

postpartum depression in general, in addition to researching whether and how fathers deal with 

depressive symptoms following the birth of their child and by what manner they, as well as 

mothers, can get help. The stereotypical image of men and masculinity, is that they should 

toughen up and battle through their problems, which has proven to be a heavy burden on many 

fathers dealing with difficult emotions.  

The conclusion of this essay is that distress and sadness in fathers has been a neglected 

subjects through the years. One of the ways for fathers to deal with these difficult feelings is to 

talk about their emotions more than they have in previous years and decades, for it is clear that 

men hide their true emotions. 

 

Keywords: postpartum depression, depression, fathers, distress, sadness, masculinity. 

 
 
 

 



 

 

iii 

Þakkarorð 

Við viljum þakka fyrir þann stuðning sem okkur hefur verið sýndur við gerð þessa verkefnis. 

Sérstakar þakkir viljum við færa Dr. Sigfríði Ingu Karlsdóttur, leiðbeinanda okkar, sem er 

dósent við Háskólann á Akureyri. Hjálp hennar, leiðsögn og góð ráð hafa verið okkar 

ómetanleg.  

 Einnig þökkum við Bjarna Jónassyni, heimspekikennara við Menntaskólann á Akureyri, 

fyrir alla aðstoð, ábendingar og yfirlestur. Að lokum viljum við þakka fjölskyldum okkar fyrir 

auðsýnda þolinmæði á námstímanum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

iv 

Efnisyfirlit 

 
1. Inngangur ..............................................................................................................................1 

2. Ímynd karlmennskunnar .....................................................................................................2 

2.1 Utanaðkomandi áhrif á tilfinningalíf karlmanna ...............................................................2 

2.2  Karlmennskan og föðurhlutverkið ...................................................................................3 

3. Fæðingarþunglyndi ...............................................................................................................5 

3.1 Hvað er fæðingarþunglyndi? .............................................................................................5 

3.2 Hver geta áhrif fæðingarþunglyndis verið á foreldra og fjölskylduna í heild sinni? ........7 

3.3 Helstu meðferðarúrræði við fæðingarþunglyndi ...............................................................8 

4. Geðheilsa kynjanna .............................................................................................................11 

4.1 Sálarlíðan karla og kvenna ..............................................................................................11 

4.2 Samanburður á geðheilsu karla og kvenna .....................................................................13 

4.3 Karllægt þunglyndi .........................................................................................................18 

5. Fæðingarþunglyndi feðra ...................................................................................................21 

5.1 Er fæðingarþunglyndi feðra mýta? .................................................................................21 

5.2 Á hliðarlínunni ................................................................................................................23 

5.3 Umræðan um fæðingarþunglyndi feðra ..........................................................................25 

Lokaorð ....................................................................................................................................27 

Heimildaskrá ...........................................................................................................................28 

Myndaskrá ...............................................................................................................................37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

v 

Mynda yfirlit 

 

Mynd 1. Komur til lækna innan heilsugæslunnar eftir kyni og aldri sjúklinga.........................12 

Mynd 2. Hlutfall 18-24 ára einstaklinga sem metur andlega líðan sína....................................13 

Mynd 3. Dánarorsök sjálfsvígs og vísvitandi skaði...................................................................20 

 



 

 

1 

1. Inngangur 

 Sú stund er nýtt líf lítur dagsins ljós er nær undantekningarlaust merkilegasta og 

hamingjusamasta stund í lífi þeirra sem eignast börn. Að takast á við foreldrahlutverkið getur 

verið uppspretta mikillar hamingju en á sama tíma getur það reynst mörgum erfitt. 

Fæðingarþunglyndi (e. postpartum depression) er vandamál sem herjar á fjölmarga foreldra, 

hvort sem um fyrsta barn ræðir eða ekki. Fæðingarþunglyndi er sú gerð þunglyndis sem herjar 

á konur sem og karla, eftir að þau hafa gengið í gegnum þá lífsreynslu að fæða barn inn í þennan 

heim. 

 Tíðni þunglyndis, á Íslandi sem og annars staðar í heiminum, er algengari hjá 

kvenmönnum en hjá karlmönnum, eða allt að tvöfalt algengari. Það er staðreynd að konur leita 

sér frekar hjálpar við sálfræðilegum vandamálum, hvort sem þau vandamál tengjast fæðingu 

barns eður ei. Hins vegar liggur ljóst fyrir, að karlmenn þurfa ekki síður á sálfræðilegri aðstoð 

að halda þegar þeir verða feður og þurfa samtímis að horfast í augu við andlega vanlíðan. Oft á 

tíðum líta karlmenn svo á, að þeir séu með einum eða öðrum hætti að bregðast sjálfum sér og 

fjölskyldu sinni ef þeir viðurkenna veikleika sína. Sömuleiðis telja þeir að þeir séu á skjön við 

það sem karlmenn eiga að vera og gera. Karlmennskan, sú ímynd sem samfélög búa til og móta, 

og segja til um hvernig karlmenn eigi að vera og haga sér, getur oft reynst karlmönnum fjötur 

um fót þegar kemur að því að leita sér aðstoðar við sálfræðilegum vandamálum. Það á ekki síst 

við eftir að barn kemur í heiminn. 

 Í þessari ritgerð verður farið ofan í saumana á þeim vangaveltum sem að ofan eru 

nefndar. Reynt er að grafast fyrir um hverjar helstu ástæðurnar kunna að vera fyrir því að 

karlmenn leiti sér síður sálfræðilegrar hjálpar en konur, hvernig karlmenn takast á við 

sálfræðileg vandamál með hliðsjón af samspili kynjanna, auk fleiri spurninga sem kunna að 

vakna. 
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2. Ímynd karlmennskunnar 

 Í þessum kafla verður gert grein fyrir hugtakinu karlmennska og áhrifaþættir þess 

skoðaðir út frá samfélags- og einstaklingsmiðuðu sjónarhorni. Byrjað verður á að skoða álagið 

og þrýstinginn sem karlmennskan leggur á karlmenn, með kröfunni um að sanna sífellt stöðu 

sína sem karlmaður í samfélaginu. Því næst verður farið yfir hvernig karlmennskan og 

föðurhlutverkið samræmast karlmennsku ímyndinni og hvaða áhrif þessir tveir þættir hafa hvor 

á annan. 

  

2.1 Utanaðkomandi áhrif á tilfinningalíf karlmanna 

 Hugtakið karlmennska er ekki auðskilið og ljóst er að mismunandi manneskjur leggja 

ólíkan skilning í það. Merking karlmennskunnar er margbreytileg og hún hefur öðlast ólíkar 

birtingarmyndir gegnum aldirnar. Merkingin er ekki sú sama alls staðar í veröldinni og getur 

jafnvel verið breytileg innan samfélaga. Hugtakið nær yfir þá þætti sem einstaklingur tileinkar 

sér í þeim tilgangi að undirstrika gildi sitt og stöðu sem karlmaður í tilteknu samfélagi. Þessir 

þættir þróast með tíðaranda samfélags hverju sinni og þannig myndast ákveðin viðmið um 

hvernig karlmenn skulu vera og haga sér. Karlmenn bera sig saman við þessi samfélagslegu 

viðmið og meta karlmennsku sína út frá þeim, til að mynda líkamlega og fjárhagslega (Griffith, 

2015).           

 Karlmennska er brothætt ímynd sem erfitt er að halda við og auðvelt er að missa tökin 

á. Hún krefst stöðugs viðhalds einstaklings og það getur leitt til mikillar streitu. Eitt helsta 

einkenni karlmennskunnar er ekki endilega falið í hegðun eða smekk karlmanna, heldur í því 

að verja karlmennskuímynd sína af krafti. Sú virðing sem karlmaður fær frá samfélaginu er að 

miklu leyti fólgin í því hversu vel honum tekst að byggja upp og viðhalda þessari ímynd 

(Griffith, 2015).          

 Líkt og áður sagði, má finna mismunandi viðmót í ólíkum samfélögum gagnvart þeim 

þáttum sem flokkast undir karlmennsku og hversu eftirsóknarvert það er fyrir karlmann að lifa 

eftir þeim stöðlum sem viðhalda karlmannlegri ímynd (Griffith, 2015). Álagið sem hvílir á 

karlmönnum að fara eftir „leikreglum“ karlmennskunnar í samfélaginu, hefur þær afleiðingar 

að karlmenn fara að bera sig saman við næsta mann til að sannfæra sjálfa sig um að þeir séu að 

fylgja þessum svokölluðu „leikreglum“. Nú til dags er álagið meira en áður þar sem 

samskiptamiðlar og ótakmarkað flæði af glansmyndum á veraldarvefnum hefur aukið pressuna 

um að lifa hinu fullkomna lífi á nær öllum sviðum, hvort sem það er í námi, starfi, félagslífi, 

ástarsambandi eða í foreldrahlutverkinu. Á sama tíma hafa útlitskröfur orðið óraunhæfari. Með 

þessari þróun er orðið algengara fyrir karlmenn að leggja meiri áherslu á karlmennskustaðla, 
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sem leitt getur til kvíða og slæmrar sjálfsmyndar, því grasið virðist oft vera grænna hinum 

megin (De Jesus o.fl., 2015; Baker, 2014).        

 Áhrifaþættir í samfélaginu eins og viðhorf gagnvart femínisma, samkynhneigð og 

hlutgervingu kvenna spila stórt hlutverk í því að móta ímynd karlmennskunnar. Karlmenn sem 

eru aldir upp í samfélagi, þar sem ríkja fordómar gagnvart samkynhneigð og femínisma, geta 

fundið fyrir pressu til þess að „sanna“ stöðugt kynhneigð sína og karlmennsku með því að haga 

sér á þann hátt sem telst vera mótstæð þeirri hegðun sem gæti gefið til kynna að þeir séu ekki 

„alvöru“ karlmenn. Í raun stuðlar þessi hegðun að því að koma í veg fyrir að karlmenn teljist 

kvenlegir á einhvern hátt í augum annarra. Í slíkum samfélögum verða karlmenn ólíklegri til að 

vilja taka þátt í þeim verkum sem talin geta verið „kvenmannsverk“ og reyna frekar að halda í, 

að þeirra mati, „karlmennsku“ ímynd sína (Suwada og Plantin, 2014). 

 Karlmenn finna ekki einungis þörf fyrir að sanna eigin karlmennsku. Ef sjálfsímynd 

karlmanns er ekki byggð á góðum grunni, er hætta á að hann leiti í að lítillækka aðra í kringum 

sig í þeirri von að upphefja sjálfan sig. Þess vegna grípa karlmenn oft til meiðyrða og niðrandi 

athugasemda í garð annarra karlmanna, sem oft hafa það að markmiði að gera lítið úr 

karlmennsku þeirra sem háðið beinist að. Samlíking við kvenlega eiginleika eru iðulega notaðir 

þegar gantast er með karlmennsku og karlmenn kallaðir „kellingar“ eða þeir sagðir vera með 

kvenmannskynfæri í niðrandi tilgangi (De Jesus o.fl., 2015).  

 Í samfélögum þar sem ríkir mikið umburðarlyndi í jafnréttismálum er ekki eins mikil 

pressa á karlmenn að halda stöðugt uppi ímynd karlmennskunnar. Hugtakið karlmennska tekur 

mið af samfélagslegum viðmiðum og verður iðulega „mýkra“ þegar jafnréttisvitund í 

samfélögum er sterk og jafnframt, þegar fordómar gagnvart karlmönnum sem rekast á horn 

karlmennskunnar eru í lágmarki. Í slíkum samfélögum er ólíklegra að verkaskipting skiptist 

eftir kynjum og að því fylgi skömm að karlmaður hugsi um heimilisverk, taki jafnan þátt í 

uppeldi barna eða taki þátt í þeim verkum sem gjarnan eru kölluð „kvenmannsverk“ (Suwada 

og Plantin, 2014). 

