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Ágrip 

Það að eignast barn er ein stærsta breyting í lífi fólks sem almennt er talinn tími lífsfyllingar og gleði en 

nýja hlutverkinu getur fylgt aukið álag og streita. Þeir foreldrar sem eiga fyrri sögu um kvíðaeinkenni eða 

undirliggjandi kvíðaröskun eiga oft á tíðum erfiðara með að aðlagast þessu nýja hlutverki. Kvíði eftir 

fæðingu virðist vera algengur og hafa ýmsar kenningar verið settar fram til að skýra af hverju hann stafar. 

Hann hefur í för með sér neikvæðar afleiðingar á bæði einstaklinginn sem glímir við kvíðann og þá sem 

standa honum næst.  

Markmiðið með þessari fræðilegu samantekt er að kanna algengi kvíða eftir barnsburð, skoða hvaða 

þættir geti aukið líkur á að foreldrar þrói með sér kvíða eftir fæðingu barns og hvaða áhrif kvíði geti haft 

á barnið og tengslamyndun við það, parasambandið og aðlögun að foreldrahlutverkinu. Einnig verður 

skoðað hvernig hægt sé að styðja betur við foreldra með kvíða í þeirra aðlögun að foreldrahlutverkinu 

með úrræðum heilbrigðisþjónustunnar. Heimildaleit fór fram í gagnasöfnunum Pubmed, ScienceDirect, 

Web of Science, Cinhal og Google Scholar. Auk þess var notast við heimildir frá opinberum stofnunum. 

Í fyrstu var notast við ákveðin leitarorð við gagnasöfnun en síðar við snjóboltaðaferð. Eftir leit komu upp 

94 greinar. Eftir flokkun og yfirlestur urðu eftir 33 rannsóknir sem voru nýttar í verkefnið og við að svara 

rannsóknarspurningum. Ásamt rannsóknum var stuðst við 4 nýlegar greinar sem eru kerfisbundnar og 

fræðilegar samantektir um efnið. 

Niðurstöður rannsókna benda allar í sömu átt að kvíði eftir fæðingu hefur ekki einungis neikvæð áhrif 

á móðurina sjálfa og aðlögun hennar að foreldrahlutverkinu heldur eru áhrifin einnig á barnið, 

tengslamyndun móður og barns, parsambandið og brjóstagjöf. Feður upplifa einnig kvíða eftir fæðingu 

og má álykta sem svo að áhrifin á barnið verði þau sömu óháð hvort foreldrið um ræðir. Helstu úrræði 

sem notuð eru samkvæmt rannsóknum eru hugræn atferlismeðferð (HAM) og lyfjameðferð. Einnig hefur 

núvitund, slökun og jóga sýnt fram á góðan árangur sem viðbótarmeðferð eða einar og sér. Konur kjósa 

almennt meðferð án lyfja þar sem lyf geta haft áhrif á barnið. HAM er því ákjósanleg sem fyrsta meðferð. 

Niðurstöður sýna einnig að stuðningur í heilbrigðiskerfinu er mjög mikilvægur fyrir foreldra og skimun á 

meðgöngu eða stuttu eftir fæðingu skiptir sköpum til að minnka líkur á alvarlegum afleiðingum.   

 

Lykilorð: Aðlögun að foreldrahlutverki, áhrif á barnið, hugræn atferlismeðferð, kvíði, nýbakaðir 

foreldrar, parasamband, stuðningur í heilbrigðiskerfinu, tengslamyndun.  
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Abstract 

Having a child is a life changing event, generally considered to add value and improve quality of life. 

However, the new role can also increase pressure and stress. Parents with a history of anxiety or 

underlying anxiety disorder often find it more challenging to adapt to this new role. Anxiety after childbirth 

is seemingly commonplace and multiple theories have been put forth to explain its source. It negatively 

impacts both the individual experiencing it, as well as their loved ones.  

The purpose of this academic summary is to examine how common post childbirth anxiety is; observe 

the factors that increase the chances for parents to develop anxiety after the birth of their child; the 

impact such anxiety can have on the child and the attachment process; the relationship between the 

parents; and the adaptation to the parental role. In addition, the summary considers how better to 

support parents with anxiety in their adaptation process, using existing health care resources. Sources 

were extracted from the databases Pubmed, ScienceDirect, Web of Science, Cinhal and Google 

Scholar. Furthermore, the piece relies on sources from public institutions. At first, specific keywords 

were used for collecting data but later a snowball method was implemented. The search resulted in 94 

articles. After classification and review, 33 pieces remained and were employed in the project and used 

to answer the research questions. Along with the research articles, four recent articles, systematic and 

academic summaries on the subject, were applied.  

Academic research suggests that anxiety after childbirth not only negatively impacts the mother and 

her adaptation to the parental role, but that it impacts the child, the attachment between mother and 

child, the co-parental relationship, and breast feeding. Fathers also experience post childbirth anxiety 

and it can be assumed that the impact on the child is the same regardless of which parent is suffering 

from anxiety. The main resources used according to research, are cognitive behavioural therapy (CBT) 

and medicinal treatment. Additionally mindfulness, relaxation, and yoga have demonstrated positive 

results either as additional treatments or independently. Women usually opt for non-medicinal treatment 

as medicine can affect the child. CBT is there for appropriate as first treatment. Results show that 

support in the health care system is imperative for parents and screening during pregnancy and shortly 

after childbirth is crucial in decreasing the likelihood of severe effects.  

 

Keywords: Parental role adaptation, impact on the child, Cognitive behavioural therapy, anxiety, new 

parents, relationships, healthcare system support, attachment process. 
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Þakkir 

Fyrst og fremst viljum við þakka hvor annarri fyrir stuðninginn, þolinmæðina, skemmtunina og 

drifkraftinn. Við þökkum yndislegum leiðbeinanda okkar, Hildi Sigurðardóttur ljósmóður og lektor við 

Háskóla Íslands, fyrir ávallt hlýjar móttökur, góða leiðsögn, stuðning og ráðleggingar. Við þökkum Sveini 

Sigurðssyni og Sigurbjörgu Fjölnisdóttur fyrir vandað starf við yfirlestur á ritgerðinni og Auði Ingu 

Rúnarsdóttur fyrir þýðingu á úrdrætti yfir á ensku. Einnig þökkum við foreldrum okkar fyrir ómissandi 

stuðning í gegnum allt námið. Við erum afar þakklátar fyrir alla vinina og framtíðarkollega sem við 

eignuðumst í náminu, þeir eru ómetanlegir. Í miðjum skrifum kom upp COVID-19 faraldurinn. Þessi 

faraldur lamaði samfélagið og gerði miklar kröfur til heilbrigðiskerfisins. Við sem hjúkrunarnemar erum 

þakklátar fyrir að hafa getað lagt okkar af mörkum og við munum aldrei geta komið því í orð hvað við 

höfum þroskast mikið í starfi á þessum tíma sem hefur verið mjög lærdómsríkur en jafnframt erfiður. Um 

leið viljum við þakka samstarfsfólkinu okkar fyrir góða samvinnu og það traust sem okkur hefur verið 

sýnt á þessum fordæmalausu tímum. Við erum afar þakklátar og stoltar að tilheyra 

hjúkrunarfræðastéttinni.  

Verkefnið var unnið til BS prófs í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands. 
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1 Inngangur  

Að eignast barn er ein stærsta lífsbreytingin í lífi fólks og felur í sér mikla áskorun fyrir flesta. Meðganga 

og fæðing barns er almennt talin tími lífsfyllingar og gleði sem markar nýtt upphaf. Hins vegar getur sá 

tími haft í för með sér ýmsar breytingar, bæði andlegar og líkamlegar og geta þær ýmist verið jákvæðar 

eða neikvæðar. Svefn og aðrar daglegar venjur eiga það einnig til að raskast á þessum tíma sem ýtir 

undir aukið álag og streitu. Neikvæðar tilfinningar eru eðlilegar á tímapunkti sem þessum en mikilvægt 

er fyrir foreldra að þekkja muninn á eðlilegum, neikvæðum tilfinningum og þeim, sem eru alvarlegri og 

þurfa meðhöndlun. Sumar mæður eru viðkvæmari en aðrar fyrir þessum breytingum og líkurnar á 

kvíðaröskun geta aukist, sérstaklega hjá þeim sem eiga fyrri sögu um kvíðaeinkenni eða undirliggjandi 

kvíðaröskun. Því er mikilvægt að vera vakandi fyrir áhættuþáttum sem geta aukið líkurnar á því að 

mæður fái kvíðaröskun í kjölfar fæðingar. Kvíði er almennt algengari hjá foreldrum sem eru að eignast 

sitt fyrsta barn. Aukin ábyrgð og umönnun barns getur valdið streitu en talið er að fyrstu mánuðir barnsins 

séu hvað mest krefjandi fyrir foreldra. Margir þættir spila inn í upplifun foreldra, bæði úr fortíð og nútíð, 

og hvernig foreldrar aðlagast nýja hlutverkinu er mismunandi milli einstaklinga. Kvíði er oft fylgifiskur 

foreldrahlutverksins og margir foreldrar segja að þeir hætti aldrei að hafa áhyggjur, jafnvel ekki þegar 

börnin þeirra eru orðin fullorðin (Puryear, 2014).  

Rannsóknir hafa í gegnum tíðina einblínt mikið á fæðingarþunglyndi og fæðingarsturlun en nú síðustu 

árin hefur athyglin beinst meira að kvíða eftir fæðingu. Þær niðurstöður hafa leitt í ljós að kvíðaeinkenni 

og kvíðaraskanir eftir fæðingu virðast vera nokkuð algengar meðal foreldra. Fæðingarþunglyndi og kvíði 

eftir fæðingu haldast þó oft í hendur. Sýnt hefur verið fram á, að kvíði foreldra hefur víðtæk áhrif, meðal 

annars á aðlögun að foreldrahlutverki, parasambandið, tengslamyndun við barn og þroska þess. Kvíði 

hjá foreldrum getur haft neikvæð áhrif í för með sér, meðal annars geta þeir verið lengur að þróa með 

sér jákvæðar tilfinningar gagnvart barninu og valdið auknum líkum á tengslaröskun (Field, 2018; Parfitt 

og Ayers, 2014). 

