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Útdráttur 

Þessi rannsóknaráætlun er lokaverkefni til B.S.-prófs í hjúkrunarfræði við Háskólann á 

Akureyri. Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að kanna áhrif ofbeldis á meðgöngutíma á 

andlega líðan þungaðra kvenna.  

Í fyrirhugaðri rannsókn munu rannsakendur styðjast við megindlega 

rannsóknaraðferð. Rannsóknin verður lýsandi samanburðarrannsókn sem ber saman mun á 

milli hópa. Leitað verður svara við því hvernig andleg líðan kvenna á meðgöngu er hjá 

þunguðum konum sem leita til mæðraverndar á höfuðborgarsvæðinu. Kannað verður hvort 

munur sé á milli þessara kvenna eftir því hvort þær hafa orðið fyrir ofbeldi í nánu sambandi á 

meðgöngutímanum, orðið fyrir annars konar ofbeldi á þessari meðgöngu eða hafa ekki orðið 

fyrir ofbeldi á meðgöngutímanum. Edinborgar-þunglyndiskvarðinn verður notaður til að 

kanna mun á andlegri líðan þessara kvenna.  

Höfundar vonast til að í framhaldi af fyrirhugaðri rannsókn verði hægt að skoða 

sérstaklega þessa þrjá hópa og þá hvort auka eða bæta þurfi þjónustu til einhverra af þessum 

hópum. Ef tilgáta höfunda reynist rétt og þær konur sem verða fyrir ofbeldi á meðgöngu líður 

verr andlega, opnar það vonandi augu heilbrigðisstarfsmanna fyrir mikilvægi þess að vera 

vakandi fyrir vísbendingum um ofbeldi og umfram allt að þora að spyrja um ofbeldi.  

 

 

 

 

 

 

Lykilhugtök: Mæðravernd, andleg líðan, ofbeldi í nánum samböndum, meðganga, 

Edinborgar-þunglyndiskvarðinn. 
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Abstract 

This research proposal is a thesis for B.S. degree in nursing at the University of Akureyri. 

The purpose of the expected research is to explore mental health of women in connection 

with their experience of violence during pregnancy.  

In this research the researchers will be using quantitative method and descriptive 

randomised clinical trial to compare the groups. The intention of this proposal is to answer 

the question how mental health of women during pregnancy is, with those who seek the help 

of antenatal care in the capital area in Iceland and if there is a difference between these 

women depending on if during this pregnancy they are experiencing intimate partner 

violence, other kind of violence or have not experienced violence during this pregnancy. 

Edinburgh Postnatal Depression Scale will be used to measure mental health of these women.  

The authors hope that following this proposed research the health care system will see 

if they need to increase or improve the service to any of these three groups. If the authors 

hypothesis turns out to be correct and those who are undergoing violence during pregnancy 

turn out to have worse mental health it will hopefully open the eyes of healthcare workers for 

the importance of being alert for evidence of violence and dare to ask the pregnant women's 

if they are being abused.  

 

 

 

 

 

 

Key concepts: Antenatal care, mental health, intimate partner violence, pregnancy, 

Edinburgh Postnatal Depression Scale. 
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1. Inngangur  

Þessi rannsóknaráætlun er lokaverkefni höfunda til B.S.-gráðu í hjúkrunarfræði við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna áhrif 

ofbeldis á meðgöngutíma á andlega líðan þungaðra kvenna. Bornir verða saman þrír hópar: 

Þungaðar konur sem verða fyrir ofbeldi í nánum samböndum á meðgöngutímanum, konur 

sem lenda í annars konar ofbeldi á meðgöngutímanum og konur sem verða ekki fyrir ofbeldi 

á meðgöngutímanum. Eftirfarandi kafli mun fjalla um bakgrunn rannsóknaráætlunarinnar og 

hver tilgangur hennar og gildi eru fyrir hjúkrunarfræði. Greint verður frá 

rannsóknarspurningum og meginhugtök skilgreind. Skýrt verður frá því hvaða leitarorð voru 

notuð og í hvaða gagnasöfnum var leitað. Innganginum lýkur með stuttri samantekt.  

 1.1. Bakgrunnsupplýsingar 

Hver og ein meðganga er einstök. Flestir foreldrar upplifa meðgöngu á jákvæðan hátt, 

með tilhlökkun og eftirvæntingu. Þó geta neikvæðar hugsanir á borð við kvíða og áhyggjur 

komið fram. Þegar von er á barni verða miklar breytingar hjá fjölskyldunni sem geta verið 

krefjandi. Þetta eru t.d. breytingar hvað varðar undirbúning fæðingar, umönnun nýja 

fjölskyldumeðlimsins og verkaskiptingu á heimilinu. Upplifun kvenna á meðgöngu getur 

verið misjöfn, allt frá því að konum hefur aldrei liðið betur yfir í að þær finni fyrir mikilli 

vanlíðan og óþægindum. Á meðgöngu getur aukin andleg vanlíðan móður falið í sér geðræna 

kvilla á borð við streitu, kvíða, þreytu og þunglyndi. Þessir kvillar geta haft áhrif á heilsu og 

þroska fósturs ásamt þroskamöguleikum barns eftir fæðingu. Þessir kvillar geta einnig haft 

slæm áhrif á lífsgæði og daglegt líf kvennanna (Heilsuvera.is, 2017a).  

Þegar meðganga hefur verið staðfest býðst konu að fara í mæðravernd hjá ljósmóður 

og heimilislækni (Embætti landlæknis, 2008). Þar hefst heildrænt mat á heilsu konunnar. Í því 

felst að skoða fjölskyldusögu, hvernig núverandi meðganga gengur og fyrri meðgöngur 

gengu, ef það á við. Ásamt því er skapgerð konunnar skoðuð, líkamsskoðun gerð og 
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sjúkdómsgreiningar kannaðar. Þegar hugað hefur verið að þessum þáttum er unnið að 

almennu áhættumati (Link, 2016).  

Samkvæmt leiðbeiningum frá landlækni á að spyrja konu í mæðravernd strax við 

fyrstu komu hvort hún hafi sögu um geðræn vandamál. Í mæðravernd er mælt með að skima 

fyrir þunglyndi og kvíða með Edinborgar-þunglyndiskvarðanum (skammstafaður EPDS-

kvarðinn) og GAD-7 kvíðaskemanu ef þurfa þykir (Embætti landlæknis, 2008). Konur eiga 

að fá tækifæri til að ræða viðkvæm málefni eins og ofbeldi í mæðravernd og geta fengið 

upplýsingar um viðeigandi aðstoð (Páll Biering, 2012). Allar konur ættu að vera spurðar um 

reynslu af ofbeldi, hvort sem það er líkamlegt, kynferðislegt eða andlegt, sérstaklega þar sem 

ofbeldi í nánum samböndum getur aukist á meðgöngu (Link, 2016). Heilbrigðisstarfsmenn 

þurfa að skapa traust og vera vakandi fyrir vísbendingum um ofbeldi alla meðgönguna. Þá er 

líklegra að hægt sé að koma auga á vandamál sem gætu verið til staðar, veita viðeigandi 

aðstoð (Embætti landlæknis, 2008) eða vísa í viðeigandi úrræði (Páll Biering, 2012).  

Ofbeldi í nánum samböndum er algengasta form ofbeldis gegn konum, en talið er að 

ein af hverjum sex konum lendi í ofbeldi í nánu sambandi einhvern tímann á lífsleiðinni 

(Esposito, 2016). Ofbeldi í nánum samböndum getur verið sálrænt, líkamlegt og 

kynferðislegt. Það getur átt sér stað um allan heim, í öllum stéttum, menningar- og 

trúarhópum. Gerendur ofbeldisins geta verið maki, kærasti eða elskhugi í núverandi eða 

fyrrverandi sambandi. Ofbeldismaðurinn reynir gjarnan að ná sínu fram með því að beita 

stjórnandi og þvingandi aðferðum (World Health Organization (WHO), 2014).  

Einkenni sem benda til þess að ofbeldi sé til staðar í nánum samböndum eru sjaldnast 

áberandi og þess vegna er mikilvægt fyrir heilbrigðisstarfsfólk að spyrja skjólstæðinga sína 

hvort að þeir hafi orðið fyrir ofbeldi, hvort sem starfsfólk heilbrigðisþjónustunnar telur það 

líklegt eða ekki. Mikilvægt er að spyrja um ofbeldi þar sem konur sem eru þolendur ofbeldis 

leita frekar eftir þjónustu heilbrigðiskerfisins (Páll Biering, 2012).  
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 1.2. Tilgangur rannsóknaráætlunarinnar og markmið 

Tilgangur rannsóknarinnar verður að kanna áhrif ofbeldis á andlega líðan kvenna á 

meðgöngu og bera saman þær konur sem verða fyrir ofbeldi í nánu sambandi á 

meðgöngutímanum, þær sem verða fyrir annars konar ofbeldi á þessari meðgöngu og þær 

sem hafa ekki orðið fyrir ofbeldi á meðgöngutímanum. Skoðað verður hvort munur sé á 

andlegri líðan þessara hópa með því að greina niðurstöður úr Edinborgar-

þunglyndiskvarðanum (EPDS-kvarðanum) sem þær fylla út í 16 vikna skoðun í mæðravernd 

heilsugæslunnar. Með því að bera saman þessa hópa mun vonandi koma í ljós hvort þörf sé á 

aukinni þjónustu fyrir þungaðar konur sem orðið hafa fyrir ofbeldi á meðgöngutímanum.  

 1.3. Hugmyndafræðilegur rammi 

Við framkvæmd rannsóknarinnar verður megindleg rannsóknaraðferð notuð og niðurstöður 

skoðaðar til að meta þörf fyrir aukna þjónustu til ákveðinna svarenda eða hópa (Ragnheiður 

Harpa Arnardóttir, 2013). Um er að ræða lýsandi samanburðarrannsókn þar sem skoðað 

verður hvort munur sé á niðurstöðum EPDS-kvarðans hjá þessum þremur hópum. Þá verður 

vonandi hægt að sjá hvort mögulega þurfi að hlúa betur að einhverjum af þessum hópum í 

mæðravernd. 

1.4. Skilgreining hugtaka 

Ofbeldi: Ofbeldi er að valda líkamlegum eða andlegum meiðslum (Orðabók.is, e.d.).  

Ofbeldi í nánum samböndum: Ofbeldi í nánum samböndum er skilgreint sem hótun 

eða raunverulegt líkamlegt, kynferðislegt, sálfræðilegt eða tilfinningalegt ofbeldi frá maka, 

fyrrverandi maka, kærasta/kærustu eða fyrrverandi kærasta/kærustu (Esposito, 2016).  

Edinborgar-þunglyndiskvarðinn (EPDS-kvarðinn) (e. Edinburgh Postnatal 

Depression Scale): Spurningalisti sem inniheldur 10 gagnlegar og árangursríkar spurningar 

til að koma auga á konur með einkenni þunglyndis og kvíða á meðgöngu og á fyrsta ári 
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barnsins (Cox, Holden og Sagovsky, 1987). Marga Thome þýddi EPDS-kvarðann yfir á 

íslensku árið 1999 og forprófaði hann (Cox og Holden, 2003).  

Þunglyndi: Þunglyndi er algengur geðsjúkdómur sem einkennist af viðvarandi 

depurð og einstaklingur hættir að njóta þeirra athafna sem veittu honum lífsánægju áður, 

ásamt vanhæfni til að framkvæma daglegar athafnir, í a.m.k. tvær vikur (WHO, 2017a).  

Þungun: Það að vera barnshafandi (Íslensk orðabók, 1993).  

Andleg líðan: Góð andleg líðan felst í því að líða yfirleitt vel og upplifa jafnvægi. 

Einstaklingur getur tekist á við áskoranir lífsins og lagt sitt af mörkum til samfélagsins 

(Heilsuvera.is, 2017b). Andleg vanlíðan felur í sér algenga geðræna kvilla svo sem kvíða og 

þunglyndi sem hafa neikvæð áhrif á lífsgæði og daglegt líf einstaklingsins (Heilsuvera.is, 

2017a).  

1.5. Rannsóknarspurningar og tilgáta 

Við vinnslu rannsóknarinnar munu höfundar leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

1. Hvernig er andleg líðan kvenna á meðgöngu, samkvæmt EPDS-kvarðanum, sem leita 

til mæðraverndar á höfuðborgarsvæðinu? 

2. Er munur á andlegri líðan kvenna á meðgöngu, samkvæmt EPDS-kvarðanum, sem 

leita til mæðraverndar á höfuðborgarsvæðinu og orðið hafa fyrir ofbeldi í nánu 

sambandi á meðgöngutímanum, orðið hafa fyrir annars konar ofbeldi á þessari 

meðgöngu, eða hafa ekki orðið fyrir ofbeldi á meðgöngutímanum? 

Tilgáta höfunda varðandi svar við fyrri spurningunni er að andleg líðan kvenna á 

meðgöngu, samkvæmt EPDS-kvarðanum, sé almennt ágæt og meirihlutinn skori ekki yfir 11 

á EPDS-kvarðanum og þurfi þ.a.l. ekki aukið eftirlit eða aðstoð. Seinni tilgáta höfunda er að 

andleg líðan kvenna, samkvæmt EPDS-kvarðanum, sem verða fyrir ofbeldi á meðgöngu, 
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bæði í nánum samböndum og annars konar ofbeldi, sé verri en hjá þeim sem ekki hafa orðið 

fyrir ofbeldi á meðgöngutímanum.  

1.6. Gildismat höfunda 

Í þessari rannsóknaráætlun vilja höfundar kanna andlega líðan kvenna á meðgöngu, 

kanna ofbeldi gegn konum og þá sérstaklega ofbeldi í nánum samböndum. Höfundar vilja að 

konur séu spurðar um ofbeldi í mæðravernd og að andleg líðan þeirra sé sérstaklega skoðuð 

með það að markmiði að þær fái þá aðstoð sem þær þurfa. Höfundar vilja að þau skemu sem 

meta andlega stöðu kvenna á meðgöngu séu notuð markvisst, EPDS-kvarðinn í þessu tilfelli. 

Þeir vona að þessi rannsókn varpi ljósi á andlega líðan kvenna á meðgöngu, bæði hjá þeim 

konum sem ekki hafa orðið fyrir ofbeldi á þessu meðgöngutímabili og þeirra sem orðið hafa 

fyrir ofbeldi á meðgöngunni, hvort sem það er ofbeldi í nánum samböndum eða annars konar 

ofbeldi.  

 1.7. Gagnasöfnun og leitarorð 

Gögnum var safnað úr gagnagrunni Heilbrigðisvísindasviðs í gegnum vef Háskólans á 

Akureyri. Helstu gagnagrunnar voru: EBSCOhost/CINAHL, ProQuest, Web of Science, 

PubMed og leitir.is. Einnig var stuðst við kennslubækur, bækur á bókasafni og bók sem 

hjálpsamur kennari gaf höfundum. Leitin var takmörkuð við rannsóknir gefnar út árið 2014 

og síðar. Þó var notast við fáeinar heimildir sem voru eldri en taldar vera lykilrannsóknir sem 

ekki var hægt að líta framhjá. Leitarorð sem helst voru notaðar í heimildaleitinni voru: 

Violence pregnancy, intimate partner violence, maternal mental health. 

