
Barneignarreynsla í kjölfar missis 

Áhrif missis á tengslamyndun og stuðningsþörf 

Valdís Eva Huldudóttir 

Ritgerð til BS prófs (12 einingar) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Barneignarreynsla í kjölfar missis 
Áhrif missis á tengslamyndun og stuðningsþörf 

Valdís Eva Huldudóttir 

Ritgerð til BS prófs í hjúkrunarfræði 

Leiðbeinandi: Hildur Sigurðardóttir 

 

 

Hjúkrunarfræðideild 

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 

Október 2019 



 

 

 

 

 

Impact of Perinatal Loss on Subsequent Childbearing Experience 
Attachment and Need for Support 

Valdís Eva Huldudóttir 

Thesis for the degree of Bachelor of Science 

Supervisor: Hildur Sigurðardóttir 

 

 

 

Faculty of Nursing 

School of Health Sciences 

October 2019 



 
 

3 

Ritgerð þessi er til BS prófs í hjúkrunarfræði og er óheimilt að afrita ritgerðina á 

nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Valdís Eva Huldudóttir, 2019 

 

Prentun: GuðjónÓ 

Reykjavík, Ísland 2019 



 
 

4 

Ágrip 

Meginviðfangsefni ritgerðarinnar var að varpa ljósi á þau áhrif sem fyrri missir hefur á barneignar-

reynslu sem fylgir í kjölfarið. Að eignast barn hefur mikil áhrif á líf fólks og er oft tími hamingju og gleði. 

Eftir reynslu af raunverulegum missi á meðgöngu taka foreldrar gjarnan með sér þá erfiðu staðreynd 

að gleði getur skyndilega snúist í andhverfu sína. Þessi erfiða reynsla getur haft áhrif á það hvernig 

foreldrar skynja næstu meðgöngu og fæðingarreynslu.  

Markmið höfundar var að kanna hversu algengt er að konur sem misst hafa barn samkvæmt 

skilgreiningu um burðarmálsdauða, leggi í barneignarferli að nýju og hvaða áhrif þessi reynsla foreldra 

getur haft á móður og barn bæði á meðgöngu, í og eftir fæðingu. Auk þess var skoðað hvernig líðan 

móður á meðgöngu og eftir fæðingu getur haft áhrif á þróun tengsla og framtíð barnsins. Til viðbótar 

var stuttlega farið yfir þann stuðning sem mæður fá á meðgöngu í heilbrigðiskerfinu í kjölfar fyrri missis 

og hvers konar stuðning þær hefðu viljað.  

Helstu niðurstöður voru að meirihluti kvenna sem missa barn á burðarmálstímabili kjósa að eignast 

annað barn. Oftar en ekki hefst ný meðganga 12-18 mánuðum eftir missinn og sýna rannsóknir að þá 

er úrvinnsla sorgar stutt á veg komin og getur það valdið vanlíðan á meðgöngunni auk þess að hafa 
áhrif á þroska fóstursins og leitt til tengslamyndunarvanda. Afleiðingarnar geta síðan komið fram sem 

einhverskonar erfiðleikar hjá barninu svo sem tilfinningavandi, seinkun á vitsmunaþroska og 

tengslaröskun. 

Mikil þörf er á stuðningi við foreldra eftir missinn en ekki síður í eftirfylgjandi barneignarferli, frá 
getnaði, í gegnum meðgöngu, fæðingu og á fyrsta ári barnsins. Ritgerðin verður vonandi hvatning fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk til að rýna í frekari rannsóknir á þessu sviði og þróa stuðningsleiðir fyrir foreldra 

sem eignast barn eftir missi. 

 

Lykilorð: Burðarmálsdauði, missir, meðganga eftir missi, tengslavandi, stuðningur, tengslamyndun 
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Abstract 

The main subject of this thesis was to highlight the effects of previous perinatal loss have on 

subsequent childbearing experience. Having a child has a huge impact on people's lives and is often a 

time of happiness and joy. After experiencing a real loss during pregnancy, parents realize joy can 

unexpectedly turn into sorrow. This difficult experience can affect how parents experience their next 

pregnancy and childbirth experience. 

The author's goal was to reveal the prevalence of women who have lost a child by definition of 

perinatal death and the effect on the mother and child during pregnancy and after birth. In addition, it 

was examined how the mother's well-being during pregnancy and after birth can affect her relationship 

with the child and what consequences it may have on the child's future. In addition, the support from 

the healthcare system that mothers receive during their pregnancy is briefly reviewed and what kind of 

support they would prefer.  

The main findings were that the majority of women who lose a child during the gestational period 

choose to have another child more often than not within 12-18 months after the loss. Research shows 

that parents are likely to have unresolved grief at that time and which can cause distress during 
pregnancy as well as affect the development of the fetus. This can lead to maternal-fetal- attachment 

difficulties during pregnancy as well as insecure attachment in the newborn. The consequences can 

then manifest to variable problems such as emotional problems, delays in cognitive development and 

attachment disorders. 

There is a great need for parental support after the loss, but equal support is needed in the 

subsequent childbearing process, from conception, through pregnancy and during the child's first year. 

The essay will hopefully encourage health professionals to further research in this area and develop 

supportive measures for parents who decide to have a child after a loss. 

 

Key words: Perinatal loss, pregnancy after loss, subsequent pregnancy, antenal care, maternal-fetal 

attachment  

 



 
 

6 

Þakkir 

Ritgerð þessi var unnin sem lokaritgerð til Bsc gráðu í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands undir leið-

sögn Hildar Sigurðardóttur ljósmóður og lektor. Þakka ég henni fyrir veitta ráðgjöf og leiðsögn við 

vinnslu á verkefninu. Einnig þakka ég nánustu fjölskyldu ásamt Vigdísi Garðarsdóttur og Ólafi Stolzen-

wald fyrir að hjálpa mér af stað við ritgerðaskrifin. Sérstakar þakkir fær Elísabet Rún Sigurðar-dóttir 

fyrir ráðgjöf, yfirlestur og ómetanlegan stuðning og hvatningu. Að lokum þakka ég kærasta mínum 

Daða Hafsteinssyni fyrir allan stuðninginn, hvatninguna og óbilandi trú sem hann hafði á mér í gegnum 

allt námið og vinnu við lokaverkefnið og dætrum mínum Andreu og Alexöndru fyrir innblástur að efni. 

 



 
 

7 

Efnisyfirlit 

Ágrip ........................................................................................................................................................ 4 
Abstract ................................................................................................................................................... 5 
Þakkir ...................................................................................................................................................... 6 
Efnisyfirlit ................................................................................................................................................. 7 
1 Inngangur ............................................................................................................................................ 8 
2 Aðferðir ............................................................................................................................................. 10 
3 Barneignarferli eftir missi .................................................................................................................. 11 

3.1 Skilgreining og tíðni burðarmálsdauða ..................................................................................... 11 
3.2 Minnkar sorgin með annarri meðgöngu? .................................................................................. 12 
3.3 Heilbrigði á meðgöngu eftir missi ............................................................................................. 13 
3.4 Kvíði, depurð og þunglyndi ....................................................................................................... 13 

3.4.1 Varnarhegðun á meðgöngu eftir missi ........................................................................... 14 
3.5 Fæðingarreynsla í kjölfar fyrri missis ........................................................................................ 15 
3.6 Eftir fæðingu lifandi barns ......................................................................................................... 16 

4 Tengslamyndun ................................................................................................................................ 17 
4.1 Tengsl móður og barns á meðgöngu ........................................................................................ 18 
4.2 Áhrif á þróun tengsla ................................................................................................................ 18 
4.3 Tengslakenning og mikilvægi fyrir þroska barns ...................................................................... 19 
4.4 Tengslamyndun við börn fædd eftir reynslu af missi og áhrif til framtíðar ................................ 21 

5 Þjónusta til foreldra á meðgöngu eftir missi ...................................................................................... 23 
5.1 Mæðravernd ............................................................................................................................. 23 

5.1.1 Edinborgarkvarðinn ........................................................................................................ 24 
5.2 Heimaþjónusta ljósmæðra ........................................................................................................ 24 
5.3 Ung- og smábarnavernd ........................................................................................................... 24 
5.4 FMB og Miðstöð foreldra og barna ........................................................................................... 25 
5.5 Stuðningshópar ........................................................................................................................ 25 

6 Umræður og niðurstöður ................................................................................................................... 27 
Ályktanir og vangaveltur um framtíðarsýn ............................................................................................. 30 
Heimildaskrá ......................................................................................................................................... 31 

  

 

 

 



 
 

8 

1 Inngangur  
Meðganga er oftar en ekki tími gleði og hamingju, konan er full sjálfstrausts og finnur fyrir jákvæðum 

tilfinningum og tilhlökkun til komandi tíma í nýju hlutverki (Hart og McMahon, 2006; Lowdermilk, Perry, 

Cashion og Kathryn Rhodes Alden, 2015; O’Leary og Warland, 2016; Sæunn Kjartansdóttir, 2009) en 

meðgöngunni fylgir óhjákvæmilega streita, tilfinningalegt óöryggi og blendnar tilfinningar. Eðlilegt er að 

konur upplifi kvíða, óöryggi og vanmátt yfir nýju hlutverki (Hart og McMahon, 2006; Lowdermilk o.fl., 

2015) en þessar til-finningar eru mun ýktari hjá þeim konum sem upplifað hafa missi. Næsta 

meðganga er því oftar en ekki lituð áhyggjum og kvíða yfir því að sú meðganga endi eins og sú fyrri 

(Franche og Mikail, 1999; O'Leary, 2015) og foreldrar fari tómhentir heim af fæðingardeildinni. 

Heilsa móður á meðgöngu er mikilvæg og fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum matar-

æðis, reykinga, lyfja og vímuefna á fóstrið. En kvíði, streita og depurð móður hefur ekki síður áhrif. 

Ekki hefur það eingöngu áhrif á barnið í móðurkviði, þroska þess og velferð heldur getur það haft áhrif 

á tengslamyndun móður og barns, vitsmunaþroska og félagsþroska barnsins, tilfinningalíf þess og 
eykur líkur á geðrænum vanda barnsins síðar á lífsleiðinni (Jonsdottir o.fl.; Lowdermilk o.fl., 2015; 

Sæunn Kjartansdóttir, 2009; Sandman, Davis, Buss og Glynn, 2012). Konur á meðgöngu eftir missi 

eru ekki einungis kvíðnari og finna frekar fyrir depurð og þunglyndi en aðrar meðgöngukonur heldur 

eru þær líklegri til að leita síður til læknis, hreyfa sig sjaldnar og sofa færri klukkustundir og svefngæði 

eru minni (O’Leary og Warland, 2016). 

Tengslamyndun móður og barns er mikilvæg á meðgöngu og enn mikilvægari fyrstu þrjá mánuði 

lífs. Syrgjandi foreldrar eiga erfiðara með að tengjast barninu sínu bæði á meðgöngu og eftir fæðingu 

og eru börn fædd eftir missi mun líklegri til að sýna óörugg tengsl við móður sína við eins árs aldur 

fæðingu (Alhusen, Gross, Hayat, Rose og Sharps, 2012 Rose og Sharps, 2012; Hart og McMahon, 

2006; Lowdermilk o.fl., 2015; Mills, Ricklesford, Heazell, Cooke og Lavender, 2016; O’Leary og 

Warland, 2016; Sæunn Kjartansdóttir, 2009, 2015). Bæði streita á meðgöngu og óörugg 
tengslamyndun við barn eftir fæðingu getur valdið seiknun á vitsmunaþroska hjá barninu ásamt geð-

rænum vanda og tilfinningavanda síðar á lífsleiðinni (Bretherton, 1992; P. Hughes, Turton, Hopper, 

McGauley og Fonagy, 2001; Jonsdottir o.fl.; Lowdermilk o.fl., 2015; O’Leary og Warland, 2016; 

Sæunn Kjartansdóttir, 2009; Sandman o.fl., 2012). 

Þau börn sem upplifðu í æsku foreldra sína enn syrgjandi, kvíðin og þunglynd upplifðu sig sjálf sem 

ósýnileg eða barnið sem kom í staðinn fyrir barnið sem lést og ekki mátti tala um missinn. Foreldrar 

sem höfðu unnið úr sorginni og fengið stuðning í gegnum ferlið tengdust betur börnunum sínum og var 

rætt um missinn á heimilinu. Börnin upplifðu ekki skert tengsl við foreldra sína né neikvæðar til-

finningar tengt barninu sem ekki lifði (O’Leary og Warland, 2016; Warland, O’Leary og McCutcheon, 

2011).  