1.1 Ástæða efnisvals 

Af þeim efnum sem við máttum velja um höfðaði þetta hvað mest til okkar ásamt því völdum við efnið út 

frá leiðbeinanda. Við höfum báðar mikinn áhuga á kvíða almennt og fannst gaman að tengja það við 

foreldrahlutverkið. Við vorum forvitnar um það hvernig kvíði hefði áhrif á foreldrahlutverkið þar sem lítið 

er talað um hann í samfélaginu í þessu samhengi. Einnig vorum við mjög áhugasamar um að skoða þau 

úrræði sem standa foreldrum með kvíða eftir fæðingu til boða. 

1.2 Tilgangur og markmið 

Við teljum þetta mikilvægt efni sem þörf sé að ræða og leita úrlausna á, því svo virðist vera sem 

geðheilsa ungs fólk fari hrakandi. Góð andleg heilsa er mikilvæg öllum og ekki síst þegar stórir 

lífsviðburðir eiga sér stað. Kvíði er vaxandi vandamál á meðal ungmenna á Íslandi en hann fjórfaldaðist 

á árunum 2009-2015 samkvæmt könnun hjá Embætti landlæknis. Sama könnun sýnir að 36,2% 

einstaklinga á aldrinum 18-24 ára mátu andlega heilsu sína sæmilega eða lélega og er kvíði mun 

algengari meðal stúlkna. Erfitt er að segja til um ástæðu þessarar neikvæðu þróunar og líklegast er um 

samspil margra þátta að ræða. Þessa aukningu má þó að einhverjum hluta rekja til viðhorfsbreytinga 
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sem hafa orðið í samfélaginu gagnvart andlegri heilsu (Embætti landlæknis, 2017). Fæðingum fer 

fjölgandi milli ára en árið 2018 fæddust 4.228 börn á Íslandi en 4.071 börn árið 2017. Á sama tíma hefur 

barneignaraldur kvenna hækkað að meðaltali síðustu áratugi. Hér á landi er algengasti 

barneignaraldurinn á milli 25-29 ára. Árið 2018 fæddust 109 börn á hverjar 1.000 konur á þessu 

aldursbili. Fæðingartíðni mæðra undir tvítugu var 5,3 á hverjar 1.000 konur sama ár. Meðalaldur 

frumbyrja er 28,2 ára. Um þriðjungur barna (29,5%) hérlendis fæddist innan hjónabands árið 2018 

(Hagstofa Íslands, 2019). Ásamt jákvæðri upplifun af því að eignast barn má búast við því að þegar 

foreldrar aðlaga sig nýja hlutverkinu skynji þeir áhrif kvíða sem getur komið niður á eigin getu og líðan 

(Parfitt og Ayers, 2014). NICE guidelines (2014) greinir frá því að kvíði og þunglyndi séu algengustu 

geðraskanirnar á meðgöngu og einnig eftir barnsburð. Á meðgöngu upplifa um 12% kvenna þunglyndi 

og um 13% kvíða á einhverjum tímapunkti. Talið er að kvíðaröskun sé oft á tíðum undanfari þunglyndis. 

Rannsóknir sýna fram á að kvíði eftir fæðingu fari hratt vaxandi með árunum og er að verða mun 

algengari en þunglyndi sem hér áður var ein algengasta geðröskunin eftir fæðingu (Austin o.fl., 2010; 

Paul, Downs, Schaefer, Beiler, og Weisman, 2013; Rados, Tadinac og Herman, 2018). Samkvæmt 

rannsókn frá árinu 2010 var kvíðaröskun greind hjá um það bil 8-16% kvenna eftir fæðingu (Austin o.fl., 

2010). Til samanburðar við rannsókn frá árinu 2018 þar sem um 17% kvenna voru með kvíðaröskun 

snemma eftir fæðingu og nær 21% kvenna sex vikum eftir fæðingu (Rados o.fl., 2018). Það má ekki 

gleymast að það eru ekki aðeins mæður sem upplifa kvíða eftir fæðingu barns, heldur einnig feður. Kvíði 

og þunglyndi eru algengustu geðraskanirnar sem feður upplifa í foreldrahlutverkinu líkt og hjá mæðrum 

(Wynter, Rowe og Fisher, 2013). Birtingarmynd kvíðaraskana getur verið mismunandi. Sýnt hefur verið 

fram á að snemmgreining og íhlutun skipta miklu máli en þær geta komið í veg fyrir alvarlegan vanda 

(Austin o.fl., 2010). 

Markmiðið með þessari fræðilegu samantekt er að kanna algengi kvíða eftir barnsburð, hvaða þættir 

geti aukið líkur á að foreldrar þrói með sér kvíða eftir fæðingu barns og hvaða áhrif kvíði getur haft á 

aðlögun að foreldrahlutverkinu, barnið, tengslamyndun við barn og parasambandið. Hvernig hægt sé að 

styðja betur við foreldra með kvíða í þeirra aðlögun að foreldrahlutverkinu með úrræðum í 

heilbrigðisþjónustunni. Aðallega verður fjallað um þessa þætti tengda mæðrum þar sem þeir hafa verið 

mun meira rannsakaðir.  

Þær rannsóknarspurningar sem við setjum fram eru: 1. Hver eru áhrif kvíðaröskunar á aðlögun að 

foreldrahlutverkinu og börn þeirra? 2. Hvernig er hægt að styðja við foreldra með kvíðaröskun í aðlögun 

að foreldrahlutverki? 
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2 Aðferðir 

Markmiðið með þessu verkefni er að kanna algengi kvíða eftir barnsburð, skoða og greina hvaða þættir 

geta aukið líkur á að foreldrar þrói með sér kvíða eftir fæðingu barns, greina afleiðingar vegna kvíða eftir 

fæðingu og kanna helstu úrræði sem standa foreldrum með kvíða eftir barnsburð til boða. Þetta verkefni 

er fræðileg samantekt á rannsóknum og kerfisbundnum samantektum og settar voru fram tvær 

rannsóknarspurningar. 

1. Hver eru áhrif kvíðaröskunar á aðlögun að foreldrahlutverkinu og börn þeirra? 

2. Hvernig er hægt að styðja við foreldra með kvíðaröskun í aðlögun að foreldrahlutverki? 

Gagnasöfnun fór fram frá janúar til mars 2020 í viðurkenndum gagnasöfnum. Gagnasöfn sem notast 

voru við voru PubMed, ScienceDirect, Web of Science og Google Scholar. Auk þess var notast við 

heimildir frá opinberum stofnunum eins og Embætti landlæknis, Hagstofu Íslands, NICE guidelines 

(National Institute for Health and Care Excellence) og Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO: World Health 

Organization). Við gerð ritgerðarinnar var bæði stuðst við rannsóknir sem ýmist voru megindlegar eða 

eigindlegar. Einnig kerfisbundnar og fræðilegar samantektir. Nýttar voru einnig að litlu leyti nýlegar 

kennslubækur. Við leit að greinum var notast við samblöndu af kerfisbundnum efnisorðum og frjálsri 

textaleit. Leitarorðin voru ýmist ein eða pöruð saman í leitarvélinni. Í byrjun leitar var notast við ákveðin 

leitarorð en síðan við snjóboltaaðferð. Til að byrja með var leitað í gagnagrunnum til að afla og byggja 

upp grunnþekkingu fyrir meginviðfangsefni verkefnisins.  

 Inntökuskilyrði voru ritrýndar tímaritsgreinar, greinar 10 ára og yngri og þurftu þær helst að beinast 

að kvíða eftir fæðingu, afleiðingum kvíða eftir fæðingu eða að aðlögun að foreldrahlutverkinu. Leit var 

takmörkuð við greinar á íslensku og ensku. Útilokunarskilyrði voru greinar sem ekki svöruðu 

rannsóknarspurningum, fjölluðu um fæðingarþunglyndi en ekki kvíða eftir fæðingu eða fjölluðu ekki um 

foreldrahlutverkið.  

Eftir leit komu upp 94 greinar sem uppfylltu grunnleitarskilyrði. Eftir flokkun og yfirlestur urðu eftir 33 

rannsóknir sem voru nýttar til að svara rannsóknarspurningunum. Rannsóknirnar voru aðallega gerðar 

í Bandaríkjunum, Kanada og Þýskalandi. Átta rannsóknir voru gerðar í Bandaríkjunum, sex í Kanada og 

fimm í Þýskalandi. Einnig voru rannsóknir frá Ástralíu, Bretlandi, Danmörku, Finnlandi, Grikklandi, 

Hollandi, Indlandi, Ítalíu, Portúgal og Noregi. Þrjár komu frá Bretlandi, tvær frá Portúgal og Ítalíu en ein 

rannsókn kom frá hverju hinna landanna. Ásamt rannsóknum var notast við nýlegar greinar sem eru 

kerfisbundnar (systematic review) og fræðilegar samantektir um efnið, samtals voru það fjórar greinar.  

Við flokkun heimilda og heimildaskráningu og gerð heimildaskrár var notast við ritvinnsluforritið 

EndNote.  

 

Leitarorð: Aðlögun að foreldrahlutverki (e. transition to parenthood), eftir fæðingu (e. postnatal; 

postpartum), foreldrar (e. parents), hugræn atferlismeðferð (e. cognitive behavioral therapy), jóga (e. 

yoga), kvíðaröskun (e. anxiety disorders), kvíði (e. anxiety), kvíði eftir fæðingu (e. postpartum anxiety; 

postnatal anxiety), lyfjameðferð (e. pharmacological therapy), núvitund (e. mindfulness), nýbakaðir 
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foreldrar (e. new parents), parasamband (e. relationship), skimun (e. screening), tengslamyndun (e. 

bonding; attachemnt) og þróun (e. development).  

 

Önnur leitarorð: Almenn kvíðaröskun (generalized anxiety disorder), áfallastreituröskun (e. post-

traumatic stress disorder), áráttu- og þráhyggjuröskun (e. obsessive-compulsive disorder), félagsfælni 

(e. social anxiety), fullkomnunarárátta (e. perfectionism), ofsakvíði (e. panic disorder) og 

sængurkvennagrátur (e. postpartum blues).  
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Tafla 1. PRISMA flæðirit 
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Tafla 2. PICOTS - 1. Rannsóknarspurning 

 

  Leitarorð: Aðlögun að foreldrahlutverki (e. transition to parenthood), eftir 
fæðingu (e. postnatal; postpartum), foreldrar (e. parents), kvíðaröskun (e. 
anxiety disorders), kvíði (e. anxiety), kvíði eftir fæðingu (e. postpartum 
anxiety; postnatal anxiety), nýbakaðir foreldrar (e. new parents), 
parasamband (e. relationship), tengslamyndun (e. bonding; attachemnt) og 
þróun (e. development). 