 

2.2  Karlmennskan og föðurhlutverkið 

 Hugtakið karlmennska tekur breytingum eftir því hvar karlmaðurinn er staddur á lífsins 

leið. Þau fjölbreyttu verkefni sem karlmenn setja í forgang taka mið af þeim hlutverkum sem 

þeir takast á við hverju sinni. Karlmenn geta þurft að taka að sér hlutverk föður, maka, afa, 

sonar, vinar, nema eða launþega – og oft á tíðum mörg hlutverk í senn. Ímynd karlmennskunnar 

er oft notuð í þeim tilgangi að undirstrika að maðurinn sé í raun karlmaður, ekki óþroskaður 

strákur og ekki kvenlegur. Samfélagsleg viðmið og tíðarandi mótar umgjörð þess hvernig 
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æskilegt er fyrir karlmann að haga sér, miðað við aldur og stöðu. Á yngri fullorðinsárum (um 

tvítugt) getur þessi hegðun tengst áfengisneyslu, kynferðislegu lauslæti, árangri í skóla og 

vinsælda. Þessir þættir karlmennskunnar stuðla ekki alltaf að góðri heilsu, eða því sem telja 

mætti skynsamlegri hegðun, en aftur á móti getur karlmanni fundist þeir eftirsóknarverðir. 

Þegar karlmenn verða eldri breytast viðmiðin í árangur í starfi, efnahagslegan stöðugleika og 

þá nauðsyn að vera góður faðir og maki. Þegar menn komast á fullorðinsár takast karlmenn hins 

vegar á við að móta ímynd sína og stöðu í samfélaginu (Griffith, 2015).   

 Hvernig karlmaður byggir upp viðhorf sitt til föðurhlutverksins veltur að stórum hluta á 

því hvernig hann túlkar eftirsóknarverða eiginleika karlmennskunnar og hversu staðráðinn hann 

er í að halda uppi ímynd hennar. Þrátt fyrir að karlmennskan hafi ólíkar birtingarmyndir, þá er 

óhætt að segja að karlmenn séu nær alltaf undir þeirri pressu að lifa innan ákveðins ramma og 

feta í ákveðin fótspor (Johannsson og Andreasson, 2017).     

 Bandaríski félagsfræðingurinn Eric Anderson setti fram kenningu þar sem hann skiptir 

karlmennsku í tvo flokka, annarsvegar það sem hann kallar íhaldssama karlmennsku og 

hinsvegar það sem hann kallar meðvirka karlmennsku. Í kenningu sinni skiptir Anderson 

föðurhlutverkinu í það sem mætti kalla gamla og nýja föðurhlutverkið, hvar gamla hlutverkið 

byggir á því að viðhalda hinni gömlu staðalímynd þar sem feður vinna fyrir fjölskyldunni. Þeir 

feður sem hallast að þessu íhaldssama formi eru líklegri til að halda sér innan 

fjölskyldurammans þar sem móðirin sér að mestu leyti um húsverk og eldamennsku, ásamt 

uppeldi barna. Hins vegar sér faðirinn um að afla tekna fyrir heimilið. Menn sem aðhyllast þetta 

tiltekna form myndu oft kjósa að mæðurnar væru heimastarfandi. Þessir feður halda oft 

ákveðinni fjarlægð frá börnunum sínum og það samband sem þeir eiga við börnin sín byggist 

fremur á hugmyndinni um yfirvald en nánd (Johannsson og Andreasson, 2017).   

 Feður sem eru á öndverðu meiði við hina íhaldssömu karlmennsku í kenningu Anderson, 

myndu frekar eiga samband við maka sem byggir á jafnréttisgrundvelli, þar sem skilin á milli 

hlutverka móður og föður eru óskýrari og ekki kynjaskipt. Samband þessara feðra við börnin 

sín eru dýpri og byggð á tilfinningalegum grundvelli. Þeir taka meiri þátt í heimilisverkum og 

uppeldi barna sinna og móðirin hefur meira svigrúm til að feta sinn veg, eiga starfsferil og vinna 

utan heimilis. Þessir tveir pólar föðurhlutverksins eru tvær ólíkar birtingarmyndir karlmennsku 

feðra og á 21. öldinni verður sífellt algengara að fjölskyldur hallist meira að nýja 

fjölskylduforminu (Suwada og Plantin, 2014). 
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3. Fæðingarþunglyndi 

 Þessi kafli fjallar um fæðingarþunglyndi, hver meðferðarúrræðin við sjúkdómnum eru 

og hvaða áhrif það kann að hafa á fjölskyldur og foreldra. Fæðingarþunglyndi er sjúkdómur 

sem herjar á foreldra í kjölfar fæðingu barns, hvort sem um fyrsta barn ræðir eða ekki. Einnig 

getur umræddur sjúkdómur raskað fjölskyldumynstri og afleiðingar hans verið alvarlegar. Ýmis 

meðferðarúrræði eru í boði fyrir foreldra sem glíma við fæðingarþunglyndi, allt frá lyfjagjöf til 

samræðumeðferða. 

 

3.1 Hvað er fæðingarþunglyndi? 

Rannsóknum á fæðingarþunglyndi hefur fjölgað á síðustu árum. Í ljós hefur komið að 

tíðni fæðingarþunglyndis er svipuð og tíðni þunglyndis hjá konum almennt. Tíðni 

fæðingarþunglyndis hjá konum hefur mælst á bilinu 10-15% (Holden, Sagovsky, Cox, 1989). 

Sömuleiðis eru einkenni fæðingarþunglyndis þau sömu og hjá fólki sem glímir við alvarlegt 

þunglyndi en það sem greinir fæðingarþunglyndi frá öðru er að einkenni þess þurfa, skv. DSM-

IV-TR greiningarkerfinu, að hafa komið fram innan við mánuði fyrir barnsburð. Einkenni 

fæðingarþunglyndis geta verið fjölmörg, einna helst má nefna hvatvísi, sem lýsir sér í 

hugsunarflæði sem einstaklingur hefur ekki alltaf fulla stjórn á, atferli sem einstaklingur ræður 

illa við og fylgir oft ör hjartsláttur, aukin svitamyndun og svimi. Fram hefur komið í 

rannsóknum að tíðni þunglyndis er allt að tvisvar sinnum algengari hjá konum en hjá körlum, 

jafnt á Íslandi sem og annars staðar. Rannsóknir hafa sömuleiðis sýnt fram á að 7-13% kvenna 

veikjast af alvarlegu þunglyndi ár hvert, og er þunglyndi og fylgifiskar þess talin vera ein 

algengasta orsökin fyrir örorku kvenna (Bland, 1997; Linda Bára Lýðsdóttir, Halldóra 

Ólafsdóttir og Jón Friðrik Sigurðsson, 2008). 

         Töluverður kynjamunur er á því hvenær þunglyndi og birtingarmyndir þess gera vart 

við sig. Þunglyndi kemur oftast fyrst fram á unglingsárum en um 18 ára aldur er kynjahlutfallið 

orðið með þeim hætti, að tvöfalt fleiri konur en karlar þjást af þunglyndi. Algengt er að 

þunglyndi skjóti fyrst upp kollinum hjá konum á aldrinum 18-35, en það lífsskeið er tími mikilla 

breytinga hjá konum, og ber þar einna hæst barnseignir. Hafa þarf í huga, þegar litið er til tíðni 

þunglyndis hjá karl- og kvenmönnum, að birtingarmyndir þunglyndis eru ólíkar milli kynjanna. 

Þau einkenni sem karlmenn sýna, eiga það til að passa ekki inn í klínísk greiningarkerfi 

þunglyndis. Þeir eiga því á hættu að fá ekki rétta greiningu, öfugt við kvenmenn sem virðast 

passa betur inn í áðurnefnd klínísk greiningarkerfi (Weissman og Olfson, 1995). 

 Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því hver munurinn er á milli fæðingarþunglyndis 

annars vegar og hins almenna þunglyndis hins vegar. Aðrar lyndisraskanir geta komið fram hjá 
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konum í kjölfar barnsburðar og ber þar einna helst að nefna sængurkvennagrát (e. postpartum 

blues) og fæðingarsturlun (e. postpartum psychosis) (Jaeschke, Siwek og Dudek, 2012). 

Töluverður fjöldi kvenna er talinn upplifa sængurkvennagrát fyrstu dagana eða vikur eftir 

barnsburð, eða allt á bilinu 50-80% kvenna sem eignast hafa barn (Henshaw, 2003). Fæðing 

barns veldur því að hormónastarfsemi líkamans raskast og veldur það hormónaójafnvægi í 

líkamanum og þá gjarnan áðurnefndum lyndisröskunum. Einkenni sængurkvennagráts ná að 

jafnaði hámarki innan við viku eftir fæðingu og er gjarnan miðað við fjórða til fimmta dag eftir 

fæðingu. Einkennin eru einna helst töluverðar geðsveiflur, viðkvæmni í daglegum samskiptum 

sem oft leiðir til gráts við minnstu tilefni. Þessi einkenni ganga jafnan til baka á skömmum tíma 

en geta varað í lengri tíma, allt til tveggja vikna. Vari einkennin lengur aukast líkurnar á 

fæðingarþunglyndi til muna (Henshaw, Foreman og Cox, 2004). 

         Sængurkvennagrátur er þó, líkt og áður kom fram, tiltölulega algengur. Fæðingarsturlun 

er hins vegar sjaldgæf geðröskun sem hrjáir mun færri konur eftir barnsburð en 

sængurkvennagrátur. Fæðingarsturlun er talin hrjá eina til tvær af hverjum 1000 konum sem 

eignast barn. Einkenni fæðingarsturlunar eru alvarlegri og lýsa sér í miklum geðsveiflum, miklu 

uppnámi móður og truflunum á vitsmunalegri getu. Rannsóknir benda til þess að ofurnæmni 

mæðra fyrir dópamíni leiði til minnkunar á estrógeni, sem veldur hormónaójafnvægi og leiðir 

gjarnan til fæðingarsturlunar. Þrjár af hverjum fjórum konum sem fá fæðingarsturlun veikjast 

innan við tveimur vikum eftir barnsburð og eru alvarlegustu afleiðingar fæðingarsturlunar þær 

að móðir kann að grípa til þess að skaða sjálfa sig eða jafnvel barnið sitt (Mesut, 2018).  

         Fæðingarþunglyndi krefst, eins og önnur hugtök, nákvæmrar skilgreiningar. 

Fæðingarþunglyndi hefur verið skilgreint sem langvinnt geðlægðartímabil sem kemur í kjölfar 

barnsburðar. Samkvæmt rannsóknum virðist vera töluverður einkennamunur á þeim konum 

sem kljást við fæðingarþunglyndi og þeirra kvenna sem kljást við þunglyndi af öðrum orsökum. 

Helsti munurinn er sá, að konur sem glíma við fæðingarþunglyndi finna oft fyrir mikilli 

sektarkennd gagnvart barni sínu, þær telja sig ekki starfi sínu vaxnar, þær finna fyrir mikilli 

reiði og gráta oft, að því virðist, að ástæðulausu (Stewart og Vigod, 2016). Mæður sem glíma 

við fæðingarþunglyndi eru sömuleiðis líklegri til að glíma við kvíðaeinkenni, fá oft felmturköst 

(e. panic attack), einangrast félagslega og fá þráhyggjuköst gagnvart heilsu og vellíðan barns 

síns (Hendrick, Altshuler, Strouse og Grosser, 2000; Linda Bára Lýðsdóttir o.fl., 2008). 