1.8. Samantekt 

Tilgangur rannsóknaráætlunarinnar er að kanna áhrif ofbeldis á andlega líðan 

þungaðra kvenna á höfuðborgarsvæðinu með því að bera saman niðurstöður EPDS-kvarðans. 

Þrír hópar verða bornir saman og skoðaðir út frá tengslum við ofbeldi á meðgöngutímanum. 
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Þessir hópar eru: Konur sem verða fyrir ofbeldi í nánum samböndum, konur sem verða fyrir 

annars konar ofbeldi og konur sem ekki verða fyrir ofbeldi. Megindleg rannsóknaraðferð 

verður notuð við rannsóknina þar sem leitast verður eftir því að skoða hvort munur sé á milli 

þessara hópa.  
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2. Fræðileg umfjöllun 

2.1. Almenn umfjöllun um ofbeldi gegn konum 

2.1.1. Birtingarmyndir ofbeldis. 

2.1.1.1. Líkamlegt ofbeldi. 

Líkamlegt ofbeldi er oft á tíðum það fyrsta sem fólki dettur í hug þegar talað er um 

ofbeldi í nánum samböndum (Ingólfur V. Gíslason, 2008). Kvennaathvarfið heldur skrá yfir 

ástæður þess að konur leiti til stofnunarinnar. Árið 2017 var líkamlegt ofbeldi næstalgengasta 

ástæða þess að konur nýttu sér þjónustu Kvennaathvarfsins (Samtök um kvennaathvarf, 

2017). Líkamlegt ofbeldi getur komið fram á ýmsan máta. Dæmi um birtingarmyndir 

líkamlegs ofbeldis getur verið að konan sé slegin, bitin, kýld, brennd og jafnvel drepin. 

Áverkarnir eru oft á þeim stöðum sem konan getur hulið eins og t.d. á brjóstum eða kvið. 

Einnig eru dæmi um að ofbeldismaðurinn vilji að áverkarnir sjáist á konunni svo að hún fari 

síður út á meðal fólks (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

2.1.1.2. Andlegt ofbeldi. 

Andlegt ofbeldi var algengasta ástæða komu kvenna í Kvennaathvarfið árið 2017 

(Samtök um kvennaathvarf, 2017). Andlegu ofbeldi er hægt að lýsa sem niðurlægjandi 

hegðun með það markmið að ná völdum eða stjórn á einstaklingi. Dæmi um birtingarmyndir 

andlegs ofbeldis geta verið ásakanir um geðveiki, sífelld gagnrýni, öfgafull afbrýðisemi, 

ógnanir eða hótanir, niðurlægjandi athugasemdir o.fl. (Ingólfur V. Gíslason, 2008). Erfitt 

getur verið að koma auga á andlegt ofbeldi þar sem það skilur ekki eftir sig sjáanlega áverka 

en afleiðingarnar sitja oft lengi eftir (Samtök um kvennaathvarf, e.d.-a). 
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2.1.1.3. Kynferðislegt ofbeldi. 

Kynferðislegt ofbeldi var þriðja algengasta ástæða komu kvenna í Kvennaathvarfið 

árið 2017 (Samtök um kvennaathvarf, 2017). Kynferðislegu ofbeldi er hægt að lýsa sem 

snertingu eða óumbeðinni innsetningu á einhverjum hluta líkamans (Samtök um 

kvennaathvarf, e.d.-a). Einstaklingur er t.d. þvingaður til kynlífs eða í vændi, neyddur til að 

horfa á klám eða taka þátt í klámframleiðslu (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

2.1.1.4. Stafrænt ofbeldi. 

  Flestallir í hinum vestræna heimi nota veraldarvefinn í miklum mæli. Með aukinni 

notkun getur það leitt til þess að væntingar þeirra til friðhelgi ástarlífsins brenglast og erfitt 

getur verið að setja mörk. Það getur valdið því að fólk er í aukinni hættu á að verða fyrir 

ofbeldisfullri hegðun af hálfu maka síns í gegnum netið. Að beita ofbeldi í gegnum 

nútímatækni eykst sífellt og er orðið mun auðveldara nú á dögum (King-Ries, 2011). Þegar 

ofbeldi í gegnum nútímatækni á sér stað í nánum samböndum getur það meðal annars falið í 

sér að senda ógnandi smáskilaboð til hins aðilans eða jafnvel að senda vafasamar myndir og 

myndbönd (Melander, 2010). Árið 2010 var gerð rannsókn í Ohio þar sem 56 ungmenni tóku 

þátt, 41 kona og 15 karlmenn. Niðurstöðurnar sýndu að nútímatækni hefur verið notuð í 

samböndum á neikvæðan hátt. Í meira en helmingi tilfella (53,6%) var tæknin notuð til að 

senda ógnandi skilaboð og 53,6% greindu frá því að tæknin hefði verið notuð til að fylgjast 

með eða stjórna makanum. Í 55,4% tilfella var hún notuð til að tengjast makanum aftur eftir 

ofbeldisfullt tímabil eða sambandsslit og í 10,7% tilfella höfðu þátttakendur reynslu af því að 

nota tæknina til að rífast (Draucker og Martsolf, 2010).  
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2.1.2. Tíðni ofbeldis gegn konum. 

Ofbeldi gegn konum spyr ekki að kynþætti, menntun, trú eða samfélagslegri stöðu. 

Ofbeldi hefst oft á meðgöngu eða stigmagnast þá. Umfang vandamálsins er líklegast meira en 

tölfræðin sýnir því ofbeldisglæpir gegn konum eru sjaldnast tilkynntir vegna þess að 

þolandinn er hræddur um öryggi sitt, skammast sín fyrir ofbeldið eða óttast skilningsleysi 

annarra (Olshansky, 2016). Árið 2017 þurftu 148 konur að dvelja í Kvennaathvarfinu í 

Reykjavík því þær neyddust til að flýja heimilisaðstæður vegna ofbeldis. Í langflestum 

tilfellum voru það eiginmenn eða sambýlismenn sem beittu konurnar ofbeldi (Samtök um 

kvennaathvarf, 2017).  

Ofbeldi gegn konum er algengt vandamál í heiminum nú á dögum. Ofbeldi í nánum 

samböndum er algengasta form ofbeldis og er talið að um 30% kvenna hafi orðið fyrir því 

einhvern tímann á lífsleiðinni (WHO, 2017b). Á hverjum degi eru 137 konur um allan heim 

drepnar af nánum fjölskyldumeðlimi. Árið 2017 voru 87.000 konur drepnar af ásettu ráði og 

meira en helmingur þeirra, eða 58%, voru drepnar af maka sem þær voru í nánu sambandi 

með eða af fjölskyldumeðlimi (United Nations Office on Drugs and Crime, 2018). 

Rannsókn var gerð á konum frá 28 löndum innan Evrópusambandsins sem bjuggu 

með ofbeldismanni meðan á rannsókninni stóð. Rannsakendur skoðuðu hvort samband væri 

milli þess að konur sem höfðu orðið fyrir ofbeldi í æsku myndu enda í sambandi með 

ofbeldismanni á fullorðinsárunum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós jákvæð tengsl 

milli þess að konur hefðu orðið fórnarlömb ofbeldis í æsku og þess að enda í sambandi með 

ofbeldismanni á fullorðinsárum. Almennt hélst það í hendur að því meira sem ofbeldið hafði 

verið í æsku því alvarlegri ofbeldissambandi enduðu konurnar í á fullorðinsárum. 

Rannsakendur komust einnig að því að það voru meiri tengsl hjá konum frá vanþróuðum 

löndum sem orðið höfðu fyrir ofbeldi í æsku á því að enda í ofbeldissambandi seinna meir 
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(Herrero, Torres og Rodríguez, 2018). Þær konur sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi, 

einkum í barnæsku, eru líklegri til nota eiturlyf og tvisvar sinnum líklegri til þess að eiga við 

áfengisvandamál að stríða (WHO, 2017b). Einnig má sjá að slæmar lífsstílsvenjur eins og 

reykingar voru algengari hjá konum sem orðið höfðu fyrir ofbeldi (Tomasdottir o.fl., 2016). 

Drífa Jónasdóttir (2018) vann skýrslu hér á Íslandi varðandi líðan og upplifun þolenda 

heimilisofbeldis og persónuleikaeinkenni ofbeldismanna. Alls tóku 326 konur þátt í 

rannsókninni, 202 konur með reynslu af heimilisofbeldi og 124 konur sem ekki höfðu reynslu 

af heimilisofbeldi. Niðurstöður sýndu fram á að nær allar konurnar, 98%, sem höfðu reynslu 

af heimilisofbeldi höfðu orðið fyrir andlegu ofbeldi. Þá höfðu 62% orðið fyrir líkamlegu 

ofbeldi og 60% fyrir kynferðislegu ofbeldi. Rétt rúmur helmingur þátttakenda hafði orðið 

fyrir fjárhagslegu ofbeldi (54%) og 40% lýstu makanum sem eltihrelli (e. stalker). Þriðjungur 

kvennanna (29%) upplifði að ofbeldismaðurinn beitti börnin á heimilinu ofbeldi og 28% 

höfðu orðið fyrir því að hann reyndi að kyrkja hana. Stafrænt ofbeldi var 24% meðal 

svarenda, 23% höfðu fengið morðhótun og 7% sögðu frá stafrænu kynferðisofbeldi. 

Í Kanada var gerð rannsókn á líðan kvenna eftir meðgöngu sem höfðu orðið fyrir 

ofbeldi í nánum samböndum. Þar var sérstaklega verið að skoða áhrif þess að hafa orðið fyrir 

líkamlegu, andlegu eða kynferðislegu ofbeldi. Leitað var eftir einkennum eins og kvíða, 

þunglyndi, streitu, áráttu- og þráhyggjuröskun og áfallastreituröskun. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að 84% kvennanna sögðust hafa orðið fyrir ofbeldi í nánum 

samböndum fyrir meðgöngu og 70% á meðan meðgöngu stóð. Andlegt ofbeldi var algengasta 

form ofbeldis, næstalgengasta formið var líkamlegt ofbeldi og að lokum var það kynferðislegt 

ofbeldi. Þegar rannsakendur skoðuðu einkennin kom í ljós að um 61% kvennanna fundu fyrir 

geðrænum einkennum eftir meðgöngu sem voru yfir eðlilegum gildum og 47% voru yfir 

meðalgildum eða hærra. Einnig komust rannsakendur að því að um fjórðungur kvennanna, 
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eða 22%, stóðust greiningarskilmerki fyrir áfallastreituröskun (Desmarais, Pritchard, Lowder 

og Janssen, 2014).  

2.1.2.1. Ofbeldishringurinn.  

Þegar einstaklingur verður fyrir ofbeldi í nánu sambandi kemur upp spurningin af 

hverju einstaklingurinn fari ekki frá makanum eða þeim sem er að beita hann ofbeldi. Hvað er 

það sem heldur einstaklingi í ofbeldissambandi? Á seinni hluta 8. áratugarins var lítið vitað 

um ofbeldi í nánum samböndum. Lenore Walker, frumkvöðull á því sviði, tók viðtöl við 120 

þolendur. Í gegnum þessi viðtöl lærði hún heilmikið um einkenni þolanda og geranda ofbeldis 

í nánum samböndum (Esposito, 2016). Viðtölin virtust lýsa ákveðnu mynstri eða hringrás og 

út frá því kom Walker með kenningu sem hún kallaði ofbeldishringinn. Kenningin um 

ofbeldishringinn varð til árið 1979 og er ein af fyrstu kenningum um ofbeldi í nánum 

samböndum. Hún fjallar um hvers vegna einstaklingar haldast í ofbeldissamböndum. 

Ofbeldishringurinn lýsir þremur stigum ofbeldis í nánum samböndum. Fyrsta stigið er 

spennustigið, annað stigið er árásarstigið og þriðja stigið lýsir góðum stundum í sambandinu, 

sem nefndar eru hveitibrauðsdagarnir (e. honeymoon phase) (Escobar, 2010).  

Á fyrsta stiginu byggist upp spenna í sambandinu. Það er misjafnt milli sambanda í 

hversu langan tíma stigið stendur, það getur staðið yfir í nokkra daga, mánuði, ár eða jafnvel 

lengur. Gerandinn getur sýnt þolandanum umhyggju og hlýju, verið heillandi, gefið gjafir og 

þolandinn upplifir að hann sé elskaður og samþykktur. Eftir því sem tíminn líður styttist í 

þræði gerandans og hann verður afbrýðisamur. Þolandinn tiplar á tánum í kringum 

gerandann, spenna magnast upp og þannig endar spennustigið (Escobar, 2010). 

Stig tvö, árásarstigið, byrjar þegar mikil spenna hefur safnast upp og brýst út með því 

að gerandinn ræðst á þolandann. Árásin getur verið líkamleg, tilfinningaleg, sálræn og/eða 

munnleg. Gerandinn reynir að öðlast vald yfir þolandanum og vill stjórna honum. 
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Árásarstigið, og þar með ofbeldið, endar þegar gerandinn nær fram því sem hann vill í 

gegnum ofbeldið. Oft reynir þolandinn að fara frá gerandanum á þessu stigi (Escobar, 2010). 

Þriðja stigið er stig góðra stunda, hveitibrauðsdagarnir. Gerandinn reynir allt til að fá 

þolandann til baka ef hann fór frá honum. Gerandinn getur fundið fyrir samviskubiti en hann 

reynir að gera lítið úr ofbeldinu sem átti sér stað með því að sannfæra þolandann um að hann 

hafi átti ofbeldið skilið. Það er dæmigert að bæði þolandinn og gerandinn neiti alvarleika 

ofbeldisins, láti eins og ekkert hafi í skorist og hringrásin hefst að nýju. Þetta tímabil er talið 

halda þolandanum í sambandinu þar sem góðu minningarnar eru þær sem halda honum 

gangandi. Eftir því sem tíminn líður fækkar hveitibrauðsdögunum og ofbeldið verður 

alvarlegra. Þrátt fyrir að gerandinn geti verið heillandi, upplifir þolandinn sig vera 

niðurlægðan og fastan í tilfinningalegum rússíbana sem hann telur sig ekki geta flúið. Walker 

segir að tímabilin þrjú verði alltaf styttri með tímanum, þangað til að þolandinn flýr aðstæður 

eða verður drepinn (Escobar, 2010).  

2.2. Almenn umfjöllun um andlega líðan kvenna á meðgöngu 

Konur nýta meðgönguna til að undirbúa móðurhlutverkið, sem samanstendur m.a. af 

flóknu samspili af félagslegum, tilfinningalegum og vitsmunalegum lærdómi. Fyrstu mánuði 

meðgöngunnar finna mæður e.t.v. fyrir aukinni þreytu og ógleði og eru það stundum einu 

þungunareinkenni sem þær finna fyrir. Á öðrum þriðjungi meðgöngunnar fer fóstrið að 

hreyfa sig. Þá fara konur að beina athyglinni að því og það fer að verða raunverulegra að í 

leginu sé að þroskast barn. Móðurhlutverkinu fylgja breytingar þar sem mæður skuldbinda 

sig til að sjá um barnið og láta sig varða allt sem lýtur að því (Link, 2016).  