P - Skjólstæðingar Nýbakaðir foreldrar (mæður) og börn þeirra.   

I - Viðfangsefni Kvíði eftir fæðingu barns og áhrif þess.  

C - Samanburður Mæður án kvíðaraskana. 

O - Útkoma Hvaða áhrif hefur kvíði foreldra á aðlögun að foreldrahlutverki, barnið, 
tengslamyndun og parasambandið.  

T - Tími Fyrsta árið eftir fæðingu, aðeins á meðgöngutímann og langtímaáhrif.  

S - Rannsóknarsnið 

 

 

Tafla 3. PICOTS – 2. Rannsóknarspurning 

 

  Leitarorð: Hugræn atferlismeðferð (e. cognitive behavioral therapy), jóga (e. 
yoga), lyfjameðferð (e. pharmacological therapy), núvitund (e. mindfulness), 
skimun (e. screening).  
 

P - Skjólstæðingar Nýbakaðir foreldrar (mæður).  

I - Viðfangsefni Kvíði eftir fæðingu barns og meðferðarúrræði.  

C - Samanburður Mismunandi meðferðarúrræði. 

O - Útkoma Áhrif meðferðarúrræða og stuðningur í heilbrigðiskerfinu.  

T - Tími Fyrsta árið eftir fæðingu.  

S - Rannsóknarsnið 
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3 Fræðilegur bakgrunnur 

3.1 Kvíði og mismunandi birtingarform 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) skilgreinir geðheilsu sem vellíðunarástand þar sem 

einstaklingurinn gerir sér grein fyrir eigin getu, getur tekist á við eðlilegt álag í lífinu, getur afkastað, náð 

góðum árangri og lagt sitt af mörkum til samfélagsins (World Health Organization [WHO], e.d.). Kvíði er 

sú tilfinning sem flestir upplifa einhvern tímann á lífsleiðinni og er eðlilegur hluti af því að vera mannvera. 

Slíkur kvíði er eðlilegur, okkur nauðsynlegur og kann að hafa hvetjandi áhrif í ákveðnum aðstæðum. Líta 

má á kvíða sem varnarkerfi líkamans sem ætlað er vernda okkur í hættulegum aðstæðum (Tómas 

Zoëga, 2001). Kvíðinn einstaklingur ofmetur hættuna sem stafar af ógninni og setur ógnin af stað 

hræðsluviðbragð, svokallað fight or flight viðbragð eða forðunarviðbragð á íslensku. Á þessum 

tímapunkti beinist öll athyglin að ógninni og oft á tíðum er einstaklingur að skanna umhverfið í leit að 

hættu. Kvíðatilfinning getur hins vegar farið úr böndunum hjá einstaklingi og leitt af sér kvíðasjúkdóm 

sem hefur hamlandi áhrif á einstaklinginn og líf hans (Geddes, Price og Mcknight, 2012). Til eru margar 

birtingarmyndir kvíða sem eru flokkaðar eftir því hvað honum veldur. Þar má nefna almenna 

kvíðaröskun, áráttu- og þráhyggjuröskun, áfallastreituröskun, ofsakvíða og félagsfælni (WHO, 2019). 

Algengustu kvíðaraskanirnar eftir fæðingu eru almenn kvíðaröskun, ofsakvíði, áráttu- og 

þráhyggjuröskun og fælni (Puryer, 2014). Algengt er að kvíðasjúkdómar byrji í barnæsku og uppgötvist 

ekki fyrr en á unglings- eða fullorðinsárum, jafnvel tuttugu árum eftir að einkennin koma fyrst fram. Talið 

er að kvíði sé samspil milli erfða og umhverfis. Kvíði hefur neikvæð áhrif á nám, félagslega getu og 

atvinnuþáttöku (Eley, Rijsdijk, Perrin, O’Connor og Bolton, 2008). Kvíðasjúkdómar eru algengustu 

geðsjúkdómarnir og eru kvíðaraskanir taldar vera tvöfalt algengari meðal kvenna en karla. Á 

fullorðinsaldri getur tímabundinn ótti eða kvíði komið fram á tímabilum þar sem stress og álag er mikið. 

Þessi einkenni uppfylla ekki skilyrði kvíðasjúkdóma nema einkenni hafi verið viðvarandi í að minnsta 

kosti sex mánuði og truflað virkni daglegs lífs. Einstaklingar með kvíðasjúkdóma eru hræddir, kvíða eða 

forðast ytri sem innri aðstæður sem þeim þykja óþægilegar. Viðbrögðin eru ekki í réttu hlutfalli við 

raunverulega áhættu eða hættu. Kvíðaraskanir hafa oft lík klínísk einkenni, en hægt er að greina á milli 

þeirra vegna séreinkenna. Forðun er viðbragð við kvíða og er til dæmis það sem er líkt með mörgum 

kvíðaröskunum (Craske og Stein, 2016). 

3.1.1 Almenn kvíðaröskun 

Almenn kvíðaröskun (e. Generalized anxiety disorder) er ein algengasta geðröskunin og hrjáir um 5% 

einstaklinga. Almenn kvíðaröskun er viðvarandi kvíði sem tengist ekki ákveðnum aðstæðum og eru 

einkenni til staðar í vikur eða mánuði. Undanfari er oft mikið álag og streita og viðheldur álag einkennum 

kvíðans (Geddes o.fl., 2012). Almenn kvíðaröskun birtist í óhóflegum áhyggjum sem beinast oft að 

mörgum hversdagslegum atburðum og hamlar daglegu lífi einstaklings. Oftast tengt fjölskyldu, heilsu, 

fjárhag, skóla eða vinnu. Ásamt þessum áhyggjum eru líkamleg einkenni eins og vöðvaspenna, 

eirðarleysi, pirringur, svefn- og einbeitingarerfiðleikar. Einkennin hafa í för með sér mikla vanlíðan eða 

verulega skerðingu á persónuleika og ýmis tengsl eins og félagstengsl. Áhrifin geta einnig verið á 

menntun og atvinnu (WHO, 2019). Samantekt 87 rannsókna sem gerðar voru í 44 löndum sýnir að einn 

af hverjum níu er með almenna kvíðaröskun (Baxter, Scott, Vos og Whiteford, 2013). Kvíði tengdur 
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barnsburði verður vandamál þegar hann er kominn úr böndunum og truflar getu móður til að sinna 

barninu. Þessi kvíðatilfinning gerir það að verkum að móðurinni er næstum ómögulegt að gera eitthvað 

annað en að hugsa um barnið og halda því öruggu. Þetta leiðir af sér að konur gera sama hlutinn aftur 

og aftur þótt þær hafi gengið úr skugga um að allt væri í lagi. Oft á tíðum ímynda konur sér að eitthvað 

hræðilegt muni koma fyrir barnið sem er ekki endilega raunhæft (Puryear, 2014). 

3.1.2 Áfallastreituröskun 

Áfallastreituröskun (e. Post-traumatic stress disorder) kemur oftast í kjölfar atburðar eða atburðaraðar 

sem einstaklingur hefur orðið vitni að eða orðið fyrir og hefur ógnað lífi, öryggi eða heilsu. Einkennin 

geta verið stöðugar hugsanir um atburðinn, endurminningar eða martraðir. Þessu fylgir yfirþyrmandi 

tilfinning, þá sérstaklega ótti eða hryllingur og líkamleg viðbrögð sem minna einstaklinginn á atburðinn. 

Hann forðast hugsanir og minningar um atburðinn, athafnir, aðstæður eða fólk sem minnir á hann. Einnig 

getur það hent að brugðist er á neikvæðan hátt við ófyrirsjáanlegum hlutum eins og að vera óvart snertur 

af einhverjum og verða óvænt fyrir miklum hávaða. Einkennin eru viðvarandi í að minnsta kosti nokkrar 

vikur og valda verulegri skerðingu á virkni einstaklings (WHO, 2019). Niðurstöður rannsókna hafa sýnt 

að 3.17% kvenna fá áfallastreituröskun í kjölfar barnsburðar (Grekin og O’Hara, 2014). Áhættuþættir á 

meðgöngu sem geta leitt til fæðingartengdrar áfallastreituröskunar eru til að mynda þunglyndi og kvíði 

á meðgöngu, ótti við fæðingu, heilsufarsvandamál eða fylgikvillar meðgöngu, saga um 

áfallastreituröskun eða fyrri ráðgjöf varðandi þungun eða fæðingartengda þætti. Þeir þættir sem geta 

stuðlað að áfallastreituröskun í kjölfar fæðingarinnar eru m.a. erfið fæðingarreynsla, keisarafæðing, 

skortur á stuðningi og upplýsingum frá starfsfólki og aðskilnaður við nýfædda barnið. Konur sem fá 

áfallastreituröskun í kjölfar barnsburðar endurupplifa oft fæðinguna aftur og aftur. Þær eiga einnig oft á 

tíðum erfitt með tengslamyndun við barn. Áfallastreituröskun sem kemur eftir fæðingu óháð 

fæðingarreynslunni sjálfri verður yfirleitt til vegna þunglyndis, streitu og lítilla bjargráða (Ayers, Bond, 

Bertullies og Wijma, 2016). 