  Það er mikill munur á því hversu lengi konur glíma við fæðingarþunglyndi. Það kemur 

oftast fram innan við tveimur vikum eftir barnsburð og flestar mæður vinna sig út úr því á innan 

við þremur mánuðum, eða um 25-60% kvenna. Hér um bil fjórðungur allra kvenna, eða um 15-

25%, jafna sig á innan við ári. Sé meðferðar við fæðingarþunglyndi ekki leitað, getur 
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þunglyndið sem fæðing barns veldur oft á tíðum varað í mörg ár (Kumar og Robson, 1984). 

 Í umfjöllun og rannsóknum um fæðingarþunglyndi hefur umræða um 

fæðingarþunglyndi feðra lítið verið til umfjöllunar. Það er staðreynd að feður finna oft á tíðum 

fyrir þunglyndi í kjölfar þess að eignast barn, þó svo að þeir gangi ekki með barnið sjálfir. Í 

næstu köflum verður farið betur í geðheilsu feðra og hvaða áhrif það getur haft á þá að eignast 

börn (Leung, Letourneau, Giesbrecht, Ntanda og Hart, 2017).  

 

3.2 Hver geta áhrif fæðingarþunglyndis verið á foreldra og fjölskylduna í heild sinni?  

Það ferli sem nýbakaðir foreldrar ganga í gegnum getur bæði verið tími einskærrar 

ánægju og hamingju en jafnframt tími mikilla erfiðleika. Fæðing barns er oftast nær 

hamingjusamasta augnablik foreldra og ekki að ástæðulausu. Þrátt fyrir það, getur upphaf lífs 

hjá nýfæddu barni þýtt að nýbakaðir foreldrar þurfi að takast á við erfiðleika sem þeir hafa ekki 

áður kynnst, þ.e.a.s. fæðingarþunglyndi. Fæðingarþunglyndi getur orðið til þess að mæður og 

feður missa af dýrmætum tíma við upphaf  lífs barns þeirra, tíma sem þau fá ekki aftur. Það eru 

margir þættir sem geta stuðlað að fæðingarþunglyndi foreldra, líkt og áður hefur verið nefnt, en 

félagslegir, andlegir og líkamlegir þættir, auk arfgengra þátta geta stuðlað að því að foreldrar 

finna fyrir einkennum þunglyndis þegar barn þeirra fæðist (Lusskin, Pundiak og Habib, 2007). 

             Í nýlegri rannsókn sem framkvæmd var á Íslandi, var 734 mæðrum fylgt eftir. Í þeirri 

rannsókn kom í ljós að algengi fæðingarþunglyndis tveimur til þremur mánuðum eftir fæðingu 

barns var í kringum 14% (Thome, 2000; Linda Bára Lýðsdóttir o.fl., 2008). 

Langtímarannsóknir frá nágrannalöndum okkar sýna svipaða tölfræði fæðingarþunglyndis, en 

í þeim kom í ljós að 11,1% mæðra þjáðust af fæðingarþunglyndi þrem mánuðum eftir barnsburð 

en níu mánuðum síðar hafði algengi þess aukist upp í tæplega 14%. Sú tölfræði er  svipuð þeirri 

sem rannsóknir á Íslandi hafa sýnt fram á (Rubertsson, Wichberg, Gustavsson og Radestad, 

2005). 

         Á meðan meðgöngu stendur framleiðir fylgjan gríðarlegt magn kvenhormóna, en þegar 

fylgjan er fjarlægð hríðfellur þetta hormónamagn. Uppi hafa verið hugmyndir um að þessar 

miklu hormónabreytingar, sem eiga rætur sínar að rekja til meðgöngunnar, stuðli að því að 

virkni HPA-ássins (e. hypothalamic-pituitary-adrenal axis) skerðist að einhverju leyti. HPA-

ásinn spilar stórt hlutverk í tilfinningalífi manna og berist boðefni, sem stýra tilfinningum ekki 

með réttu móti um líkamann eins og hormónabreytingar valda oft á tíðum, getur það hugsanlega 

leitt til fæðingarþunglyndis. Mæður verða berskjaldaðri fyrir fæðingarþunglyndi ef þau boðefni 

sem stýra tilfinningum berast ekki með réttum hætti um líkamann og til heilans, sérstaklega 

þegar þær hafa nýlega lokið meðgöngu. Hæfileiki mæðra til að takast á við áreiti og streitu 
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dvínar við miklar hormónabreytingar og stuðlar að því að mæður verð berskjaldaðri 

tilfinningalega að meðgöngu lokinni (Jolley, Elmore, Barnard og Carr, 2017). 

         Afleiðingar þunglyndis, hvort sem er fæðingarþunglyndis eða annars, geta verið 

alvarlegar, sérstaklega þegar þunglyndið er ekki meðhöndlað. Rannsóknir sýna fram á fylgni 

milli hegðunar og þunglyndis sem best lýsir sér í breyttri eða óvanalegri hegðun þeirra sem 

kljást við þunglyndi. Fylgni milli breyttrar hegðunar og fæðingarþunglyndis lýsir sér oft þannig 

að konur sem gengið hafa í gegnum meðgöngu, eiga það til að misnota áfengi og reykja. Hið 

sama má segja um feður sem eignast hafa barn. Afleiðingar þess að láta fæðingarþunglyndi 

vaxa óáreitt getur haft alvarlegar afleiðingar síðar á lífsleiðinni fyrir þær mæður sem upplifa 

það. Í sínum alvarlegustu myndum getur þunglyndið birst í sjálfsskaða eða því að mæður skaði 

barn sitt. Fæðingarþunglyndi getur einnig leitt af sér endurtekinn kvíða sem getur m.a. haft áhrif 

á tengsl foreldris og barns, og getur haft áhrif á hæfileika barns til að mynda tilfinningatengsl 

við annað fólk. Sé fæðingarþunglyndi og fylgifiskum þess leyft að vaxa og dafna óáreitt getur 

það einnig komið í veg fyrir líkamlegan, andlegan eða vitsmunalegan þroska barns (Kelly, 

Zatick og Anders, 2001). 

         Það liggur ljóst fyrir að fæðingarþunglyndi hefur mikil áhrif á móður og barn, hvort sem 

það er meðhöndlað eða ekki. Hins vegar hefur hlutverk föðurins og hugsanlegt 

fæðingarþunglyndi feðra lítið verið rannsakað. Áhrif fæðingarþunglyndis á móður og barn eru 

mikil, en fjölskylda samanstendur oftast af föður, móður og barni og því ljóst að faðirinn verður 

aldrei eyland. Þó eru til rannsóknir á fæðingarþunglyndi feðra. Það er mennskt að finna til með 

öðrum sem líður illa og ljóst að það veldur feðrum oft mikilli depurð, streitu og kvíða að eiga 

maka sem glímir við fæðingarþunglyndi. Rannsóknir hafa leitt í ljós að feður þjást einnig af 

fæðingarþunglyndi, sem líkt og hjá mæðrum, getur leitt til varanlegs þunglyndis sé það ekki 

meðhöndlað. Geðheilsa feðra tekur oft miklum breytingum við það að eignast barn. Feður geta 

með sama hætti og mæður þjáðst af fæðingarþunglyndi, ekki eingöngu ef móðirin þjáist af því, 

heldur einnig af þeim sökum að verða feður (Gross og Marcussen, 2017). 

 

3.3 Helstu meðferðarúrræði við fæðingarþunglyndi  

 Til eru mörg meðferðarúrræði við fæðingarþunglyndi sem eru þó mismikið notuð. Talið 

er að fjögur algengustu sálfræðimeðferðarformin fyrir fæðingarþunglyndi séu almenn ráðgjöf 

(e. general counselling), hugræn atferlismeðferð (e. cognitive-behavioural psychotherapy), 

skammtíma samskiptameðferð (e. interpersonal psychotherapy) og geðlyfjameðferð (e. 

psychodynamic therapy). Einnig eru til fleiri meðferðarform sem hafa verið minna notuð, meðal 

þeirra eru hópmeðferðir (e. group treatment) og hormónameðferðir (e. hormonal therapy) 
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(Boath og Henshaw, 2001). Hér á eftir verður fjallað nánar um þau fjögur meðferðarúrræði sem 

helst eru notuð við fæðingarþunglyndi (Sockol, Epperson og Barber, 2011).  

 Konur sem þjást af þunglyndi á meðgöngu eru mun líklegri til þess að þjást af 

fæðingarþunglyndi en aðrar konur sem ganga með barn. Undanfarin ár hefur fjöldi rannsókna 

á fæðingarþunglyndi aukist til muna. Algengi fæðingarþunglyndis hjá þunguðum konum er 

almennt talið vera 10-15% (Holden, Sagovsky, Cox, 1989). Um helmingur þeirra mæðra sem 

upplifa þunglyndi eða einkenni þunglyndis eftir fæðingu barns, hafa upplifað þunglyndi á 

meðgöngu. Það er því mikilvægt að greina þennan fyrirliggjandi vanda snemma og gera það 

auðveldara að takast á við hugsanlegt fæðingarþunglyndi. Ef þunglyndið er aftur á móti 

ómeðhöndlað hjá nýbökuðum mæðrum munu um 10% þeirra bera þess merki allt að einu ári 

eftir fæðingu barns. Stóra spurningin er hins vegar hvernig ber að takast á við vandann sem 

fylgir fæðingarþunglyndi og hvert hægt sé að leita (Malus, Szyluk, Galińska-Skok og 

Konarzewska, 2016). 

      Við smávægilegum eða lítilvægum einkennum fæðingarþunglyndis, er talið að sjálfshjálp 

með skipulögðum hætti sé oft á tíðum nægjanleg, en við erfiðari og alvarlegri einkennum 

þunglyndis þarf sérhæfðari aðstoð, t.d. samtals- eða lyfjameðferð. Mæður, jafnt og feður, ættu 

ekki undir nokkrum kringumstæðum að hika við að leita sér aðstoðar, tala við heimilislækni 

eða hjúkrunarfræðing sem geta leiðbeint við frekari og nákvæmari úrræði til að takast á við 

vandann. Það er lykilatriði að greina vandann eins fljótt og auðið er svo meðferð geti hafist sem 

allra fyrst. 

 Þegar talað er um almenna ráðgjöf (e. general counselling) er einblínt á samband 

ráðgjafa/sálfræðings og skjólstæðings. Ráðgjafi miðar að því að vinna með skjólstæðingi sínum 

á virðingafullan hátt og sýna honum fram á styrkleika sína, meðfram því að benda á hvernig 

mætti hugsanlega laga þá undirliggjandi veikleika sem skjólstæðingurinn glímir við. Í almennri 

ráðgjöf er mikilvægt að ráðgjafar/sálfræðingar gefi skjólstæðingum svigrúm til þess að tjá sig 

og gefi þeim frelsi til þess að tjá sig um allt á milli himins og jarðar sem snýr að lífi 

skjólstæðingsins. Ráðgjafi/sálfræðingur miðar að því að hjálpa skjólstæðingi sínum með því að 

benda á lausnir sem skjólstæðingurinn hefur hugsanlega ekki velt fyrir sér að væri mögulegar 

(Holden, Sagovsky og Cox, 1989). 