Tímabilið sem þungaðar konur fara í gegnum áður en barnið kemur í heiminn gerir 

kröfur um að þær viðurkenni og sætti sig við þungunina og kynni sér móðurhlutverkið. Þær 

koma til með að þurfa að mynda tengsl við ófætt barn sitt og búa sig undir fæðinguna. Konur 



13 
 

fara einnig að undirbúa sig tilfinningalega með því að endurmeta náin sambönd í lífi sínu. 

Það eru t.d. tengslin sem þær hafa við móður sína og maka sinn. Tengsl kvenna við mæður 

sínar á meðgöngu er mikilvægur þáttur þegar kemur að viðhorfum þeirra og hugmyndum til 

meðgöngu og móðurhlutverks. Líklegra er að konur sætti sig sjálfar við þungunina ef mæður 

þeirra bregðast vel við. Það getur verið mikilvægur stuðningur fyrir konur að mæður þeirra 

séu til staðar fyrir þær og taki meðgöngu þeirra í sátt. Einnig veitir stuðningur frá móður 

tækifæri til þess að ræða meðgönguna og fæðingu. Þó tengsl dætra við mæður sínar séu 

mikilvæg þegar kemur að viðurkenningu og sátt við meðgönguna eru það tengsl kvenna við 

barnsfeður sem skipta oftast mestu máli (Link, 2016).  

Stuðningur barnsfeðra skiptir miklu máli eins og kom fram í rannsókn Alipour, 

Kazemi, Kheirabadi og Eslami (2019). Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að aukinn 

kvíði væri aðallega tengdur lítilli ánægju og slæmum samskiptum í parasambandinu. Ofbeldi, 

ánægja í kynlífi og samskipti í samböndum hafði mest áhrif á þunglyndi konunnar. 

Þátttakendur voru 300 íranskar þungaðar konur og notuðu rannsakendur skimanir og kvarða 

til að meta ánægju í sambandinu og hvort konurnar urðu fyrir ofbeldi. Þeir skoðuðu 

félagslegan stuðning ásamt því að kanna hvort konur hefðu geðraskanir á borð við þunglyndi 

eða kvíða. 

Geðraskanir eru ein helsta orsök örorku í heiminum og efnahagsleg byrði 

geðsjúkdóma fer vaxandi. Sjúkdómar eins og þunglyndi, kvíði og áfallastreituröskun eru 

meðal dýrustu heilbrigðisvandamála heims. Það skiptir því máli að greina geðraskanir 

snemma og meðhöndla þær strax til að koma í veg fyrir margra ára álag á einstaklinginn og 

heilbrigðiskerfið. Geðraskanir og líkamlegir kvillar haldast gjarnan í hendur svo oft þarf 

sérþekkingu og margþætta nálgun heilbrigðisstarfsfólks til að meðhöndla flóknar líkamlegar 

og andlegar þarfir (Kaas, Peterson og Kristofersson, 2014). Konur um allan heim geta 

upplifað geðraskanir á meðgöngu og einu ári eftir meðgöngu. Þær konur sem eru í sérstökum 
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áhættuhóp eru t.d. konur sem búa við fátækt, innflytjendur, þær konur sem verða fyrir 

ofbeldi, eru undir mikilli streitu, hafa lent í náttúruhamförum og þær sem fá lítinn félagslegan 

stuðning. Í heiminum eru í kringum 10% þungaðra kvenna og 13% kvenna sem nýlega hafa 

eignast barn sem upplifa geðsjúkdóma, þá sérstaklega þunglyndi. Í þróunarlöndunum er þessi 

tala hærri, eða í kringum 15,6% á meðgöngu og 19,8% stuttu eftir meðgöngu. Í alvarlegustu 

tilfellunum geta þjáningar kvenna verið svo miklar að þær taka sitt eigið líf (WHO, e.d.).  

 2.2.1. Meðgönguþunglyndi. 

Konur geta fundið fyrir andlegri vanlíðan snemma á meðgöngu með tilkomu 

breytinga sem eru misvelkomnar. Breytingarnar fela í sér takmarkanir á lífi þeirra sem getur 

leitt til kvíða og minna sjálfstrausts. Þessir þættir komu fram í samantekt Staneva, Bogossain 

og Wittkowski (2015) sem könnuðu reynslu kvenna af andlegri vanlíðan á meðgöngu í átta 

eigindlegum rannsóknum með áherslu á þunglyndi, kvíða og streitu. Konurnar fundu allar 

fyrir skömm af því að upplifa ekki hina fullkomnu meðgöngu og vildu helst ekki láta í ljós að 

þeim liði illa. Þær upplifðu því misræmi milli raunverulegrar reynslu af meðgöngu og þeirrar 

fullkomnu meðgöngu sem þær höfðu ímyndað sér. Þessi líðan ýtti undir kvíða og leiddi 

jafnvel til þess að konurnar forðuðust aðstæður og/eða lokuðu sig af.  

Þunglyndi á meðgöngu er sálfræðileg breyting. Hún hefur neikvæð áhrif á þungaðar 

konur og fóstur þeirra. Breytingar verða á hormónum kvenna á meðgöngu og þessar 

hormónabreytingar geta valdið aukinni tíðni þunglyndis meðal þungaðra kvenna. 

Meðgönguþunglyndi getur einnig haft áhrif á fæðinguna sjálfa og heilsu nýbura, það er því 

mikilvægt að greina það snemma á meðgöngu. Ef þunglyndi er ekki meðhöndlað á meðgöngu 

getur það aukist eftir fæðinguna og haldið áfram að hrjá konuna (Effati-Daryani, 

Mohammad-Alizadeh-Charandabi, Zarei, Mohammadi og Mirghafourvand, 2018). Hægur 

vöxtur fósturs, fyrirburafæðing og lág fæðingarþyngd eru allt áhættuþættir sem hægt er að 
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tengja við þunglyndi á meðgöngu. Meðgönguþunglyndi getur haft áhrif á brjóstagjöf sem 

leiðir til minnkaðrar mjólkurframleiðslu konunnar og getur haft áhrif á tengslamyndun móður 

og barns. Meðgöngueitrun, meðgöngusykursýki og háþrýstingur eru aðrir áhættuþættir sem 

tengjast meðgönguþunglyndi (Becker, Weinberger, Chandy og Schmukler, 2016).  

Bowen, Bowen, Balbuena og Muhajarine (2012) könnuðu hvort munur væri á 

skapgerð þungaðra kvenna og kvenna sem ekki voru þungaðar. Það var gert með því að biðja 

þungaðar konur að fylla út EPDS-kvarðann á 16. viku meðgöngu, aftur við 30. viku og loks 

fjórum vikum eftir barnsburð. Þátttakendur fylltu einnig út myndrænar skapgerðardagbækur. 

Þunguðu konurnar skráðu skapgerðareinkenni tvisvar á dag í eina viku. 

Samanburðarhópurinn voru konur sem ekki voru þungaðar eða með þunglyndi, þær fylltu inn 

í skapgerðardagbækur í sjö samfelldar vikur. Í ljós kom að fyrri hópurinn var mislyndari en 

þær sem voru í samanburðarhópnum. Þungaðar konur sýndu meiri einkenni þunglyndis, 

kvíða, pirrings, fóru í sæluvímu og sveifluðust meira í skapinu á meðgöngu og eftir 

meðgöngu heldur en samanburðarhópurinn.  

 2.2.2. Kvíði. 

  Kvíði kemur oft fram sem líkamleg einkenni eins og sviti, spenna og aukinn 

hjartsláttur. Einstaklingar með kvíða geta átt erfitt með að sofna, dvelja lengi í einstökum 

aðstæðum og finnst erfitt að dreifa huganum frá kvíðavaldinum. Einnig geta þeir fundið fyrir 

eirðarleysi, taugaspennu, svima og breytingu á matarlyst. Þessir einstaklingar geta setið uppi 

með tilfinningu um að eitthvað slæmt sé yfirvofandi. Kvíðinn getur verið svo mikill að hann 

feli undirliggjandi þunglyndi (Chlan og Bors, 2014). Akiki, Avison, Speechley og Campell 

(2016) gerðu rannsókn í London á þunguðum konum. Þar tóku 1992 konur þátt á öðrum 

þriðjungi meðgöngu. Upphafleg tilgáta Akiki og félaga var að tilfinningar kvenna fyrir 

meðgöngunni hefðu forspárgildi um hversu mikinn kvíða konan væri með. Niðurstöður 
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leiddu í ljós að konur sem voru óvissar eða óánægðar með meðgönguna upplifðu meiri kvíða 

á meðgöngunni í samanburði við þær konur sem voru ánægðar með sína meðgöngu. Konur 

sem upplifðu meiri streitu og álag á meðgöngunni, þær sem fengu lítinn stuðning á 

meðgöngunni og þær sem voru með lítið sjálfstraust, upplifðu einnig meiri kvíða en aðrar. 

Með því að greina áhættuþætti kvíða og vita hvernig kvíði kemur fram er hægt að koma auga 

á þær konur sem eru í aukinni hættu. Einnig er hægt að minnka líkurnar á að kvíðinn aukist 

og draga úr líkum á neikvæðri útkomu fyrir barnið. 

2.2.3. Streita. 

Mikið álag er hluti af nútímasamfélagi og geta afleiðingar af því verið streitueinkenni 

og veikindi. Streita kemur oft fram þegar fólk reynir að púsla saman vinnu og fjárhagslegri 

ábyrgð við foreldrahlutverkið og skyldur heimilisins (Olshansky, 2016). Heimilishald og 

barnauppeldi eru oft meira á ábyrgð kvenna heldur en karla fyrir utan það aukna álag sem 

fylgir meðgöngunni og umönnun ungabarna. Nútímakonur gera gjarnan miklar kröfur til 

sjálfra sín. Þær setja sér háleit markmið um að annast fjölskyldur sínar vel en um leið slaka 

þær ekki á kröfum um menntun sína, starfsframa, líkamsrækt og jafnvel útlit (Erla Björg 

Gunnarsdóttir, 2014). Þetta púsluspil getur verið andlega erfitt fyrir konur og aukið streitu hjá 

þeim. Streita getur þó líka verið jákvæð og margar konur þrífast í annasömu umhverfi. Of 

mikið álag getur þó hrint af stað líkamlegum einkennum eins og hröðum hjartslætti, 

hækkuðum blóðþrýstingi og röskun á meltingarstarfsemi. Auk þess losar líkaminn meira af 

boðefnum og hormónum, veldur aukinni vöðvaspennu og ónæmiskerfið getur brugðist 

(Olshansky, 2016).  

Aðlögun að breytingum á meðgöngunni getur verið erfið og streituvaldandi. Algengt 

er að þungaðar konur finni fyrir aukinni streitu, þar sem lífið er fullt af streituvökum og 

líklega ekki hægt að komast hjá því að finna fyrir streitu á meðgöngu. Þungaðar konur verða 



17 
 

hins vegar viðkvæmar fyrir neikvæðum áhrifum streitu á meðgöngu. Þær geta upplifað 

auknar áhyggjur af fóstrinu því þær eru meðvitaðar um að streita og álag getur haft neikvæð 

áhrif á fóstrið. Það getur valdið því að þær fái samviskubit yfir tilfinningum sínum. Því er 

mikilvægt að konur viti að undir venjulegum kringumstæðum verða lífeðlisfræðilegar 

breytingar í líkamanum þegar einstaklingur upplifir streitu. Þessar breytingar koma til móts 

við aukin stresshormón sem verða til á meðgöngu og aðstoða líkamann að ráða við streituna. 

Einnig sinnir félagsnet konunnar (t.d. maki, fjölskylda, vinir, samstarfsfólk o.fl.) mikilvægu 

hlutverki sem félagslegur stuðningur til þess að takast á við streitu (Pearl og Ulrike, 2015).  

2.3. Afleiðingar ofbeldis á þungaðar konur 

Konur sem hafa reynslu af ofbeldi í nánum samböndum geta upplifað ýmsar 

heilsufarslegar afleiðingar. Því lengur sem ofbeldið varir og því alvarlegra sem það er, þeim 

mun alvarlegri verða afleiðingarnar (Páll Biering, 2012). Ofbeldi gegn konum í nánum 

samböndum hefur alvarlegar skammtíma- og langtímaafleiðingar (WHO, 2017b) á líkamlega 

og andlega heilsu konunnar (Debono, Xuereb, Scerri og Camilleri, 2016). 

2.3.1. Andleg heilsa. 

Erla Kolbrún Svavarsdóttir (2010) skoðaði áhrif margþætts og langvinns ofbeldis á 

andlega líðan kvenna. Niðurstöður hennar sýndu fram á að hægt var að spá fyrir með 

marktækum hætti um andlega heilsu konu ef hún hafði verið þolandi líkamlegs, andlegs eða 

kynferðislegs ofbeldis síðastliðna 12 mánuði. Einnig ef hún hafði verið fráskilin eða einstæð, 

verið fórnarlamb ofbeldis í sambandinu sem hún var í nú þegar, hafði litla menntun eða ekki 

verið útivinnandi. Hægt var að rekja 43% af breytileika andlegrar heilsu til þessara þátta.  

Margar konur fara í tilfinningalegt uppnám þegar þær komast að því að þær séu 

þungaðar. Það eru oftast konur sem voru ekki búnar að skipuleggja þungun (Link, 2016). 

Baird, Creedy og Mitchell (2016) tóku viðtöl við ellefu konur í Bretlandi sem höfðu búið við 
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ofbeldi í nánu sambandi en voru ekki lengur í ofbeldissambandinu. Þetta voru konur sem 

voru þungaðar eða höfðu verið þungaðar síðustu tvö ár. Átta af þessum ellefu konum höfðu 

ekki skipulagt þungun, tvær þeirra höfðu verið neyddar í móðurhlutverkið og aðeins ein 

þessara kvenna hafði ráðgert þungun. Í gegnum viðtölin voru greind þrjú meginþemu: 

Karlmenn stjórnuðu getnaðarvörnum, viðbrögð makans við þunguninni og blendnar 

tilfinningar kvenna um meðgönguna. Fimm konur greindu frá því að maki þeirra hefði 

skemmt getnaðarvarnir eða kúgað konuna til að samþykkja þungunina áður en þær voru 

tilbúnar. Þegar konurnar sögðu maka sínum frá þunguninni voru nokkrir makar ánægðir með 

fréttirnar í fyrstu en flestir notuðu þungunina sem leið til að auka stjórn sína á konunni og 

sýndu þunguninni sjálfri ekki mikinn áhuga. Ein þessara kvenna hafði lent í því að maki 

hennar hafði losað sig við getnaðarvarnir en neitaði að viðurkenna þungunina þegar hún hafði 

verið staðfest. Flestar konurnar höfðu blendnar tilfinningar til meðgöngunnar sem þær tengdu 

þó flestar við ofbeldið í sambandinu. Þær langaði að njóta þess að verða bráðum mæður en 

umhverfið sem þær voru í hafði neikvæð áhrif á tilhlökkun fyrir móðurhlutverkinu og 

fæðingu barnsins. Þær konur sem höfðu verið neyddar í móðurhlutverkið upplifðu ekki gleði 

eða von, eins og margar konur upplifa þegar meðgangan er ráðgerð og móðirin vill verða 

ófrísk. Í staðinn upplifðu þær ótta og að þær væru fastar í aðstæðum. Þá var einnig ákveðin 

togstreita fólgin í þunguninni því konurnar trúðu því og vonuðu að tilvonandi föðurhlutverk 

myndi breyta makanum og minnka ofbeldishegðun hans. Það reyndist þó ekki vera raunin. 