3.1.3 Áráttu- og þráhyggjuröskun 

Áráttu- og þráhyggjuröskun (e. Obsessive-compulsive disorder) hefur áhrif á 1-2% einstaklinga á 

hverjum tíma og geta einkennin verið frá vægum og upp í alvarleg. Erfitt getur verið að lifa eðlilegu lífi 

með alvarlega áráttu- og þráhyggjuröskun þar sem sjúkdómurinn getur verið lamandi. Röskunin 

einkennist af viðvarandi þráhyggjuhugsunum þrátt fyrir tilraunir til þess að losna við þær. Hugsanirnar 

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

teljast til áráttuhegðunar (Puryear, 2014). Þráhyggja er endurteknar og viðvarandi hugsanir, hvata og 

ímynda. Þessar hugsanir eru uppáþrengjandi, óvelkomnar og hjá flestum einstaklingum veldur þetta 

miklum kvíða og vanlíðan. Nefna má dæmi um hugsanir einstaklings um að hann sé skítugur eða að öll 

glös þurfi að vera í sömu línu og diskar. Áráttu er lýst sem endurtekinni hegðun eða andlegri athöfn sem 

einstaklingur telur sig þurfa að framkvæma. Dæmi um áráttu er endurtekinn handþvottur, talning og 

endurtekningar af ýmsum toga. Hegðunin eða hugsunin miðar að því að koma í veg fyrir, draga úr 

vanlíðan eða hindra ótta eða kvíða sem getur orðið til í aðstæðum eða atburði. Þráhyggja og árátta eru 

tímafrekar, þær taka oft meira en eina klukkustund á dag og valda verulegri vanlíðan og oft skerðingu á 

félagslífi, atvinnu eða á öðrum þáttum lífsins (Substance Abuse and Mental Health Services 
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Administration, 2016). Rannsóknir hafa sýnt að konur á meðgöngu og eftir fæðingu eru í meiri áhættu á 

að þróa með sér áráttu- og þráhyggjuröskun en aðrar konur þótt engin einkenni hafi verið til staðar áður 

(Howard, Piot og Stein, 2014; Puryear, 2014; Russel, Fawcett og Mazmanian, 2013). Konur sem hafa 

verið með áráttu- og þráhyggjuröskun fyrir eða á meðgöngu finna að einkennin versna eftir fæðingu þrátt 

fyrir meðferð. Munur er á milli áráttu- og þráhyggjuröskunar sem kemur fram eftir fæðingu og áráttu- og 

þráhyggjuröskunar sem kemur til vegna annarra ástæðna. Einkenni áráttu- og þráhyggjuröskunar sem 

kemur eftir fæðingu beinast einungis að barninu. Sem dæmi um það er að móðirin hafi stanslausar 

áhyggjur af því að barnið verði fyrir skaða frá umhverfinu eða hræðsla við að móðirin sjálf muni meiða 

barnið. Oft er einnig ótti við sýkla sem leiðir til tíðra handþvotta móður. Móðirin ræður ekki við þessar 

hugsanir þrátt fyrir tilraunir til að ýta þeim í burtu (Puryear, 2014). 

3.1.4 Félagsfælni  

Félagsfælni (e. Social anxiety) einkennist af miklum ótta og kvíða sem kemur stöðugt fram í félagslegum 

aðstæðum. Félagsfælni getur komið upp í ýmsum aðstæðum eins og í almennum samskiptum við fólk 

sem og þegar einstaklingurinn er miðpunktur athyglinnar, eins og við ræðuhöld. Félagsfælni má oft 

tengja við lágt sjálfsálit og hræðslu við neikvæða gagnrýni frá öðrum. Einstaklingar með félagsfælni 

óttast að hegða sér á þann hátt sem gæti orðið niðurlægjandi, vandræðalegt eða gæti leitt til höfnunar 

(American Psychiatric Association [APA], 2013). Einstaklingar með félagsfælni forðast stöðugt 

félagslegar aðstæður eða neyða sig í þær og upplifa þá mikinn ótta eða kvíða. Einkennin eru viðvarandi 

í að minnsta kosti nokkra mánuði og geta valdið mikilli vanlíðan og verulegri skerðingu á persónuleika, 

fjölskyldulífi, félagslífi, námi, starfi eða á öðrum mikilvægum sviðum lífsins (WHO, 2019). Algengt er að 

einstaklingar með félagsfælni einangri sig og hafi tilhneigingu til fullkomnunaráráttu. Foreldrar með 

félagsfælni hafa oft miklar væntingar til barns síns, hafa tilhneigingu til að sýna börnum sínum minni 

hlýju, brosa minna til þeirra, túlka hegðun barnsins eða frammistöðu sína á neikvæðan hátt og veita 

neikvæðar athugasemdir í samanburði við þá sem hafa aðra kvíðasjúkdóma (Budinger, Drazdowski og 

Ginsburg, 2013). Foreldrar með félagsfælni leita sér síður aðstoðar og stuðnings (Jacob og Storch, 

2013). 

3.1.5 Ofsakvíði 

Ofsakvíði (e. Panic disorder) getur fylgt almennri kvíðaröskun eða staðið einn og sér. Einkenni ofsakvíða 

eru öfug á við þau í almennri kvíðaröskun, þar er kvíði stöðugur en ofsakvíði kemur í köstum. Kvíðaköst 

birtast skyndilega og af engri eða lítilli ástæðu og fara yfirleitt hratt vaxandi. Einkenni ná hámarki á 5-10 

mínútum og standa yfir í um 15-30 mínútur. Þó hafa sumir einstaklingar upplifað ofsakvíðaköst sem 

standa yfir lengur. Helstu einkenni ofsakvíða eru m.a. hjartsláttarónot, hraður hjartsláttur, svitamyndun, 

skjálfti, andþyngsli, brjóstverkur, svimi, ótti við að missa stjórn á aðstæðum og ótti við gagnrýni. 

Alvarlegasta einkennið er að einstaklingur heldur að hann sé að fá hjartaáfall eða deyja (APA, 2013). 

Einstaklingar með ofsakvíða hafa gjarnan miklar áhyggjur og óttast að fá annað kvíðakast. Það getur 

leitt af sér einangrun og hræðslu við að vera í margmenni. Niðurstöður rannsókna hafa bæði leitt í ljós 

að um helmingur þeirra kvenna sem greinast með ofsakvíða á meðgöngu nái bata og hjá um helmingi 

kvenna standi einkenni í stað eða fari versnandi. Greint hefur verið frá því að einkenni ofsakvíða versni 

oft á tíðum eftir fæðingu þrátt fyrir meðferð og í sumum tilvikum kemur ofsakvíði fyrst fram á fyrsta 
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mánuði eftir fæðingu (Puryear, 2014). Talið er að ofsakvíði stafi af hormónaójafnvægi en sýnt hefur verið 

fram á að þegar einstaklingur stendur frammi fyrir streituvaldandi áreiti aukist virkni HPA-áss 

(hypothalamic- pituitary- adrenal axis) sem leiðir til aukinnar hormónaframleiðslu, m.a. á kortisóli. Þegar 

streituvaldandi áreitið hverfur verður HPA-ásinn eðlilegur á ný. Hjá einstaklingum með kvíðaraskanir á 

hins vegar langvarandi ofvirkni sér stað og kortisólmagnið í líkamanum helst hátt (Wichmann, 

Kirschbaum, Böhme og Petrowski, 2017). 

3.1.6 Sængurkvennagrátur 

Sængurkvennagrátur (e. Postpartum blues) er til þess að gera algengur eftir fæðingu en tíðni hans er 

um 80%. Það er eðlilegt ástand fyrstu tvær vikurnar, vari hann lengur er hætta á þróun 

fæðingarþunglyndis eða annarra geðraskana. Konur lýsa gjarnan breyttri líðan um 24-48 klukkustundum 

eftir fæðingu. Einkennin fela í sér að gráta að ástæðulausu, stutt á milli gleði og gráturs, 

tilfinningasveiflur, vægan pirring, kvíða og yfirþyrmandi tilfinningu vegna nýja hlutverksins. 

Sængurkvennagrátur er ekki það sama og fæðingarþunglyndi eða kvíði. Einkennin líða yfirleitt hjá með 

tímanum og eftir því sem móðirin verður öruggari með sig í móðurhlutverkinu (Puryear, 2014). Talað er 

um að orsök sængurkvennagráturs tengist þeim miklu hormónabreytingum sem eigi sér stað á fyrstu 

dögunum eftir fæðingu. Á meðgöngu hækkar estrógen- og prógesterónmagn í líkamanum og er mun 

hærra en á öðrum tíma í lífi konu en fellur svo skyndilega við fæðingu barns og fylgju (Skalkidou, 

Hellgren, Comasco, Sylvén og Poromaa, 2012). 

3.1.7 Áhættuþættir fyrir kvíðaröskun og samfélagsmiðlanotkun 

Fullkomnunarárátta (e. Perfectionism) er ekki geðröskun en hún tengist þeim oft og getur verið sterkur 

áhættuþáttur fyrir þróun kvíðaröskunar. Fullkomunarárátta og kvíðaröskun geta verið til staðar á sama 

tíma og verið einstaklingnum afar hamlandi (Cloninger, Zohar, Hirschmann, Dahan, 2012; Egan, Wade 

og Shafran, 2011). Eins og orðið gefur til kynna vill einstaklingur hafa hlutina fullkomna í kringum sig og 

ekkert má út af bregða. Fullkomnunarárátta veldur hugsanaskekkju og allt eða ekkert hugsunum. 

Einstaklingar eru oft með miklar og óraunhæfar kröfur í eigin garð og horfa á sjálfa sig á gagnrýnin hátt. 

Óraunhæft er fyrir einstakling að gera alla hluti alltaf hundrað prósent sem reynist þeim sem hafa 

fullkomnunaráráttu afar erfitt (Egan, Kane, Winton, Eliot og McEvoy, 2017). Nýleg rannsókn sýnir að 

konur sem eru með fullkomnunaráráttu fyrir meðgöngu eru í aukinni áhættu á kvíða eftir fæðingu og það 

getur einnig hindrað góða tengslamyndun móður og barns (Oddo-Sommerfeld, Hain, Louwen og 

Schermelleh-Engel, 2016). 

Áhættuþættir fyrir kvíðaröskun seinna á lífsleiðinni geta verið af ýmsum toga og samspil margra þátta 

en sýnt hefur verið fram á að áföll og aðrir atburðir úr barnæsku hafa mikil áhrif. Þannig getur líkamlegt, 

andlegt og kynferðislegt ofbeldi í barnæsku, strangt og of verndað uppeldi og saga um geðröskun 

foreldra haft áhrif á þróun kvíðaröskunar (Craske og Stein, 2016). Rannsóknir sýna að sterkasti 

áhættuþátturinn fyrir kvíða eftir fæðingu er saga um kvíðaröskun fyrir meðgöngu en almennt verða 

geðraskanir alvarlegri hjá konum eftir barnsburð (Martini o.fl., 2015; Polachek, Harari, Baum og Strous, 

2014). Kynferðisofbeldi og önnur áföll í lífinu geta aukið líkurnar á kvíðaröskun á og eftir meðgöngu. 