Ekki er hægt að koma í veg fyrir öll tilfelli burðarmálsdauða eðli málsins samkvæmt en með fyrsta 

flokks mæðravernd og fæðingarþjónustu er tíðni burðarmálsdauða á Íslandi með því lægsta í heimi-

num, meðaltíðni burðarmálsdauða síðustu 10 ára er 3,8 á hver 1000 lifandi fædd börn eða 0,38%. 

Miklar breytingar hafa orðið á þjónustu til foreldra um og eftir missinn síðustu ár en ekki er mikið um 

sérhæfðan stuðning á meðgöngu eftir missi þegar stuðningsþörfin er mikil. Árið 2017 dóu 17 börn 
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burðarmálsdauða (Skýrsla frá fæðingaskráningunni árið 2017, 2019) og meirihluti kvenna eignast 

annað barn. Það þýðir að allt að 17 mæður eru í mikilli áhættu að þróa með sér meðgöngu- og 

fæðingarþunglyndi, eru mun líklegri til að upplifa kvíða, depurð og þunglyndi á næstu meðgöngu sem 

hefur áhrif á barnið og tengslamyndun milli móður og barns og þroska barnsins og velferð.  

Ljósmæður og hjúkrunarfræðingar eru í lykilstöðu til að fylgjast með konum á meðgöngu og eftir 

fæðingu. Stuðningsúrræði eftir missi eru nokkur en engin sérhæfð úrræði fyrir konur á meðgöngu eftir 

missi eru hér á landi né fæðingarstuðningur. Í þessari ritgerð leitast ég eftir því að kanna hvort konur 

þurfi meiri stuðning á meðgöngu eftir missi en aðrar konur og hvernig burðarmálsdauði hefur áhrif á 

næstu meðgöngu og þróun tengslamyndunar. Verður því leitað svara við eftirfarandi spurningum: 

1. Hvaða áhrif hefur fyrri missir á burðarmálstímabili á komandi barneignarferli? 

2. Eru konur sem eignast barn eftir missi líklegri til að þróa með sér vanlíðan á meðgöngu?  

3. Hefur fyrri missir á burðarmálstímabili áhrif á tengsl móður og barns? 

4. Er þörf á sérhæfðum stuðningi fagfólks til foreldra á meðgöngu eftir missi? 
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2 Aðferðir  
Ritgerðin er fræðileg samantekt um áhrif sem fyrri missir samkvæmt skilgreiningu burðarmálsdauða 

hefur á barneignarferli í kjölfarið, heilsu og líðan móður og tengslamyndun móður og barns. Einnig var 

fjallað um stuðnignsþörf og úrræði hér á landi á meðgöngu eftir missi. Heimilda var aflað í gagna-

söfnunum PubMed, NCBI, Reaserch Gate, Science Direct og Google Scholar. Leitarorðin voru  

burðarmálsdauði (e. perinatal death), missir á meðgöngu (e. perinatal loss), þunglyndi og kvíði á 

meðgöngu eftir missi (e. depression and anxiety in subsequent pregnancy), tengslamyndun móður og 

barns á meðgöngu í kjölfar missis (e. maternal-fetal attachment in subsequent pregnancy) og 

stuðningur eftir missi (e. support during pregnancy after loss (PAL)). Leitast var við að finna efni á 
íslensku eða ensku og heimildir ekki eldri en 10 ára. Einhverjar rannsóknir og greinar eru eldri þar sem 

vöntun er á nýjum rannsóknum um efnið. Einnig var stuðst við Klínískar leiðbeiningar frá Embætti 

Landlæknis, verklagsreglur og gæðaskjöl Landspítalans. Notaðar voru heimildir úr fræðibókum um 

meðgöngu, fæðingu, sængurlegu, nýburann og tengslamyndun. Rætt var við ljósmóður starfandi á 

fæðingardeild Landspítala og ljósmóður í mæðravernd Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðisins. Gagna-

söfnun fór fram á tveimur aðskildum tímaiblum, júní til október 2018 og janúar til september 2019. 
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3 Barneignarferli eftir missi 
Rannsóknir eru sammála um að að minnsta kosti 50% þeirra kvenna sem upplifað hafa missi á 

meðgöngu muni fara í gegnum barneignarferli að nýju (Gravensteen, Helgadóttir, Jacobsen, Sandset 

og Ekeberg, 2012; Gravensteen o.fl., 2018) og flestar innan árs frá missinum (Gravensteen o.fl., 2012; 

Gravensteen o.fl., 2018; P. M. Hughes, Turton og Evans, 1999; Mills o.fl., 2016). Rannsókn frá 2016 
sýndi að af 184 konum urðu 86% þeirra barnshafandi innan 18 mánaða eftir missinn og flestar 

meðgöngurnar skipulagðar (Mills o.fl., 2016). Þegar par sem áður hefur upplifað þá gríðarlegu sorg að 

missa barn verður næsta meðganga mikil áskorun (Jonsdottir o.fl.; Lowdermilk o.fl., 2015)Fyrri saga 

fólks, áfallasaga, fjölskyldusaga, félagslegir þættir, stuðningsnet, sambandserfiðleikar og margt fleira 

hefur áhrif á konuna á meðgöngunni (Jonsdottir o.fl.; Lowdermilk o.fl., 2015; Sæunn Kjartansdóttir, 

2009). Áföll og erfiðar, óleystar tilfinningar tengt áfallinu dvelja í undirmeðvitundinni og valda miklu 

álagi á meðgöngunni (O'Leary, 2015; O’Leary og Warland, 2016). Reynslan setur þannig svip sinn á 

barneignarferlið og er kvíði einkennandi fyrir næstu meðgöngur eftir missi (Franche og Mikail, 1999; 
O'Leary, 2015) ásamt ótta, hræðslu og sektarkennd (Franche og Mikail, 1999). Meðganga eftir missi 

vekur upp minningar um barnið sem er ekki á lífi og getur hrint af stað sorgarferli að nýju sem krefst 

úrvinnslu (O’Leary og Warland, 2016). Foreldrar eiga erfitt með að gleðjast yfir annarri meðgöngu og 

áherslan er fyrst og fremst á þá von að halda barninu (Franche og Mikail, 1999) og komast í gegnum 

meðgönguna (Chojenta o.fl., 2014; Côté-Arsenault og Donato, 2011; Franche og Mikail, 1999). Nokkrir 

rannsakendur hafa því dregið þá ályktun að einhver ávinningur sé í því að bíða með nýja meðgöngu 

þar til liðnir eru 12-18 mánuðir frá missinum (Gravensteen o.fl., 2018; P. M. Hughes o.fl., 1999; 

O’Leary og Warland, 2016). 

3.1 Skilgreining og tíðni burðarmálsdauða  
Á Íslandi er miðað við að barn sem fæðist við eða eftir 22 vikur og 0 daga eða síðar sé andvana fætt 

og fellur það undir skilgreiningu burðarmálsdauða. Fæðing fyrir þann tíma flokkast sem fósturmissir. 

Miðað er við 500gr eða þyngra ef óvíst er með meðgöngulengd. Ef barn deyr í fæðingu eða innan 

fyrstu 7 daga lífs telst það til burðarmálsdauða. Stuðst er við skilgreiningu WHO ásamt samvinnu við 

Nordic Medical Birth Register (NOMBIR) eða fæðingarskráningar á norðurlöndunum og Nordic 
Perinatal Death Classification (Maternal and perinatal health; Skýrsla frá fæðingaskráningunni árið 

2017, 2019; Skýrsla frá fæðingaskráningunni fyrir árið 2009, 2010). Tíðni barna- og mæðradauða á 

Íslandi er með þeim lægstu í heimi og skýrist það meðal annars af gæða heilbrigðisþjónustu, 

mæðravernd, ung- og smábarnavernd, fæðingarþjónustu og heimaþjónustu ljósmæðra (Life 

expectancy in Iceland is one of the highest in Europe, 2019). Teknar voru nýjustu tölur frá 

fæðingarskráningu Landspítalans fyrir árið 2009 og 2017. Árið 2009 var metár í fæðingum hér á landi 

og nýjustu tölur eru tölur ársins 2017. Árið 2017 voru 17 tilfelli burðarmálsdauða eða 0.42%. Fæðingar 
voru alls 4.019 (Skýrsla frá fæðingaskráningunni árið 2017, 2019). Árið 2009 var metár í fæðingum en 

þá fæddust 5015 börn en fjöldi barna sem létust á burðarmálstíma voru 25 börn eða 0.5%. (Skýrsla frá 

fæðingaskráningunni fyrir árið 2009, 2010). Þess má geta að burðarmálsdauði var 2.8% á Íslandi árið 

1961 (Ragnheiður Inga Bjarnadóttir, 2003). Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (Maternal and perinatal health) 
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hefur gefið út að heimsóknir til fagaðila á meðgöngu getur komið í veg fyrir 8 tilfelli af 

burðarmálsdauða af hverjum þúsund fæddum eingöngu með því að fjölga heimsóknum úr fjórum í átta 

skipti í mæðravernd (Antenatal Care) sem sýnir skýrt mikilvægi þjónustu á meðgöngu, fæðingu og 

sængurlegu. 

3.2 Minnkar sorgin með annarri meðgöngu? 
Eigum við að eignast annað barn? Hvað ef það sama gerist aftur? Get ég orðið barnshafandi aftur? 

Mun líkami minn bregðast mér? Mun ég eignast heilbrigt barn? Hvers vegna átti missirinn sér stað? 

Þetta eru allt eðlilegar og mikilvægar vangaveltur móður sem gengið hefur í gegnum missi. Hræðslan 

við annan missi er mikil en löngun til að eignast lifandi barn einnig, því takast þessar tilfinningar á og 

þurfa foreldrar hugsanlega aðstoð við að komast að niðurstöðu um hvort og þá hvenær þeir ætli í 

barneignarferli að nýju. Meðgangan er sá tími sem foreldrar verða til (Hart og McMahon, 2006; 
Lowdermilk o.fl., 2015) og foreldrum finnst þau vera að svíkja barnið sem þau misstu með því að 

eignast annað barn. Nýrri meðgöngu fylgir samt von um að sorgin hverfi eða hafi heilandi áhrif. 

Eðlilegt er í sorgarferlinu og mikilvægt að finna nýjan tilgang með lífinu og er ný meðganga oft það ferli 

þegar foreldrar finna þann tilgang að nýju (O’Leary og Warland, 2016). Misjafnt er hvar parið er statt í 

sorgarferlinu og er hvert tilfelli einstakt. Ekki er hægt að spá fyrir um styrkleika sorgarinnar og hvaða 

áhrif missirinn hefur á líf fólks út frá meðgöngulengd einni saman (Blackmore o.fl., 2011; P. M. Hughes 

o.fl., 1999; Hunter, Tussis og MacBeth, 2017; Moulder, 1994) en 95% kvenna og 79% feðra ganga í 
gegnum sorgarferli eftir fósturmissi snemma á meðgöngu (O’Leary og Warland, 2016). Vitað er að því 

seinna á meðgöngunni sem missirinn átti sér stað því meira er áfallið en mikilvægt er að taka inn í 

jöfnuna upplifun foreldranna. Hversu langt konan var gengin þegar missirinn varð spáði ekki fyrir um 

styrk kvíða á eftirfylgjandi meðgöngu (Blackmore o.fl., 2011; P. M. Hughes o.fl., 1999; Hunter o.fl., 

2017; Moulder, 1994). Rannsóknir hafa bent á að það skipti máli hvað kvíða varðar, en ekki þunglyndi 

(Armstrong, 2002; Klier, Geller og Ritsher, 2002). Andvana fæðing er sjálfstæður áhættuþáttur fyrir 

þunglyndi og kvíða á næstu meðgöngu en ekki fósturmissir eða sú ákvörðun að binda endi á 

meðgöngu. Rannsóknir eru sammála um að hvoru tveggja eykur þó marktækt líkur á tilfinningalegu 
ójafnvægi (P. M. Hughes o.fl., 1999). Rannsókn Rådestad árið 2001 á mæðrum sem var fylgt eftir í 12 

mánuði eftir missi greindi frá því að 89% þeirra mundu eftir að hafa fengið ráð varðandi barneignir að 

nýju og voru ráðin misvísandi. Ráðleggingarnar voru ýmist að bíða í ár, bíða þar til jafnvægi er komið á 

daglegt líf og þegar sorgin hefur farið minnkandi eða að móðirin myndi finna það hjá sjálfri sér þegar 

hún væri tilbúin. Niðurstaðan var sú að foreldrar þurfi frekar upplýsingar og fræðslu um mögulegan 

ávinning á að fresta eða ekki fresta barneignum um einhvern tíma fremur en ráðleggingar sem 

byggðar eru að einhverju leiti á persónulegu mati einstaka heilbrigðisstarfsfólks. Rannsóknir benda til 

þess að ávinningur geti verið af því að bíða í 12-18 mánuði áður en lagt er af stað í barneignir að nýju 
meðal annars til að forðast að barnið fæðist í sama mánuði eða árstíð og barnið sem lést, til þess að 

finna sorginni farveg þar sem talið er að úrvinnsla sorgar taki hið minnsta 1 til 2 ár (Gravensteen o.fl., 

2018; P. M. Hughes o.fl., 1999; O’Leary og Warland, 2016). Þetta er þó einstaklingsbundið og 

persónulegt val. Foreldrar hafa frekar þörf á að ræða tilfinningar sínar og langanir en að fá ólík ráð frá 

heilbrigðisstarfsfólki. Líkaminn þarf einnig tíma til að jafna sig eftir fæðinguna. Legið þarf að dragast 

saman og hormónar að ná jafnvægi en misjafnt er hvort læknar ráðleggi fólki að bíða eða reyna í 
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næsta tíðarhring. Einnig fer það eftir eðli missisins hvort ráðlagt sé að verða ófrísk aftur, t.d. ef fyrri 

meðganga var áhættumeðganga (Rådestad, Hutti, Säflund, Onelöv og Wredling, 2010). Það sem 

skiptir máli er að foreldrar nái tökum á aðstæðum og nái að meðtaka hinn raunverulega missi áður en 

farið er í næstu meðgöngu. Mörg pör hinsvegar fylgja hjartanu og fara gegn ráðleggingum fagfólks 

(Lowdermilk o.fl., 2015; O’Leary og Warland, 2016; Rådestad o.fl., 2010). 