Ofbeldi í nánum samböndum getur haft andleg og félagsleg áhrif á konur. Þær sem 

hafa orðið fyrir ofbeldi í nánum samböndum eru tvisvar sinnum líklegri til þess að fá 

þunglyndi heldur en konur sem hafa ekki orðið fyrir ofbeldi í nánum samböndum (WHO, 

2017b). Ogbonnaya, Macy, Kupper, Martin og Bledsoe-Mansori (2013) gerðu rannsókn á 

þunglyndi kvenna á meðgöngu sem höfðu orðið fyrir líkamlegu ofbeldi. Rannsakendur báru 

saman hóp kvenna sem hafði orðið fyrir líkamlegu ofbeldi á meðgöngunni og þeirra kvenna 
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sem höfðu orðið fyrir líkamlegu ofbeldi utan meðgöngunnar. Þeir komust að því að konur 

sem höfðu orðið fyrir líkamlegu ofbeldi í nánum samböndum á meðgöngu voru líklegri til að 

sýna einkenni þunglyndis en þær konur sem ekki urðu fyrir ofbeldi á meðgöngu. Einnig 

komust þeir að því að konur sem höfðu orðið fyrir líkamlegu ofbeldi á meðgöngu skoruðu 

hærri stig þunglyndis á tímanum eftir fæðingu en þær sem höfðu ekki orðið fyrir ofbeldi á 

meðgöngu. Þrátt fyrir að konur sem höfðu orðið fyrir ofbeldi á meðgöngu væru líklegri til að 

hafa fleiri þunglyndiseinkenni en konur sem ekki höfðu upplifað líkamlegt ofbeldi á 

meðgöngunni sýndu niðurstöður að það var aukin tíðni þunglyndiseinkenna í báðum hópum. 

Hóparnir tveir áttu það sameiginlegt að stig þunglyndiseinkenna var hærra á meðgöngunni en 

fyrir og eftir meðgönguna.  

Í rannsókn Tomasdottir o.fl. (2016), sem er hluti rannsóknarinnar Barneign og heilsa 

þar sem gögnum var safnað á árunum 2009-2011, var skoðuð andleg heilsa mæðra á 

meðgöngu og á fyrstu tveimur árum eftir hana. Bornir voru saman tveir hópar, mæður sem 

höfðu orðið fyrir kynferðislegu, líkamlegu og tilfinningalegu ofbeldi og þær sem höfðu ekki 

orðið fyrir ofbeldi. Spurningalistar voru lagðir fyrir mæður þrisvar sinnum, á 16. viku 

meðgöngu, 5-6 mánuðum eftir fæðingu og þegar barnið var orðið 18-24 mánaða. Mæður sem 

orðið höfðu fyrir ofbeldi reyndust meira en tvöfalt líklegri til þess að meta sína heilsu verri, 

bæði andlega og líkamlega, en þær sem ekki höfðu orðið fyrir ofbeldi.  

Sálræn og geðræn einkenni sem afleiðing ofbeldis í nánu sambandi geta verið t.d. 

sjálfsmeiðandi hegðun, áfengis- og vímuefnanotkun, lítið sjálfstraust, skömm og sektarkennd, 

þunglyndi, kvíði og áfallastreituröskun (Páll Biering, 2012). Í Bandaríkjunum var gerð 

rannsókn þar sem skoðuð voru tengsl milli þeirra sem höfðu orðið fyrir ofbeldi í nánum 

samböndum og áfallastreituröskunar. Niðurstöður sýndu að 40% kvennanna reyndust vera 

með áfallastreituröskun og var algengi mest meðal eldri kvenna. Rúmur helmingur 
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kvennanna sagðist hafa orðið fyrir andlegu, líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi (Kastello 

o.fl., 2015).  

Konur sem verða fyrir ofbeldi í nánum samböndum eru líklegri til þess að fá 

áfallastreituröskun og aðrar kvíðaraskanir ásamt því að upplifa svefnvandamál, þróa með sér 

átröskun og gera tilraunir til sjálfsvígs (WHO, 2017a). Algengt er að þeir sem verða fyrir 

áfalli af einhverju tagi á lífsleiðinni finni fyrir tímabundinni vanlíðan sem veldur þó ekki 

skaða til lengdar. Í flestum tilfellum ná einstaklingar að vinna sig út úr vandanum og geta 

haldið áfram að lifa lífinu á sama eða svipaðan hátt og þeir gerðu fyrir áfallið. Ef þeir hins 

vegar upplifa atburð sem ógnar þeirra lífi, öryggi eða heilsu getur það haft í för með sér 

áfallastreituröskun. Til þess að einstaklingar fái greininguna áfallastreituröskun þurfa 

einkenni um hana að hafa verið til staðar í a.m.k. sex vikur. Dæmi um einkenni 

áfallastreituröskunar eru stöðugar hugsanir um eða endurupplifun áfallsins, martraðir, skert 

minni og einbeiting, fælni við hluti sem minna á áfallið, stöðug andleg og líkamleg spenna og 

pirringur svo eitthvað sé nefnt. Í flestum tilfellum er meðferð talin vera árangursrík 

(Geðhjálp, e.d.). 

Konur sem verða fyrir ofbeldi á meðgöngu upplifa stöðugan ótta um að ofbeldið geti 

haft áhrif á ófætt barn þeirra. Þessi hræðsla getur dregið verulega úr lífsvilja kvenna en 

tilhugsunin um að vera til staðar fyrir ófætt barn sitt veitir þeim styrk í gegnum meðgönguna. 

Konur í ofbeldissambandi óttast einnig að fara frá ofbeldismanninum vegna hættu á að hann 

skaði ófædda barnið. Þær velja því oft frekar að þrauka í ofbeldissambandinu til að vernda 

ófædda barnið (Finnbogadottir, Dykes og Wann-Hansson, 2014). 

2.3.1.1. Áhrif ofbeldis á fóstur og nýfætt barn. 

Það sem greinir ofbeldi á meðgöngu frá ofbeldi á öðru tímaskeiði konunnar er að það 

hefur ekki aðeins áhrif á konuna heldur einnig á fóstrið. Ofbeldi á meðgöngu getur haft áhrif 
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á þroska barnsins, bæði fyrir og eftir fæðingu (Taillieu o.fl., 2016). Saga um ofbeldi á 

meðgöngu er áhrifaþáttur á heilsufarsvandamálum hjá börnum eftir fæðingu og að tveggja ára 

aldri (Tomasdottir o.fl., 2016).  

Líkamlegt ofbeldi á meðgöngu eykur hættu á fósturskaða. Auknar líkur eru t.d. á 

fósturláti, andvana fæðingu, blæðingum, sýkingum, fyrirburafæðingu og léttburafæðingu. 

Konur sem verða fyrir ofbeldi í nánum samböndum eru tvisvar sinnum líklegri til að fara í 

fóstureyðingu, þær eru 16% líklegri til þess að missa fóstrið og 41% líklegri til þess að fæða 

barnið fyrir tímann (WHO, 2017b; Esposito, 2016). Þær konur sem fæða fyrir tímann eru í 

aukinni áhættu varðandi slæma heilsu og geta upplifað neikvæðar tilfinningar til barnsins 

fyrstu mánuðina eftir fæðingu. Mæðravernd og annar stuðningur gagnast þeim síður og þyrfti 

að vera hægt að grípa inn í með sérhæfðri aðstoð (Henderson, Carson og Redshaw, 2016). 

Gentry og Bailey (2014) skoðuðu áhrif þess að verða eingöngu fyrir andlegu ofbeldi á 

meðgöngu. Í rannsókninni tóku 489 konur þátt, 26,6% kvennanna höfðu lent í a.m.k. einu 

atviki af andlegu ofbeldi á meðgöngunni og þar af greindu 12% frá fleiri atvikum en einu. 

Algengasta birtingarmynd ofbeldisins var að öskrað var á konuna, næst var móðgun frá maka 

og sú þriðja var að konunni var ógnað. Rannsakendur komust að því að þær konur sem sögðu 

að sér hefði verið ógnað á meðgöngunni voru líklegri til að fæða léttbura, þá ályktun drógu 

þeir af því að þriðjungur þessara kvenna fæddi léttbura. Ástæðuna töldu þeir vera að þegar 

konunum var ógnað á meðgöngu fóru þær að temja sér óheilbrigðar heilsuvenjur, eins og 

reykingar eða áfengisdrykkju, sem olli því að þær eignuðust léttbura. 

Doktorchik o.fl. (2018) könnuðu hvort breytingar á kvíða og þunglyndi á meðgöngu 

ykju líkurnar á fyrirburafæðingu. Niðurstöður sýndu að þegar konur voru skimaðar fyrir 

kvíða á ca 17.-24. viku meðgöngu og svo aftur á 32.-36. viku og hækkun varð í seinni 

mælingunni voru þær 2,7 sinnum líklegri til að fæða barnið fyrir tímann, í samanburði við 
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þær sem lækkuðu á sama tíma. Hækkun eða lækkun á þunglyndiskvarða hafði ekki áhrif á 

líkur á fyrirburafæðingu. 

Þær konur sem glíma við geðsjúkdóma geta átt erfiðara með daglegt líf, sem getur 

haft afleiðingar fyrir börn þeirra. Börnin geta orðið vanþroskuð og ekki stækkað sem skyldi 

(WHO, e.d.). Aukið álag á meðgöngu er áhættuþáttur fyrir börn og virðist sem þau börn sem 

verða fyrir álagi í móðurkviði séu viðkvæmari fyrir líkamlegum og andlegum 

heilsufarsvandamálum síðar á lífsleiðinni (Pearl og Ulrike, 2015). Ungabörn eru næm fyrir 

umhverfinu og gæðum umönnunar. Langvarandi eða alvarlegar geðraskanir tefja 

tengslamyndun móður og barns, hamla brjóstagjöf og hafa áhrif á umönnun barnsins (WHO, 

e.d.).  

2.3.2. Líkamleg einkenni. 

Ef konur eru beittar líkamlegu ofbeldi getur það leitt til alvarlegra líkamlegra áverka. 

Af þeim konum sem verða fyrir ofbeldi í nánum samböndum eru 42% þeirra sem tilkynna 

áverkann (WHO, 2017b). Í rannsókn Tomasdottir o.fl. (2016) reyndust fylgikvillar sem 

tengdust meðgöngu og fæðingu ásamt sjúkdómum vera algengari hjá þeim sem höfðu orðið 

fyrir ofbeldi. Dæmi um fylgikvilla á meðgöngu voru bakverkur, höfuðverkur, svefntruflanir 

og þreyta. Fylgikvillar sem tengdust fæðingunni voru einna helst auknar líkur á að þessar 

konur þyrftu keisaraskurð.  

Gürkan, Ekşi, Deniz og Çırçır (2018) rannsökuðu áhrif ofbeldis í nánum samböndum 

á margvísleg meðgöngutengd einkenni. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að konur sem 

höfðu reynslu af ofbeldi á meðgöngu, sérstaklega líkamlegu ofbeldi, upplifðu fleiri 

meðgöngutengd einkenni en þær sem ekki höfðu upplifað ofbeldi. Einnig virtist vera 

misjafnt. eftir því hvernig ofbeldi konur urðu fyrir, hvaða afleiðingar það hafði á 

meðgöngueinkenni þeirra. Þær konur sem urðu fyrir líkamlegu ofbeldi voru líklegri til að 
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hafa einkenni frá meltingarfærum, hjarta- og æðakerfinu, taugakerfinu og þvagfærakerfinu. 

Þær voru einnig með slæma andlega líðan, voru þreyttar og með ógleði. Þær konur sem höfðu 

orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi upplifðu verri andlega líðan en þær konur sem ekki höfðu 

orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi.  

2.3.3. Félagsleg áhrif. 

Félagslegur stuðningur er mikilvægur á meðgöngu og getur dregið úr streitu, komið í 

veg fyrir þunglyndi og bætt almennt líðan kvenna meðan á meðgöngu stendur og eftir hana. 

Misjafnt getur verið hvert konur leita í félagslegan stuðning á meðgöngu. Í rannsókn Razurel 

og Kaiser (2015) kom fram að yngri mæður leituðu í stuðning helst frá móður sinni og eldri 

mæður hjá fagaðilum. Einnig töldu konurnar stuðning frá maka mikilvægan. Því meiri sem 

félagslegi stuðningurinn var því lægri voru einkenni þunglyndis og kvíða meðal þátttakenda. 

Mikilvægt er að makar þungaðra kvenna sýni þeim tilfinningalegan stuðning á meðgöngu. 

Verkefnin sem konur þurfa að takast á við á þessu tímabili verða auðveldari í framkvæmd og 

árangursríkari ef þær fá slíkan stuðning. Einhleypar konur með lítinn stuðning geta átt 

erfiðara með aðlögunina að nýju hlutverki sem móðir (Link, 2016).  

Cheng o.fl. (2016) gerðu rannsókn í Boston sem 1764 konur tóku þátt í. Markmið 

rannsóknarinnar var að skoða hvaða áhrif stuðningur frá maka hefði á sálræna þætti þungaðra 

kvenna, reykingahegðun og útkomu meðgöngunnar. Snemma á meðgöngunni greindu tæp 

30% kvennanna frá lélegum stuðningi frá maka. Á fyrsta og öðrum þriðjungi meðgöngunnar 

voru 35% kvennanna með einkenni kvíða, 30% með þunglyndiseinkenni og 29% reyktu. 

Rannsakendur fundu ekki samband milli lítils stuðnings maka á meðgöngu og áhættuþátta á 

meðgöngu. Þeir fundu þó samband milli lítils stuðnings maka á meðgöngu og aukins kvíða, 

þunglyndis og reykinga. Stuðningur maka á meðgöngu skiptir máli fyrir konuna og þar með 

meðgönguna í heild.  
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Þungaðar konur eru farnar að sækja meira í félagslegan stuðning og upplýsingar 

gegnum samfélagsmiðla nú en áður, eins og kom fram í rannsókn Baker og Yang (2018). 

Mikill meirihluti (97,5%) sagðist leita að upplýsingum um meðgönguna, nýburann og 

foreldrahlutverkið á veraldarvefnum. Langflestir, 98,3%, sögðust finna fyrir félagslegum 

stuðningi í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook. Einnig sagðist meirihlutinn, eða 83,9%, 

eiga vini á samfélagsmiðlum sem konurnar töldu veita þeim félagslegan stuðning á 

meðgöngu.  