Aðrir áhættuþættir kvíðaröskunar eftir meðgöngu eru ungur barneignaraldur, lítil menntun, börnin koma 

fyrr í heiminn en þeim var ætlað, saga um fyrirtíðarspennu, erfið fæðingarreynsla, keisarafæðing, skortur 
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á félagslegum stuðningi, streita, erfiðleikar í parasambandinu, lágt sjálfsálit og lágt sjálfsöryggi (Martini 

o.fl., 2015). Sýnt hefur verið fram á að jafnvel aukin menntun geti líka ýtt undir þróun kvíðaröskunar. 

Konur með sögu um áfallastreituröskun eru tvisvar sinnum líklegri til að greinast með kvíða eftir fæðingu 

en konur án sögu um áfallastreitu (Polachek o.fl., 2014). Að vera einstætt foreldri eða eiga í erfiðleikum 

í fjölskyldunni eru sterkir áhættuþættir (Stein, o.fl., 2014). Skortur á svefni hefur einnig áhrif á kvíða eftir 

fæðingu (Lawson, Murphy, Sloan, Uleryk og Dalfen, 2015). Tíðni geðraskana hjá mæðrum eru almennt 

hærri meðal þeirra sem búa í tekjuminni löndum, eru efnaminni og einkum hjá konum sem búa við 

slæmar félagslegar aðstæður (Fisher o.fl. 2011). Þeir þættir sem eru marktækt tengdir við viðvarandi 

kvíða hjá móður eru mikil streita og lítill félagslegur stuðningur (Dennis, Brown, Falah-Hassani, Marini 

og Vigod, 2017). Rannsóknum ber ekki saman um hvort frumbyrjur eða fjölbyrjur séu í meiri áhættu á 

að fá kvíða eftir fæðingu (Field, 2018).  

Notkun samfélagsmiðla er orðin ómissandi hlutur í lífi fullorðinna og virðist svo vera að notkunin sé 

ávanabindandi (Vannucci, Flannery Ohannessian, 2017). Um það bil 90% ungmenna og fullorðinna í 

Bandaríkjunum nota samfélagsmiðla og meirihlutinn notar daglega tvo eða fleiri samfélagsmiðla (Perrin, 

2015). Notkun samfélagsmiðla getur haft áhrif á sálræna líðan einstaklinga, virkað sem streituvaldur eða 

ýtt undir neikvætt sjálfsmat þegar einstaklingar fá óæskileg viðbrögð frá öðrum eða bera sig saman við 

aðra. Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvætt samband á milli samfélagsmiðlanotkunar og kvíða. Dagleg 

notkun samfélagsmiðla er tengd hækkuðum kvíðaeinkennum og rekja má hana einnig til nýlegra, 

greindra kvíðatilfella. Einstaklingar með kvíðaraskanir sækja frekar í samfélagsmiðla, bæði í leit eftir 

samþykki annarra sem og til að fullnægja þörf sinni fyrir að fá jákvæðar athugasemdir („comment“ og 

„like“) (Vannucci o.fl., 2017). Verðandi og nýbakaðar mæður eru engin undantekning þegar kemur að 

notkun samfélagsmiðla og sýna rannsóknir að þær noti þá bæði til upplýsinga og til að deila myndum 

sem tengjast barninu og nýja hlutverkinu. Algengt er að þungunin sé tilkynnt á samfélagsmiðlum. Að 

auki bera mæður sig saman við aðrar mæður á samfélagsmiðlum en það getur valdið auknu álagi og 

kvíða ásamt því að vera ávanabindandi (Zhu, Zeng, Zhang, Evans og He, 2019).        

Þótt samfélagsmiðlar hafi neikvæð áhrif á einstaklinga geta þeir einnig virkað sem stuðningur. 

Niðurstöður rannsóknar Baker og Yang (2018) benda til þess að konur leiti eftir upplýsingum á netinu 

og samfélagsmiðlum bæði á meðgöngu og eftir fæðingu sem leið til að aðlagast nýju hlutverki sínu sem 

móðir. Á samfélagsmiðlum geta mæður veitt öðrum mæðrum félagslegan og tilfinningalegan stuðning, 

veitt upplýsingar og deilt reynslusögum. Algengasti samfélagsmiðillinn fyrir samskipti sem þessi er 

Facebook. Nýbakaðar mæður nota samfélagsmiðla frekar til að leita eftir upplýsingum en deila 

upplýsingum með öðrum. Þó ber að hafa í huga að erfitt getur verið að átta sig á því hvaða upplýsingum 

á samfélagsmiðlum og veraldavefnum ætti að trúa (Zhu o.fl., 2019). 

 

 



23 

4 Niðurstöður fræðilegrar samantektar  

4.1 Kvíði og þróun foreldrahlutverks 

Meðganga og fæðing barns er almennt talin einstök og jákvæð upplifun sem felur í sér gleði, ró og 

hamingju. Umskiptin yfir í foreldrahlutverkið fela þó í sér meiriháttar lífeðlisfræðilegar, sálrænar og 

félagslegar breytingar fyrir einstaklinga og pör, bæði jákvæðar og neikvæðar. Þó að margir foreldrar 

aðlagist vel kröfum foreldrahlutverks geta þeir skynjað kvíða sem getur komið niður á getu og líðan 

þeirra í nýja hlutverkinu. Kvíði móður, maka eða beggja foreldra eftir fæðingu hefur neikvæð áhrif á 

maka, barnið og parasambandið (Parfitt og Ayers, 2014). Rannsóknarniðurstöður sýna að algengt er að 

nýbakaðar mæður upplifi kvíða á einhverjum tímapunkti vegna álags við fæðingu og aðlögun að 

foreldrahlutverkinu. Það er þó algerlega eðlilegt og þarfnast ekki inngrips (Dennis o.fl., 2017). Á þessum 

tíma geta konur sem hafa enga fyrri sögu um kvíða eða þunglyndi fundið fyrir einkennum hans meðan 

aðrar, sem hafa fyrri sögu um slíka geðsjúkdóma, fá einkenni aftur eða sýna fram á versnun (Martini 

o.fl., 2015). Eins og áður hefur komið fram eru algengi, áhættuþættir og afleiðingar fæðingarþunglyndis 

vel þekkt. Minna er til um upplýsingar um kvíða eftir fæðingu þrátt fyrir að vera algengt 

heilbrigðisvandamál nú í dag en talið er að um 15% kvenna upplifi kvíða fyrsta árið eftir fæðingu (Dennis 

o.fl., 2017). Framkvæmd var rannsókn í Bretlandi sem sýndi að fæðingarþunglyndi og kvíði eftir fæðingu 

haldast oft í hendur. Þeir foreldrar sem uppfylltu greiningarskilmerki fæðingarþunglyndis voru einnig með 

kvíða en ekki er algilt að þeir foreldrar sem eru með kvíða eftir fæðingu séu líka með fæðingarþunglyndi 

(Parfitt og Ayers, 2014). Erfitt getur þó verið að segja til um hvort þunglyndi eða kvíði sé ríkjandi en 

fæðingarþunglyndi kemur í mörgum tilfellum í kjölfar mikils kvíða. Algengara virðist vera nú á tímum að 

konur þrói með sér kvíða eftir fæðingu en fæðingarþunglyndi (Austin o.fl., 2010; Parfitt og Ayers, 2014; 

Wynter o.fl., 2013). 

Dennis o.fl. (2017) könnuðu algengi kvíða eftir fæðingu hjá nýbökuðum mæðrum (n=522). Mæðurnar 

svöruðu spurningarlista 1, 4 og 8 vikum eftir fæðingu. Helstu niðurstöður sýndu að 17,5% kvenna voru 

með kvíðaeinkenni 4 vikum eftir fæðingu. Það hlutfall lækkar niður í 14,9% 5-12 vikum eftir fæðingu og 

helst stöðugt fyrsta árið eftir fæðingu. Konur með kvíða eftir fæðingu eiga það til að upplifa þrálátar og 

óhóflegar áhyggjur, ótta og spennu, auk erfiðleika við að einbeita sér, hafa lítið sjálfstraust og upplifa 

aukna þreytu. Sumar konur glíma við óhóflegan kvíða sem getur leitt til skertra samskipta móður og 

ungbarns og hefur í för með sér neikvæð langvarandi áhrif á móðurina sjálfa, barnið og fjölskylduna í 

heild sinni. Fyrir flestar konur eru kvíðaeinkenni og kvíðaröskun á og eftir meðgöngu tímabundin og 

minnka með tímanum þegar aðlögun að móðurhlutverkinu er lokið (Huizink, o.fl., 2017). Rannsóknir 

sýna að fleiri mæður finni fyrir kvíða en feður, bæði á meðgöngu og eftir hana. Einnig eiga þær erfiðara 

með að takast á við hann en feður (Ferriby, Kotila, Dush og Schoppe-Sullivan, 2015; Parfitt og Ayers, 

2014). Nýleg rannsókn skýrði frá því að tíðni kvíðaröskunar hjá feðrum væri á bilinu 4,1%-12,2% sex 

mánuðum eftir fæðingu barns. Einnig kom í ljós að kvíði móður getur oft á tíðum leitt til kvíða hjá föður 

(Wynter o.fl., 2013).  

Ekki eru til nein skýr greiningarskilmerki fyrir kvíðaröskun eftir fæðingu og þar af leiðandi fá þessir 

einstaklingar oft á tíðum greiningu á almennri kvíðaröskun þar sem einkennin eru svipuð. Einkenni 

kvíðaröskunar eftir fæðingu líkjast helst einkennum áráttu- og þráhyggjuröskunar og almennrar 
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kvíðaröskunar. Reynst getur erfitt að meðhöndla kvíðaeinkenni foreldra þar sem þau stafa oft af 

eðlilegum ástæðum tengdum barninu og öryggi þess. Áhyggjur í eðlilegu mæli eru til góðs, þær leiða af 

sér að foreldrarnir passi upp á barnið en óhóflegar áhyggjur sem verða að hamlandi kvíða leiða af sér 

vandamál (Jacob og Stroch, 2013). Viðvarandi og mikil kvíðaeinkenni á meðgöngu eru tengd aukinni 

tíðni fyrirburafæðinga sem oft á tíðum ýtir undir frekari áhyggjur og kvíða foreldra (Ding o.fl., 2014). 