3.3 Heilbrigði á meðgöngu eftir missi 
Þær konur sem hafa gengið í gegnum missi hreyfa sig minna, sofa verr, forðast félagsleg samskipti og 

útiveru af ótta við að finna sig í aðstæðum sem þær ráða ekki við. Erfitt getur verið fyrir konu eftir missi 

að sjá þungaðar konur eða foreldra með börnin sín eða rekast á kunningja sem spyrja ef til vill 

spurninga varðandi meðgönguna eða barnið sem erfitt er að svara. Þetta mynstur fylgir þeim yfir í 

komandi meðgöngu og hefur þannig áhrif á heilsu þeirra og tilfinningalíf. Hreyfing er ekki síður 
mikilvæg andlegri heilsu fyrir konur á meðgöngu eins og aðra. Hreyfing eykur vellíðunarhormón og 

vinnur á móti einkennum depurðar og þunglyndis á meðgöngu og eftir fæðingu. Daglegir, stuttir 

göngutúrar hafa heilsufarslegan ávinning og jóga er einnig kjörið fyrir konur á meðgöngunni. Jóga 

getur hjálpað konum að líða betur í eigin skinni, kynnast líkama sínum á meðgöngunni og ná slökun 

líkamlega og róa hugann. Núvitundaræfingar og hugræn atferlismeðferð hafa sannað gildi sitt og 

hjálpa til með kvíða, minnka stress og hafa jákvæð áhrif á andlega líðan sem svo skilar sér í betri líðan 

móður og barns. Svefn er óumdeilanlega mikilvægur og slökun einnig en sorg og áföll hafa 
langvarandi áhrif á hæfni okkar til að finna ró og ná góðum nætursvefni. Skortur á gæðasvefni á 

meðgöngu tengist andlegri vanlíðan, depurð, þunglyndi, hækkuðum blóðþrýsting, meðgöngusykursýki 

og þá sykursýki seinna á lífsleiðinni ásamt vaxtarskerðingu barnsins (O’Leary og Warland, 2016). Allir 

þessir þættir auka svo líkur á andvana fæðingu, fæðingu léttbura eða fyrirburafæðingu (Franche og 

Mikail, 1999; P. M. Hughes o.fl., 1999; Jonsdottir o.fl.; Lowdermilk o.fl., 2015; Mills o.fl., 2016; O’Leary 

og Warland, 2016; Sandman o.fl., 2012). 

3.4 Kvíði, depurð og þunglyndi 
Margrannsakað er að konur með sögu um missi upplifi mun meiri kvíða, tilfinningalegt ójafnvægi og 

áhyggjur á meðgöngunni en frumbyrjur eða þær sem eiga ekki sögu um missi á burðarmálstímabili 

(Armstrong, 2002; Blackmore o.fl., 2011; Chojenta o.fl., 2014; Franche og Mikail, 1999; Gravensteen 

o.fl., 2012; Gravensteen o.fl., 2018; P. Hughes o.fl., 2001 McGauley og Fonagy, 2001; P. M. Hughes 
o.fl., 1999; Hunter o.fl., 2017; Jonsdottir o.fl.; Klier o.fl., 2002; Lowdermilk o.fl., 2015; O'Leary, 2015). 

Meðganga eftir missi mun alltaf litast af missinum og verður aldrei eðlilegt ferli. Tilfinningarnar flytjast 

yfir í næstu meðgöngu, hræðsla, kvíði, reiði og upplifunin að hafa ekki stjórn á aðstæðum 

(Côté-Arsenault og Donato, 2011; Franche og Mikail, 1999; O'Leary, 2015) ásamt áberandi 

sektarkennd því þeim finnst þær hafa eitthvað að segja um útkomu meðgöngunnar (Franche og Mikail, 

1999; O'Leary, 2015). Konur sýna ofurárverkni (Côté-Arsenault og Donato, 2011; Franche og Mikail, 

1999) á meðgöngunni eftir missi og eru sífellt að leita eftir vísbendingum um eitthvað óeðlilegt og 

veldur það töluverðum kvíða (Côté-Arsenault og Donato, 2011). Kvíði og þunglyndi er þó ekki 

viðvarandi í gegnum alla meðgönguna en rannsóknir hafa sýnt að kvíði kvenna sem hafa reynslu af 
missi á meðgöngu sveiflast á tímabilinu líkt og hjá þeim konum sem ekki hafa upplifað missi 
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(Gravensteen o.fl., 2018). Líkur á meðgönguþunglyndi virðast ekki aukast mikið á komandi 

meðgöngum (Chojenta o.fl., 2014; Hunter o.fl., 2017) og er missir á burðarmálstímabili ekki 

áhættuþáttur fyrir meðgönguþunglyndi (Franche og Mikail, 1999) þó þær konur sem hafa missi að baki 

skori hærra á þunglyndiskvarða en þær sem ekki hafa misst (Chojenta o.fl., 2014; Franche og Mikail, 

1999; Hunter o.fl., 2017) og virðist reynsla af fósturmissi ekki hafa marktæk áhrif á þróun þunglyndis 

(Hunter o.fl., 2017). Þær konur sem svo verða barnshafandi aftur eftir missi finna mun minni kvíða 

samanborið við þær sem ekki verða barnshafandi aftur eftir missinn (Armstrong, 2002; Gravensteen 
o.fl., 2012; Gravensteen o.fl., 2018; P. M. Hughes o.fl., 1999). Meðganga í kjölfar missis virðist því 

létta ögn á úrvinnslu sorgar, hve þungbær sorgin reynist (Cuisinier, Kuijpers, Hoogduin, P de Graauw 

og Janssen, 1994) og hve mikil kvíðaeinkennin eru, en þessi áhrif vara aðeins tímabundið (Armstrong, 

2002; Gravensteen o.fl., 2018) þar sem kvíða og þunglyndiseinkenni aukast aftur milli 6 og 36 

mánuðum eftir fæðingu (Gravensteen o.fl., 2012; Gravensteen o.fl., 2018; P. M. Hughes o.fl., 1999). 

Hins vegar finna konur sem verða þungaðar aftur innan 12 mánaða fyrir mun meiri kvíða og þunglyndi 

en þær sem bíða lengur (P. M. Hughes o.fl., 1999) og styður það fyrri rannsóknir um að sorgin ásamt 

kvíða og þunglyndi sem henni getur fylgt fari minnkandi 1-2 árum eftir missinn (Gravensteen o.fl., 
2018; P. M. Hughes o.fl., 1999). Gravensteen gerði rannsókn árið 2018 sem notaðist við gögn úr 

viðamikilli norskri rannsókn um móður og barn frá 1999-2008. Sú rannsókn náði til 95.000 kvenna og 

114.000 barna. Gravensteen sýndi fram á að 70.5% kvenna sem misst höfðu barn miðað við 

skilgreiningu burðarmálsdauða samkvæmt WHO, urðu ófrískar aftur innan árs frá missinum. Allar þær 

konur sem urðu ófrískar á þessum tíma fengu boð í 17 vikna sónarskoðun um að taka þátt í 

rannsókninni og alls 197 konur sem misst höfðu barn tóku þátt ásamt tveimur samanburðarhópum, 

frumbyrjum og fjölbyrjum sem áttu lifandi börn. Spurningalistar og viðtöl voru við 17. viku og 30. viku 

meðgöngu og síðan 6 mánuði, 18 mánuði og 36 mánuði eftir fæðingu. Spurt var um þunglyndi, 
depurð, kvíða og ánægju með samband við maka. Niðurstöður voru á þá leið að við 30. viku 

meðgöngu voru 22.5% þeirra kvenna sem höfðu misst sem upplifðu kvíða en aðeins 4.4% í 

samanburðarhópi. Þær sem svo upplifðu þunglyndi, depurð og kvíða við 30 vikur næstu meðgöngu 

voru 12.7% miðað við aðeins 3.6% hjá samanburðarhóp (Gravensteen o.fl., 2018). Kvíði jókst lítillega 

hjá samanburðarhópnum milli 6 og 36 mánuði eftir fæðingu en marktækt meiri aukning var hjá 

missishópi (Gravensteen o.fl., 2012; Gravensteen o.fl., 2018; P. Hughes o.fl., 2001). Á öðrum þriðjungi 

meðgöngu virtist kvíðinn aukast aftur en fór síðan minnkandi á ný (Armstrong, 2002; Gravensteen o.fl., 
2018). Kvíðinn tengist þá helst útkomu meðgöngunnar (Franche og Mikail, 1999) því þeir foreldrar 

sem gengið höfðu í gegnum missi gerðu sér grein fyrir að það er ekki sjálfsagt mál að meðgangi gefi 

af lifandi barn (Côté-Arsenault og Donato, 2011). Kvíðinn jafnaði sig þó eitthvað á þessum tíma þar 

sem þær sem misstu og eignuðust síðar lifandi barn sýndu minni kvíðaeinkenni í samanburði við þær 

sem ekki eignuðust annað barn eftir missinn (Gravensteen o.fl., 2018). Þess má geta að af þeim 

konum sem áður höfðu misst upplifðu þær konur sem hættu í rannsókninni á einhverjum tímapunkti 

meiri kvíða og þunglyndiseinkenni en þær sem kláruðu rannsóknina (Gravensteen o.fl., 2018). 

3.4.1 Varnarhegðun á meðgöngu eftir missi 
Þegar parið kemst að þungun eftir meðgöngu sem endaði með missi, finna þau fyrir bæði von og 

hræðslu. Algengt er að þau aftengi sig meðgöngunni og einblíni frekar á heilsufar og staðreyndir en að 
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sjá fyrir sér eða láta sig dreyma um barnið og foreldrahlutverkið. Konur sýna þá ákveðna 

varnarhegðun eða (e. Emotional Cushioning (EC)). Kona hefur misst allt traust á líkama sínum eða 

sjálfri sér og leitast eftir því að hafa stjórn á aðstæðum, bæði því sem er raunhæft að stýra og ekki 

(Armstrong, 2002; Côté-Arsenault og Donato, 2011; O'Leary, Gaziano og Thorwick, 2006; O’Leary og 

Warland, 2016). EC er þekkt varnarhegðun þegar fólk gengur í gegnum áföll og reynir að koma í veg 

fyrir að erfiðar tilfinningar nái að yfirgnæfa aðrar tilfinningar sem er fremur algeng hegðun á meðgöngu 

í kjölfar missis. Konurnar trúa því að með EC nái þær að stjórna tilfinningalegu áfalli með því að halda 

neikvæðum og jafnvel jákvæðum tilfinningum í skefjum og aftengja sig nýrri meðgöngu 

(Côté-Arsenault og Donato, 2011). Þá finni þær fyrir meira sjálfstrausti því þær upplifi að þær hafi 

stjórn á aðstæðum (Côté-Arsenault og Donato, 2011; Franche og Mikail, 1999; O'Leary o.fl., 2006). 