         Í hugrænni atferlismeðferð reyna meðferðaraðilar að leggja áherslu á að hugsanir, 

viðhorf og skoðanir einstaklinga hafi marktæk áhrif á líðan og hegðun. Hugræn atferlismeðferð 

reynir því að kortleggja hugsanamynstur og jafnframt gera sér grein fyrir því hvað veldur því 

að einstaklingur glími við geðröskun. Meðferðin gengur því út á að kenna einstaklingum 

aðferðir til að takast á við þau vandamál sem knýja að dyrum hverju sinni, aðallega með því að 



 

 

10 

umbreyta hugsunum sínum á einn hátt eða annan og þar með líðan og hegðun þeirra (Mureşan-

madar og Băban, 2015). 

        Skammtíma samskiptameðferð byggir á þeirri hugmyndafræði að sambönd og lífshættir 

einstaklinga hafi áhrif á sjúkdóma tengda skapgerð. Vanalega varir meðferðin í skamman tíma, 

eins og nafnið gefur til kynna, oftast um þrjá til fjóra mánuði. Rannsóknir benda til þess að 

meðferðarformið sé áhrifaríkt við ýmsum geðrænum sjúkdómum og leitt hefur veri í ljós að 

meðferð sýni bata geðsjúkdóma hjá fólki á öllum aldursbilum. Markmið meðferðarinnar má 

segja að sé að aðstoða einstaklinga við að bæta mannleg samskipti. Það  getur oft á tíðum 

hjálpað fólki á eldri aldursbilum, vegna þess að félagsleg einangrun veldur oft mestri vanlíðan 

hjá þeim (Huibers o.fl., 2015). 

         Lyfjameðferð fyrir þær mæður sem kljást við fæðingarþunglyndi er sú meðferð sem 

hefur sætt hvað mestri gagnrýni af ofangreindum meðferðarúrræðum. Rannsóknir hafa verið 

tvístíga hvað varðar lyfjagjöf fyrir mæður. Sérstaklega ber rannsakendum ekki saman um hvort 

lyfjagjöf hafi áhrif á barn þegar um meðgönguþunglyndi er að ræða, eða hvort það hafi áhrif á 

brjóstagjöf eftir fæðingu barns. Lyfjameðferðin fyrir fæðingarþunglyndi er oftast sú sama og 

fyrir annað þunglyndi. Þau þunglyndislyf sem hvað víðast eru notuð eru Selective serotonin 

reuptake inhibitors (SSRIs), sem breyta heilastarfseminni með þeim hætti að magn seretónins 

eykst, en þessi lyf eru talin þau öruggustu við þunglyndi, hvort sem er fyrir meðgöngu- eða 

fæðingarþunglyndi (Fitelson, Kim, Baker og Leight, 2011). SSRI lyfin flokkast sem 

geðdeyfðarlyf og þau eru með fyrstu lyfjum sem einstaklingar fá við vægu eða miðlungs 

þunglyndi. Ástæða þess að varast ber að notast við önnur lyf við upphaf þunglyndismeðferðar 

er sú að aukaverkanir af SSRI lyfjum eru minni en af öðrum eldri lyfjum, en það er vitaskuld 

persónubundið hvernig einstaklingar bregðast við lyfjunum. Það hefur þó reynst árangursríkast 

að notast við báðar meðferðir í senn, þ.e.a.s. viðtalsmeðferðir samhliða lyfjagjöf af einhverjum 

toga. Lyfin er að einhverju leyti fljótvirkari, en það hefur eins og áður segir, gefið góða raun að 

notast við báðar meðferðir samhliða. Ljóst má þykja, að sjúklingur sem þarf lyf af einum eða 

öðrum toga að halda, þarf sömuleiðis á einhverskonar samtalsmeðferð að halda (Olgiati, Bajo, 

Bigelli, De Ronchi og Serretti, 2012; Glover o.fl., 2015).  

 Hlutir eins og svefn og rútína, sem kunna að hljóma einfaldir í eyrum margra, eru 

gríðarlega mikilvægir fyrir nýbakaða foreldra sem skyndilega þurfa að takast á við nýtt 

svefnmynstur sem þau hafa ekki áður þekkt. Hreyfing og hollt mataræði stuðla ekki síður að 

góðri andlegri heilsu, því sál er lítið án líkama. Þessir hlutir teljast til óhefðbundna meðferða 

sem teljast mikilvægar fyrir sálarlífið og getur einfaldað okkur lífið (Anderson og Shivakumar, 

2013).  
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4. Geðheilsa kynjanna 

 Í kafla þessum verður ólík birtingarmynd andlegra kvilla skoðuð og tölfræðilegur munur 

geðrænna vandamála hjá karlmönnum og konum, auk þess sem settur er fram samanburður á 

milli kynja og þjóða. Rýnt er í geðheilbrigði karlmanna, gert er grein fyrir mun á lífslíkum 

kynjanna og áhættuhegðun karlmanna sem getur leitt til ótímabæra dauðsfalla. Að lokum er 

fjallað um hvernig karlmennskan hefur neikvæð áhrif þegar vanlíðan herjar á karlmenn í 

sambandi við að leita sér aðstoðar og tjá tilfinningar sínar, karllægt þunglyndi og sjálfsvíg. 

 

4.1 Sálarlíðan karla og kvenna 

Geðheilsa er eitt það mikilvægasta sem einstaklingur hefur en hún er ekki sjálfgefin og 

þarfnast mikillar og stöðugrar aðhlynningar. Geðrænar raskanir geta verið af ýmsum toga og 

geta háð einstaklingum á mismunandi vegu, ýmist langvarandi eða skammvinnum (Sigrún 

Daníelsdóttir, Védís Helga Eiríkdóttir og Salbjörg Bjarnadóttir, 2017). 

 Samkvæmt skýrslu OECD glíma 17% íbúa á Íslandi við geðrænar raskanir af 

einhverjum toga. Þetta hlutfall er í takt við önnur Evrópuríki þar sem meðaltalið er 16,6%, en 

þunglyndi (4%) og kvíði (5%) eru algengustu geðrænu kvillarnir á Íslandi. Ætla má að 

þunglyndi hafi færst í aukana hjá ungu fólki á aldrinum 18-24 ára ef tekið er mark á 

þunglyndislyfjanotkun, en dagskömmtum hefur fjölgað töluvert á síðustu árum. Árið 2011 voru 

skilgreindir dagskammtar 45 á hverja 1000 íbúa á Íslandi en þeim fjölgaði í 73 skilgreinda 

dagskammta á hverja 1000 íbúa árið 2016. Þó svo að Ísland sé á sama stað og önnur Evrópuríki 

varðandi algengi þunglyndis, þá er þunglyndislyfjanotkun hér á landi töluvert meiri. Ef ljósinu 

er beint enn frekar að ungu fólki, nú á aldrinum 15-24 ára, þá fengu 137 af hverjum 1000 

uppáskrifaðan skammt þunglyndislyfja að minnsta kosti einu sinni árið 2015. Sé það borið 

saman við nágrannaþjóðir Íslendinga, má sjá að hlutfallið í Danmörku var 31 af hverjum 1000 

og í Noregi var það 53 af hverjum 1000 íbúum (Nomesco, 2016). Út frá þessum niðurstöðum 

má sjá að 13,7% ungmenna á Íslandi fengu í það minnsta einu sinni skrifað upp á þunglyndislyf 

árið 2015 en í Danmörku var hlutfallið 3,1% og í Noregi 5,3% (Guðrún Kristín Guðfinnsdóttir, 

2018). 

 Rannsóknir sýna að konur eru allt að 1,7 sinnum líklegri en karlmenn að þróa með sér 

þunglyndi eða kvíða, en þó ber að taka með í reikninginn að birtingarmynd þunglyndis og kvíða 

hjá körlum er önnur og þeir eru ólíklegri bæði til að tala um líðan sína og leita sér aðstoðar 

(Guðrún Kristín Guðfinnsdóttir, 2018). 
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Hér að neðan má sjá súlurit sem sýnir vel kynjamuninn þegar kemur að því að leita sér 

sérfræðiaðstoðar. 

 
Mynd 1. Komur til lækna innan heilsugæslunnar eftir kyni og aldri sjúklinga 2005-2015. 

(Hagstofa Íslands, 2015) 

 

 Á súluritinu má sjá að konur eru mun gjarnari á að leita til læknis en karlmenn í öllum 

aldurshópum. Þó þarf að taka með í myndina að þetta misræmi má að hluta til útskýra með 

meðgöngutímabili kvenna þar sem læknisheimsóknir verða tíðari en ella (Baker o.fl., 2014).

 Þegar litið er á rannsóknina Heilsa og líðan Íslendinga sem framkvæmd var af Embætti 

landlæknis, þar sem rýnt er í líðan ungmenna á aldrinum 18-24 ára á árunum 2007, 2009, 2012 

og 2016, má sjá að líðan fer hrakandi hjá ungu fólki en þó meira hjá ungum karlmönnum heldur 

en konum. Hafa þarf þó til hliðsjónar að í þessari rannsókn var notast við sjálfsmat þar sem 

einstaklingar voru beðnir um að meta eigin líðan en ekki við mat sérfræðinga, til dæmis 

sálfræðinga. Í úrtakinu voru 8000 einstaklingar á aldrinum 18-24 ára sem beðnir voru um að 

meta andlega líðan sína en á þessum níu árum sem rannsóknin stóð yfir, hafði hlutfall þeirra 

sem töldu líðan sína vera sæmilega eða slæma, farið úr 16,8% árið 2007 en í 36,2% árið 2016 

(Elva Gísladóttir, Gígja Gunnarsdóttir, Hólmfríður Þorgeirsdóttir og Sigrún Daníelsdóttir, 

2017). 

 Þar sem um sjálfsmat er að ræða í þessari rannsókn þarf að taka tillit til þátta sem gætu 

haft áhrif á niðurstöðurnar og muninn á milli ára. Einn þessara þátta er að á síðustu árum hefur 

verið opnað á umræðuna um andlega heilsu og ýmis verkefni og átök hafa reynt að hafa áhrif á 

skömmina sem hefur fylgt því að glíma við geðræn vandamál á borð við þunglyndi og kvíða. 

Á veraldarvefnum hafa farið af stað byltingar á borð við Metoo, Ég er ekki tabú og nú nýverið 

hefur Stígamót staðið fyrir Sjúk ást. Allar þessar byltingar hafa haft það að markmiði, með 
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einum eða öðrum hætti, að opna á umræðu um vanlíðan. Það gæti hafa skilað sér í rannsókninni 

Heilsa og líðan Íslendinga að ungmenni eru líklegri til að þora að tjá sig um að þeim líði ekki 

vel (Sigrún Daníelsdóttir o.fl., 2017). 

 Á töflunni hér að neðan má sjá hversu stórtæk aukning er hjá karlmönnum sem meta 

andlega heilsu sína sæmilega eða slæma, en velta má fyrir sér þeirri spurningu hvort þróunin sé 

sú að hlutfall ungra karlmanna sem líður illa sé vaxandi með þessum hætti eða hvort raunin sé 

sú að karlmenn eru líklegri til þess að tjá vanlíðan sína í dag heldur en fyrir 10 árum (Sigrún 

Daníelsdóttir o.fl., 2017). 

 

 
 
Mynd 2. Hlutfall 18-24 ára einstaklinga sem metur andlega líðan sína sæmilega eða slæma. Árin 

2007-2016. Greint er eftir kyni.  