Nokkrar kenningar hafa verið lagðar fram til þess að skýra kvíðaröskun foreldra eftir fæðingu og líklegast 

er að um samspil nokkurra þátta sé að ræða. Foreldrahlutverkinu fylgir mikil ábyrgð og þar með geta 

foreldrar óttast að ógna öryggi barnsins við minnstu athafnir. Foreldrar geta einnig fundið fyrir 

þráhyggjuhugsunum varðandi það að skaða barnið sitt eða að standa sig ekki sem foreldri, sem getur 

leitt til aukins kvíða. Sumir foreldrar leita í viðurkenningu frá öðrum foreldrum til þess að staðfesta það 

að þeir séu að standa sig sem foreldrar (Jacob og Stroch, 2013). Talið er að ójafnvægi í seytingu á 

taugaboðefnum og/eða hormónum, svo sem prógesteróns og kortisóls, geti leitt til kvíðaröskunar eftir 

fæðingu. Sem dæmi sýndu rannsóknir að konur með áráttu- og þráhyggjuröskun hafa meira magn af 

kortisóli í blóði en aðrar konur eftir fæðingu. Ásamt því fundu þessar konur fyrir meiri streitu og kvíða 

(Lord, Hall, Soares og Steiner, 2011). 

4.1.1 Aðlögunarhæfni að foreldrahlutverki 

Umskiptin frá meðgöngu yfir í móðurhlutverkið gerast á augabragði og er reynslan breytileg milli kvenna. 

Hjá sumum er augnablikinu lýst sem sæluvímu og ástin á nýburanum verður strax mikil og skilyrðislaus. 

Margar konur lýsa þessari tilfinningu sem þeirri sterkustu sem þær hafa upplifað. Fyrir aðrar konur getur 

erfiðleiki við fæðingu skyggt á gleðina yfir því að eignast nýfætt barn og fylgir því óraunverutilfinning að 

barnið sé fætt. Það getur tekið nokkra daga fyrir nýja móður að aðlagast hægt og rólega þeirri hugmynd 

að barnið sé hennar. Fyrir komu barnsins þarf að eiga sér stað mikil tilfinningaleg aðlögun hjá verðandi 

foreldrum og einnig þarf að vera rými fyrir barnið í þeirra lífi (Puryear, 2014). Það að verða foreldri er 

stór breyting í lífi fólks sem felur í sér streituvaldandi tíma. Þar eru pör að upplifa nýtt hlutverk, bæði í 

sambandinu sín á milli og sem móðir og faðir. Nýir foreldrar standa frammi fyrir áður óþekktum 

væntingum og kröfum (Huizink o.fl., 2017). Margir fara í gegnum þetta ferli án mikilla vandamála og 

aðlagast vel kröfum hins nýja hlutverks. Ásamt jákvæðri upplifun af því að eignast barn hafa rannsóknir 

sýnt, að þegar fólk þarf að aðlaga sig að þessum breytingum fylgi því streita og breytingin hefur verið 

tengd við aukna áhættu á þróun kvíða og þunglyndis, einkum og þá sérstaklega hjá foreldrum sem eru 

að eignast sitt fyrsta barn. Niðurstöður rannsókna sýna að ef meðgangan er streituvaldur fyrir konu og 

kvíði til staðar eftir fæðingu má búast við að aðlögun að móðurhlutverkinu geti orðið erfið ásamt því að 

hafa í för með sér yfirgripsmikil og neikvæð áhrif til lengri tíma, á einstaklinginn sjálfan, barnið og 

parasamabandið (Huizink o.fl., 2017; Parfitt og Ayers, 2014). Niðurstöður rannsókna sýna að kvíði hjá 

konum við barnsburð og eftir fæðingu er algengari en á öðrum tímum í lífi þeirra (Huizink o.fl., 2017).  

Eigindleg rannsókn sem gerð var á (n=6) mæðrum sýndi að þær eru oft á tíðum með sektarkennd 

yfir kvíðanum sem getur ýtt undir frekari kvíðaeinkenni og önnur einkenni eins og óákveðni, breytingar 

á matarlyst og þyngd, svefnleysi eða að sofa of mikið. Þetta gerir aðlögunina að foreldrahlutverkinu enn 

meira krefjandi fyrir hina kvíðnu móður (Wardrop og Popadiuk, 2013). Aðlögun að foreldrahlutverkinu 

leiðir af sér að bæði móðir og faðir þurfi að sýna fram á aukinn þroska til að aðlagast fjölbreyttum 
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líffræðilegum, sálfræðilegum og félagslegum breytingum. Ef foreldrar ná þeim þroskaskrefum geta þeir 

betur aðlagast umbreytingunni í foreldrahlutverkið. Ef foreldrar ná hins vegar ekki þeim þroska sem 

krafist er getur það leitt til aukinnar hættu á geðsjúkdómseinkennum (Pinto, Samorinha, Tendais, Nunes-

Costa og Figueiredo, 2017). Barn sem grætur mikið og sefur illa getur ýtt undir kvíða foreldra og þeim 

líður þá eins og þeir séu ekki að standa sig nægilega vel. Einnig eiga þeir þá erfiðara með að styðja við 

börn sín þegar þau eru í vanda (Stein o.fl., 2014). Niðurstöður rannsóknar sýna að foreldrar sem glíma 

við kvíðaraskanir eiga oft erfitt með að tjá sig tilfinningalega og hafa tilhneigingu til að sýna einkenni 

forðunar. Það getur haft neikvæð áhrif á getu þeirra í foreldrahlutverkinu (Budinger o.fl., 2013). 

Rannsókn Huizink og félaga (2017) sýndi það sérstaklega að kvíði á meðgöngu og/eða eftir fæðingu 

barns leiddi til meira álags í foreldrahlutverkinu þremur mánuðum eftir fæðingu. Rannsóknir hafa leitt í 

ljós að kvíði sé almennt mikill á meðgöngu og á fyrsta aldursári barns en að hann minnki almennt jafnt 

og þétt eftir því sem aðlögun að foreldrahlutverkinu verður betri (Huizink, o.fl., 2017; Madigan o.fl., 2014; 

Vismara o.fl., 2016).  

Parfitt og Ayers (2014) gerðu samblöndu af eigindlegri og megindlegri rannsókn með það að 

markmiði að kanna aðlögun að foreldrahlutverkinu hjá frumbyrjum, skoða muninn milli kynjanna og hvort 

fyrri saga um geðræn vandamál hefði áhrif á foreldrahlutverkið. Úrtakið var (n=86) verðandi foreldrar, 

(n=46) mæður og (n=40) feður. Skilyrði voru að þau væru ekki að glíma við geðröskun eða hefðu misst 

barn áður. Lagðir voru fyrir foreldrana spurningalistar og stóð rannsóknin yfir frá meðgöngu og til fimm 

mánaða aldurs barns. Niðurstöður leiddu í ljós að mæður fyndu frekar fyrir kvíða eftir fæðingu en 21% 

mæðra var með kvíða eftir fæðingu og 8% feðra. Fram kom fylgni á milli lakari eða minni svefns foreldra 

eftir fæðingu og aukinnar tíðni geðrænna vandamála. Einnig fundu foreldrar oft á tíðum fyrir langvarandi 

streitu vegna nýrra áskorana, þar með talið hlutverkaskipti, breytt svefnmynstur, skortur á stuðningi frá 

maka og tilfinningasveiflur. Gagnkvæmur stuðningur foreldranna hafði jákvæð áhrif á geðheilsu og 

parasambandið. 

Machin (2015) framkvæmdi samblöndu af eigindlegri og megindlegri rannsókn sem hafði það að 

markmiði að skoða upplifun feðra í aðlögun að foreldrahlutverki eftir fæðingu barns. Rannsóknarúrtakið 

einkenndist af (n=15) feðrum og notast var bæði við hálfstöðluð viðtöl og spurningalista. 

Rannsóknarniðurstöður leiða í ljós að feður upplifa fæðingartímabilið oft sem krefjandi tíma þar sem þeir 

eru að reyna að halda jafnvægi milli persónulegra og vinnutengdra þarfa, nýja hlutverksins og þarfa 

fjölskyldunnar. Helstu þættirnir sem stuðla að streitu hjá feðrum á fæðingartímabilinu eru neikvæðar 

tilfinningar vegna meðgöngunnar, breytt hlutverk og ótti við að upplifa vanhæfni í föðurhlutverkinu. Sýnt 

hefur verið að nýja hlutverkið getur ýtt undir kvíða foreldra eftir fæðingu barns, hvort sem annað eða 

bæði glíma við hann og hefur það áhrif á maka, barnið og parasambandið.  

Í langtímarannsókn Canário og Figueiredo (2017) voru kvíða- og þunglyndiseinkenni við upphaf 

meðgöngu hjá foreldrum og næstu þrjátíu mánuði eftir fæðingu skoðuð. Af rannsóknarúrtakinu voru  

(n=129 pör) með einkenni kvíða og/eða þunglyndis. Notast var við matskvarða og spurningalista til þess 

að meta kvíða og þunglyndi. Skimunin átti sér stað á öllum þriðjungum meðgöngu og þremur og þrjátíu 

mánuðum eftir fæðingu. Pörin voru að miklum hluta samstiga með líðan, þegar annað parið skráði meiri 

kvíða eða þunglyndiseinkenni þá gerði makinn slíkt hið sama. Niðurstöður leiddu í ljós að aðlögun að 

foreldrahlutverkinu getur tekið allt að tvö til þrjú ár eftir fæðingu barns. Einnig minnkaði kvíði foreldra frá 
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og með fyrsta þriðjungi meðgöngu til þremur mánuðum eftir fæðingu. Að þeim þremur mánuðum liðnum 

jókst hins vegar kvíðinn og þunglyndið upp að þrjátíu mánuðum eftir fæðingu. Möguleg ástæða fyrir 

minnkun einkenna getur stafað af því að margar konur upplifðu vanlíðan í byrjun meðgöngu sem var 

oftast tímabundin. Þessi vanlíðan tengdist oft minnkandi líkamlegum einkennum meðgöngunnar. Hins 

vegar var ákveðin huggun í því að mæta í sónar, mæðravernd og þess háttar og þar með minnkaði oft 

á tíðum vanlíðan og óttinn við fósturmissi og hið óþekkta. Kvíða- og þunglyndiseinkenni voru breytileg á 

þessu tímabili og þá helst þremur til þrjátíu mánuðum eftir fæðingu. Einkenni voru mismunandi eftir kyni 

barns og því hvort kona var frumbyrja eða fjölbyrja. Fjölbyrjur lýstu almennt meiri kvíðaeinkennum en 

frumbyrjur. 