Margir deila meðgöngunni strax með vinum og ættingum til að hafa öll spil uppi á borðum. Aðrir vilja 

halda meðgöngunni leyndri ef ske kynni að eitthvað fari úrskeiðis (O’Leary og Warland, 2016) og er 

það hluti af varnarhegðuninni. EC er bæði meðvitað og ómeðvitað viðbragð en á meðan á því stendur 

átta þær sig ekki á alvarleika einkenna og raunverulegum styrkleika tilfinninga. Rannsókn Côté árið 

2011 sýndi að konur geti auðveldlega litið til baka og séð tilfinnningar sínar og varnarhegðun í skýru 

ljósi. Þær gera sér grein fyrir hegðan sinni og geta talað opniskátt um ástæður EC. Fjölmargar 

rannsóknir frá árunum 2000-2007 sýndu að konur sem upplifa meðgöngu eftir missi halda aftur af 
tilfinningum sínum og forðast að tengjast barninu. Côté rannsakaði 63 konur á meðgöngu eftir fyrri 

missi og lagði fyrir þær spurningalista þrisvar á meðgöngunni, eftir 10. viku áður en kona fann 

hreyfingar fóstursins, við 22-24 vikur og 32-34 vikur. Síðasta viðtalið fór fram 4-6 vikum eftir fæðingu. 

Eftir fæðingu svöruðu þær sömu spurninum og á meðgöngunni, þegar litið var til baka. Í ljós kom að 

58.7% kvennanna sögðust áhyggjufullar eða mjög áhyggjufullar og héldu aftur af tilfinningum sínum en 

meirihluti kvennanna sögðust hafa verið mun kvíðnari eftir á að hyggja og helst það í hendur við að 

konur nýttu sér varnarhegðunina á meðgöngunni. Rannsóknin sýnir að í raun dregur EC varnarhegðun 

ekki úr kvíðaeinkennum og öðrum hindrandi áhrifum á konuna og fóstrið (Côté-Arsenault og Donato, 

2011). 

3.5 Fæðingarreynsla í kjölfar fyrri missis 
Þegar nær dregur fæðingu hugsa foreldrar mikið til barnsins sem þau misstu. Fæðingarhræðsla er 

algeng en mjög margt í fæðingaferlinu kveikir á erfiðum minningum tengdum missinum. Umhverfið 

sjálft á fæðingardeildinni, hljóð, lykt, barnsgrátur, verkir og fleira virka sem kveikjur á neikvæðar 

tilfinningar sem og kvíða og hræðslu í fæðingunni. Reynsla af missi virðist auka líkur á ýmsum 
frávikum í fæðingu en þrefaldar líkur eru á fæðingu léttbura eða fyrirbura og andvana fæðing er 

almennt talin fimm sinnum líklegri til að endurtaka sig (O’Leary og Warland, 2016). Aukin streitu-

hormón í fæðingu geta haft neikvæð áhrif á styttingu og útvíkkun leghálsins og samdrátt í legi með 

þeim afleiðingum að fæðing getur dregist á langinn og aukið á streitu hjá barnu í fæðingunni. Auk þess 

hefur konan lægri sársaukaþröskuld þegar kvíði og stress tekur yfir (Lowdermilk o.fl., 2015). Með hárri 

seytingu kortisóls, auknum kvíða og hræðslu eru meiri líkur á gangsetningu fæðingar, áhaldafæðingu, 

inngripum og keisarafæðingu (Lowdermilk o.fl., 2015; O’Leary og Warland, 2016). Konur hafa þörf fyrir 
að ræða reynslu sína af fyrri fæðingu og óska eftir betri undirbúning í formi viðtala eða námskeiða, 
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fleiri skoðunum á meðgöngu og betra utanumhaldi og eftirfylgni í kjölfar reynslu af missi. Þetta ásamt 

góðu tengslaneti og félagslegum stuðningi getur haft áhrif á gang fæðingar sem og líðan á meðgöngu 

almennt. Hjálplegt væri að horfa á fæðingarmyndbönd t.d. á fæðingarnámskeiði til að fara í gegnum 

tilfinningarnar sem vakna við að sjá barn fæðast. Umhverfisáreiti geta vakið upp minningar og 

gagnlegt er að taka umhverfið í sátt og þannig að draga úr kveikjum sem kallað gæti á erfiðar 

tilfinningar þegar kemur að fæðingu barnsins og getur verið gott í undirbúningi fyrir fæðinguna að 

foreldra heimsæki fæðingardeildina og skoði fæðingarstofuna (O’Leary og Warland, 2016). 
Fæðingarnámskeið fyrir foreldra á meðgöngu eftir missi hefur gefið góða raun erlendis en foreldar 

þurfa lengra námskeið vegna ólíka þarfa en aðrir sem ekki hafa misst. Með ljósmóður sem foreldrar 

þekkja geta þau í sameiningu rætt fæðinguna framundan og gert fæðingaráætlun og samtímis gera 

upp fyrri reynslu af fæðingu. Að gera fæðingaráætlun með þeirri ljósmóður sem kemur til með að taka 

á móti barninu er mikill kostur þar sem foreldrar finna öryggi að sú ljósmóðir sem sinnir þeim í gegnum 

fæðinguna viti upp á hár hverjar óskir þeirra eru. Erlendis þekkist víða sérmenntaður stuðningsaðili í 

fæðingarhjálp, eða doula. Viðkomandi hittir foreldra snemma á meðgöngunni og er til staðar fyrir þá á 

meðgöngu, í fæðingu og í sængurlegu. Doulur eru menntaðar og þjálfaðar upp sem doulur, stundum í 
sjálfboðavinnu og eru oft kallaðar til ef er missir á sér stað, þá sinna þær svo fólkinu áfram eftir missinn 

og í gegnum næstu meðgöngu og fæðingu. Rannsóknir hafa sýnt fram á að gagnsemi doula er mikil 

og er keisaratíðni mun lægri þegar doula er til staðar fyrir foreldra á meðgöngu og í fæðingu (O’Leary 

og Warland, 2016). Í fæðingunni sjálfri er erfitt að meðtaka upplýsingar og þarf að vera búið að leggja 

grunn að ákveðnum þáttum áður en að því kemur. Fagfólk þarf stöðugt að vera viss um að samskiptin  

séu í lagi og vanda orðaval sitt – faglegt mál er flókið og foreldrarnir vilja vita allt sem er í gangi. 

Foreldrar sem áður misstu traust bæði á fagfólki og fæðingarferlinu þurftu sérstaka nærgætni ekki 

(Armstrong, 2002; Côté-Arsenault og Donato, 2011; O'Leary o.fl., 2006; O’Leary og Warland, 2016). Í 

þessum aðstæðum er fæðingarstuðningsaðili eða ljósmóðir sem þekkir fjölskylduna vel kjörinn 

stuðningur til að foreldrar séu upplýstir á máli sem þeir skilja og af aðila sem þeir bera traust til. 

(O’Leary og Warland, 2016). 

3.6 Eftir fæðingu lifandi barns 
Foreldrum er stundum sagt að halda áfram með líf sitt þegar þau hafa eignast annað barn. Missirinn er 

afstaðinn og þá sé tími til að horfa fram á veginn, nánast eins og ekkert hafi í skorist. Foreldrar þurfa 
aðstoð við að átta sig á að fæddur sé nýr einstaklingur sem þarf á snertingu, nærveru og umönnun á 

að halda og að þeir séu nú foreldrar þessa barns ásamt barninu sem ekki lifði. Þeir þurfa líka rými og 

stuðning til að upplifa þessar flóknu tilfinningar sem fylgja nýju barni og læra að treysta lífinu á ný 

samhliða því að upplifa að missirinn er raunverulegur. Mjög hjálplegt er að foreldrarnir fái fræðslu um 

getu og þroskastig barnsins til að þeir treysti því að allt sé í lagi. Gagnlegt er að foreldrar fái 

fræðsluefni en einnig þurfa þeir hughreystingu og að heyra sömu hlutina endurtekna til að meðtaka 

allar upplýsingar. Foreldrar þurfa að vita að margar ef ekki flestar vangaveltur þeirra og áhyggjur eru 

þær sömu og þeirra sem ekki hafa upplifað missi. Nýbakaðir foreldrar hafa flestir sömu spurningarnar 
um næringu, svefn og hegðun ungabarnsins, um hvað sé eðlilegt og hvað ekki. Þar er 

heimaþjónustuljósmóðirin í einstakri stöðu til að hughreysta og fræða foreldra um mikilvægi 
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tengslamyndunar og hvernig barnið hefur þörf fyrir móðurina, nærveru og umhyggju og umönnun 

föðurs og að hvetja til tengslamyndunar milli foreldra og barns. Oft finnst foreldrum þeir hafa brugðist 

sem foreldrar að hafa ekki bjargað barninu sínu og það veldur hræðslu, kvíða, reiði og þörf fyrir að 

hafa stjórn. Einkennandi er hræðslan um að þetta barn muni deyja frá þeim (Armstrong, 2002; 

Côté-Arsenault og Donato, 2011; Franche og Mikail, 1999; O'Leary, 2015; O’Leary og Warland, 2016). 

Fæðing lifandi barns verður þó í mörgum tilfellum til þess að fólki líður betur með sjálft sig, er 

heilbrigðara og nái betri tengslum við fjölskyldu sína og vini þrátt fyrir sorgina og upplifi traust á ný 

(O’Leary og Warland, 2016). 

4 Tengslamyndun 
Jákvæð tengslamyndun móður og barns er verulega mikilvæg, sérstaklega fyrstu þrjá mánuðina. Það 

er tíminn sem heili barnsins er í hvað mestri mótun eftir meðgönguna. Góð og örugg tengsl hafa 

jákvæð áhrif á barnið en það þrífst á athygli og tilfinningalegum tengslum við foreldra sína enda er það 
þeim lífsnauðsynlegt til að þroskast, vaxa og dafna. Helsta reynsla ungbarna er umönnun foreldranna, 

ást og umhyggja og þegar barni er sinnt fljótt og vel með umhyggju og ást, styrkjast mikilvægar 

taugatengingar í heilanum. Með öruggum tengslum er barninu hjálpað að takast á við frumstæðar 

tilfinningar og styrkja tengingar milli heilafrumna til þess að barnið geti tekist á við erfiðar aðstæður 

seinna í lífinu. Því oftar sem barnið finnur þá fyrir ást og umhyggju styrkjast þær tengingar því í raun er 

það reynsla sem mótar heilann. Almennt er örugg tengslamyndun talin auka lífsgæði barnsins á öllum 

æviskeiðum en óörugg tengsl auka líkur verulega á erfiðeikum s.s þunglyndi, kvíða, erfiðleikum í 

samskiptum og innri stjórnrót ásamt seinkun á vitsmunaþroska (Jonsdottir o.fl.; Sæunn Kjartansdóttir, 
2009; Sandman o.fl., 2012). Á meðgöngunni er lagður grunnur að tengslum foreldris og barnsins, 

tengsl við maka eflast og foreldrar skilgreina sitt hlutverk upp á nýtt og er ferlinu skipt í þrjú stig eftir því 

hversu langt konan er gengin og hvernig áhrif meðgangan hefur á líf hennar og tengsl hennar við 

barnið: 

• Fyrsti þriðjungur meðgöngu - “Ég er þunguð” 

o Móðir áttar sig á þunguninni en fóstrið er hluti af henni. 

• Annar þriðjungur meðgöngu - “Ég mun eignast barn” 

o Móðir áttar sig á að barnið er hluti af henni og gerir sér grein fyrir fóstrinu sem 
verðandi einstaklingi. Hún fer að gera sér grein fyrir ábyrgðinni, sjá fyrir sér barnið 
og ímynda sér sig og barnið saman.  

o Fljótlega finnur móðirin hreyfingar, fer í sónarskoðanir og byrjar að mynda sterk 
tengsl við ófætt barn sitt. 

• Þriðji þriðjungur meðgöngu - “Ég er að verða móðir” 

o Kona fer að undirbúa komu barnsins, sér fyrir sér og ímyndar sér karakter og 
sérkenni barnsins. Að vita kynið getur styrkt tengslamyndun og móðir lærir að 
þekkja hegðun barnsins síns. Oft kalla foreldrar barnið nafni eða gælunafni  

(Lowdermilk o.fl., 2015; O’Leary og Warland, 

2016).  
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4.1 Tengsl móður og barns á meðgöngu 
Það sem einkennir jákvæða tengslamyndun móður við ófætt barn sitt en fyrst og fremst sú hegðun 

sem stuðlar að heilbrigði móður og barns á meðgöngu eins og að mæta í mæðravernd, huga að 
líkamlegri og andlegri heilsu með hollu mataræði, hreyfingu, svefni og að styrkja félagsleg tengsl.  