Það er misjafnt hvert konur leita til að fá félagslegan stuðning á meðgöngu og þörfin 

fyrir stuðning getur verið ólík. Sumar konur hafa gott félagsnet í kringum sig meðan aðrar 

konur geta búið við ofbeldi og upplifað félagslega einangrun, geta jafnvel ekki unnið eða eiga 

í erfiðleikum með að halda starfi. Þær hafa oft lægri laun, taka ekki þátt í neinni starfsemi og 

hafa takmarkaða getu til að hugsa um sjálfa sig eða börnin sín (WHO, 2017b; Páll Biering, 

2012). Heilbrigðisstarfsmenn þurfa að vera vakandi fyrir misjafnri þörf kvenna á meðgöngu 

fyrir félagslegan stuðning og hvaða form af stuðningi hentar hverri og einni. Með aukinni 

notkun samfélagsmiðla þurfa heilbrigðisstarfsmenn einnig að taka mið af félagslegum 

stuðning í rafrænu formi. Mikilvægt er að þungaðar konur fái félagslegan stuðning þar sem 

hann getur dregið úr geðrænum einkennum konu á og eftir meðgöngu (Razurel og Kaiser, 

2015; Baker og Yang, 2018).  

2.4. Að takast á við ofbeldi á meðgöngu - úrræði 

2.4.1. Vísbendingar um ofbeldi. 

Hvert vandamál sem skjólstæðingur kemur með til heilbrigðisstarfsmanns er einstakt. 

Vandamálið fer gjarnan eftir líkamlegri heilsu einstaklingsins, hvaða lífsstíl hann tileinkar sér 

og hvaða menningarheimi hann tilheyrir. Sambönd skjólstæðingsins við fjölskyldu sína og 

vini, umhverfisáhrif og reynsla litar einstaklinginn og vandamál hans. Heilbrigðisstarfsmenn 
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fá ekki alltaf skýra mynd af vandamálum eða þörfum skjólstæðinga við fyrstu heimsókn 

þeirra. Til þess að heilbrigðisstarfsmaður geti fundið lausn á vandamálum skjólstæðinga sinna 

þarf hann að læra að spyrja viðeigandi spurninga, velta fyrir sér möguleikum, kanna 

mismunandi sjónarmið og túlkunarmöguleika (Potter, 2013).  

Vísbendingar um ofbeldi geta legið í sögu konunnar og merki um meiðsli eða 

sýnilega áverka ættu að vera aðvörunarmerki. Þau svæði líkamans sem oftast verða fyrir 

barsmíðum eru höfuð, háls, bringa, kviður, brjóst og efri partur útlima. Brunar eða marblettir 

sem virðast vera eftir hendur, belti, snæri eða önnur vopn geta verið vísbending. Sérstaklega 

skal gæta að konum sem leita ítrekað til heilbrigðisstarfsfólks með líkamleg einkenni eins og 

höfuðverk, svefnleysi, köfnunartilfinningu, oföndun, einkenni frá maga, verki í bringu, baki 

eða mjöðmum (Olshansky, 2016).  

  Páll Biering (2012) greinir frá einkennum sem geta komið fram í samskiptum 

konunnar við heilbrigðisþjónustu og gætu verið vísbending um ofbeldi. Þessi einkenni geta 

verið að skjólstæðingurinn afpantar ítrekað bókaðan tíma eða mætir ekki í hann, hann kemur 

vegna óljósra einkenna, forðast augnsamband, sýnir reiði og fer að verja sig. Það getur einnig 

verið að áverkar á skjólstæðingnum séu ekki í samræmi við það sem hann segir að orsökin sé, 

skjólstæðingur gerir lítið úr áverkum eða ef langt líður frá því að hann hlýtur áverka og þar til 

hann leitar sér aðstoðar. Jafnframt getur verið vísbending um ofbeldi ef skjólstæðingur hefur 

sögu um áverka og tíðar heimsóknir á bráða- og slysadeildir eða ef maki kemur með í öll 

viðtöl hjá heilbrigðisstarfsfólki.  

Debono o.fl. (2016) skoðuðu í rannsókn sinni samband milli félagslegra þátta og þætti 

tengda þunguninni við sálrænt og munnlegt ofbeldi maka. Einnig vildu rannsakendur skoða 

hverjir af þessu þáttum hefðu forspárgildi um sálrænt og munnlegt ofbeldi í nánum 

samböndum á meðgöngu. Þrjú hundruð konur tóku þátt í rannsókninni og leiddi hún í ljós 

fjóra þætti sem höfðu forspárgildi um sálrænt ofbeldi. Þeir voru lág menntun móðurinnar, 
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óráðgerð þungun, upplifun á tveimur eða fleiri þungunartengdum heilsuvandamálum og ef 

þær bjuggu með atvinnulausum maka. Forspárgildin fyrir munnlegt ofbeldi voru atvinnuleysi 

konunnar, óráðgerð þungun, ótti við makann og lág menntun makans.  

 2.4.2. Mæðravernd. 

  Samkvæmt gæðaskjali National Institute for Health and Care Excellence (NICE) á að 

spyrja allar konur um andlega líðan þegar þær koma í mæðra- og ungbarnavernd. Tímar í 

mæðravernd skapa kjörið tækifæri fyrir heilbrigðisstarfsfólk til að ræða andlega líðan kvenna 

og koma auga á geðheilsuvandamál ef þau eru til staðar. Þessir tímar gefa konum einnig kost 

á að ræða áhyggjur sem þær kunna að hafa, t.d. slæma fyrri reynslu af fæðingu eða 

meðgöngu, andlát barns eða ótta við að fæða barn. Spurningar varðandi andlega líðan kvenna 

á meðgöngu veita heilbrigðisstarfsfólki mikilvægar upplýsingar svo hver og ein kona fái þá 

þjónustu sem hún þarf á að halda (NICE, 2016). Þegar barnshafandi kona mætir í 

mæðravernd eru ljósmæður í lykilstöðu til að koma auga á ofbeldi þar sem meirihluti kvenna 

mætir í mæðravernd á einhverjum tímapunkti á meðgöngunni. Ef barnshafandi kona upplifir 

samband sitt við ljósmóður sína öruggt, faglegt og stuðningsríkt eru meiri líkur á að hún 

treysti henni fyrir viðkvæmum persónuupplýsingum eins og t.d. ef hún hefur orðið fyrir 

ofbeldi. Þrátt fyrir það gefa rannsóknir þær vísbendingar að ljósmæðrum finnist óþægilegt að 

spyrja konur um ofbeldissögu þeirra eða að vera með konur í mæðravernd sem hafa treyst 

þeim fyrir reynslu sinni af ofbeldi (Eustace, Baird, Saito og Creedy, 2016). 

 Eustace o.fl. (2016) gerðu eigindlega rannsókn í Ástralíu sem skoðaði upplifun 21 

ljósmæðra á skimun fyrir ofbeldi á meðgöngu. Í niðurstöðunum komu í ljós þrjú meginþemu. 

Fyrsta þemað var „að spyrja spurningarinnar“ en það fól í sér að ljósmæður áttu að spyrja um 

reynslu af ofbeldi. Ljósmæðrum fannst þær vera óundirbúnar og upplifðu að enginn veitti 

þeim stuðning. Annað þemað var „ótti“. Ótti ljósmóðurinnar var við að hvetja konuna til að 
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losa sig undan ofbeldissambandinu án þess að hafa skýra verkferla eða næg úrræði til að 

styðja þær. Þriðja þemað var „að byggja upp meðferðarsamband“ en þar er lögð áhersla á 

mikilvægi eftirfylgni, trausts og skýrslugerðar. Allar ljósmæður sem tóku þátt í rannsókninni 

töluðu um skort á þjálfun í að spyrja konur um ofbeldi en töldu það þó vera í verkahring 

ljósmæðra að skima allar konur fyrir ofbeldi á meðgöngu. 

Árið 2016 var gerð rannsókn í Noregi þar sem skoðað var ofbeldi í nánum 

samböndum og upplifun kvenna sem höfðu orðið fyrir ofbeldi í nánum samböndum á skimun 

ljósmæðra í mæðravernd. Átta konur af mismunandi þjóðernum tóku þátt en allar áttu það 

sameiginlegt að hafa orðið fyrir ofbeldi í nánum samböndum. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu í ljós að engin af konunum var spurð út í ofbeldi í mæðraverndinni. Konunum fannst 

tímarnir með ljósmóðurinni í mæðraverndinni vera góður vettvangur til þess að koma auga á 

ofbeldið en ljósmæðurnar skorti hæfni og hugrekki til að ræða það. Konurnar vonuðust eftir 

því að ljósmóðirin myndi taka eftir merkjum um ofbeldi, sérstaklega þegar maki þeirra mætti 

með þeim í tímana. Þær gerðu ráð fyrir að ljósmóðirin væri til staðar fyrir þær, væri 

treystandi og gæti leiðbeint þeim í aðstoð til að komast frá ofbeldinu. Konurnar voru spurðar 

hvað væri hægt að gera betur þegar skimað væri fyrir ofbeldi í mæðraverndinni. Þar töluðu 

þær um að mikilvægt væri að byrja umræðuna um ofbeldið og útskýra hvað ofbeldi væri. 

Konurnar voru einnig spurðar hvað myndi hvetja þær til að byrja að ræða ofbeldið. Þeim 

fannst traust vera einn mikilvægasti þátturinn. Konur sem búa með ofbeldismanni einangrast 

gjarnan og því er ljósmóðirin oft eina manneskjan sem þær hitta utan heimilisins. Nokkrar 

konur nefndu að þær hefðu viljað vita hvaða áhrif ofbeldið hefði á heilsu sína og á fóstrið. 

Þær töldu að ef þær hefðu vitað meira um áhrif ofbeldisins þá hefðu þær frekar opnað sig um 

það. Að lokum var skoðað hvað hindraði konurnar í að ræða ofbeldið. Þar kom í ljós hræðsla 

við Barnaverndarnefnd, að eiginmaðurinn mætti með í tímana, að tala um ofbeldi væri ekki 
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samþykkt í þeirra menningu og óttinn við að enginn myndi trúa þeim (Garnweidner-Holme, 

Lukasse, Solheim og Henriksen, 2017). 

Reglulegar heimsóknir til ljósmóður gefa möguleika á að koma auga á og styðja konur sem 

upplifa andlega erfiðleika, verða fyrir ofbeldi eða öðru félagslegu mótlæti á meðgöngu. Þó 

stefna flestra landa sé að skima fyrir þunglyndi og ofbeldi á meðgöngu er það ekki alltaf gert 

(Yelland og Brown, 2014). Ekki allar konur eru spurðar út í andlega líðan á og eftir 

meðgöngu. Þær sem eiga í góðu sambandi við ljósmóður sína eru líklegri til að verða spurðar, 

einnig konur undir 25 ára og einhleypar konur (Redshaw og Henderson, 2016; Yelland og 

Brown, 2014). Í rannsókn Finnbogadottir o.fl. (2014) í suðurhluta Svíþjóð kom í ljós að þær 

konur sem höfðu orðið fyrir heimilisofbeldi höfðu hærri tíðni þunglyndiseinkenna og því ætti 

að athuga með þunglyndi og spyrja um ofbeldi á meðgöngu. Helstu áhættuþættir fyrir ofbeldi 

í nánum samböndum eru ef konan hefur bæði sögu um ofbeldi og þunglyndiseinkenni á 

meðgöngu. Það skiptir því máli að koma auga á þessar konur í mæðravernd. 

2.4.2.1. EPDS-kvarðinn. 

Í ljósi umfjöllunar hér á undan sést hve mikilvægur vettvangur mæðravernd er. Þar 

gefst ljósmæðrum tækifæri til að varpa ljósi á ofbeldi og andlega vanlíðan. Á Íslandi er mælt 

með að skima fyrir bæði kvíða og þunglyndi á 16. viku meðgöngu, ef þörf þykir 

(Heilsuvera.is, 2016). Það er gert með því að leggja fyrir konur sem mæta í mæðravernd 

EPDS-kvarða og GAD-7 kvíðaskema (Mæðravernd Þróunarsviðs HH, 2017). EPDS-kvarðinn 

er það skema sem hefur hvað mest verið rannsakað með tilliti til skimunar á þunglyndi, bæði 

fyrir og eftir meðgöngu. Skemað hefur verið þýtt og staðfært á fjölda tungumála og er notað í 

heilbrigðiskerfinu og í rannsóknir (Cox og Holden, 2003). Lydsdottir o.fl. (2019) unnu 

rannsókn hér á Íslandi þar sem þau báðu konur komnar 12-14 vikur á leið um að taka þátt í 

rannsókn. Þátttakan fólst í að þær fylltu út EPDS-kvarðann þrisvar á meðgöngunni, á 16. 
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viku, 25. viku og loks viku 36. Ljósmæður og hjúkrunarfræðingar í mæðraverndinni lögðu 

EPDS-kvarðann fyrir konurnar. Alls skrifuðu 2512 konur undir samþykki til að taka þátt, 

2397 konur fylltu út EPDS-kvarðann á 16. viku, 2025 á viku 25 og 1756 á viku 36. Strax í 

fyrstu skimun á 16. viku voru 396 konur sem þurftu ítarlegra greiningarviðtal.  

 2.4.2.2. Áskoranir ljósmæðra. 

  Í rannsókn Eustace o.fl. (2016) kom í ljós að ljósmæður upplifa sig ekki tilbúnar eða 

nógu sjálfsöruggar til að spyrja mæður hvort þær hafi orðið fyrir ofbeldi eða hvað þær eigi að 

gera ef mæður svara játandi. Þær eru hræddar um að verðandi mæður upplifi sem þær séu 

einungis að spyrja því þær þurfi þess, en ekki því það skipti þær máli. Ljósmæður vilja tíma 

til að þróa samband með skjólstæðingum sínum, hafa valmöguleika á að eyða meiri tíma með 

konum sem eru í áhættuhóp og meta konurnar á fullnægjandi hátt. 

Geðraskanir á meðgöngu er hægt að meðhöndla og vel þjálfað heilbrigðisstarfsfólk 

getur veitt áhrifaríka meðferð (WHO, e.d.). Jayatilleke o.fl. (2015) rannsökuðu hvort stutt 

námskeið fyrir ljósmæður gætu hjálpað þeim að koma auga á ofbeldi í nánum samböndum og 

aðstoða þolendur í gegnum það. Fjögurra daga námskeið bætti þekkingu ljósmæðranna, 

fækkaði hindrunum og jók sjálfstraust og ábyrgð þeirra til að koma auga á og aðstoða 

þolendur. Þær áttu einnig auðveldara með að ræða ofbeldi við þolendur og útbúa áætlun um 

eftirfylgni. 

Í Ástralíu var kannað hver kunnátta ljósmæðra væri varðandi ofbeldi gegn konum í 

nánu sambandi á meðgöngu. Þriðjungur þátttakenda sagðist ekki hafa fengið neina kennslu í 

námi sínu um ofbeldi í nánum samböndum og helmingur sagðist hafa fengið litla kennslu. 