Markmið rannsóknar Vismara og félaga (2016) var að kanna kvíða, streitu og þunglyndi meðal 

foreldra þremur til sex mánuðum eftir fæðingu. Rannsóknarúrtakið var (n=181) pör og (n=208) börn 

þeirra. Notast var við þrjá matskvarða til þess að meta kvíða, streitu og þunglyndi. Niðurstöður leiddu í 

ljós að mæður væru líklegri en feður til að þróa með sér kvíða eða þunglyndi eftir fæðingu barns bæði 

þremur og sex mánuðum eftir fæðingu. Sýnt var fram á, að konur væru viðkvæmari fyrir tilfinningalegum 

erfiðleikum eftir fæðingu samanborið við karla. Kvíði eftir fæðingu mældist hæstur frá fæðingu til þremur 

mánuðum eftir fæðingu en fór svo minnkandi frá þremur til sex mánuðum eftir fæðingu. Kvíði og streita 

valda oft á tíðum þunglyndiseinkennum hjá bæði mæðrum og feðrum. Niðurstöður eru í takt við fyrri 

rannsóknir um að mikill kvíði og streita eru sterkustu áhættuþættir fyrir aukningu á þunglyndiseinkennum 

hjá körlum. Kvíði getur haft áhrif á getu foreldra til þess að hefja og viðhalda jákvæðum samskiptum við 

börn og maka. Því er mikilvægt að skima fyrir geðheilsu bæði móður og föður. 

4.1.2 Áhrif á barnið 

Fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á, að kvíði foreldra, þá sérstaklega móður, á meðgöngu og eftir fæðingu 

hafi í för með sér neikvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu barnsins. Áhrif kvíða föður á barn eru 

minna rannsökuð en þó hefur verið sýnt fram á að þau séu að miklu leyti svipuð og áhrif kvíða móður. 

Einkenni kvíðaraskana geta haft áhrif á getu einstaklingsins til að bregðast við umhverfi sínu og þar með 

getu hans til að sinna foreldrahlutverkinu. Kvíðaröskun eftir fæðingu getur haft hamlandi áhrif á 

foreldrahlutverkið, þar á meðal uppeldisaðferðir þeirra (Stein o.fl., 2014). 

Gerð var rannsókn á foreldrum með (n = 21) og án (n= 45) félagskvíða og börnum þeirra sem voru 

á aldrinum 7-12 ára til að kanna hvort hegðun kvíðinna foreldra hefði áhrif á börn þeirra. Sú rannsókn 

sýndi að börn sem alast upp af kvíðnum foreldrum eða í fjölskyldum gjörnum til kvíða eru meira en fimm 

sinnum líklegri til að þróa með sér kvíðaröskun síðar á ævinni. Kvíðatengd hegðun sem foreldri sýnir, 

svo sem í máli og hegðun, getur skapað ákveðna fyrirmynd og þannig haft áhrif á barnið, sem leiðir til 

þess að hegðun barnsins líkist röskun foreldris. Sem dæmi má nefna að ungbörn mæðra með 

félagskvíða sýna svipaða hegðun og mæður þeirra, svo sem ótta við og forðun gagnvart ókunnugum. 

Hegðun kvíðinna foreldra kemur oft fram í mikilli gagnrýni, ofstjórnun og lítilli hlýju og sjálfstjórn. 

Samkvæmt kenningum um tengslamyndun eru hlýir og móttækilegir umönnunaraðilar nauðsynlegir til 

að stuðla að öruggum tengslum. Þannig geta börn sem finna fyrir takmarkaðri hlýju foreldra síður þróað 

mér sér örugg tengsl og sjá heiminn frekar sem óútreiknanlegan og ógnandi og skynja meiri kvíða í 

kjölfarið (Budinger o.fl., 2013).  
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Niðurstöður kerfisbundinnar samantektar, sem skoðaði 74 rannsóknir sem hafa kannað hvaða áhrif 

kvíði á meðgöngu og eftir fæðingu geti haft á barn, leiða í ljós að mikill kvíði hjá móður getur haft truflandi 

áhrif á þróun tengslamyndunar, brjóstagjöf, svefn, næringu, samskipti móður og ungbarns og skapgerð 

ungbarns. Einnig hefur hann áhrif á andlega líðan og þegar horft er til lengri tíma hefur kvíði móður verið 

tengdur við hegðunarvanda barna og unglinga (Oyetunji og Chandra, 2020). Markmið rannsóknar sem 

gerð var á (n=522) mæðrum var að skoða algengi kvíða eftir fæðingu, bera kennsl á algeng einkenni 

eftir fæðingu hjá kvíðnum mæðrum og börnum þeirra og þróa skimunartæki. Þær niðurstöður sýndu 

fram á að áhrif kvíðinnar móður á barn geta birst í truflun á svefni, óhóflegum gráti, lítilli félagslegri 

þátttöku og vanlíðun ef takast þarf á við nýjar eða framandi aðstæður og innri togstreitu (Dennis o.fl., 

2017). Rannsókn sem gerð var til að kanna áhrif kvíða móður á þroska barns sýndi að kvíði móður hefði 

neikvæð áhrif á hegðun, tauga-, félags- og sálrænan þroska barns og líðan þess. Sé ekkert gert til að 

meðhöndla kvíða móðurinnar geta þessi vandamál barnanna varað fram á unglingsár og jafnvel lengur 

(Koutra o.fl., 2012).  

Rannsókn sem gerð var á (n=7.944) konum sem ýmist voru greindar með kvíða eða hraustar sýndi 

fram á að kvíði á meðgöngu og/eða eftir fæðingu getur haft áhrif á sálrænan þroska og tilfinningalegan 

vanda hjá börnum frá fjögurra til þrettán ára aldurs og aukið líkur á kvíðaröskunum á unglingsárum 

(O'Donnell, Glover, Barker, og O'Connor, 2014).  

Markmið megindlegrar rannsóknar var að kanna áhrif kvíða, þunglyndis og streitu mæðra á þroska 

barna þeirra. Rannsóknarhópurinn voru mæður (nmar= 358) og börn þeirra. Úrtakið var fengið úr annarri 

rannsókn sem framkvæmd var á meðgöngu með svipuð markmið. Notast var við kvíðamatskvarða og 

viðtöl til þess að meta kvíða móður og voru framkvæmdar ýmsar skoðanir á börnunum til þess að meta 

þroska þeirra við tólf mánaða aldur. Niðurstöður þeirrar rannsóknar voru að kvíði móður hefði neikvæð 

áhrif á hreyfi- og vitsmunaþorska barna (Keim o.fl., 2011).  

Framkvæmd var rannsókn á norskum mæðrum (n=1.336) og tveggja ára börnum þeirra. Rannsóknin 

miðaði að því að skoða samband milli kvíðaröskunar móður og áhrifa á þroska barns. Notast var við 

kvíðaskala til þess að meta hvort mæðurnar næðu einkennum kvíða eða kvíðaröskunar eftir fæðingu. 

Ásamt því voru notaðir spurningalistar sem mæðurnar svöruðu varðandi börn sín og hvernig þau 

hegðuðu sér á félagslegan og sálrænan hátt. Niðurstöður benda til þess að kvíðaröskun móður eftir 

fæðingu tengist skertum félags- og sálrænum þroska hjá tveggja ára börnum. Börn mæðra sem voru 

með kvíðaröskun eftir fæðingu voru 2,5 sinnum líklegri til að þróa með sér þroskavandamál, þar með 

talið sjálfsstjórnun, erfiðleika við að fylgja fyrirmælum og reglum og erfiðleika í samskiptum við fólk í 

samanburði við börn sem áttu mæður sem voru ekki með kvíðaröskun eftir fæðingu (Polte o.fl., 2019). 

Reck o.fl. (2018) gerðu langsniðsrannsókn á mæðrum (n=81) og eins árs börnum þeirra. Mæðurnar 

uppfylltu greiningarskilmerki fyrir kvíðaröskun eftir fæðingu (n=34) og var samanburðarhópurinn andlega 

hraustar mæður (n=47). Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort kvíðaröskun eftir fæðingu móður 

tengdist mál- og vitsmunalegum þroska hjá börnum þeirra. Niðurstöður leiddu í ljós að börn mæðra með 

kvíðaröskun eftir fæðingu skoruðu lægra í málþroska en börn mæðra í samanburðarhópnum. Enginn 

marktækur munur á vitsmunaþroska fannst á börnum mæðra með kvíðaröskun og samanburðahópi. 

Mæður sem eru með kvíðaröskun eftir fæðingu geta oft á tíðum sýnt takmarkaða getu til þess að einbeita 
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sér að barninu, skynja hegðun þess svo sem að taka ekki eftir þeim merkjum sem barnið gefur frá sér, 

taka ekki fullan þátt í leik og tala minna við barnið sem þar með getur haft áhrif á málþroska barnsins.  

Áhættuþættir sem auka líkur á að barnið verði fyrir neikvæðum áhrifum af kvíða móður eru slæm 

félagsleg eða efnahagsleg staða, skortur á félagslegum stuðningi, þar með talinn skortur á stuðningi 

maka, og skert aðlögunarhæfni að foreldrahlutverki. Foreldrar með kvíðaröskun endurtaka oft sömu 

hlutina við börnin og virðast ágeng. Börn þeirra eiga á hættu að fá minni stuðning frá foreldrum sínum 

þegar þau eru í vanda (Stein o.fl., 2014). 