(Sigrún Daníelsdóttir o.fl., 2017) 

 

4.2 Samanburður á geðheilsu karla og kvenna 

Þegar andleg vanlíðan gerir vart við sig virðast karlmenn eiga erfiðara með að skilja 

líðan sína og leyfa henni að koma fram á yfirborðið. Þeir leita sér því síður hjálpar en konur. 

Ýmsar rannsóknir sem gerðar hafa verið á andlegri heilsu og bjargráðum kynjanna, meðal 

annars í Bandaríkjunum og Vestur-Evrópu, hafa leitt í ljós að karlmenn eiga það til að bregðast 

öðruvísi við en konur við neikvæðri lífsreynslu eða ákveðnum aðstæðum sem leiða til uppnáms. 

Í þessum rannsóknum er lögð fram sú tilgáta að rótgróin gildi karlmennsku ali af sér 

samfélagslega ímynd sem geri kröfu til karlmanna um að halda uppi hörðu yfirborði 

karlmennskunnar. Karlmenn læra ákveðnar hegðunarreglur þegar þeir alast upp með því að 

fylgjast með öðrum karlmönnum sem leggja línurnar um hvað skal gera og hvað ekki. Þeir sjá 
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hvers konar hegðun er samfélagslega samþykkt fyrir þeirra hlutverk og hvaða hegðun er litin 

hornauga eða gagnrýnd af öðrum fyrir að þykja ekki passa inn í kassa karlmennskunnar (Price, 

Gregg, Smith og Fiske, 2015; Chuick o.fl., 2009).  

 Mörg vandamál karlmanna eiga líklega frekar rætur að rekja til 

karlmennskuhlutverksins sem samfélagið mótar, fremur en til þess líffræðilega kyns sem þeir 

tilheyra. Dæmi má nefna um tilfinningalega einangrun sem er mun algengara vandamál hjá 

körlum, en þó er hún einnig þekkt hjá konum. Það bendir til þess að takmörkuð djúp 

tilfinningatengsl einstaklings sé frekar afsprengi mismunandi kynjahlutverka og staðalímynda 

en genatengdra þátta (Helgason, Dickman, Adolfsson og Steineck, 2009). 

 Heilsufar karlmanna er um nær allan heim talsvert verra en almennt er hjá konum ásamt 

því að lífslíkur kvenna eru töluvert hærri. Þrátt fyrir þennan mun á heilsufari kynjanna er margt 

ábótavant þegar kemur að því að vekja athygli á vandamálinu á heimsvísu. Þó að staðreyndin 

um að karlmenn búi við verri heilsu en konur hafi verið staðfest úr ýmsum mismunandi áttum 

þá ber lítið á tillögum um úrlausnir í stefnumótun heilbrigðisstétta (Baker o.fl., 2014). 

 The Global Burden of Disease framkvæmdi rannsókn fyrir The Institute for Health 

Metrics and Evulation árið 2010 þar sem skoðaðar voru lífslíkur karla og kvenna frá árinu 1970 

til ársins 2010. Lífslíkur kvenna voru hærri allan tímann á meðan þessari rannsókn stóð en á 

þessum 40 árum jukust lífslíkur kvenna úr 61,2 ári í 73,3 ár á meðan lífslíkur karlmanna uxu úr 

56,4 árum í 67,5 ár. Þessar niðurstöður leiða í ljós að bilið á milli lífslíkna kynjanna óx á þessum 

40 árum og var meira árið 2010 þegar skýrslan var gefin út heldur árið 1970 þegar mælingar 

hófust. Konur lifðu að meðaltali 4,8 árum lengur en karlmenn árið 1970 en árið 2010 varð 

munurinn sá að konur urðu að meðaltali 5,8 árum eldri en karlmenn (Jamison, 2013). 

 Hvernig er hægt að útskýra þennan staðbundna mun á milli kynjanna? Samkvæmt 

skýrslunni Social Determinants of Health sem var gefin út af WHO (World Health 

Organization) eða alþjóðaheilbrigðisstofnuninni í Evrópu eru ákveðnir áhrifaþættir sem stuðla 

að slæmum lífslíkum karlmanna. Þar má nefna að karlmenn sinna fremur atvinnugreinum sem 

auka líkur á líkamlegu niðurbroti. Þeir komast frekar í snertingu við ýmis eiturefni en ekki síður 

karlmennskulega þætti í tengslum við áhættuhegðun, fífldirfsku, áfengis- og tóbaksnotkun og 

slæmra lífshátta. Heilsufarsvenjur verða fyrir áhrifum karlmennskunnar sem leiðir til þess að 

karlmenn eru ólíklegri en konur til þess að leita sér aðstoðar læknis eða sálfræðings þegar þeir 

veikjast eða slasast. Þegar þeir síðan leita sér aðstoðar, oftast seint og um síðir, eru þeir ólíklegri 

til að gefa skýra lýsingu á einkennum sjúkdóma eða veikinda og fá því síður meðferð við hæfi 

(Hawkes og Buse, 2013). 
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 Árið 2010 létust 3,14 milljónir karlmanna í heiminum þar sem dánarorsök var tengd 

misnotkun áfengis á móti 1,72 milljónum kvenna. Misnotkun áfengis og annarra efna flokkast 

undir áhættuhegðun gegn heilsufari og því er óhætt að álykta að tilhneigð karlmanna til 

áhættuhegðunar sé áhrifaþáttur tíðari dauðsfalla karlmanna. Fyrir marga karlmenn er 

áfengisdrykkja þáttur af karlmennskuímynd. Sem dæmi má nefna rannsókn sem gerð var meðal 

karlmanna í Rússlandi sem leiddi í ljós að mikil drykkja sterks áfengis undirstrikaði stöðu 

karlmennskunnar meðal verkamannastéttarinnar og hélt uppi ímynd um að vera það sem kalla 

mætti „alvöru karlmaður“ (Hinote og Webber, 2012). 

 Sem dæmi um þennan mismun milli kynja, má nefna rannsókn sem framkvæmd var í 

Englandi á árunum 2008 og 2009 sem sýndi fram á að munurinn á notkun heilbrigðisþjónustu 

kynjanna er mestur á aldrinum 20-44 ára sem er algengasti barneignaaldur kvenna (Baker o.fl., 

2014). 

 Karlmenn nýta almennt illa þann sálfræðilega stuðning sem boðið er upp á í 

heilbrigðisstofnunum þegar þeir glíma við ýmis konar sjúkdóma. Rannsókn sem framkvæmd 

var í Svíþjóð á karlmönnum á aldrinum 50-80 ára leiddi í ljós að algengt var að þeir höfðu 

engan félagslegan stuðning að baki og sóttu hann ekki í heilbrigðisstofnanir. Í úrtakinu voru 

866 karlmenn þar sem helmingur þeirra var valinn af tilviljun en helmingur var valinn úr 

sérstöku úrtaki karlmanna sem höfðu barist við krabbamein innan við tveim árum frá 

framkvæmd rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar sýndu að einn af hverjum fimm karlmönnum 

leitaði ekki til annars aðila til stuðnings. Af þeim karlmönnum sem áttu maka leitaði aðeins 

einn af hverjum tíu stuðnings til einhvers annars en maka, þrír af hverjum tíu karlmönnum í 

sambúð þóttu þeir ekki geta leitað til maka síns. Í ljós kom að þeir karlmenn sem höfðu ekki 

aðila til að styðjast við voru verr að staddir andlega þegar þeir voru bornir saman við þá sem 

nutu stuðnings (Helgason o.fl., 2009). 

Karlmenn eru mun gjarnari á að treysta aðallega á þann stuðning sem þeir fá frá maka 

sínum og jafnvel þeir karlmenn sem eru einstæðir eru tregir til að þiggja faglega sálaraðstoð. 

Þetta getur skapað mikið álag fyrir sambýliskonu eða eiginkonu karlmanns sem glímir við 

andleg veikindi. Konan þarf þá bæði að styðja við eiginmann sinn og takast á við eigin áhyggjur. 

Álagi konunnar gæti verið létt til muna ef karlmaðurinn myndi leita til fagaðila fyrir andlegan 

stuðning. Þar með væri ekki með sagt að hún myndi ekki veita karlmanninum stuðning heldur 

væri álaginu dreift og þannig gætu aðstæður orðið viðráðanlegri. Konan hefði einnig meira 

svigrúm til að hlúa að eigin bata. Á síðari árum hefur ítrekað verið reynt að fá fleiri karlmenn 

til að nýta betur sálfélagslegan stuðning, meðal annars með því að kalla starfsemina eitthvað 

annað en stuðning t.d. „hagnýta ráðgjöf“ eða „námskeið“. Jafnvel þó svo að þessi námskeið 
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innihaldi að mestum hluta það sama og það sem kalla mætti sálfræðilegan stuðning, þá virðist 

vera að karlmenn séu gjarnari til að nýta sér stuðning sé hann kallaður „hagnýt ráð“. Það sýnir 

að það skiptir máli hvað hlutirnir eru kallaðir. Karlmenn vilja frekar lausnamiðaða aðstoð eða 

stuðning þar sem leitast er eftir að leysa tiltekið vandamál. Klínísk reynsla sýnir einnig að 

karlmenn sem taka þátt í slíkum námskeiðum taka því vel þegar áherslan og umræðan er færð 

á sálfélagslegan stuðning og kunna að meta þann þátt námskeiðsins sem þeir áður hefðu ekki 

sýnt áhuga (Helgason o.fl., 2009; Doka og Martin, 2010; Gálvez o.fl., 2017; Möller-

Leimkühler, 2002). 

 Eins og áður var nefnt þá nálgast karlmenn frekar vandamál sín á lausnamiðaðri hátt en 

konur og það á við um öll æviskeið. Í rannsókn sem framkvæmd var á Írlandi á ungum 

karlmönnum á aldrinum 18-24 ára voru viðhorf til þess að leita sér faglegrar hjálpar við 

andlegum veikindum skoðuð.  Í ljós kom að þessi aldurshópur karlmanna var ólíklegastur allra 

til að leita sér aðstoðar. Viðhorf karlmannanna voru þau að ef þeir myndu sækja aðstoð þá 

óttuðust þeir að bera einkenni um veikleika, myndi það skaða ímynd þeirra og þeir yrðu litnir 

öðrum augum, og þá sérstaklega innan vinahópsins. Þeir töldu að um leið og einstaklingur sé 

kominn með geðræna greiningu þá sé ekki hægt að líta framhjá því, það sé eins og að vera með 

stimpil á enninu og að viðhorf og álit utanaðkomandi aðila muni breytast. Karlmenn eiga það 

til að upplifa kvíða, skömm, hræðslu og varnarleysi þegar kemur að því að leita sér aðstoðar og 

í stað þess að viðurkenna þau vandamál sem upp koma þá leita karlmenn frekar í önnur bjargráð 

eins og bælingu eða útrás með áhættuhegðun. Karlmenn hefja sjaldan umræðu af fyrra bragði 

við fagfólk á heilbrigðisstofnunum um eigin áhyggjur varðandi yfirvofandi dauða, en þegar 

umræðan fer af stað taka karlmenn oftast vel í að fá tækifæri til að ræða mál sín (Lynch, Long 

og Moorhead, 2016).         