(Cranley, 1981; P. M. Hughes o.fl., 1999; Lowdermilk o.fl., 2015). Á öðrum þriðjungi meðgöngunnar er 

sá tími sem móðir í raun áttar sig á að barnið er aðskilið henni þó það sé enn háð móðurinni. Fljótlega 

finnur móðir fyrir hreyfingum barnsins en það markar upphaf eiginlegrar tengslamyndunar (Cranley, 

1981; Lowdermilk o.fl., 2015; Muller og Mercer, 1993; Yarcheski, Mahon, Yarcheski, Hanks og 

Cannella, 2009). Tengsl aukast með aukinni meðgöngulengd og styrkist í hvert sinn sem foreldrar eru 

minntir á tilveru barnsins m.a. í mæðravernd, heyra hjartsláttinn, finna hreyfingar, eftir ómskoðanir og 

ef foreldrar velja að vita kyn barnsins (Cranley, 1981; Lowdermilk o.fl., 2015; Muller og Mercer, 1993; 
Yarcheski o.fl., 2009). Tengslamyndun hefst nú fyrr en áður með tilkomu nýrrar tækni í læknisfræði 

(O'Leary o.fl., 2006). Þegar líður á meðgönguna lærir móðir að lesa í hegðun ófædda barnsins og áttar 

sig á að um einstakling með persónuleika er að ræða. Hreiðurgerð er einnig stór þáttur í 

tengslamyndun við barnið og undirbúningur fyrir komu barnsins (Cranley, 1981; Lowdermilk o.fl., 

2015). Helsta vísbending jákvæðrar tengslamyndunar á meðgöngu er hvernig móðir talar til og um 

barnið, hugsar um umönnun þess, sér fyrir sér barnið sem einstakling og ímyndar sér persónueinkenni 

þess. Tengsl foreldris sem ekki gengur með barnið hefst einnig á meðgöngu en mun seinna 
(Lowdermilk o.fl., 2015). 

4.2 Áhrif á þróun tengsla 
Það er margt sem hefur áhrif á hvernig móðir tengist barninu sínu á meðgöngu. Í mæðravernd er 
leitast eftir því að finna og aðstoða þær konur og sem eru undir álagi, í erfiðri félagslegri stöðu eða 

upplifa neikvæðar tilfinningar í garð meðgöngunnar s.s ef þungunin er óvelkomin. Ef kona hefur 

neikvæðar tilfinningar og hugsanir til þeirra stöðu sem hún er í eru meiri líkur á neikvæðri hegðun á 

meðgöngunni og skertum tengslum á meðgöngu sem hefur svo víðtæk áhrif á heilsu barnsins í 

móðurkviði og eftir fæðingu (Alhusen o.fl., 2012 Rose og Sharps, 2012; Hart og McMahon, 2006; 

Lowdermilk o.fl., 2015; Mills o.fl., 2016; O’Leary og Warland, 2016; Sæunn Kjartansdóttir, 2015). 

Jákvæð hegðun á meðgöngu hefur forspárgildi um góða tengslamyndun og stuðlar að heilbrigðu og 

ástríku sambandi við barnið eftir fæðingu ásamt því að hafa mjög jákvæð áhrif á uppeldi (Hart og 
McMahon, 2006). Kvíði einn og sér hefur ekki bein áhrif á tengslamyndun (Armstrong, 2002). Hægt er 

að sjá fyrir minni tengsl við barnið á meðgöngu ef móðir upplifir þunglyndi, kvíða, stundar 

áhættuhegðun eða hefur litla trú á sér í nýju hlutverki en sterkt samband er á milli þunglyndis og kvíða 

á meðgöngu og svo minni heilbrigðismiðaðri hegðunar móður (Hart og McMahon, 2006; Mills o.fl., 

2016). Ef móðir upplifir sig ekki ráða við nýtt hlutverk eða finnur til neikvæðra tilfinninga í garð barnsins 

eða umönnunar þess þarf ljósmóðir eða hjúkrunarfræðingur að bregðast við þeim vanda (Cranley, 

1981; P. M. Hughes o.fl., 1999; Lowdermilk o.fl., 2015). Einnig er mikilvægt að kona hafi gott 

stuðningsnet þar sem félagslegir þættir hafa mikil áhrif á tengslamyndun á meðgöngu, ef stuðningsnet 
er ekki til staðar flokkast það sem álagsþáttur sem hefur töluverð áhrif á heilsu og velferð móður og 

barns (Alhusen o.fl., 2012; Cranley, 1981; Jonsdottir o.fl.; Lowdermilk o.fl., 2015; O’Leary og Warland, 
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2016; Sæunn Kjartansdóttir, 2015; Yarcheski o.fl., 2009). Foreldrar sem eru kvíðnir, daprir, 

sorgmæddir eða undir miklu álagi eiga oft á tíðum erfiðari börn og hefur langvarandi sorg, reiði og 

depurð foreldra ekki góð áhrif á barnið. Foreldrar eru jafnan fjarlægir, eru seinni til að svara kalli 

barnsins síns, finna sjaldnar fyrir jákvæðum tilfinningum í garð barnsins og upplifa minni gleði. Barnið 

speglar sig í foreldrunum og upplifir því erfiðar tilfinningar samhliða foreldrum sínum. Það veldur 

barninu mikilli streitu, það fær ekki þá örvun sem það þarfnast því barninu er þá ekki sinnt á 

fullnægjandi hátt. Vanlíðan barnsins getur þá valdið auknum streituviðbrögðum hjá foreldrum sem svo 
kveikir á eða viðheldur vanlíðan barnsins. Myndast þá hringrás sem er erfitt að rjúfa (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2009). Sýnt hefur verið fram á að þær mæður sem misst hafa barn og eru kvíðnar og 

daprar eru verulega viðkvæmar fyrir gráti barnsins síns. Rútínuleysi, álag vegna brjóstagjafa, 

svefnleysi og allt mótlæti hefur meiri áhrif á þær en aðrar mæður. Þær upplifa frekar neikvæðar 

tilfinningar til umönnun barnsins og eru almennt neikvæðari út í sitt hlutverk (O’Leary og Warland, 

2016). Félagsleg tengsl skipta miklu máli og gott stuðningsnet (Gravensteen o.fl., 2018; Lowdermilk 

o.fl., 2015; O’Leary og Warland, 2016; Sæunn Kjartansdóttir, 2009, 2015) ekki síður á meðgöngu og 

er það verndandi þáttur fyrir ýmsum vanda (Franche og Mikail, 1999; Jonsdottir o.fl.; Lowdermilk o.fl., 
2015; O’Leary og Warland, 2016; Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Aldrei er það sagt nægilega oft við 

nýbakaða foreldra að setja fyrst súrefnisgrímuna á sjálft sig og síðan á barnið. Það er ljóst að erfitt og 

nánast ómögulegt er að sinna óöruggu, vansælu barni á uppbyggjandi og jákvæðan máta ef 

umönnunaraðilinn sjálfur glímir við vanlíðan og streitu (O’Leary og Warland, 2016; Sæunn 

Kjartansdóttir, 2009). Rannsókn Hughes á 53 mæðrum og börnum þeirra rannsakaði mæður á síðasta 

þriðjungi meðgöngu og svo börn og móður 6 vikur, 6 mánuði og einu ári eftir fæðingu. Bornir voru 

saman tveir hópar, annars vegar mæður og börn þeirra fædd eftir meðgöngu sem endaði með missi 

og svo frumbyrjur og börn þeirra. Notast var við ókunnar aðstæður Ainsworth, EPDS skala og fleira. 
Útkoman var á þá leið að konur sem höfðu misst fundu fyrir mun meiri depurð, þunglyndi og kvíða á 

þriðja þriðjungi eftirfarandi meðgöngu en samanburðarhópurinn. Eftir fæðingu var marktækur munur á 

hópunum hvað depurð, þunglyndi og kvíða varðar ásamt tengslum við barnið. Hægt er að skýra 

þennan mun vegna sorgarferlis móður. Niðurstaða Hughes var að sorgarferli lýkur ekki við nýja 

meðgöngu og annað barn heldur ýfir það upp erfiðar tilifnningar og sorg að ganga í gengum 

meðgöngu að nýju og fæðingu. Barn syrgjandi, andlega fjarverandi móður er mun líklegra til að sýna 

óörugg tengsl við eins árs aldur, sýna ólíka hegðun við jafnaldra sína en önnur börn og sýndu einkenni 
óöruggra tengsla og ruglings sem rannsóknir eru einhuga um að valdi börnum vanda síðar á 

lífsleiðinni (P. Hughes o.fl., 2001). 

4.3 Tengslakenning og mikilvægi fyrir þroska barns 
Þróun tengslamyndunar samkvæmt tengslakenningu John´s Bowlby (1969) 

• Frá fæðingu til 8 til 12 vikna 

o Barn þekkir móður og fylgir eftir með augum/snýr höfði 

o Móðir lærir að þekkja merki barnsins 

• 8 til 12 vikna að 6 mánaða  
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o Barnið er háð þeim sem eru mest í kringum þau, foreldrar/umönnunaraðili 

• 6 til 24 mánaða 

o Barn upplifir aðskilnaðarkvíða ef móðir eða umönnunaraðili er ekki til staðar. Þegar 
móðirin snýr aftur róast barnið. 

• 2ára og eldri  

o Barnið lítur á umönnunaraðila sem sjálfstæða persónu 

(Bretherton, 1992) 

 

Mary Ainsworth þróaði tilraunina Ókunnar aðstæður (e. Strange Situation) til viðbótar við kenningu 

Bolwbys um þróun tengslamyndunar. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða tengsl móður og barns. 
Rannsóknin tekur um 30 mínútur og er tekin upp á myndband. Í stuttu máli er barnið statt með móður 

sinni í leikherbergi og fær barnið að skoða umhverfi sitt og leikföngin með móður sinni. Fljótlega kemur 

ókunnug manneskja inn og tekur við af móðurinni sem fer út úr herberginu. Eftir nokkrar mínútur 

kemur móðirin aftur en ókunni aðilinn fer. Aftur fer móðirin út úr herberginu en að þessu sinni er barnið 

skilið eftir eitt í stutta stund áður en ókunn manneskja kemur inn. Að lokum fer sá ókunnugi og móðirin 

kemur aftur. Rannsakandi rýnir svo hvernig barnið bregst við þessum breytingum. Helstu niðurstöður 

Ainsworth voru að hægt er að skipta tengslum móður og barns eftir því hvort tengslin flokkist sem 

örugg eða óörugg. Örugg tengsl einkennast af því að barnið finnur öryggi hjá móður sinni, kallar á 
hana og leitar að henni þegar hún fer og grætur þegar það áttar sig á að mamma er farin. Barnið 

fagnar henni þegar hún kemur aftur í herbergið og leita huggunar hjá henni. Börnin sem sýna örugg 

tengsl sýna leikföngunum og umhverfi sínu mun meiri áhuga þegar móðirin er hjá þeim en þegar þau 

voru ein eða með ókunnugum. 

Almennt eru óörugg tengsl flokkuð í þrjú form 

1. Óöryggi – fælin (e. insecure – avoidant) 

o Barnið kippir sér lítið við aðskilnað við móður sína, kallar ekki á hana eða leitar að 
henni þegar hún fer og gráta ekki 

o Barnið tekur eftir að móðirin er komin aftur en fagnar henni ekki 

2. Óöryggi – tvíbent (e. insecure – ambivalent)  

o Þessi börn sýna mikið uppnám við aðskilnað móður og gráta mikið 

o Þegar barnið hittir móður sína aftur sækir það í umhyggju frá henni en einnig sýnir 
árásargjarna hegðun 

3. Óöryggi – ruglingur hjá barni (e. insecure – disorganized)  

o Svipað og fælin börn, barnið hleypur til móður sinar en hættir við á miðri leið og 
hleypur frá henni og grætur 

(Bretherton, 1992; P. Hughes o.fl., 2001; Sæunn Kjartansdóttir, 2009).  

Það mætti ætla að börn sem sýna óörugg – fælin tengsl séu með jafnaðargeð, séu örugg með að 

móðirin komi aftur eða þoli fjarveru móður og umönnun annarra vel. Rannsóknir á hjartslætti og 
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kortisóli barnanna sýna annað. Þau börn sem hegða sér samkvæmt óöruggum tengslum eru fjarri því 

að vera í jafnvægi (Sæunn Kjartansdóttir, 2009).  