Flestar ljósmæðurnar sögðust hafa fengið kennslu um ofbeldið á vinnustað þar sem samræður 

voru algengasta form kennsluaðferðar. Spurningalisti var lagður fyrir ljósmæðurnar með 25 

spurningum þar sem kannað var hver þekking þeirra væri á ofbeldi í nánum samböndum. 
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Niðurstöður sýndu að um 60% svöruðu 24 af 25 spurningum rétt. Um 33% ljósmæðra vissu 

ekki að konur sem flýja ofbeldissamband væru í meiri hættu á áverkum. Einnig vissu 60% 

ljósmæðra ekki að ungar konur væru í meiri hættu á að vera í nánu sambandi með 

ofbeldismanni. Rannsakendur skoðuðu einnig hvaða þættir höfðu áhrif á þekkingu ljósmæðra. 

Þar kom í ljós að engin marktæk tengsl voru milli þekkingar á ofbeldi í nánum samböndum 

og fjölda ára sem þær höfðu unnið sem ljósmæður. Hins vegar kom í ljós að sterk tengsl voru 

milli þekkingar og þjálfunar. Ljósmæður sem höfðu fengið þjálfun í að sinna konum sem 

voru beittar ofbeldi í nánum samböndum höfðu meiri þekkingu (Baird, Saito, Eustace og 

Creedy, 2015). 

2.4.2.3. Hjálpartæki. 

Kristín Rut Þórðardóttir og Tinna Lind Hallsdóttir (2015) skoðuðu hvort gagnlegt 

væri að nota snjallforrit til að nálgast klínískar leiðbeiningar um ofbeldi í nánum samböndum 

og hvert viðhorf hjúkrunarfræði- og ljósmæðranema gagnvart slíku forriti væri. Alls 157 

nemendum var boðið að taka þátt í forprófun á snjallforriti sem hét „Ofbeldi gegn konum: 

Leiðbeiningar í klíník fyrir heilbrigðisstarfsfólk“. Alls svöruðu 84 nemendur spurningalista 

eftir notkunina, 83 konur og 1 karl. Flestum fannst snjallforritið aðgengilegt, hjálplegt, 

skiljanlegt og gagnlegt. Þegar nemendur voru spurðir hvort þeir teldu sig geta notað forritið í 

starfi sínu sem hjúkrunarfræðingar eða ljósmæður voru þrjú meginþemu greind. Fyrsta þemað 

var „Kærkomin viðbót“ og var þá átt við að nemendunum fannst slíkt hjálpartæki vera 

kærkomin viðbót í heilbrigðiskerfið. Þema tvö var „Leiðir mann áfram“, þar kom fram að 

bæði leiddi snjallforritið nemendur áfram í leit að upplýsingum og úrræðum og væri einnig 

tímasparnaður. Þriðja þemað var „Tæknilegar úrbætur“ en það sneri að því að spjaldtölva 

þyrfti að vera aðgengileg svo handhægt væri að grípa hana með sér í viðtölin. 
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2.4.3. Meðferðarúrræði. 

Það eiga allir rétt á að fá aðstoð gegn ofbeldi (Reykjavík, e.d.). Konur sem verða fyrir 

ofbeldi og jafnvel búa við ofbeldi geta fengið upplýsingar um ráðgjöf og stuðning á sinni 

heilsugæslustöð (Heilsugæslan, e.d.). Ljósmæður og hjúkrunarfræðingar þurfa að hafa færni 

og þekkingu til að greina ofbeldi og bregðast við á árangursríkan og viðeigandi hátt. Það er 

mikilvægt að kona sem orðið hefur fyrir ofbeldi fái fræðslu um ofbeldi og hvaða afleiðingar 

það getur haft á heilsu hennar. Það er einnig hluti af verkefnum heilbrigðisstarfsfólks að 

aðstoða hana við að gera sér ljóst að hún sé ekki ein í þessum sporum. Aðstoða þarf konuna 

með því að bjóða upp á viðeigandi meðferð og eftirfylgni og gera konunni ljóst hvaða úrræði 

eru í boði, bæði hjá heilbrigðisstofnunum og í samfélaginu. Þegar og ef konan er tilbúin að 

leita sér aðstoðar er gott að heilbrigðisstarfsmenn geti hjálpað henni að velja þá þjónustu sem 

hún þarf (Erla Kolbrún Svavarsdóttir og Brynja Örlygsdóttir, 2010).  

2.4.3.1. Stígamót. 

Þolendur kynferðisofbeldis og aðstandendur þeirra geta leitað aðstoðar hjá 

Stígamótum. Meginviðfangsefnin eru kynferðisleg áreitni, sifjaspell, nauðganir, stafrænt 

ofbeldi, klám, mansal og vændi. Þjónustan sem Stígamót býður upp á er ókeypis og felst í 

einstaklingsráðgjöf ásamt þátttöku í lokuðum sjálfshjálparhópum, stuttri símaráðgjöf og 

netspjalli. Það er ekki boðið upp á eiginlega meðferð heldur fer starfsemin fram sem hjálp til 

sjálfshjálpar. Algjörum trúnaði er heitið varðandi þjónustuna með þeim undantekningum sem 

lög kveða á um. Stígamót eru til húsa á Laugavegi 170 í Reykjavík ásamt því að vera með 

þjónustu utan höfuðborgarsvæðisins. Stígamót senda ráðgjafa hálfsmánaðarlega út á land, 

meðal annars á Patreksfjörð, Sauðárkrók, Egilsstaði, Ísafjörð, Akranes, Borgarnes og til 

Vestmannaeyja (Spegla sig í lífsreynslu hinna, 2017). 
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2.4.3.2. Kvennaathvarfið. 

Konur sem hafa orðið fyrir ofbeldi eða búa við það geta fengið stuðning, upplýsingar 

og ráðgjöf hjá Kvennaathvarfinu án þess að til dvalar komi. Viðtölin eru ókeypis og hægt er 

að panta þau í gegnum síma. Yfirleitt taka viðtölin um klukkustund og fara fram í 

Kvennaathvarfinu. Það eru ýmsar ástæður fyrir því að konur koma í viðtöl hjá 

Kvennaathvarfinu. Stundum koma þær til þess að fá ráðgjöf um hvernig best væri að fara frá 

ofbeldismanninum, fá ráðleggingar um hvernig maður sækir um skilnað, fá aðstoð við 

húsnæðismál, forræðismál o.s.frv. Þolendum ofbeldis þykir oft erfitt að ræða heimilisástand 

við nákomna ásamt því að þeir verða oft ónæmir fyrir ástandinu og eiga erfitt með að gera sér 

grein fyrir hvort um heimilisofbeldi sé að ræða. Það getur m.a. verið ástæðan fyrir því að 

konur koma í viðtal til ráðgjafa Kvennaathvarfsins til að ræða aðstæður sínar. Einnig geta 

aðstandendur nýtt sér þjónustuna. Þegar óbærilegt er að vera lengur heima er konum og 

börnum þeirra oft veitt húsaskjól. Á meðan konan dvelur þar býðst henni að vera þátttakandi í 

sjálfshjálparhópum, en það er misjafnt hvaða þjónustu þessar konur þurfa. Dvölin kostar 

ekkert og er þeim útvegaður matur og hreinlætisvörur. Aðgangur er einnig að þvottavél, 

þurrkara og þráðlausu neti. Hugsað er sérstaklega um þau börn sem þarna dvelja. 

Sjálfboðaliðar sinna afþreyingu fyrir börnin og börn sex ára og eldri fá viðtal hjá ráðgjafa þar 

sem þau fá fræðslu um ofbeldi, upplýsingar um Kvennaathvarfið og fá þar vettvang til að tjá 

tilfinningar sínar (Samtök um kvennaathvarf. e.d.-b; Samtök um kvennaathvarf, e.d.-c). 

2.4.3.3. Drekaslóð. 

  Samtökin Drekaslóð reka fræðslu- og þjónustumiðstöð fyrir þá sem lent hafa í ofbeldi 

og einnig fyrir aðstandendur þeirra. Þau reyna að aðstoða þolendur með fjölbreyttu 

hópastarfi, fræðslu og einstaklingsviðtölum. Starfsemi Drekaslóðar er fyrir konur og karla, 18 

ára og eldri. Þau taka þó á móti yngri einstaklingum í samráði við forræðisaðila. Starfsfólk 
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Drekaslóðar leggur áherslu á fræðslu um ofbeldi og hvaða afleiðingar það hefur. Einnig er 

boðið upp á fræðslu til samtaka, stofnana, nefnda og fyrirtækja (Drekaslóð, e.d.). 

2.4.3.4. Bjarkarhlíð. 

  Bjarkarhlíð er miðstöð fyrir þolendur ofbeldis sem opnaði í febrúar 2017. Markmið 

Bjarkarhlíðar er að veita fræðslu og fjalla um afleiðingar og eðli ofbeldis ásamt því að láta 

það koma skýrt fram að ofbeldi sé ekki liðið. Í Bjarkarhlíð geta þolendur komið til að fá 

upplýsingar og ráðgjöf. Áhersla er lögð á þverfaglega samvinnu ólíkra samtaka og stofnana 

sem koma að starfseminni. Umhverfið er hlýlegt og öruggt og reynt er að mæta brotaþola á 

hans forsendum. Þjónusta Bjarkarhlíðar er fyrir 18 ára og eldri, þolendur ofbeldis og börn 

þolenda. Þjónustan er einnig hugsuð fyrir brotaþola af báðum kynjum sem hafa reynslu af 

kynferðisofbeldi, ofbeldi gegn öldruðum, heimilisofbeldi eða þá sem hafa lent í mansali. 

Þjónustan er samhæfð og ráðgjöfin fagleg. Boðið er upp á einstaklingsviðtöl og lagalega 

ráðgjöf ásamt félagslegri ráðgjöf þar sem þolendur fá aðstoð við t.d. umsóknir um önnur 

úrræði. Í Bjarkarhlíð er hægt að fá aðstoð lögreglu ef leggja skal fram kæru eða ef 

einstaklingur þarf upplýsingar um réttarvörslukerfið. Lögreglan leggur mat áhættu og öryggi 

þolenda (Reykjavíkurborg, e.d.). 

2.4.3.5. Heimilisfriður. 

Heimilisfriður er meðferðar- og þekkingarmiðstöð um ofbeldi í nánum samböndum. 

Miðstöðin felur í sér meðferð fyrir karla og konur sem beita ofbeldi. Hægt er að fá 

einkaviðtal sem kostar þrjú þúsund krónur og fyllsta trúnaðar er gætt. Í gildi er 

þjónustusamningur á milli Heimilisfriðar og Velferðarráðuneytisins um sérhæfða 

sálfræðiþjónustu fyrir konur og karla sem beitt hafa maka sinn ofbeldi. Velferðarráðuneytið 

styrkir starfsemi Heimilisfriðar og í samningnum felst að Heimilisfriður veiti gerendum 

ofbeldis í nánum samböndum einstaklings- og hópmeðferð. Mikil áhersla er lögð á að 
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gerendur sem þiggja aðstoð Heimilisfriðar geri það af fúsum og frjálsum vilja. 

Undantekningar eru á þessari meginreglu og er það þegar lögreglan, félagsþjónusta eða 

barnaverndaraðilar vísa málum til miðstöðvarinnar. Það er ekki boðið upp á meðferð fyrir 

hjón en mökum geranda er ávallt boðið upp á tvö viðtöl, eitt við upphaf og annað við lok 

meðferðar, til þess að meta öryggi þeirra og barna ef þau eru í spilunum. Einnig fá makar 

skriflega kynningu á meðferðinni og þeim áherslum sem lagðar eru til grundvallar 

(Heimilisfriður, e.d.). 

2.4.4. Forvarnir. 

Embætti landlæknis sér um rannsóknir, upplýsingaöflun og vinnu við ofbeldis- og 

slysavarnir. Embættið hvetur til samstarfs þeirra sem sjá um ofbeldis- og slysavarnir ásamt 

því að vinna að fræðsluefni fyrir fagfólk og almenning, fræðslu sem hægt er að nota á 

heilsugæslustöðvum, í skólum, íþróttamiðstöðvum og víðar. Markmið með forvörnum á sviði 

ofbeldis- og slysavarna er að draga úr tíðni ofbeldis og slysa á Íslandi. Einnig á að veita 

fræðslu um afleiðingar fyrir þá sem orðið hafa fyrir slysum og ofbeldi í þeirri von að 

einstaklingar leiti sér aðstoðar til að fyrirbyggja langvarandi heilsufarsvandamál (Embætti 

landlæknis, 2014).  

Samfélagið getur haft áhrif á ofbeldi og afleiðingar ofbeldis. Því skiptir máli að vera 

talsmaður þess að ofbeldi gegn konum sé óásættanlegt og að slíkt ofbeldi sé opinbert 

heilsufarsvandamál. Það skiptir máli að veita alhliða þjónustu og vera með næma og vel 

þjálfaða heilbrigðisstarfsmenn sem bregðast við þörfum þolenda. Heilbrigðiskerfið þarf að 

geta greint ofbeldi snemma, komið auga á þær konur og börn sem hafa reynslu af ofbeldi og 

veita þeim viðeigandi aðstoð eða tilvísun til sérfræðinga (WHO, 2017b). 

Með forvarnarstarfi getur samfélagið dregið úr ofbeldi. Markmiðið með forvörnum er 

að reyna að hafa áhrif á einstaklinga og samfélagið í heild. Til þess að forvarnir hafi áhrif 
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þurfa þær að ná til samfélagsins og einstaklinga innan áhættuhópsins (WHO, 2009). Af þeim 

sem sinna forvarnarstarfi gegn ofbeldi á Íslandi má nefna samtökin UN Women og Stígamót. 

Forvarnarstarf þeirra hefur verið með ýmsum hætti. Samfélagsmiðlar hafa mikið verið notaðir 

til þess að ná til almennings þar sem notkun þeirra er sífellt að aukast (UN Women, 2017; 

Stígamót, e.d.). Rannsókn í Englandi sýndi að með því að hafa ungt fólk í forvarnarherferðum 

fannst öðrum það auka áreiðanleika málefnisins (Stanley o.fl., 2016). Þetta hefur mikið verið 

notað í herferðum hér á Íslandi þar sem þekkt ungt fólk er fengið til að auglýsa ákveðin 

málefni. Dæmi um þetta eru Fokk ofbeldi húfurnar á vegum UN Women og herferðin Sjúkást 

(UN Women, 2017; Stígamót, e.d.). 

Árið 2011 voru stofnuð samtökin UN Women á vegum Sameinuðu þjóðanna. 

Samtökin vinna eingöngu í þágu kvenna og jafnréttis (UN Women, 2017). Eitt af verkefnum 

samtakanna er að efla verkefni sem stuðla að afnámi ofbeldis gegn konum (UN Women, 

e.d.). Samtökin eru með ýmsar herferðir í gangi ár hvert með það að markmiði að vekja fólk 

til vitundar um ofbeldi gegn konum. Fokk ofbeldi er ein þessara herferða þar sem seldar eru 

húfur með skammstöfuninni FO (Fokk ofbeldi). Í nýjustu ársskýrslu UN Women frá árinu 

2017 kemur fram að allur ágóði af seldum húfum rennur til samtakanna og hefur sala gengið 

vel þar sem árið 2017 seldust húfurnar upp á skömmum tíma. Ljósagangan er önnur herferð á 

vegum samtakanna þar sem fjöldi manns kemur saman og gengur fyrir eitthvað sérstakt 

málefni. Málefnið árið 2017 var gegn kynbundnu ofbeldi og var yfirskrift göngunnar „höfum 

hátt“. Samtökin eru einnig virk á samfélagsmiðlum þar sem þau auglýsa herferðir sínar og 

miðla upplýsingum til fólks (UN Women, 2017). 