Gerð var rannsókn til að skoða áhrif faglegrar aðstoðar fyrir miðaldra karlmenn á 

aldrinum 45-65 ára sem glímdu við heilsufarsbrest. Í úrtakinu voru 168 karlmenn og var þeim 

tilviljunarkennt skipt niður í þrjá hópa, fyrsti rannsóknarhópurinn fékk vikulegt viðtal hjá 

fagaðila, hinn rannsóknarhópurinn fékk einnig vikulegt viðtal hjá fagaðila ásamt því að fara 

vikulega í skipulagðan hóptíma undir leiðsögn fagaðila, þriðji hópurinn var samanburðarhópur 

og fékk því hvorugt meðferðarúrræðið. Rannsóknin stóð yfir í þrjá mánuði og niðurstöðurnar 

voru þær að mikill munur var á því hvort karlmenn fá andlegan stuðning fagaðila eða ekki. Í 

fyrsta hópnum þar sem var notast við vikulegt viðtal minnkaði greint þunglyndi úr 27% í 13%, 

í hóp tvö þar sem notast var við bæði vikulegt viðtal og hópmeðferð minnkaði þunglyndi úr 

34% í 18% en  samanburðarhópurinn sem var látinn afskiptalaus jókst þunglyndi úr 26% í 31%. 

Út frá þessum niðurstöðum er því hægt að álykta að þegar karlmenn glíma við vandamál sem 
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leggjast þungt á andlega heilsu, hvort sem um andleg eða líkamleg vandamál ræðir, þá skiptir 

sköpum að fá aðstoð (Engberg o.fl., 2017). Skiptir þá meginmáli að sá sem þeir ræða við um 

áhyggjur sínar hafi lag á því að bjóða upp á slíkt samtal án þess að þröngva því upp á 

viðkomandi og passi að fara ekki yfir persónuleg mörk (Verhaak, 2009). 

 Karlmenn syrgja einnig á annan hátt en konur. Þeir eru mun líklegri til að loka sig af og 

reyna að finna upp á eigin spýtur leiðir til að halda sínu daglega lífi óbreyttu þrátt fyrir sorgina. 

Karlmenn eiga oft erfitt með að tjá tilfinningar sínar, og þá sérstaklega af fyrra bragði, en þó er 

hægt að komast inn fyrir múrinn sem þeir byggja upp með réttu viðmóti (Doka og Martin, 

2010). 

 Eigindleg langtímarannsókn þar sem sorgarferli hjá pörum sem misst höfðu fóstur var 

skoðað leiddi í ljós að í fyrstu lýstu karlmenn og konur nokkurn vegin sömu sorgartilfinningum 

á borð við depurð og tómleika. Það sem hinsvegar skildi konur og karlmenn í sundur var hvernig 

þau tjáðu sorg sína. Konur voru líklegri til að tala opinskátt um sorgina og að gráta, karlmenn 

voru mun ólíklegri til að gráta og höfðu annað viðhorf þar sem þeir tókust lausnamiðað á við 

sorgina og reyndu að halda áfram. Þegar tekin voru viðtöl við pörin aftur fjórum mánuðum eftir 

fósturmissinn var munurinn á milli kynjanna meiri en hann var við fyrstu. Konurnar voru ennþá 

að kljást við sorgareinkennin sem þær upplifðu fyrstu vikuna í viðtölunum en karlmennirnir 

gáfu lítið fyrir að sorgin væri enn til staðar. Út frá þessum niðurstöðum væri hægt að draga þá 

ályktun að sorgareinkennin séu þau sömu í fyrstu en karlmenn séu ólíklegri til að opinbera 

tilfinningar sínar. Einnig virðist sem sorgin vari í lengri tíma hjá konum, og að karlmenn bæli 

niður þær tilfinningar sem fylgja sorg og vinni síður úr þeim (Volgsten, Jansson, Svanberg, 

Darj og Stavreus-Evers, 2018). 

 Í annarri eigindlegri rannsókn var sorgarferli 25 ungra karlmanna á aldrinum 19-25 ára 

sem misst höfðu náin vin af völdum áhættuhegðunar á borð við hraðakstur eða vímuefnanotkun 

skoðuð. Út frá þessari rannsókn er hægt að  álykta að ungir karlmenn eigi í óþægilegu sambandi 

við sorg þar sem hún skerst á við gildi karlmennskunnar. Í stað þess að sýna það sem mætti 

teljast venjuleg einkenni sorgar, eins og depurð, tómleika og grátur, þá voru karlmennirnir 

líklegri til að upplifa tilfinningar á borð við reiði og eirðarleysi. Þessir menn litu á sem svo að 

það að opinbera tilfinningar sínar og að gráta væri merki um veikleika og skort á karlmennsku 

og hörkuðu þeir því frekar af sér. Stór hluti viðurkenndi þó að hafa grátið á einhverjum 

tímapunkti eftir andlát vinar. Það sem breyttist í fari karlmannanna var að þó svo að þeir hefðu 

misst vin vegna áhættuhegðunar þá leituðu þeir frekar í slíka hegðun og meiri hluti 

karlmannanna viðurkenndi að hafa leitað í auknum mæli í áfengis eða fíkniefnavímu, stundað 

ofakstur eða jaðaríþróttir án öryggisatriða (Creighton, Oliffe, Butterwick og Saewyc, 2013). 
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4.3 Karllægt þunglyndi  

Uppeldi spilar stórt hlutverk í lífi einstaklings og hefur stórtæk áhrif á það hvernig 

persónuleiki myndast og þróast. Það hefur tíðkast að stelpur og strákar alast upp við ákveðin 

gildi sem talin eru passa við þeirra kynjahlutverk, jafnvel þó að foreldrar séu ekki alltaf 

meðvitaðir um það. Strákar leika sér með öðruvísi leikföng og í öðrum hlutverkum en stelpur. 

Oft eru leikir sem strákar hneigjast frekar til mun ærslameiri og jafnvel ofbeldishneigðari en 

tíðkast hjá stelpum. Strax í upphafi er strákum kennt að bíta á jaxlinn þegar þeir meiða sig og 

það eitt getur verið upphafið á tilfinningalegu gildi karlmennskunnar (Price o.fl., 2015). 

Til að auðvelda greiningu á karllægu þunglyndi hönnuðu Magvocevic og Aldin 

þunglyndispróf fyrir rannsókn sína árið 2008 sem ber nafnið Masculine Depression Scale 

(MDS). Þetta próf mælir einkenni sem eru algeng hjá karlmönnum sem kljást við þunglyndi: 

reiði, pirringur, líkamleg einkenni, notkun vímuefna eða kynlífs til að skapa vellíðan, ásamt því 

að mæla innbyggð einkenni sem stafa af álagi kynhlutverka. Í þessari rannsókn kom í ljós að 

karlmenn á aldrinum 18-65 ára sem skoruðu hátt í samsvörun karllægra gilda skoruðu hærra á 

MDS þunglyndisprófinu heldur en þeir gerðu á öðrum algengum þunglyndisprófum eins og 

Beck Depression Inventory (BDI). Þrátt fyrir þessa niðurstöðu, sem bendir til þess að MDS sé 

mögulega betri kvarði til að mæla þunglyndi karlmanna, þá skortir enn rannsóknir á honum til 

að taka hann gildan (Magovcevic og Addis, 2008). 

Séu karlmenn bornir saman við konur eru þeir ólíklegri til að leyfa tilfinningum sínum 

að koma upp á yfirborðið. Þegar kemur að því að glíma við einkenni þunglyndis eru karlmenn 

ólíklegri til að tjá þær með leiðum eins og gráti eða depurð en eru líklegri til að leita í 

annarskonar útrás eins og notkun vímuefna og ofbeldishneigðri hegðun. Þeir finna einnig frekar 

fyrir líkamlegum einkennum, s.s. verkjum og reiði. Þessi kynlægi munur á því hvernig 

karlmennska hefur áhrif á tilfinningalíf einstaklingsins sýnir að það er fylgni á milli 

karlmennskulegra gilda og útlægra (e. externalizing) einkenna þunglyndis (t.d. reiði, notkun 

vímuefna, líkamleg einkenni). Því sterkari sem karlmannlegu gildin eru, því ólíklegri er 

karlmaður til að sýna hefðbundin einkenni þunglyndis eins og depurð, vanlíðan og grát þegar 

hann standur frammi fyrir erfiðri lífsreynslu. Afleiðing þess að karlmenn eru líklegri til að fá 

útrás fyrir tilfinningar sínar með þessum hætti er sú að þeir sýna ekki klassísk einkenni 

þunglyndis, og annarra andlegra raskana, sem myndu passa við rétta greiningu. Þetta þýðir að 

karlmaður sem þjáist af þunglyndi er í hættu að fá ekki rétta greiningu á þunglyndinu því hann 

sýnir ólíka hegðun miðað við greiningarstuðulinn. Konur eru líklegri til að sýna einkenni sem 

passa betur við greiningarkerfi sem notuð eru í dag (Nolen-Hoeksema, 2011). 
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Kynbundinn munur í þunglyndi bendir til að karllægt þunglyndi mætti ekki telja sem 

ákveðið afbrigði af þunglyndi sem vill svo til að sé algeng hjá karlmönnum, heldur sem hluta 

af stærri mynd sem sýnir hvernig kynin bregðast við lífsreynslu á ólíkan hátt. Til viðbótar við 

útlæg þunglyndiseinkenni karlmanna þá er talið að staðalímynd kynjanna leiði af sér pressu á 

karlmenn um að sanna karlmennsku sína. Það getur leitt til neikvæðra tilfinninga eins og 

vonbrigða, skammar, togstreitu, fráhvarfa, niðurbældra tilfinninga og síaukinnar þarfar fyrir að 

hafa yfirhöndina í aðstæðum (Addis, 2008). 

Fyrri rannsóknir hafa að stórum hluta rannsakað unga og miðaldra karlmenn en skortur 

er á rannsóknum sem varpa ljósi á hvort munur sé á karllægum þunglyndiseinkennum eftir aldri. 

Aldur hefur áhrif á sjálfsímynd karlmanna þar sem þættir karlmennskunnar breytast með 

heilsufari, líkamlegum styrk og félagslegri stöðu. Þessu er ábótavant í sálfræðilegum 

rannsóknum vegna þeirrar staðreyndar að eldri menn eru í stærsta áhættuhópnum fyrir sjálfsvíg. 

Eldri menn geta verið ólíklegri til að leita sér aðstoðar vegna þunglyndis til að viðhalda 

karlmennskuímynd sinni. Ein útskýring á þessari staðreynd er að eldri kynslóðir eru mótaðar af 

sögulegum atburðum og tíðaranda þar sem karlmennskan var enn sterkari og ekki var 

viðurkennt að karlmenn myndu sýna á sér of mjúka hlið. Of lítið hefur verið rannsakað um 

geðheilsu eldri karlmanna og fara skal varlega að yfirfæra niðurstöður yngri manna yfir á eldri 

menn. En þrátt fyrir skort á rannsóknum á þessu sviði er það ljóst að þörf er á nánari athugun 

þar sem rannsóknir hafa leitt í ljós að í stað þess að sýna klínísk einkenni þunglyndis eru eldri 

karlmenn líklegri til að sýna einkenni á borð við aukna svefnþörf, hugræna kvilla og líkamleg 

einkenni. Tilhneiging eldri karlmanna til að bæla niður tilfinningalega togstreitu er mikið 

vandamál þar sem sjálfsvígstíðni er há í þessum hópi (Price o.fl., 2015; Chuick o.fl., 2009). 