Örugg tengsl einkennast af því að móðir sinnir barninu fljótt, svarar kalli og hefur almenna þekkingu 

á þörfum ungbarna. 60-70% barna mynda örugg tengsl við móður sína (Sæunn Kjartansdóttir, 2009) 
og ef ekki það allra mikilvægasta, þekkir sitt eigið barn vel en það er grundvöllur góðrar umönnunar 

(Bretherton, 1992; Lowdermilk o.fl., 2015; O’Leary og Warland, 2016; Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

Hæfni til að bregðast við á uppbyggjandi hátt við jákvæðum og neikvæðum tilfinningum barnsins er 

gríðarlega mikilvægt. Foreldrar eru líklegri til að njóta samveru með barninu og gleðjast, samhliða því 

að vera í stakk búnir til að takast á við uppákomur og erfiðleika í uppeldi barnsins (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2009). Rannsóknir hafa sýnt að börn mæðra sem lesa vel í þarfir barna sinna og 

bregðast rétt við þörfum þeirra, gráta mun minna og nota frekar svipbrigði, hljóð eða hreyfingar til 
tjáningar en grát (Bretherton, 1992) og mæður þeirra bregðast við erfiðum og jákvæðum tilfinningum 

barnsins með jafnaðargeði. Jákvæð, örugg tengsl hafa sýnt að barn er mun betur í stakk búið að 

takast á við erfiðleika síðar á ævinni, minni líkur eru á þunglyndi, depurð, kvíða og námserfiðleikum, 

börnunum gengur betur að eiga í samskiptum við jafnaldra sína og hafa betur stjórn á tilfinningum 

sínum (Bretherton, 1992; Jonsdottir o.fl.; Sæunn Kjartansdóttir, 2009; Sandman o.fl., 2012). 

Frumstæðar tilfinningar stýra hegðun barnsins og hefur það lélega tilfinningastjórn. Foreldrar spila 

lykilhlutverk í að tempra neikvæðar tilfinningar sem barnið sýnir nánast eingöngu með gráti, með því 

að sinna því af natni. Líðan veldur hormónabreytingum þar sem oxýtócín og dópamín lætur okkur líða 
vel. Börn upplifa umhverfi sitt og umönnun með jákvæðum hætti og hækkar t.d. oxýtócín og dópamín 

við að barnið sé í fangi móður, heyri hjartslátt hennar og rödd. Börn sem upplifa óöryggi, hræðslu, 

álag, streitu og kvíða finna mikið fyrir korisoli og noradrenalini. Þegar of háu magni streituhormóna er 

viðhaldið minnkar sjálfkrafa magn vellíðunarhormóna. Þetta samspil hefur áhrif á þroska heilans og 

veldur vanlíðan ásamt því að börnin eiga mun erfiðar með að leysa verkefni, stjórna tilfinningum sínum 

og takast á við mótlæti seinna á lífsleiðinni (Jonsdottir o.fl.; Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Börn eru 

misjöfn og bregðast misjafnlega við streitu hvort sem það er á meðgöngu eða á fyrstu mánuðum lífs. 

Sum börn eru viðkvæm fyrir öllu áreiti og þurfa mikla og nána umönnun. Streita í móðurkviði og erfið 
fæðing eru hvoru tveggja þættir sem geta valdið því að börn séu viðkvæm (Jonsdottir o.fl.; Lowdermilk 

o.fl., 2015; Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Það sem mestu skiptir er að sinna þessum börnum með meiri 

umhyggju og í meðvitund. Þegar börnum er ekki sinnt nógu fljótt og upplifa aukin streituviðbrögð hefur 

það áhrif á þroska heilans (Lowdermilk o.fl., 2015; Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Börn eru misjöfn og 

bregðast misjafnlega við áreiti og breyingum í umhverfi. Öll börn bregðast ekki eins við álagi í æsku en 

þrátt fyrir það er það reynsla sem mótar heilann og getur haft slæm áhrif seinna meir (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2009). 

4.4 Tengslamyndun við börn fædd eftir reynslu af missi og áhrif til 
framtíðar 

Uppeldi litast af reynslu foreldra og hefur áhrif á heilsu og þroska barnsins til skemmri og lengri tíma 

(O'Leary o.fl., 2006; O’Leary og Warland, 2016; Sæunn Kjartansdóttir, 2009; Warland o.fl., 2011). Í 

kjölfar fyrri missis er ekki óalgengt að uppeldi barns einkennist af því að foreldrar sýna barni sínu 
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umhyggju en halda sér samt í ákveðinni tilfinningarlegri fjarlægð frá því en slík hegðun foreldra er 

óheilbrigð og getur haft slæmar afleiðingar fyrir geðheilsu barnsins. Sú hegðun foreldra á oftar við fyrst 

eftir fæðingu lifandi barns þegar úrvinnsla sorgar er styttra á veg komin og litast af því að foreldrum 

finnist það ekki eiga barnið (O’Leary og Warland, 2016; Warland o.fl., 2011). Rannsóknum ber ekki 

saman um niðurstöður, en samkvæmt rannsókn O´Leary (O'Leary o.fl.) þá sýndu 45% barna sem 

fæddust eftir missi óörugg tengsl við 12 mánaða aldur en aðeins 15% í samanburðarhópi.  Fullorðnir 

sem lítu til baka sögðust hafa upplifað ósýnilega barnið eða barnið sem kom í staðinn fyrir það sem 
lést. Rannsókn O‘Leary sem byggðist á viðtölum við 14 börn fædd eftir missi, lýstu sinni reynslu að 

vera fædd inn í syrgjandi fjölskyldu. Þau fundu fyrir sektarkennd og kvíða í æsku, á heimilinu var ekki 

mikið rætt um barnið sem lést og börnin skynjuðu að foreldar höfðu ekki unnið úr sorginni (O'Leary 

o.fl., 2006). Foreldrar sem fá stuðning í gegnum missinn og seinni barneignir eru meðvitaðri í uppeldi 

barnnana og eiga í betri tengslum við börnin sín (O'Leary, 2015) og sést það á viðtölum tekin við 

börnin á fullorðinsaldri. Börnin upplifðu ást og umhyggju á heimili sínu, voru í góðum tengslum við 

foreldra sína og áttu það sameiginlegt að hafa fundið fyrir missi tengdum því að hafa ekki fengið að 

kynnast sytkini sínu og í æsku sýndu þau öðru fólki auðveldlega samkennd og höfðu skilning á því 
sammannlega. Börn sem höfðu fundist þau verðug og fengu gott og ástríkt uppeldi sýndu síðar meir 

aukið sjálfsöryggi og með lægri skor á kvíða- og þunglyndiskvarða. Önnur rannsókn sem fjallaði um 

heilsufar barna sýndi að 25% barna sem voru greind með átröskun voru börn fædd eftir missi (O’Leary 

og Warland, 2016; Warland o.fl., 2011). Foreldrar þurfa síðar fræðslu og stuðning hvernig á að takast 

á við að deila því með barninu að það átti systkini sem lést en það er þáttur í að takast á við sorgina 

og missinn og halda minningum á lofti. Mikilvægt er fyrir foreldra að þau eigi minningar um barnið og 

tali um barnið sitt sem ekki lifði. Svo ekki sé talað um þau eldri börn sem upplifa það að missa systkini 

sitt og verða vitni af sorg foreldra sinna.  
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5 Þjónusta til foreldra á meðgöngu eftir missi 
Konur vilja aukna þjónustu á meðgöngu í kjölfar fyrri missis. Þær vilja fleiri heimsóknir til ljósmóður og 

lækna, fleiri símtöl og auka ómskoðanir og samfellda og heildræna þjónustu (Côté-Arsenault og 

Donato, 2011; Hunter o.fl., 2017; O’Leary og Warland, 2016; Rådestad o.fl., 2010). Þær treysta sér 

hins vegar ekki alltaf til þess að biðja um þessa auknu þjónustu hvort sem það er til dæmis ómskoðun 

eða viðtal við ljósmóður (Côté-Arsenault og Donato, 2011). Konur upplifa meðal annars að á þær sé 

ekki hlustað eða ekki sé tekið mark á þeim, þær taldar móðursjúkar og þess vegna halda þær sér þá 

frekar til baka (Côté-Arsenault og Donato, 2011). Ákveðin hætta er fólgin í þessu þar sem þær gætu 

talað sig inn á að leita ekki til fagfólks við aðstæður þar sem sannarleg þörf er á auknu eftirliti. Það 

getur verið einkennandi í úrvinnslu sorgar að foreldrar skynji að kerfið hafi brugðist þeim og treysti ekki 

heilbrigðiskerfinu eftir missi og eru því tregari að leita sér aðstoðar þangað (O’Leary og Warland, 

2016). Konurnar eru sífellt á verði fyrir einhverju sem hugsanlega gæti farið úrskeiðis (Côté-Arsenault 

og Donato, 2011; Franche og Mikail, 1999). Konum finnst ekki nóg að fara í reglulegar skoðanir til 

læknis eða ljósmóður því þær þurfa á meiri hughreystingu að halda og tíma til að læra að treysta 

líkama sínum á ný. Þær þurfa aðstoð og fræðslu til að fylgjast með og þekkja hreyfingar ófædda 

barnsins svo þær geti leitað til fagfólks ef breytingar verða á. Sumar konur hafa eitthvað á 

tilfinningunni sem hugsanlega getur bent til þess að ekki sé allt með felldu, minnir þær hugsanlega á 

fyrri missinn og er þá mikilvægt er foreldrarnir hafi fengið erfðaráðgjöf eftir missinn, viti niðurstöður 
krufningar og dánarorsök. Eftir missinn er hjálplegt að hafa hitt lækni og fara yfir áhættuþætti og hvað 

þarf að hafa í huga á komandi meðgöngu (O’Leary og Warland, 2016). 

5.1 Mæðravernd 
Hlutverk mæðraverndar er að stuðla að heilbrigði móður og barns, veita foreldrum faglegan stuðning 

og faglega ráðgjöf, meta og bregðast við áhættuþáttum sem gætu ógnað lífi og heilsu móður og barns 

í því ferli sem meðganga og fæðing er. Heilsugæslan sér um mæðravernd fyrir allar þungaðar konur 

búsettar á Íslandi sem falla undir skilgreininguna heilbrigðar konur í meðgöngu án áhættuþátta. Allar 

konur eru skimaðar fyrir meðgöngu- og fæðingarþunglyndi með skimunartækinu 

Edinborgarkvarðanum EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale). Þær konur sem falla ekki undir 

skilgreininguna heilbrigðar konur í meðgöngu án áhættuþátta þurfa sérhæfðari meðferð á meðgöngu 
og er skipt í gulan og rauðan flokk eftir alvarleika áhættuþátta og nýta þær mæðraverndarþjónustu á 

Landspítalanum. Unnið er eftir klínískum leiðbeiningum frá Landlækni. Á meðgöngunni ber ljósmóður 

að meta hvort á einhverjum tímapunkti kona færist á milli flokka vegna heilsufars hennar eða þurfi 

sérhæfðari þjónustu og eftirfylgni. Í gulan flokk flokkast sú kona sem hefur m.a. endurtekið misst fóstur 

(þrisvar sinnum eða oftar á fyrsta þriðjungi meðgöngu) eða misst barn á burðarmálstímabili. Þær konur 

skulu vera í mæðravernd hjá ljósmóður og heimilislækni en mælt er með að þær hitti fæðinga- og 

kvensjúkdómalækni eða aðra sérfræðinga a.m.k. einu sinni á meðgöngunni (Landspítalinn, 2008). 

Foreldrar hafa þá upplýsingar um dánarorsök áður en lagt er í aðra meðgöngu, hitta lækni og fara yfir 
áhættuþætti og orsök missisins og hvað þarf að hafa í huga á þeirri meðgöngu (O’Leary og Warland, 

2016).  
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Ljáðu mér eyra er viðtalsþjónusta í mæðravernd Landspítalans þar sem foreldrum gefst kostur á að 

hitta sérhæfða ljósmóður og ræða um erfiða fæðingarreynslu. Markmið þjónustunnar er að aðstoða 

konur að vinna úr erfiðri fæðingarreynslu. Ekki er einblýnt sérstaklega á fæðingu eftir missi þó að 

sjálfsögðu geti konur með þá reynslu nýtt sér þjónustuna (Emma Swift, 2015). 

5.1.1 Edinborgarkvarðinn  
Edinborgarkvarðinn (EPDS) er spurningalisti sem skjólstæðingur svarar og metur á kvarða eftir 

styrkleika einkenna sem hafa hrjáð viðkomandi síðustu 7 daga, s.s. depurð, ánægja og gleði, 

svefngæði, grát o.fl.. EPDS er skimunartæki fyrir almennu þunglyndi og geðlægðarlotum eftir fæðingu 

en hefur einnig verið notað fyrir konur á meðgöngu. Hægt er að fá 0-30 stig og því hærra sem kona 

skorar því líklegri er hún að vera með fæðingarþunglyndi (Jonsdottir o.fl.; Lowdermilk o.fl., 2015). 