  Stígamót hafa unnið að verkefni sem felst í forvörnum gegn ofbeldi ungmenna með 

verkefninu Sjúkást. Markmið verkefnisins er að ungmenni þekki muninn á heilbrigðum, 

óheilbrigðum og ofbeldisfullum samböndum. Stígamót fer einu sinni á ári í herferð þar sem 

verkefnið Sjúkást er auglýst af krafti. Farið er með fræðslu í skóla og veggspjöldum dreift. 
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Samfélagsmiðlar eru einnig mikið notaðir í þessari herferð þar sem þekkt ungmenni eru 

fengin til að auglýsa málefnið. Inni á heimasíðunni sjukast.is geta ungmenni leitað upplýsinga 

um hvert skal leita ef þörf er á aðstoð (Stígamót, e.d.). 

2.4.5. Samantekt. 

Líkamlegt, andlegt, kynferðislegt og stafrænt ofbeldi eru allt dæmi um 

birtingarmyndir ofbeldis. Ofbeldi gegn konum er algengt vandamál í heiminum nú á dögum 

og spyr ekki að kynþætti, menntun, trú eða samfélagslegri stöðu. Ofbeldi í nánum 

samböndum er algengasta form ofbeldis, er talið að um 30% kvenna hafi orðið fyrir því 

einhvern tímann á lífsleiðinni og oft hefst ofbeldið á meðgöngu eða stigmagnast þá.  

Þegar einstaklingur verður fyrir ofbeldi í nánu sambandi kemur upp spurningin af 

hverju einstaklingurinn fari ekki frá makanum eða þeim sem beitir hann ofbeldi. Hvað er það 

sem heldur einstaklingi í ofbeldissambandi? Á seinni hluta 8. áratugarins var lítið vitað um 

ofbeldi í nánum samböndum. Lenore Walker tók þá viðtöl við 120 þolendur ofbeldis og setti 

fram kenninguna um ofbeldishringinn. Ofbeldishringurinn varð til árið 1979, er ein af fyrstu 

kenningum um ofbeldi í nánum samböndum og fjallar um hvers vegna einstaklingar haldast í 

ofbeldissamböndum.  

Konur um allan heim geta upplifað geðraskanir á meðgöngu og einu ári eftir 

meðgöngu. Þær konur sem eru í sérstökum áhættuhóp eru t.d. konur sem búa við fátækt, 

innflytjendur, þær konur sem verða fyrir ofbeldi, eru undir mikilli streitu, hafa lent í 

náttúruhamförum og þær sem fá lítinn félagslegan stuðning. Í heiminum eru í kringum 10% 

þungaðra kvenna og 13% kvenna sem nýlega hafa eignast barn sem upplifa geðsjúkdóma, þá 

sérstaklega þunglyndi. Í þróunarlöndunum er þessi tala hærri, eða í kringum 15,6% á 

meðgöngu og 19,8% stuttu eftir meðgöngu. Í alvarlegustu tilfellunum geta þjáningar 

konunnar verið svo miklar að hún tekur sitt eigið líf.  
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Konur geta fundið fyrir andlegri vanlíðan snemma á meðgöngu með tilkomu 

breytinga sem eru misvelkomnar. Breytingarnar fela í sér takmarkanir á lífi þeirra sem geta 

leitt til kvíða og minna sjálfstrausts. Þunglyndi á meðgöngu er sálfræðileg breyting. Hún 

hefur neikvæð áhrif á þungaða konu og fóstur hennar. Breytingar verða á hormónum kvenna 

á meðgöngu, þessar hormónabreytingar geta valdið aukinni tíðni þunglyndis meðal þungaðra 

kvenna.  

Öllum konum á meðgöngu býðst að koma í mæðravernd þar sem þær geta fengið 

aðstoð ljósmóður og lækna. Í mæðravernd eru ljósmæður í lykilstöðu til að koma auga á 

ofbeldi þar sem meirihluti kvenna mætir í mæðravernd á einhverjum tímapunkti 

meðgöngunnar. Rannsóknir hafa þó sýnt að konur eru ekki spurðar um ofbeldi á meðgöngu. 

Talið er að ljósmæður skorti hugrekki og hæfni til þess að ræða þessi málefni. Þær konur sem 

eru í góðu sambandi við ljósmóður sína, konur undir 25 ára og einhleypar konur eru taldar 

líklegri að vera spurðar út í ofbeldi á meðgöngu. Mikilvægt er að allar konur séu spurðar út í 

andlega líðan á meðgöngu og að skimað sé fyrir bæði þunglyndi og kvíða ef þörf þykir. 

Konur sem verða fyrir ofbeldi og jafnvel búa við ofbeldi geta fengið upplýsingar um 

ráðgjöf og stuðning á sinni heilsugæslustöð. Ljósmæður og hjúkrunarfræðingar þurfa að hafa 

færni og þekkingu til að greina ofbeldi og bregðast við á árangursríkan og viðeigandi hátt. 

Aðstoða þarf konuna með því að bjóða upp á viðeigandi meðferð og eftirfylgni og gera henni 

ljóst hvaða úrræði eru í boði, bæði hjá heilbrigðisstofnunum og í samfélaginu. Í samfélaginu 

er t.d. hægt að leita sér aðstoðar hjá Stígamótum, Kvennaathvarfinu, Drekaslóð, Bjarkarhlíð 

og Heimilisfriði. 

Samfélagið getur haft áhrif á ofbeldi og afleiðingar ofbeldis. Því skiptir máli að vera 

talsmaður þess að ofbeldi gegn konum sé óásættanlegt og að slíkt ofbeldi sé opinbert 

heilsufarsvandamál. Með forvarnarstarfi getur samfélagið dregið úr ofbeldi. Markmiðið með 

forvörnum er að reyna að hafa áhrif á einstaklinga og samfélagið í heild. 
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3. Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður greint frá aðferðafræðinni sem notast verður við í fyrirhugaðri 

rannsókn. Gerð verður grein fyrir rannsóknaraðferð, mælitækjum og þátttakendum 

rannsóknarinnar. Farið verður yfir hvernig gagnasöfnun og úrvinnslu gagna verður háttað. 

Einnig verður farið yfir siðfræði, réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar og að lokum 

verður stutt samantekt á efni kaflans.  

3.1. Rannsóknaraðferð 

Í fyrirhugaðri rannsókn munu rannsakendur styðjast við megindlega 

rannsóknaraðferð. Þegar megindleg rannsóknaraðferð er notuð er upplýsingum safnað á 

hlutlægan og kerfisbundinn hátt. Niðurstöður eru túlkaðar og settar fram með tölfræðilegum 

aðferðum. Þessi aðferð gefur t.d. tækifæri til að skoða fjölda, hlutfall, algengi, samband 

og/eða mun milli breyta eða þátta. Lýsandi samanburðarrannsókn er rannsóknarsnið sem er 

við hæfi að nota þegar kanna á mun á milli hópa. Gallinn er helst sá að slíkt rannsóknarsnið 

gefur ekki upp ástæðuna fyrir muninum á hópunum, ef til kæmi að það væri munur milli 

þeirra. Kosturinn er sá að niðurstöðurnar gefa ýmsar gagnlegar upplýsingar um hópana 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Megindleg rannsóknaraðferð er talin hentug til að draga ályktanir um tengsl milli 

breyta (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Það hentar vel þar sem höfundar ætla að kanna tengsl 

milli andlegrar líðanar, samkvæmt niðurstöðum úr EPDS-kvarðanum, og ofbeldis á 

meðgöngu. 

3.2. Mælitæki rannsóknar 

  Í fyrirhugaðri rannsókn munu allar konur sem mæta í mæðravernd vera spurðar hvort 

þær hafi orðið fyrir ofbeldi og/eða búi við ofbeldi á þessum meðgöngutíma. Þær fylla út 

Edinborgar-þunglyndiskvarðann (EPDS-kvarðinn) sem upphaflega var gerður til að mæla 
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líðan kvenna eftir fæðingu. Hann er einnig notaður á meðgöngu og hér á Íslandi er ætlast til 

að hann sé lagður fyrir þungaðar konur á 16. viku meðgöngu (Heilsuvera.is, 2016). EPDS-

kvarðinn inniheldur 10 spurningar og hver spurning hefur fjóra valmöguleika. Konan er beðin 

um að svara spurningum varðandi líðan hennar og tilfinningar. Hún er beðin um að haka í 

þann valmöguleika sem kemur næst líðan hennar síðast liðna viku. Gildi svara hennar er lagt 

saman til þess að fá heildargildi. Mest er hægt að fá 30 stig en ef kona fær 10 stig eða fleiri 

getur það verið merki um þunglyndi. Alltaf þarf að skoða spurningu 10 vegna þess að hún 

spyr hvort konan hafi íhugað að skaða sjálfan sig (Cox, Holden og Sagovsky, 1987).  

3.3. Þátttakendur 

  Úrtak í fyrirhugaðri rannsókn verða allar þungaðar konur sem mæta í mæðravernd í 

heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu. Þátttakendum yrði skipt í þrjá hópa eftir ofbeldisreynslu á 

núverandi meðgöngu. Þær sem hafa orðið fyrir ofbeldi í nánum samböndum, þær sem hafa 

orðið fyrir annars konar ofbeldi og þær sem hafa ekki orðið fyrir ofbeldi. Frábendingar frá 

rannsókn verða þær konur sem ekki hafa fullan skilning á íslensku tungumáli. Öllum 

verðandi mæðrum sem mæta í mæðravernd verður boðin þátttaka í rannsókninni. 

3.4. Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna 

Haft verður samband við heilsugæslustöðvar á höfuðborgarsvæðinu með ósk um 

þátttöku þeirra í rannsókninni. Rannsakendur munu í framhaldi af því senda rafrænt 

kynningarbréf um rannsóknina og tilgang hennar á mæðravernd heilsugæslustöðvanna. Tekið 

skal skýrt fram að áætlunin sé að kanna hvort munur sé á stigafjölda á EPDS-skimuninni og 

hvort ákveðið mynstur sé í svörum kvennanna eftir því hvort þær séu þungaðar konur sem 

orðið hafi fyrir ofbeldi í nánum samböndum, hafi orðið fyrir annars konar ofbeldi eða hafi 

ekki orðið fyrir ofbeldi. Óskað væri eftir því að ljósmæður myndu spyrja skjólstæðinga sína í 

fyrstu heimsókn í mæðraverndina um áfallasögu sína og taka fram hvort þær hefðu orðið fyrir 
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ofbeldi á þessu meðgöngutímabili. Ljósmæður væru hvattar til þess að eiga þessar samræður 

við konurnar í einrúmi. Við skoðun á 16. viku yrði svo lagður fyrir EPDS-kvarðinn og óskað 

væri eftir að ljósmæður myndu flokka konurnar í þrjá flokka. Í flokki A væru konur sem 

hefðu orðið fyrir ofbeldi í nánu sambandi, flokkur B væri fyrir konur sem hefðu orðið fyrir 

annars konar ofbeldi og flokkur C fyrir konur sem ekki hefðu orðið fyrir ofbeldi. Ljósmæður 

myndu síðan skrifa þann bókstaf sem á við hverja konu á hægra horn blaðsins. Rannsakendur 

myndu mæta á hverja heilsugæslu fyrir sig og láta ljósmæður í mæðravernd fá ákveðinn kassa 

merktan dagsetningum um tímabil rannsóknarinnar, nafni heilsugæslunnar og upplýsingum 

um símanúmer og netfang ef þær þyrftu að hafa samband. Þær yrðu beðnar að safna 

blöðunum í kassann jafnóðum. Eftir eitt ár myndu rannsakendur fara á allar 

heilsugæslustöðvar á höfuðborgarsvæðinu og safna saman gögnunum.  

Notast verður við lýsandi tölfræði við úrvinnslu og greiningu gagna. Gögn verða 

skoðuð á tölulegu formi til þess að skoða meðaltöl stiga í hverjum flokki fyrir sig. Athugað 

verður hvort um marktækan mun sé að ræða á milli flokkanna. Notast verður við SPSS-

forritið til að skoða meðaltal og hvort um marktækan mun sé að ræða. SPSS er öflugt forrit 

sem hefur reynst vel við framsetningu og gagnaúrvinnslu (Amalía Björnsdóttir, 2013).  

3.5. Siðfræði rannsóknarinnar 

  Áður en rannsókn hefst verður sótt um tilskilin leyfi fyrir henni frá Vísindasiðanefnd 

með vinnslu viðeigandi umsóknar og fylgiskjala. Auk þess verður Persónuvernd tilkynnt um 

rannsóknina. Þegar rannsóknir eru gerðar á mönnum og dýrum þarf að hafa í huga að þau 

hafa sjálfstæðra hagsmuna að gæta sem rannsakendur þurfa að virða. Taka þarf tillit til 

einstaklinga og því skal ekki valda óþarfa þjáningu, lítilsvirða ákvarðanir viðkomandi eða 

mismuna fólki (Sigurður Kristinsson, 2013).  
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Við fyrstu heimsókn í mæðravernd fær konan upplýsingablað þar sem fram koma ítarlegar 

upplýsingar um rannsóknina, hvaða áhætta og ávinningur er af rannsókninni og hvers er 

ætlast af þátttakandanum. Upplýsingarnar þurfa að vera skýrar og skiljanlegar og koma þarf 

skýrt fram að einstaklingurinn geti hafnað þátttöku eða hætt henni þó rannsókn sé hafin 

(reglugerð um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, nr. 286/2008, 7. gr.).  