 Sjálfsvíg er alvarlegasta afleiðing þunglyndis og annarra geðraskana. Hér á landi hefur 

orðið ógnvænleg fjölgun sjálfsvíga hjá ungum karlmönnum. Í hópi 17-24 ára karlmanna hefur 

fjölgun sjálfsvíga verið meiri en í nokkrum öðrum hóp. Rannsóknir hér á landi hafa leitt fram 

niðurstöðuna að 9,7% unglinga hafa gert tilraun til sjálfsvígs og þessar niðurstöður skal taka 

alvarlega því sjálfskaðandi hegðun getur verið lífshættuleg þó hugsun þeirrar hegðunar kunni 

frekar að vera ákall á hjálp. Eins ber að hafa í huga að líkur á annarri tilraun til sjálfsvígs eru 

meiri hjá þeim sem áður hafa skaðað sig heldur en hjá öðrum. Þrátt fyrir að karlmenn séu í 

miklum meirihluta þegar kemur að því að falla fyrir eigin hendi, þá eru tilfellin fleiri þar sem 

konur gera tilraun til sjálfsvígs (Embætti landlæknis, 2012). 

 Á Íslandi láta að meðtaltali 35-50 einstaklingar lífið vegna sjálfsvígs árlega og er það 

algengasta dánarorsök ungra karlmanna. Á heimsvísu eru yfir 800,000 dauðsföll árlega vegna 
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sjálfsvígs og er það þriðja algengasta dánarorsökin í aldursflokknum 15-44 ára (Embætti 

landlæknis, 2019; Óttar Guðmundsson, 2011).  

 

 
Mynd 3. Dánarorsök sjálfsvígs og vísvitandi skaði. Greint er eftir kyni árið 2016. 

(Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar, 2017) 
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5. Fæðingarþunglyndi feðra  

 Í þessum kafla verður fjallað nánar um fæðingarþunglyndi feðra. Skoðað er hvort 

fæðingarþunglyndi feðra sé mýta eða hvort það eigi við rök að styðjast. Velt er upp hvernig 

feður takast á við sálræna erfiðleika og því hvernig hægt sé að opna betur á umræðuna um þetta 

málefni.  

 Í gegnum tíðina hefur verið litið svo á að feður geti ekki þjáðst af fæðingarþunglyndi, 

vegna þess að feður ganga ekki með barn. Karlmenn takast á við sálræna erfiðleika á annan hátt 

en kvenmenn, þeir eru að jafnaði lokaðri og bregðast öðruvísi við erfiðleikum. Umræðan hefur 

verið tiltölulega einsleit í gegnum tíðina, sem sést best á þeim skorti á rannsóknum sem eru á 

fæðingarþunglyndi feðra. Karlmenn þurfa engu að síður að takast á við nýjar aðstæður við 

fæðingu barns, þó að aðstæður þeirra séu aðrar en kvenna sem eignast barn. Í kaflanum verður 

reynt að varpa betra og meira ljósi á ofangreinda hluti. 

 

5.1 Er fæðingarþunglyndi feðra mýta? 

 Töluvert hefur verið rannsakað á sviði fæðingarþunglyndis en í þeim rannsóknum hefur 

sjónum verið að miklum hluta beint að mæðrum. Hlutur feðra hefur þá gjarnan fallið milli skips 

og bryggju. Rannsóknir á andlegri líðan feðra hafa ekki verið nægjanlega margar og skortur er 

á innsýn í hvaða áhrif barnsburður og föðurhlutverkið hefur á sálarlíf karlmanna. Á síðustu 

árum hefur þó orðið vitundarvakning á einkennum fæðingarþunglyndis. Niðurstöður rannsókna 

hafa leitt í ljós að mesta hættan á að fólk þjáist af þunglyndi sé fyrsta árið eftir fæðingu barns. 

Það á bæði við um karlmenn og konur, þar sem algengi fæðingarþunglyndis er allt að 15% hjá 

konum og 10% hjá karlmönnum (Leung o.fl, 2017). 

Sýnt hefur verið fram á að í 24-50% tilfella þar sem móðir upplifir fæðingarþunglyndi, 

þá upplifir faðirinn einnig þunglyndi á sama tímabili. Það sem skilur að fæðingarþunglyndi 

mæðra og feðra er að einkenni móður nær hámarki á fyrstu sex mánuðum eftir barnsburð en hjá 

feðrum eru línurnar ekki jafn skýrar. Í rannsókn einni voru 1043 kanadísk pör skoðuð og var 

niðurstaða rannsóknarinnar sú að þunglyndiseinkenni koma síðar fram hjá feðrum en mæðrum. 

Hjá þeim fyrrnefndu varir þunglyndið í lengi tíma eða í allt að 12 mánuði frá fæðingu barn síns 

(Leung o.fl., 2017). Það ætti því ekki að koma á óvart að tíðni fæðingarþunglyndis mæðra sé 

hærri, þar sem konur eru almennt líklegri til að greinast með þunglyndi eða sýna þau klínísku 

einkenni þunglyndis sem leiðir til greiningar. Eins og fjallað er um í kaflanum Geðheilsa 

kynjanna, þá eiga karlmenn það til að sýna ekki hefðbundin einkenni þunglyndis og hætta er á, 

vegna birtingarmyndar karllægra þunglyndiseinkenna, að karlmenn fái ekki rétta greiningu 

(Price o.fl., 2015). 
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Ungir feður eru í áhættuhópi með að þróa með sér þunglyndi í kjölfar barneigna, jafnvel 

þó að engin fyrri saga af þunglyndi sé til staðar. Ástæður þess kunna að vera að ungir foreldrar 

eru oft ekki nægjanlega vel undirbúnir fyrir það hlutverk að ala upp barn og einnig getur 

samfélagsleg og fjárhagsleg staða verið veik (Davé, Petersen og Sherr, 2010). Þær rannsóknir 

og skýrslur sem fjalla um fæðingarþunglyndi feðra eru flestar nýlegar, frá því um aldamótin 

eða síðar. Það gefur til kynna að þetta sé vandamál sem nýlega hefur brotist upp á yfirborðið 

og því ljóst að umræðunnar um þetta efnið sé þörf. Eins og fjallað hefur verið um í köflum hér 

á undan þá er algengt, að karlmenn eigi erfiðara með að tjá tilfinningar sínar á sama hátt og 

konur og að samfélagsleg gildi geti gert það erfitt fyrir karlmenn að brjóta af sér hlekki 

karlmennskunnar (O’Brien o.fl., 2016).  

Það er ekki óalgengt að við fyrstu sýn komi hugtakið fæðingarþunglyndi feðra, fólki 

spánskt fyrir sjónir. Fyrstu viðbrögðin eru þá gjarnan að færa rök gegn því að feður geti þurft 

að kljást við fæðingarþunglyndi. Málaflutningurinn er þá oft á þann veg að karlmaður gangi 

hvorki með barn né fæði og þess vegna hafi lífsreynslan ekki jafn magnþrungin áhrif og hún 

hefur á móðurina. Líffræðilegum rökum er einnig brugðið fyrir þar sem fæðingarþunglyndi 

mæðra er oft tengt við hormónaójafnvægi í kjölfar barnsburðar og meðgöngu, og það á 

bersýnilega ekki við föðurinn. Þrátt fyrir þau rök að karlmenn ættu ekki að finna fyrir 

þunglyndiseinkennum á sama hátt og konur, þá er raunin önnur og fæðingarþunglyndi feðra  

staðreynd sem þarf að horfast í augu við. Rétt eins og mæður, þá standa feður frammi fyrir því 

að líf þeirra gjörbreytist og þeir bera ábyrgð á nýju lífi sem þeir sköpuðu. Eins dásamlegar og 

barneignir geta verið, þá geta flestir foreldrar eflaust verið sammála um að fæðingu barns fylgir 

mikið tilfinningalegt álag (Kim og Swain, 2007). 

Eins og kom fram í kaflanum Geðheilsa kynjanna, þá hafa niðurstöður rannsókna sýnt 

að karlmenn vinni síður opinskátt með tilfinningar sínar í sorgarferli. Aftur á móti þá eru 

sorgareinkenni viðvarandi í lengri tíma hjá karlmönnum en konum. Rannsókn sem framkvæmd 

var til að skoða tengingu þunglyndiseinkenna og sorgarferlis eftir fósturmissi sýndi fram á að 

konur upplifa mikla sorg og vanlíðan en eftir um sex mánuði hefur dregið úr einkennum en hjá 

karlmönnum eru sorgareinkennin nær jafn sterk eftir u.þ.b. ár. Út frá þessu má álykta að 

karlmenn bæli frekar niður tilfinningar sínar þótt þær séu ekki síður til staðar en hjá konum. 

Afleiðingin getur þá orðið sú að karlmenn nái ekki að vinna almennilega úr sorg, meðal annars 

vegna þess að tilfinningarnar skarast á við gildi karlmennskunnar (Kinsey, Baptiste-Roberts, 

Zhu og Kjerulff, 2015). 
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5.2 Á hliðarlínunni 

 Foreldrahlutverkið er ætlað bæði móður og föður. Barn þarf á báðum foreldrum sínum 

að halda í gegnum lífið og báðir eru jafn mikilvægir. Nýbakaðir feður eiga það til að auka vinnu 

sína og það getur leitt til einangrunar og föður getur fundist hann einskis nýtur heima fyrir. 

Tengslamyndun barns og foreldra hefst um leið og barnið lítur dagsins ljós í fyrsta sinn og því 

er þessi tími einn af mikilvægustu tímum hjá nýjum fjölskyldum (Drews o.fl., 2005). 

Jákvæð þróun hefur þó verið á síðustu áratugum þar sem foreldrar eru í meira mæli að 

deila ábyrgðinni og skipta með sér verkum, með hag fjölskyldunnar að leiðarljósi. Á árum áður 

tíðkaðist það að karlmenn sinntu meirihluta starfa hér á landi. Róttæk breyting varð á sjöunda 

áratug síðustu aldar þegar konur fóru út á vinnumarkaðinn í meira mæli en áður hafði tíðkast. Í 

fyrstu unnu konur þó helst hlutastörf á meðan karlmenn unnu fullt starf. Þrátt fyrir þessa þróun 

á kynjaskiptingu vinnuafls á Íslandi, þá eru karlmenn enn í meirihluta á íslenskum 

vinnumarkaði og vinna að jafnaði meira en konur. Árið 2004 var meðalvinnuvika karlmanna 

47,1 klukkustund á móti 35,9 klukkustundum hjá konum. Aukning mæðra á vinnumarkaði og 

lengri vinnutími hefur skilað sér í því að fleiri börn eru í dagvistun, t.d. leikskóla eða hjá 

dagforeldrum. Um 27% íslenskra barna upp að tveggja ára aldri eru í dagvistun. Yfir 90% barna 

á aldrinum tveggja til fimm ára eru í leikskóla og yfir 80% þeirra eyða sjö eða fleiri 

klukkustundum á dag í dagvistuninni. Þessi þróun hefur haft mikil áhrif, ekki aðeins á íslenskan 

vinnumarkað og jöfn atvinnutækifæri kynjanna, heldur hefur hún einnig haft áhrif á 

staðalímynd fjölskyldna. Áður fyrr tíðkaðist að móðirin sinnti starfi húsmóður og sá um börnin 

á meðan faðirinn vann fyrir heimilinu utan heimilis. Foreldrum er nú gert kleift að sinna 

starfsframa sínum með jafnari hætti og því dreifist fjárhagslegt álag á móður og föður. Einnig 

hefur þetta orðið til þess að foreldrar geti tekið jafnan þátt í uppeldi barna sinna (Drews o.fl., 

2005). 