Mikilvægt er að aðgreina sængurkvennagrát og fæðingarþunglyndi hjá konum eftir fæðingu svo hægt 

sé að veita meðferð ef um fæðingarþunglyndi er að ræða. Sængurkvennagrátur er eðlilegt ferli sem 
allt að 80% kvenna finna fyrir. Einkenni eins og depurð, pirringur, grátur, sveiflur í geðslagi og 

viðkvæmni koma fram fljótlega eftir fæðingu og ná hámarki á u.þ.b. fimmta degi og ganga yfir á 

skömmum tíma. Fæðingarþunglyndi hinsvegar er líkt frekar við geðlægð eða alvarlega geðlægð. 

Konur með fæðingarþunglyndi hafa frekar áhyggjur, eru kvíðnar, eru viðkvæmari fyrir svefnleysi og 

gráti barnsins, finna fyrir litlum áhuga á því að sinna barninu og sektarkennd (Linda Bára Lýðsdóttir, 

Halldóra Ólafsdóttir og Jón friðrik Sigurðsson, 2008). Í vægum tilfellum meðgöngu- og 

fæðingarþunglyndis eða ef kona er á mörkum þess að greinast með fæðingarþunglyndi er hætta á að 

einkennin þróist í verri átt. Þessi tilfelli geta hæglega farið framhjá heilbrigðisstarfsfólki sem geta einnig 
ruglað saman einkennum þunglyndis við einkenni sorgarferlis. Ef kona fær ekki viðeigandi meðferð við 

meðgöngu- eða fæðingarþunglyndi getur það leitt til endurtekinna þunglyndislota seinna á ævinni 

(Linda Bára Lýðsdóttir o.fl., 2008; Lowdermilk o.fl., 2015) svo mikilvægt er að fylgjast með einkennum 

og leggja fyrir kvarðann oftar en einu sinni í ung- og smábarnavernd eða í sérhæfðu eftirliti ætluðu 

konum eftir meðgöngu í kjölfar missis.  

5.2 Heimaþjónusta ljósmæðra 
Sjálfstætt starfandi ljósmæður sinna fjölskyldum eftir fæðingu eða útskrift af sjúkrahúsi í 7-10 daga allt 

að 8 heimavitjanir. Hlutverk þeirra er að meta aðlögun foreldra að nýju hlutverki, fylgjast með líðan 

móður í sængurlegu, meta heilsu barns, vigta og mæla, fræða foreldra um heilsu barns og umönnun 

þess, aðstoða við brjósta- eða pelagjöf. Heimaþjónustuljósmæður meta og fylgjast vel með 

tengslamyndun móður og barns, þróun kvíða- og þynglyndis ásamt því að meta félagslegt 
stuðningsnet foreldrana. Ekki eru sérstakar leiðbeiningar fyrir þær ljósmæður sem sinna konum í 

sængurlegu í kjölfar meðgöngu eftir missi (Sængurlega heima. Upplýsingar um heimaþjónustu 

ljósmæðra, 2011). 

5.3 Ung- og smábarnavernd 
Eftir að heimaþjónustu lýkur tekur Heilsugæslan við. Ljósmóðir er sinna heimaþjónustu fyrst 10 

ævidaga barns og svo tekur við ungbarnavernd frá Heilsugæslu. Hlutverk ljósmæðra og 

hjúkrunafræðinga þar er að vera vakandi fyrir líðan eftir fæðingu, þekkja og meta áhættuþætti s.s. 
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laskaða sjálfsmynd, fyrri reynslu, áföll og erfiða reynslu, erfiðleika í samböndum, vanlíðan á meðgöngu 

og fyrri geðsögul. Heilbrigðismat er framkvæmt í fyrstu vitjun og EPDS kvarðinn lagður fyrir á 9. viku 

eftir fæðingu barns eða fyrr eftir því sem þörf þykir.  

“Foreldrar sem mynda heilbrigð og sterk tilfinningatengsl við barn sitt strax frá fæðingu geta betur 
veitt því þá félagslegu örvun og öryggiskennd sem það þarf á að halda. Barn sem býr við örugg tengsl 

í frumbernsku getur betur myndað traust tilfinningatengsl í gegnum lífið”  

(Leiðbeiningar um ung- og smábarnavernd, 2016) 

5.4 FMB og Miðstöð foreldra og barna 
Þar sem foreldrar sem hafa reynslu af missi eru líklegri til að þróa með sér þunglyndi og kvíða á næstu 

meðgöngum og geti frekar lent í erfiðleikum varðandi tengslamyndun við börn sín er FMB teymi 

þjónustuform sem gæti hentað í erfiðustu tilfellunum. Foreldrar – Meðganga – Barn eða FMB er 
samstarfsverkefni Geðsviðs Landspítala og Kvenna- og barnasviðs. Þar vinnur saman þverfaglegt 

teymi með það markmið að vinna að betri tengslamyndun foreldra og barns. Þjónustan er mjög 

sérhæfð og leitast fagfólkið við að tryggja samhæfingu þjónustu milli spítalans, heilsugæslunnar, 

félagsþjónustu og barnaverndar (Landspítalinn, 2011). Miðstöð foreldra og barna er einnig með 

þjónustu fyrir foreldra með geð- og/eða tengslavanda að stríða og sérhæfir sig í meðferð fyrir foreldra 

á meðgöngu og fyrir foreldra og börn að 12 mánaða aldri. Boðið er upp á viðtöl og námskeið til að 

aðstoða foreldra að styrkja tengsl sín við barnið sitt og efla foreldra í nýju hlutverki. Nýjar rannsóknir á 
tengslakenningum og taugavísindum sýna að þörf er á teymisvinnu sem þessum (Miðstöð foreldra og 

barna). FMB er starfsemi innan spítalans og þarfnast tilvísunar frá fagaðila. Hægt er að gefa foreldrum 

tilvísinu til Miðstöðvar foreldra og barna en þangað geta foreldrar sjálfir leitað sér aðstoðar og þegið 

þjónustu á eigin vegum.  

5.5 Stuðningshópar 
Stuðningur er eitt það mikilvægasta í aðlögun fólks eftir áfallið sem er að missa barn (Carlson, 

Lammert og O'Leary, 2012; Lowdermilk o.fl., 2015; O’Leary og Warland, 2016; Sæunn Kjartansdóttir, 

2009) sem manneskjur viljum tilheyra hópi, viljum ræða um það sem sameinar okkur. Í stuðningshóp 

fyrir foreldra eftir missi getur fólk tjáð sig um sína reynslu og þegið ráð frá öðrum sem hafa upplifað 

álíka erfiðleika. Það getur verið gagnlegt að spegla sig í reynslu annarra og t.d. að sjá hvað aðrir 

foreldrar hafa náð langt í sínu ferli getur gefið þeim sem nýlega hafa misst mikla von um að komast á 
þann stað. Bæði eru þeir hópar mikilvægir eftir missinn og á næstu meðgöngu en ekki síst eftir 

fæðingu lifandi barns (Carlson o.fl., 2012; O’Leary og Warland, 2016). Fyrstu þrír mánuðir lífs eru 

mikilvægastir hvað tengslamyndun varðar (Lowdermilk o.fl., 2015; O’Leary og Warland, 2016; Sæunn 

Kjartansdóttir, 2009) og geta hópar sem þessir hjálpað fólki í gengum þennan erfiða tíma. Meiri líkur 

eru á heilsufarslegum kvillum hjá fólki sem gengur í gegnum áföll og sorg og getur áfallið haft töluverð 

áhrif (Carlson o.fl., 2012; Gravensteen o.fl., 2012; Hunter o.fl., 2017; Jonsdottir o.fl.; O’Leary og 

Warland, 2016). Óformlegir stuðningshópar í formi spjallhópa á netinu geta verið gagnlegir en einnig 

hópar sem eru settir saman og leiddir áfram af fagfólki. Þeir hafa þá skýran tilgang, ákveðinn fjölda 
innan hópsins, fagaðila og fólk með reynslu til að stýra umræðum. Þeir sem stýra hópnum hafa skýrt 
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hlutverk og markmið en það er fyrst og fremst að hlusta. Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á 

málefninu, þekkja sína fordóma en á sama tíma eiga sína reynslu af missi fyrir sjálfan sig ef hann 

hefur gengið í gegnum missi. Jafnvel væri gott ef sá sem stýrir hópnum hafi ekki persónulega reynslu 

af missi heldur eingöngu faglega reynslu. Það þarf að koma skýrt fram hvort hópurinn sé fræðsluhópur 

þar sem fagfólk veitir fræðslu eða sé eingöngu til að veita stuðning og virka hlustun (Carlson o.fl., 

2012; O’Leary og Warland, 2016). Fagfólk innan Heilsugæslunnar eða hjá Landspítalanum ásamt 

sjálfstætt starfandi ljósmæðrum og hjúkrunarfærðingum hafa mikla möguleika að styðja við foreldra á 
þennan hátt. Rannsóknir eru til og fyrirmyndir af stuðningshópum eru til og reynslan hefur sýnt að fólk 

sem hefur upplifað stuðning á þessu formi segir það hafa verið afar mikilvægt í ferlinu öllu (Carlson 

o.fl., 2012; O’Leary og Warland, 2016), minnkað kvíða töluvert á eftirfylgjandi meðgöngu (Carlson o.fl., 

2012; Côté-Arsenault og Donato, 2011; O’Leary og Warland, 2016) og foreldrar sem hafa notið 

stuðnings frá stuðningshópum eru fjórum sinnum líklegri til að finna sorg sinni farveg og eiga farsælla 

sorgarferli (Carlson o.fl., 2012). Helstu hindranir fagstétta í að bjóða upp á slíka hópa er skortur á 

þekkingu á stuðningshópum (Carlson o.fl., 2012; O’Leary og Warland, 2016), vöntun á fjármagni bæði 

til að stofna til rannsókna um efnið og halda slíkri starfsemi á lofti (Carlson o.fl., 2012). Gagnlegt gæti 

verið að vísa fólki á stuðingshópa eftir missi á sama hátt og vísað er til annarrar þjónustu. 
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6 Umræður og niðurstöður 
Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunum þremur sem lagt var af stað með þar sem 

ályktanir verða dregnar með tilvísunum í fræðilegan grunn.  

 

Hver eru áhrif burðarmálsdauða á eftirfarandi barneignarferli og eru konur sem eignast barn eftir 

missi líklegri til að þróa með sér vanlíðan á meðgöngu?  

Meðganga eftir missi einkennist af kvíða, depurð, þunglyndi, vanlíðan og hræðslu yfir útkomu 

meðgöngunnar og foreldrar vilja ráð hvenær og hvort þeir eigi að eignast annað barn. Meirihluti 

foreldra fá svör við þeim spurningum en algengt er að þeir fái misvísandi ráð (Carlson o.fl., 2012; 
O’Leary og Warland, 2016). Allt að 86% þeirra sem missa barn á burðarsmálsskeiði eignast barn að 

nýju og þá langoftast eftir 12-18 mánuði (Mills o.fl., 2016). Úrvinnsla sorgar og áfalls eins og missir er 

er fjarri því að vera lokið á fáum mánuðum og flytjast þá þeir erfiðleikar yfir á meðgöguna. Rannsóknir 

Gravensteen sýndi að við 30. viku meðgöngu voru 22,5% kvenna úr missishóp sem fundu sterk 

einkenni kvíða en aðeins 4,4% kvenna í samanburðarhóp (Gravensteen o.fl., 2018). Bitnar það á 

heilsu þeirra en þær sofa minna og verr, borða ekki eins hollan mat, eru líklegri til að hreyfa sig minna 

og eiga í veikari félagslegum tengslum (Lowdermilk o.fl., 2015; O’Leary og Warland, 2016). Þær eru 

einnig líklegri til að eiga í erfiðleikum með tengslamyndun við barnið m.a. vegna þess að þeirra 
takmarkaða þátttaka í heilbrigðishvetjandi hegðun hefur frekar neikvæð áhrif á þróun tengsla (Hart og 

McMahon, 2006). Allir þessir þættir auka líkur á andvana fæðingu, fæðingu léttbura eða 

fyrirburafæðingu (Franche og Mikail, 1999; P. M. Hughes o.fl., 1999; Jonsdottir o.fl.; Lowdermilk o.fl., 

2015; Mills o.fl., 2016; O’Leary og Warland, 2016; Sandman o.fl., 2012).  

 

Hefur fyrri burðarmálsdauði áhrif á tengsl móður og barns á meðgöngu og eftir fæðingu? 