Í siðfræði heilbrigðisgreina er talað um fjórar höfuðreglur. Sjálfræðisreglunni fylgir 

krafa um óþvingað og upplýst samþykki þátttakanda í rannsóknum. Það er tryggt með því að 

veita fræðslu og upplýsingar um rannsóknina svo einstaklingurinn geti tekið upplýsta 

ákvörðun um þátttöku í rannsókn. Þátttakendur þurfa einnig að vita að þeir geti hafnað 

þátttöku eða hætt henni. Þátttakendum í þessari rannsókn verður í upphafi kynnt skrif- og 

munnlega hvernig gagna verður aflað og hvernig farið verður með þau. Skaðleysisreglan 

felur í sér að rannsókn má ekki hafa ógnandi áhættuþætti fyrir þátttakendur eða valda þeim 

skaða. Ávinningur af rannsókninni þarf að vera nægur til að réttlæta áhættu sem fylgir 

rannsókninni. Höfundar telja ávinning rannsóknarinnar vera fyrst og fremst fólginn í því að 

konur í ofbeldissambandi fái aðstoð heilbrigðisstarfsfólks varðandi þau úrræði sem standa til 

boða, ef þær á annað borð vilja aðstoð. Á þann hátt væri hægt að fyrirbyggja fylgikvilla sem 

geta fylgt ofbeldi á meðgöngu. Velgjörðarreglan felur í sér að rannsóknin láti gott af sér leiða 

og sé til hagsbóta fyrir mannkynið. Þessi rannsókn verður vonandi hvatning fyrir ljósmæður 

til að spyrja um ofbeldi og þar með auka líkurnar á því að þær geti aðstoðað konur sem eru í 

þessari stöðu. Réttlætisreglunni fylgir að rannsakendur sjái til þess að rannsóknin bitni ekki á 

minnihlutahópum og að ávinningur af rannsókninni sé fyrir alla. Ávinningur af þessari 

rannsókn verður vonandi fyrir allar konur á meðgöngu, þær verða þá allar spurðar um ofbeldi 

á meðgöngu og á 16. viku meðgöngu verður andleg líðan þeirra könnuð með EPDS-

kvarðanum (Sigurður Kristinsson, 2013). 
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3.6. Réttmæti og áreiðanleiki EPDS-kvarðans 

Réttmæti (e. validity) mælitækja verður að vera til staðar til að hægt sé að taka mark á 

niðurstöðum rannsókna. Niðurstöðurnar eru ekki réttmætar nema að mælitækin séu 

áreiðanleg. Réttmæti merkir hversu vel mælitækið mælir það sem það á að mæla. Réttmæti 

skiptist í innra og ytra réttmæti. Innra réttmæti segir til um hversu trúverðugar niðurstöðurnar 

eru. Ytra réttmæti merkir að hvaða marki það sé hægt að alhæfa út frá öðrum niðurstöðum 

yfir á þýðið ásamt því að gefa vísbendingu um hverjar líkurnar eru á að fá sömu niðurstöðu ef 

rannsóknin yrði endurtekin (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013; 

Sutherland, 2017).  

Stöðugleiki mælitækja er mældur með áreiðanleika (e. internal consistency) ásamt 

nákvæmni niðurstaðna. Hægt er að mæla áreiðanleika á ýmsa vegu en sú leið sem er oftast 

notuð er Cronbach’s alpha stuðullinn. Lítill áreiðanleiki getur komið í ljós vegna 

kerfisbundinna eða tilviljanabundinna skekkja. Áreiðanleikinn liggur á milli 0,00 og 1,00 þar 

sem 0,00 er enginn áreiðanleiki en 1,00 er fullkominn innri áreiðanleiki (Grove, 2017; 

Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Í rannsókn Lydsdottir o.fl. (2019) kom í ljós að íslenska þýðingin á EPDS-kvarðanum 

er áreiðanleg og lögmæt. Þar kom fram að EPDS-kvarðinn væri góður í að skima fyrir 

þunglyndi en ekki var ráðlagt að nota hann til að skima fyrir kvíða. Þær konur sem skora 12 

eða hærra á kvarðanum ættu að vera sendar í frekara mat, en þær sem skora 11 ættu að vera 

metnar aftur eftir tvær vikur. Með því að gefa einstaklingnum tvær til fjórar vikur minnkaði 

það líkurnar á því að misgreina einstaklinga.  

 3.7. Samantekt 

Í fyrirhugaðri rannsókn verður megindlegri aðferðafræði beitt til þess að svara 

rannsóknarspurningunum: ,,Hvernig er andleg líðan kvenna á meðgöngu, samkvæmt EPDS-

kvarðanum, sem leita til mæðraverndar á höfuðborgarsvæðinu?” og ,,Er munur á andlegri 
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líðan kvenna á meðgöngu, samkvæmt EPDS-kvarðanum, sem leita til mæðraverndar á 

höfuðborgarsvæðinu og orðið hafa fyrir ofbeldi í nánum samböndum á meðgöngutímanum, 

orðið hafa fyrir annars konar ofbeldi á þessari meðgöngu, eða hafa ekki orðið fyrir ofbeldi á 

meðgöngutímanum?”. Athugað verður hvort munur sé á stigafjölda skimunar með EPDS-

kvarðanum, skimun sem notuð er til að skoða líðan kvenna á og eftir meðgöngu. Úrtakið 

verður allar þær konur sem mæta í mæðravernd á heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins yfir heilt 

ár. Við úrvinnslu gagna verður notuð lýsandi tölfræði þar sem notast verður við SPSS-

forritið. Þátttakendur rannsóknarinnar fá allar þær upplýsingar sem þeir eiga rétt á, upplýsts 

samþykkis verður óskað og fullum trúnaði heitið.  
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4. Umræður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu atriði fræðilegrar samantektar þessarar 

rannsóknaráætlunar. Fjallað verður um hvaða gildi fyrirhuguð rannsókn gæti haft fyrir 

hjúkrun, höfundar munu tjá hugrenningar sínar og að lokum verður gerð stutt samantekt. 

4.1. Samantekt úr fræðilegum kafla 

Konur geta fundið fyrir andlegri vanlíðan snemma á meðgöngu vegna 

óhjákvæmilegra breytinga sem eru misvelkomnar. Breytingarnar geta falið í sér takmarkanir á 

lífi þeirra sem getur m.a. leitt til kvíða og minna sjálfstrausts. Konur um allan heim geta 

upplifað geðraskanir á meðgöngu og einu ári eftir meðgöngu. Í heiminum eru í kringum 10% 

þungaðra kvenna og 13% kvenna sem nýlega hafa eignast barn sem upplifa geðsjúkdóma, þá 

sérstaklega þunglyndi (Staneva, Bogossain og Wittkowski, 2015; WHO, e.d.). 

Ofbeldi gegn konum á meðgöngu getur haft mikil áhrif á þær. Mikil tengsl eru milli 

geðrænna kvilla og þess að hafa orðið fyrir ofbeldi í nánu sambandi. Þetta eru geðrænir 

kvillar eins og þunglyndi, kvíði, streita og áfallastreituröskun (WHO, 2017b; Macy o.fl., 

2013; Kastello o.fl., 2015). Heimildir samantektar sýndu að ofbeldi á meðgöngu hefur ekki 

aðeins áhrif á konuna heldur einnig fóstrið. Auknar líkur eru á fósturláti, blæðingum, 

sýkingum, fyrirburafæðingu, léttburafæðingu og andvana fæðingu (WHO, 2017b; Esposito, 

2016; Taillieu o.fl., 2016). Konur eru líklegri til að temja sér óheilbrigðar heilsuvenjur sem 

hefur áhrif á þær og fóstur þeirra (Gentry og Bailey, 2014). Einnig er ofbeldi á meðgöngu 

áhættuþáttur fyrir barnið síðar á lífsleiðinni (Pearl og Ulrike, 2015). Konur sem verða fyrir 

ofbeldi eru líklegri til að finna fyrir fylgikvillum á borð við svefntruflanir, bakverk, 

höfuðverk og þreytu en þær sem ekki höfðu orðið fyrir ofbeldi (Tomasdottir o.fl., 2016). Þær 

konur sem verða fyrir líkamlegu ofbeldi eru líklegri til að hafa einkenni frá taugakerfinu, 

hjarta- og æðakerfinu, meltingarfærum og þvagfærakerfi (Gürkan o.fl., 2018). Heimildir 
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sýndu að konur sem urðu fyrir ofbeldi á meðgöngu vissu ekki hvaða áhrif ofbeldið hefði á 

heilsu sína og fóstrið. Konur hefðu viljað vita hvaða áhrif það hefði og hefðu þá kannski 

leitað sér fyrr aðstoðar (Garnweider-Holme o.fl., 2017). 

Það eiga allir rétt á að fá aðstoð gegn ofbeldi og því skiptir máli að 

heilbrigðisstarfsfólk í mæðravernd komi auga á þær konur sem verða fyrir ofbeldi á 

meðgöngu og vísi þeim í viðeigandi úrræði (Reykjavík, e.d.; Heilsugæslan, e.d.; Erla Kolbrún 

Svavarsdóttir og Brynja Örlygsdóttir, 2010). Þau úrræði sem standa til boða á 

höfuðborgarsvæðinu eru nokkur. Stígamót býður upp á einstaklingsráðgjöf, sjálfshjálparhópa, 

símaráðgjöf og netspjall fyrir þolendur kynferðisofbeldis og aðstandendur þeirra (Spegla sig í 

lífsreynslu hinna, 2017). Kvennaathvarfið býður upp á stuðning, upplýsingar og ráðgjöf fyrir 

þær konur sem búa við eða hafa orðið fyrir ofbeldi. Einnig geta konur fengið húsaskjól í 

athvarfinu ef óbærilegt er fyrir þær að vera heima (Samtök um kvennaathvarf, e.d.-a; Samtök 

um kvennaathvarf, e.d.-b). Drekaslóð og Bjarkarhlíð bjóða einnig upp á upplýsingar og 

ráðgjöf fyrir þolendur ofbeldis (Drekaslóð, e.d.; Reykjavíkurborg, e.d.). Heimilisfriður er 

úrræði fyrir karla og konur sem beita maka sinn ofbeldi. Þar býðst þeim að koma og fá 

meðferð (Heimilisfriður, e.d.). 

Það er mat höfunda að nóg sé um úrræði í boði á höfuðborgarsvæðinu fyrir konur sem 

verða fyrir ofbeldi á meðgöngu. Höfundar telja þó að konur hafi ekki vitneskju um þau úrræði 

sem standa til boða. Til að gera úrræðin aðgengilegri leggja þeir til að bætt verði inn hlekk á 

heilsuvera.is þar sem kemur fram hvert konur geta leitað ef þær verða fyrir ofbeldi á 

meðgöngu. Af eigin reynslu höfunda hafa þeir tekið eftir að snjallforritið Ljósan er vinsælt 

meðal þungaðra kvenna til þess að leita sér upplýsinga um meðgöngu. Því sjá þeir fyrir sér að 

hægt væri að bæta í snjallforritið upplýsingum um ofbeldi á meðgöngu. Einnig leggja 

höfundar til að vefslóðum allra úrræða verði bætt í bæklinginn sem allar konur í mæðravernd 

fá við fyrstu komu. Með þessu móti geta konur flett upp upplýsingum þegar heim er komið. 
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Höfundum þætti tilvalið að á heilsuvera.is, í snjallforritinu Ljósan og í bæklingnum kæmi 

skýrt fram að í mæðravernd gætu konur opnað sig um ofbeldi, sé það til staðar, og fengið þá 

aðstoð sem þær þarfnast. 

Heilbrigðisstarfsmenn þurfa að skapa traust í samskiptum sínum við þungaðar konur 

og vera vakandi fyrir vísbendingum um ofbeldi alla meðgönguna. Þá er líklegra að hægt sé að 

koma auga á vandamál sem gætu verið til staðar, veita viðeigandi aðstoð eða vísa í viðeigandi 

úrræði. Samkvæmt leiðbeiningum frá landlækni á að spyrja konu í mæðravernd strax í fyrstu 

komu hvort hún hafi sögu um geðræn vandamál (Embætti landlæknis, 2008; Páll Biering, 

2012). Allar konur ættu að vera spurðar um reynslu af ofbeldi, hvort sem það er líkamlegt, 

kynferðislegt eða andlegt, sérstaklega þar sem ofbeldi í nánum samböndum getur aukist á 

meðgöngu (Link, 2016).  

4.2. Gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrunarfræði 

Andleg líðan kvenna á meðgöngu er ekki síður mikilvæg en sú líkamlega. Það er 

hlutverk heilbrigðisstarfsfólks að aðstoða þungaðar konur á meðgöngunni ef andleg vanlíðan 

brýst fram. Skemu geta aðstoðað heilbrigðisstarfsfólk að koma auga á vanlíðan á meðgöngu 

ef kona segir ekki með beinum orðum að henni líði ekki vel og hjálpað til við að meta 

ástandið ef hún tjáir vanlíðan. 

Í gegnum hjúkrunarfræðinámið hafa höfundar fengið stutta kennslu varðandi 

vísbendingar um ofbeldi, hvað það getur skipt miklu máli að koma auga á ofbeldi, þora að 

spyrja um ofbeldi og að bjóða fram aðstoð. Í fræðilegu umfjölluninni er fjallað um hvaða 

áhrif ofbeldi getur haft, bæði á fóstur og konur sem verða fyrir ofbeldi. Höfundum þykir því 

mikilvægt að nýta öll tækifæri sem heilbrigðisstarfsfólk hefur til að spyrja um ofbeldi og gefa 

konum tækifæri til þess að leita sér aðstoðar. 

Höfundar vona að með þessari samantekt og fyrirhugaðri rannsókn sé hægt að koma 

af stað vitundarvakningu varðandi ofbeldi í nánum samböndum á meðgöngu og hvaða áhrif 
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það getur m.a. haft á andlega líðan kvenna. Þeir vona að rannsóknin muni gefa betri mynd af 

algengi ofbeldis á meðgöngu og hvetja þ.a.l. heilbrigðisstarfsfólk til að vera betur vakandi 

fyrir vísbendingum um ofbeldi. Ef niðurstöður myndu svo leiða í ljós að þær sem verða fyrir 

ofbeldi á meðgöngutímanum liði verr andlega gæfi það skýrt til kynna að heilbrigðiskerfið 

þyrfti að bregðast við með úrræðum. 

4.3. Samantekt 

  Ofbeldi á meðgöngu er hluti af þeim þáttum sem heilbrigðisstarfsfólk þarf að spyrja 

um og hafa auga fyrir þegar þungaðar konur leita í mæðravernd. Heilbrigðisstarfsfólk þarf að 

vera tilbúið að spyrja um ofbeldi og andlega líðan á meðgöngu og vera viðbúið til að mæta 

þörfum þeirra og veita þeim þá aðstoð sem þungaðar konur vilja þiggja. 
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5. Lokaorð 

  Vinnan við þessa rannsóknaráætlun hefur verið áhugaverð og fræðandi og mun eflaust 

nýtast höfundum í starfi sem hjúkrunarfræðingar í framtíðinni. Hún gerir það vafalaust að 

verkum að þeir verði mun meira vakandi fyrir þeim þáttum sem benda til þess að 

einstaklingar hafi orðið fyrir ofbeldi. Þekking þeirra hefur aukist, vita þeir núna hvað það 

skiptir miklu máli að þora að spyrja skjólstæðinga hvort þeir hafi orðið fyrir ofbeldi og mun 

það hvetja þá til þess að hafa kjark til að spyrja um ofbeldi. 

Takmarkanir þessarar rannsóknar gætu verið að konur sem mæta í mæðravernd segðu 

ekki frá ofbeldinu eða að ljósmæður gætu átt erfitt með að spyrja konur út í ofbeldi og myndu 

reyna að komast hjá því. Það gæti valdið því að niðurstöður yrðu ekki réttmætar. 

Í framtíðinni sjá höfundar fyrir sér að hægt væri að gera svipaða rannsókn á 

landsbyggðinni því þeim þykir mikilvægt að hvetja til þess að konur séu spurðar út í ofbeldi á 

meðgöngu og að koma auga á þær sem eru í aukinni þörf fyrir þjónustu og aðhald. 

Ljósmæður úti á landi þurfa e.t.v. enn frekari hvatningu til að þora að spyrja um ofbeldi 

vegna þess að þær gætu þekkt þolandann og jafnvel maka hans. Ef niðurstaðan verður líka að 

andleg líðan kvenna sé verri ef þær verða fyrir ofbeldi á meðgöngu þarf að sjá til þess að 

úrræði séu til staðar, líka á landsbyggðinni. 
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