Fæðingarorlofið á Íslandi hefur verið mikið í deiglunni síðastliðin misseri. Árið 2000 

samþykkti Alþingi að veita Íslendingum alls níu mánaða fæðingarorlof. Þessum níu mánuðum 

er þannig úthlutað að móðirin fær þrjá mánuði, faðirinn fær þrjá og þá eru þrír mánuðir eftir 

útistandandi sem foreldrarnir eiga í sameiningu og ráða hvernig er háttað. Foreldrum er einnig 

leyfilegt að skipta orlofinu niður á mismunandi tímabil, svo lengi sem þau nýta það áður en 

barn þeirra nær 18 mánaða aldri. Fæðingarorlofssjóður tekur mið af launum foreldra og þau 

laun sem þau fá greidd þá mánuði sem þau eru í orlofi er 80% af launum frá vinnuveitenda. 

Mikið hefur verið rætt að lengja orlofið úr níu mánuðum í 12 mánuði, líkt og margar 

nágrannaþjóðir okkar hafa gert. Ef tekið er mið af fæðingarorlofi Dana, þá fá danskir foreldrar 
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52 vikur eða 12 mánuði greidda í fæðingarorlof. Árið 2002 tóku lög gildi sem kveða á um að 

báðir foreldrar hafa rétt til að taka jafn langt fæðingarorlof (Drews o.fl., 2005).  

Þegar innleidd voru lög hér á landi um rétt feðra til fæðingarorlofs var í raun verið að 

styrkja stöðu kvenna á vinnumarkaði. Starfsmenn eru þá ekki lengur metnir á kynbundinn hátt, 

þar sem fæðingarorlof er áhrifaþáttur. Þessi lög eiga að gefa barni og foreldrum jöfn réttindi og 

tækifæri á tengslamyndun sem er mikilvægur þáttur í lífi og þroska barns (Velferðarráðuneytið, 

2015).  

Á meðgöngu eru karlmenn ólíklegri til að setja sjálfa sig í forgang þegar kemur að 

andlegri og líkamlegri heilsu, ef til vill vegna þess að móðirin þarfnast meiri umönnunar og 

eftirfylgni. Þess vegna er  hætta á að heilsufar verðandi feðra gleymist. Í langtímarannsókn voru 

kvíðaeinkenni hjá feðrum á meðgöngutíma skoðuð og síðan aftur þrem mánuðum eftir 

meðgöngu. Niðurstöður hennar leiddu í ljós að fræðsla um meðgöngu, fæðingu og ungabörn 

skipta sköpun en um 3000 karlmenn tóku þátt í rannsókninni. Þeir sem voru í tilraunahóp og 

fengu fræðslu og viðtöl fagmanns á meðan meðgöngu stóð voru ólíklegri til að greina frá 

varandi kvíðaeinkennum þrem mánuðum eftir fæðingu. Samanburðarhópurinn, sem fékk enga 

meðhöndlun, var hins vegar líklegri til að eiga erfiðara með að aðlagast breyttum aðstæðum og 

sýndu meiri kvíða (Suto, Takehara, Yamane og Ota, 2017). 

Meðgöngutímabilið er ekki síður mikilvægt fyrir karlmenn þar sem þeir taka þátt í að 

skapa það umhverfi og öryggi sem barn þeirra fæðist í. Slæmt andlegt ástand föður hefur einnig 

áhrif á andlegt ástand móður. Líðan feðra á tímabilinu getur því haft keðjuverkandi áhrif og 

þunglyndiseinkenni geta komið upp seinna. Þessu til rökstuðnings hafa rannsakendur sýnt fram 

á, eins og áður kom fram, að tíðni fæðingarþunglyndis feðra er allt að 10%. Líkurnar á að feður 

upplifi þunglyndistímabil á fyrstu 12 árum barns síns eru þó 21% (Garfield, 2015).  

Óneitanlega spilar móðirin stærra hlutverk en faðirinn þegar kemur að meðgöngu barns 

og fæðingunni sjálfri. Sá tími hefur í för með sér mikið líkamlegt álag sem tekur ekki síður á 

andlegu hliðina. Vegna þess hve stórt hlutverk móðurinnar er gæti verið hætta á að faðirinn 

bæli tilfinningar sínar og tjái þær ekki. Sú hætta er sérstaklega fyrir hendi ef hann á í erfiðleikum 

með eigið sálarlíf. Ástæðan er sú að tilfinningar hans geta fölnað í samanburði við allt sem 

móðirin gengur í gegnum. Faðirinn spilar þó mikilvægt hlutverk í að skapa það umhverfi sem 

barnið fæðist í og þegar fæðingarþunglyndi herjar á hann þá er hætta á að hann geti ekki staðið 

við bakið á móðurinni og barninu eins vel æskilegt er (Kim og Swain, 2007). 
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5.3 Umræðan um fæðingarþunglyndi feðra 

 Rétt eins og aðrir geðrænir kvillar þá er fæðingarþunglyndi margslunginn sjúkdómur 

sem hefur víðtæk áhrif á nær öll svið lífsins. Það að rannsóknir og umræður hafa mestmegnis 

snúið að mæðrum getur gert það að verkum að feður sem eiga við þunglyndi að stríða verði 

ólíklegri til að tala opinskátt um líðan sína. Þekking í samfélaginu á fæðingarþunglyndi og 

tengingu þess við feður er ábótavant. Þess vegna er hætta á að það skapist skömm í kringum 

málefnið sem byggð er á fáfræði. Henni er aðeins hægt að eyða með því að opna á umræðuna. 

Það væri bæði feðrum sem upplifa fæðingarþunglyndi til heilla og fyrir samfélagið allt (Kim 

og Swain, 2007). 

Í langtímarannsókn þar sem líðan feðra á meðgöngu og fyrsta árið eftir fæðingu 

frumburðar var skoðuð var greint frá kvíðavaldandi tilfinningum sem herjuðu á feður. Þar kom 

fram að feður sem finna fyrir neikvæðum tilfinningum og þrýstingi í kjölfar breytinga á lífsstíl 

og aukins álags sem fylgir föðurhlutverkinu sóttu í bjargráð á borð við fjölgun vinnustunda, 

áfengisneyslu, tóbaksnotkun og einveru. Þessi hegðun flokkast undir forðun þar sem feður 

reyna að losna undan vanlíðan og kvíðatilfinningu með því að komast undan aðstæðunum. Með 

þessari nálgun er þó ekki unnið úr angistinni heldur hún aðeins niðurbæld (Baldwin, Malone, 

Sandall og Bick, 2018). 

Mikilvægt er að það gleymist ekki í umræðunni, að þrátt fyrir að fæðingarþunglyndi 

beri sama heiti fyrir mæður og feður, þá er birtingarmynd þess ólík. Þrátt fyrir að þunglyndi 

dragi úr drifkrafti og orku, bæði karlmanna og kvenna, þá eru karlmenn líklegri til að sýna 

tilfinningar á borð við reiði, eirðarleysi, hvatvísi, auk ofbeldis- og áhættuhegðunar. Þunglyndi 

karlmanna er falið undir yfirborði andlegrar togstreitu, líkamlegra verkja, tóbaks- og 

vímuefnanotkun og flóttalegrar hegðunar. Því er mikilvægt að beina athyglinni að feðrum til að 

skilja þeirra upplifun betur og leita úrræða til að auka lífsgæði og lífsánægju nýbakaðra foreldra. 

Skortur á rannsóknum um fæðingarþunglyndi feðra, gæti að einhverju leyti skýrst af því að 

karlmenn eru meira hikandi en konur að taka þátt í rannsóknum um andlega heilsu. Mikilvægt 

er að brjóta niður þá fordóma sem feður kunna að hafa gegn fæðingarþunglyndi í kjölfar 

meðgöngu og barnsburðar og að þeir átti sig á að tilfinningaástand þeirra, á rétt á sér og að þeir 

eru ekki einir á báti. Með því að opna á umræðuna er hægt og bítandi verið að ryðja veginn að 

samfélagi þar sem fæðingarþunglyndi feðra er samþykkt. Athyglinni er beint að líðan þeirra og 

mikilvægi þess að þeir leiti sér aðstoðar þegar vanlíðan gerir vart við sig (O’Brien o.fl., 2016).  

 Í  kaflanum Geðheilsa kynjanna var fjallað um að karlmenn séu gjarnir á að treysta mikið 

á maka sinn og sækja andlegan stuðning til hans. Þegar barn fæðist þá hefur móðirin öðlast 

krefjandi hlutverk, líkt og faðirinn. Það getur þess vegna verið vandasamt þegar karlmaðurinn 
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treystir of mikið á stuðning frá maka sínum sem er, líkt og hann, að takast á við nýtt krefjandi 

hlutverk. Það versta í stöðunni fyrir föður sem upplifir sjálfan sig í þessum aðstæðum væri að 

loka sig af tilfinningalega og byrgja inni vanlíðan sína. Með aukinni fræðslu til almennings um 

fæðingarþunglyndi feðra væri hægt að sporna við því og hvetja karlmenn til að leita sér aðstoðar 

(O’Brien o.fl., 2016). 
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Lokaorð 

 Fæðingarþunglyndi er sjúkdómur sem herjar á 10-15% mæðra sem eignast barn. 

Sjúkdómurinn getur herjað á mæður, hvort sem þær eru að eignast sitt fyrsta barn eða ekki. 

Hann einkennist einna helst af mikilli depurð og kvíða og mæðrum finnst oft á tíðum eins og 

þær séu annað hvort að bregðast barni sínu í sífellu eða jafnvel að þær geti aldrei um frjálst 

höfuð strokið að nýju. 

 Því hefur lengi verið haldið fram að karlmenn sem eignast barn, geti ekki undir nokkrum 

kringumstæðum fundið fyrir fæðingarþunglyndi, af þeim augljósu ástæðum að þeir geta ekki 

líffræðilega gengið með barn. Því verður hins vegar ekki neitað, líkt og niðurstöður rannsókna 

hafa sýnt, að þeir karlmenn sem eignast barn, finna í töluverðum mæli fyrir svipuðum 

einkennum og mæður, þó að birtingarmyndir þeirra einkenna séu oft á tíðum frábrugðnar 

birtingarmyndum fæðingarþunglyndis hjá mæðrum. Karlmenn eiga erfiðara með að tjá 

tilfinningar sínar með skýrum hætti og forðast það í meira mæli að leita sér aðstoðar við 

vanlíðan sinni og depurð. Þeir leita gjarnan í aukna vinnu, telja sig þurfa að sjá fyrir heimili 

sínu í enn frekari mæli en áður og setja sálarlíf sitt því gjarnan til hliðar. Komið hefur í ljós, að 

það mót sem karlmenn eru oft settir í, getur reynst þeim hamlandi og haft alvarlegar afleiðingar 

fyrir sálarlíf þeirra. Karlar leiti því frekar í vímuefni en konur, þeir forðast frekar að takast á 

við sín sálfræðilegu vandamál sem getur haft miklar afleiðingar á líf þeirra þegar fram líða 

stundir. 

 Fæðingarþunglyndi feðra er sjúkdómur sem allir, hvort sem er foreldrar eða aðrir, þurfa 

að viðurkenna og takast á við með ákveðnari og staðfastari hætti en áður hefur verið gert. Með 

breyttum tímum, öðruvísi fjölskyldumynstrum, lengra fæðingarorlofi og síðast en ekki síst, 

opnari umræðu um sálarlíf karlmanna og feðra, horfir til betri vegar hvað varðar 

fæðingarþunglyndi feðra. Það er napurleg staðreynd, að helsta dánarorsök ungra karlmanna á 

Íslandi í dag, er sjálfsvíg. Ein leiðin til að takast á við það mikla vandamál er að viðurkenna 

fæðingarþunglyndi feðra og takast á við það með opnum hug, aukinni umræðu og 

viðurkenningu á sjúkdómnum. 
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