Tengslamyndun fyrstu mánuðina er mikilvæg fyrir foreldra, barnið sjálf og samfélagið. Bæði eru 

mæður sem upplifa sterk kvíða- depurðar og þunglyndis í minni tengslum við barnið sitt á meðgöngu 

og eftir fæðingu barnsins. Mjög hátt hlutfall barna sem fæðast eftir missi sýna einkenni óöruggra 

tengsla sem auka töluvert líkur á einbeitinga-, námserfiðleikum, tilfinninga- og hegðunarvanda og 

seinkun á vitsmunaþroska og félagsfærni. Einnig eykur það líkur á geðsjúkdómum og ýmsum 
röskunum síðar á lífsleiðinni (Jonsdottir o.fl.; Lowdermilk o.fl., 2015; Sæunn Kjartansdóttir, 2009; 

Sandman o.fl., 2012). Kvíðnir foreldrar eiga oftar en ekki erfiðari börn og hafa þeir þörf á fræðslu og 

leiðbeiningu hvað þeir geta gert. Að sinna barninu fljótt þegar það kallar á umönnun er lykillinn. Þegar 

barnið sýnir merki um að vilja nánd og kærleika er það vegna þess að það þarfnast þess. Þegar 

foreldrar liggja með barninu sínu, taka það í fangið eða strjúka því eru báðir aðilar að framleiða gleði 

og vellíðunarhormón. Hlýja hvetur áfram tengslamyndun og eykur hormónið oxýtócín. Sé barninu sinnt 

vel af ást og umhyggju og brugðist fljótt við þörfum þess lærir það tölvuert snemma að hægt sé að 

treysta umhverfinu og eykur það á öryggi og farsæla tengslamyndun. Öryggi, ást og umhyggja er það 
sem barnið þarfnast eftir allan þennan tíma í móðurkviði og mikilvægt er að foreldrar hjálpist að og 

þiggi aðstoð frá vinum og ættingjum (Sæunn Kjartansdóttir, 2009, 2015). Rannsóknir Oleary og 
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Warland hafa sýnt að fullorðnir sem í æsku áttu foreldra sem höfðu ekki unnið úr áfallinu liðu verr í 

æsku, upplifðu sig hafa komið í staðinn fyrir barnið sem lést eða vera ósýnileg en þeir sem upplifðu 

foreldra sína í jafnvægi höfðu ekki sömu sögu að segja (O’Leary og Warland, 2016; Warland o.fl., 

2011).  

 

Er þörf á sérhæfðum stuðningi fagfólks til foreldra á meðgöngu eftir missi?  

Foreldrar sem misst hafa barnið sitt á meðgöngu eða eftir fæðingu samkvæmt skilgreiningu á 

burðarmálsdauða hafa ólíkar þarfir á eftirfarandi meðgöngu en þeir sem ekki hafa upplifað þennan 

missi. Þó stuðningurinn sem foreldrar hafa þörf fyrir eftir missinn sé til staðar er ekki sérstök þjónusta 

til staðar fyrir foreldrana þegar ný meðganga hefst. Ákvörðun um að eignast annað barn er ekki 

auðveld og tímasetning meðgöngu eftir missi getur skipt máli því vísbendingar eru um að skynsamlegt 
sé að láta 12- 18 mánuði líða frá missi að eftirfarandi meðgöngu. Þá eru foreldrar komnir lengra í 

sorgarferlinu, betur í stakk búin fyrir komandi meðgöngu og möguleg minni áhrif kvíða og depurðar á 

fóstrið (Rådestad o.fl., 2010). Konurnar vilja aukna þjónustu á eftirfarandi meðgöngu en þora ekki að 

sækjast eftir henni af hræðslu að teljast móðursjúkar eða það sé ekki tekið mark á þeim 

(Côté-Arsenault og Donato, 2011). Samfelldur andlegur og tilfinningalegur stuðningur sama fagfólksins 

er eitthvað sem foreldrar óska eftir á meðgöngu eftir missi. Fæðing eftir reynslu af missi felur yfirleitt í 

sér mikla áskorun og er álitið að foreldrar þurfi mikinn stuðning til að takast á við þá reynslu. OLEARY 

Stuðningshópar eru mikilvægur vettvangur fyrir foreldra til að deila sinni sögu í traustu umhverfi, hlusta 

á aðra í svipaðri stöðu og finna sorg sinni farveg. Þáttakendur geta veitt hvoru öðru ómetanlegan 

stuðning, skilning og ráð sem ekki fást annarsstaðar í heilbrigðiskerfinu. Rannsóknir sýna að 

gagnlegast er að bjóða foreldrum í slíkan hóp um 6-12 mánuðum eftir missinn. Hinsvegar ættu 
foreldrarnir að vita af tilvist starfsins fljótlega eftir missinn og vera boðin velkomin þegar þau treysta sér 

til. Mikilvægt er að gefa fólki skriflegar upplýsingar um þann stuðning sem er í boði ásamt því að fylgja 

því eftir. Það hefur gefist vel að minna fólk á hópana sem standa til boða í hverri skoðun í 

ungbarnavernd. Stuðningshópar ætlaðir fyrir foreldra á eftirfarandi meðgöngu gæti verið gagnlegt að 

skipta niður eftir meðgöngulengd og jafnvel að hafa sér hóp fyrir mæður sem ganga með barnið og 

svo hóp fyrir feður eða hitt foreldri. Stuðningshópar geta einnig verið á fræðsluformi þar sem fagfólk 

leiðir hópinn í gegnum einhverskonar námskeið. Foreldarnir fræðast þá um leiðir til að ná tökum á 

kvíða, þunglyndi og takast á við áskoranir í daglegu lífi með nýfætt barn ásamt því að fræðast um 
þroska og hegðun nýburans (O’Leary og Warland, 2016).  

Þeir hópar sem bjóðast hér á landi eru á vegum Landspítalans. Ljósmóðir og prestur hafa 

umsjón með hópunum á Landspítalanum og eru tveir hópar á ári sem hittast í fjögur skipti. Farið er yfir 
burðarmálstilfelli ár hvert og foreldrum boðið að taka þátt í hópnum. Starfið hefur það markmið að 

styðja fólkið eftir missinn (Bjarney Hrafnberg Hilmarsdóttir, skriflegar upplýsingar, 2019). Á 

Heilsugæslunni eru námskeið fyrir verðandi foreldra til undirbúnings fyrir fæðinguna en skortur er á 

sérstökum námskeiðum og stuðningshópum fyrir eftirfarandi meðgöngu eða konur með slæma 

fæðingarreynslu. 
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„Það eru fæðingarfræðslunámskeið í boði en ekki sérstök fyrir fólk með slæma 
fæðingarreynslu. Oftast eru það frumbyrjur sem sækja námskeiðin. Þær sem koma í 

mæðravernd og eiga erfiða fæðingarreynslu að baki stendur til boða að fá viðtöl við 

ljósmóðurina á heilsugæslustöðinni, fæðingarlækni og sálfræðing eftir því sem við á. 

Ljósmóðir í heilsugæslu sem vinnur í mæðravernd hefur svigrúm og getur boðið konu að 

koma oftar í viðtöl/skoðanir en gert er ráð fyrir í hefðbundinnni mæðravernd. Það eru 

allskonar ástæður að baki erfiðri fæðingarreynslu og það þarf að mínu mati f.o.f. að vera 
hægt að bjóða upp á einstaklingsviðtöl. Það er einnig svigrúm til eftirfylgni ef fylgjast þarf 

með tengslamyndun móður og barns.  Á flestum heilsugæslustöðvum er farvegur til að 

koma upplýsingum til skila úr mæðravernd í ung-og smábarnavernd“ 

(Karitas Ívarsdóttir, skriflegar upplýsingar, 2019). 

Upplifun þeirra á þjónustunni skiptir máli því hvert mál er einstakt. Að vera sá aðili sem starfar náið 

með fólki eftir missi er ekki starf fyrir hvern sem er. Þrátt fyrir ljósmæðra og hjúkrunarfræðinga þarf 

sérhæfingu til að þjónusta þennan hóp fólks í gegnum sorg og missi og ekki síður á eftirfylgjandi 

meðgöngu. Barneignir eftir missi er flókið ferli og sú reynsla hefur langvarandi áhrif á foreldra og börn 
og ætti að vera sérþjálfað starfsfólk sem styður fjölskylduna. Fólki finnst mikilvægt að fá fleiriviðtöl við 

sína ljósmóður þó allar mælingar komi vel út þar sem sálfélagslegur stuðningur til viðbótar við hitt 

reglubundna eftirlit styrkir og styður foreldrana (O’Leary og Warland, 2016). 
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Ályktanir og vangaveltur um framtíðarsýn  

Stuðningur sem stendur til boða virðist gjarnan beinast að missinum sjáflum fremur en þjónustu í 

gegnum meðgöngu og fæðingu sem oftar en ekki er mjög kvíðvænlegt ferli. Foreldrar vilja tala um 

reynslu sína við bæði fagfólk og jafningja svo þörf gæti verið á bæði stuðningshópum sem leiddir eru 

áfram af fagaðilia sem vettvangur fyrir fólk til þess að deila reynslu sinni en einnig 

einstaklingsviðtölum. Foreldrar eru sammála um að samfella í þjónustu sé mikilvæg og þörf er á að 

hafa einstakling með sér í gegnum ferlið sem þau treysta. Þjónusta ljósmæðra og hjúkrunarfræðinga 

sem sinna fjölskyldum á meðgöngu, í fæðingu, sængurlegu, ung- og smábarnavernd og við hjúkrun 
barns á fyrsta ári eru í kjöraðstöðu til að meta tengslamyndun og líðan foreldra. Ljósmæður í 

mæðravernd hafa svigrúm til að bjóða auka viðtöl ef þeim finnst þörf á því eða vísað til sérfræðinga 

eins og sálfræðings. Þarna er þó munur á því allt fer það eftir tengslum móður við ljósmóðurina og 

starfsháttum ljósmóður þar sem ekki eru verklagsreglur um efnið eða sérhæfð úrræði. Verklagsreglur 

og auka eftirlit miðast mest við líkamlega þætti og ef konur hafa til að mynda misst barn á meðgöngu 

vegna líkamlegra þátta er viðtal við lækni vegna þess. Á sama tíma og LSH fer yfir burðarmálstilfelli og 

heldur utan um stuðnignshópa tvisvar á ári í nokkur skipti í senn er Heilsugæslan ekki með slíka hópa 
og hvorug stofnunin útveigar fólki á meðgöngu eftir missi sérhæfðan stuðning. Þó viljinn sé mikill og 

þverfagleg teymisvinna kemur að miklu gagni er oft þörf að vísa fólki á þessi sérhæfðu úrræði en það 

ekki gert. Þó lagðir séu fyirr kvarðar og ljósmæður séu fagfólk sem meta það hverju sinni hvort þurfi að 

vísa fólki lengra hefur verið sýnt fram á að konur á eftirfarandi meðgöngu sýni ákveðna varnarhegðun 

(EC) og svari spurnigalistum sem þessum ekki alveg heiðarlega. Það fer ekkert miklli mála að 

mögulegur skaði er mikill og í stóra samhenginu eru þetta fá tilfelli sem geta haft mikið að segja sé 

ekki gripið inní. Snemmtæk íhlutun hefur sannað gildi sitt og í þessu tilfelli er dýrmætt að hefja 

meðferð strax og kona leitar til ljósmóður í mærðavernd og samfelldari þjónusta er það sem foreldrar 
óska eftir, að unnið sé í teymi sem þeir þekkja og hugsanlega fylgja þeim alla meðgönguna. Sífellt er 

verið að rannsaka betur upplifun feðra, þeir finna sömu tilfinningar og konan sem gengur með barnið 

en mun vægari einkenni. Rannsóknir hafa sýnt að reynsla samkynhneigða kvenna sem ganga í 

gegnum missi er eðlilega ekki ólík. Þörf er á Íslenskum rannsóknum á upplifun fólks á þeirri þjónustu 

sem það fékk í gegnum barneignarferli eftir missi ásamt þörfum þeirra og nota niðurstöðurnar ásamt 

núverandi þekkingu til að þróa verkferla og þjónustuleiðir fyrir þennan hóp. Leiðbeiningar um þjónustu 

fyrir foreldra í barneignarferli eftir missi yrði mjög gagnlegt svo bæði foreldrar viti hvað bíður þeirra og 

að þeirra mál stoppi ekki í kerfinu á tilvísinunm eða flutning milli þjónustuflokka/leiða. Ávinningurinn að 
betri líkamleg og andleg heilsa móður á meðgöngu og barnsins síðar meir á lífsleiðinni er mikilvægur 

partur af því starfi í að stuðla að heilbrigðara einstaklingum í okkar samfélagi. 
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