4.1.3 Brjóstagjöf  

Fyrstu vikurnar eftir fæðingu barns er margt í gangi hjá móðurinni, líkami hennar er að jafna sig, 

tilfinningalegt álag er mikið, mikið af hormónabreytingum og aðlögun að mjólkurframleiðslu (Paul o.fl., 

2013). Brjóstagjöf er ákjósanlegasta næring ungbarna til 6 mánaða aldurs og einnig mikilvæg fyrir 

tengslamyndun móður og barns. Þó er vert að hafa í huga að ekki geta eða vilja allar konur gefa brjóst 

og brjóstagjöf er mikil þolinmæðisvinna og oft á tíðum krefjandi (Insaf o.fl., 2011). Brjóstagjöf getur haft 

heilsufarslegan ávinning, hún tengist minni hættu á brjósta- og eggjastokkakrabbameini hjá móður og 

er vörn fyrir ofnæmiskerfi ungabarnsins, til dæmis minnka líkur á ýmsum veirusýkingum. Sýnt hefur verið 

fram á að kvíði á meðgöngu og eftir fæðingu hefur neikvæð áhrif á brjóstagjöf og hefur einnig áhrif á 

samsetningu brjóstamjólkur, að því leytinu til að mjólkurframleiðsla minnkar og seinkar fyllingu 

brjóstanna. Þetta stafar af því að kvíði truflar losun prólaktíns og oxytósíns en þessi hormón stuðla að 

mjólkurmyndun og mjólkurlosun. Bandarískar mæður (n=34) tóku þátt í megindlegri rannsókn sem hafði 

það að markmiði að kanna tengsl á milli kvíða og brjóstagjafar. Mæðurnar fóru í viðtal og voru metnar 

með tilliti til kvíða og þunglyndis á Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI) og Edinburgh 

Postnatal Depression Scale (EPDS) (Edinborgar þunglyndiskvarðann) á þriðja þriðjungi meðgöngu, 4 

og 8 vikum eftir fæðingu. Brjóstagjöf var metin 4 og 8 vikum eftir fæðingu. Rannsóknarniðurstöður leiddu 

í ljós að mæður með mikinn kvíða væru líklegri til þess að hætta brjóstagjöf fyrr, þá fyrir 2 mánaða aldurs 

barns, samanborið við konur sem ekki þjást af geðrænum vandamálum. Mikil þreyta og svefnleysi fylgir 

oft brjóstagjöf og geta þessir þættir verið erfiðari fyrir konur með geðræn vandamál (Lara-Cinisomo, 

McKenney, Di Florio og Meltzer-Brody, 2017).  

Markmið slembiraðaðrar samanburðarrannsóknar Paul o.fl. (2013) var að kanna tengslin á milli 

kvíða, þunglyndis, tímalengdar brjóstagjafar og notkunar heilbrigðisþjónustu þeirra á 34. viku 

meðgöngu, tveimur vikum, tveimur og sex mánuðum eftir fæðingu. Rannsóknarhópurinn var hraustar 

mæður (n=1.123) og mæður með jákvæð kvíðaeinkenni samkvæmt STAI (n=192). Fóru þær ýmist í 

persónuleg viðtöl og í gegnum síma ásamt því að vera metnar á kvíðakvarða (STAI) og 

þunglyndiskvarða (EPDS). Í upphafi rannsóknar ætluðu allar mæðurnar að vera með barn sitt á brjósti. 

Jákvæð fylgni var á milli styttri og erfiðari brjóstagjafar hjá mæðrum með kvíða og meiri þörf hjá þeim á 

að leita til heilbrigðisþjónustu, svo sem til heilsugæslu. Margar af þessum mæðrum leituðu til 

heilbrigðisþjónustunnar vegna erfiðleika við brjóstagjöf, aðallega voru það frumbyrjur.  

Gerð var megindleg rannsókn á barnshafandi konum (n= 424). Notast var við STAI, Cohen’s 

Perceived Stress Scale (PSS-14) og EPDS til þess að með meta kvíða, streitu og þunglyndi. Þær 

rannsóknarniðurstöður leiddu í ljós að mæður með mikinn kvíða væru ólíklegri til þess að vera með barn 
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á brjósti og nota frekar stoðmjólk samanborið við hraustar mæður. Það má rekja til þess, að þær eiga 

erfiðara með að gefa brjóst því þær eru oft á tíðum með lægra sjálfsálit og óöruggar með að hafa barn 

á brjósti vegna ótta við að brjóstagjöfin sé framkvæmd á rangan hátt. Einnig benda niðurstöður til að 82-

97% kvenna taki ákvörðun um það fyrir fæðingu hvort þær ætli að gefa barni sínu brjóst. Þá kom skýrt 

fram í niðurstöðum að streita og kvíði á meðgöngu getur haft áhrif á ákvörðun verðandi mæðra um það 

hvort þær ætli að gefa barni sínu brjóst. Kvíðnar konur á meðgöngu eru 24-33% ólíklegri til þess að vilja 

gefa brjóst en þær sem ekki eru með kvíða (Insaf o.fl., 2011).  

4.1.4 Tengslamyndun 

Talið er að tengsl sem myndast milli móður og barns hefjist strax á meðgöngu og er það oft talið vera 

einn mikilvægasti þátturinn í því ferli sem á sér stað eftir fæðingu. Tengslamyndunin er einstök og 

einkennist yfirleitt af jákvæðum tilfinningum, ástúð og hlýju til barnsins. Þó að tengslamyndun vísi í raun 

til huglægra tilfinninga móður gagnvart barni sínu, kemur hún einnig fram í hegðun móðurinnar, til dæmis 

með faðmlögum og brosum til ungbarnsins. Þessi tilfinningatengsl gera það að verkum að foreldrar 

leggja sig alla fram við að mæta þörfum barnsins og annast það af alúð. Sumir foreldrar eiga erfitt með 

að mynda tilfinningaríkt samband við barn sitt og er þá hugtakið tengslaröskun gjarnan notað (Tietz, 

Zietlow og Reck, 2014). Niðurstöður rannsóknar, sem kannaði kvíða og þunglyndi móður á meðgöngu 

og eftir fæðingu og áhrif þess á tengslamyndun, sýnir að hvort tveggja getur haft í för með sér neikvæð 

áhrif á tengslamyndun við barnið. Ásamt þessu kom í ljós að konur sem voru meira menntaðar áttu 

erfiðara með tengslamyndun (Dubber, Reck, Müller og Gawlik, 2015). Þversniðsrannsókn sem hafði 

það að markmiði að kanna tengslamyndun og kvíða móður, leiddi í ljós að kvíðaeinkenni og kvíðaröskun 

móður leiddu frekar af sér tengslaröskun milli móður og barns en hjá þeim mæðrum sem ekki glímdu 

við kvíða. Tengslaröskun getur valdið höfnun, aukinni hættu á ofbeldi og vanrækslu í garð barnsins 

(Müller o.fl., 2016). Svo virðist vera að hegðun móður, sem líður fyrir kvíðann, megi einnig rekja til ýmissa 

hormóna í líkamanum. Oxýtósín hefur mest áhrif í þessu samhengi en önnur hormón sem hafa áhrif er 

meðal annars prógesterón og prólaktín (Oyetunji og Chandra, 2020). 

Tietz o.fl. (2014) skoðuðu hvort tengsl væru á milli kvíðaröskunar eftir fæðingu og tengslamyndunar 

við barn. Úrtakið (n=78) var mæður sem tóku þátt ásamt börnum sínum sem voru á bilinu þriggja til átta 

mánaða, þar af voru mæður með greinda kvíðaröskun eftir fæðingu (n = 30) og mæður sem voru 

heilbrigðar og áttu ekki fyrri sögu um geðraskanir (n=48). Tekin voru viðtöl við þátttakendur og notast 

var við skipulögð klínísk viðtöl með DSM-IV að leiðarljósi. Þessi viðtalsrammi er einnig notaður þegar 

verið er að greina einstaklinga með geðraskanir. Einnig svöruðu mæðurnar nokkrum spurningalistum, 

m.a. um tengslamyndun eftir fæðingu og kvíða. Niðurstöður leiddu í ljós að mæður með kvíðaröskun 

eftir fæðingu sýndu marktækt minni tengslamyndun við börn sín en heilbrigðar mæður. Mæður sem 

fundu fyrir minni tengslamyndun voru oft mjög meðvitaðar um kvíðann, óttuðust kvíðatengd, líkamleg 

einkenni og forðuðust aðstæður sem gátu valdið kvíða. 

Rannsókn Nolvi o.fl. (2016) hafði það að meginmarkmiði að kanna samband á milli kvíðaröskunar 

eftir fæðingu og áhrifa á tengslamyndun. Úrtakið var mæður (n=102), feður (n=62) og börn þeirra. Notast 

var við klínískan matskvarða sem metur hvort kvíðaröskun sé til staðar og spurningalista þar sem 

hegðun barns og tengslamyndun móður við barn voru metin. Helstu niðurstöður voru þær að 



30 

kvíðaröskun móður eftir fæðingu hefði verulega neikvæð áhrif á tengslamyndun móður og barns. Sé 

móðir með kvíða og barn vansælt eða sýni neikvæð tilfinningaleg viðbrögð, svo sem mikinn grát, geta 

þessi viðbrögð gert það að verkum að móðirin eigi erfiðara með að mynda jákvæð tengsl við barnið. 

Barn sem er pirrað, erfitt að hugga eða sem brosir sjaldan hefur þau áhrif, móðurinni gefast færri tækifæri 

til þess að efla ánægjuleg samskipti við barnið, en góð samskipti geta bætt tengslamyndun. Því er 

auðveldara fyrir foreldra að mynda góð tengsl við barn sitt ef það sýnir merki um að það sé ánægt, 

meðal annars með því að brosa.  

Fuchs, Möhler, Reck, Resch og Kaess (2016) rannsökuðu áhrif tengslaröskunar milli móður og barns 

á þroska barnsins. Úrtakið var (n = 101) konur og börn þeirra en af þessum (n = 101) konum þá tóku  

(n = 89) konur og börn þeirra einnig þátt í endurmati rannsóknarinnar. Þroski barna var skoðaður á 

aldrinum tveggja vikna (t1), sex vikna (t2), fjögurra mánaða (t3), fjórtán mánaða (t4) og fimm og hálfs 

árs (t5). Lagt var mat á þroska barnanna þar sem bæði mæður og leikskólakennarar notuðust við 

matskvarða sem mat hegðunarvanda barna á tímabili t5. Einungis mæður svöruðu spurningalista og 

matskvarða á tímabilinu t1-t4 varðandi tengslamyndun og einkenni geðraskana móður. Niðurstöður 

leiða í ljós að tengslaröskun móður og barns hennar snemma á lífsleiðinni hefur áhrif á þroska barnsins. 

Gæði tengslamyndunar hefur veruleg áhrif á hegðunarvandamál barna á aldrinum 5-6 ára þótt 

geðröskun móður sé að hluta til tekin út úr myndinni. Lítil tengslamyndun tengist sterkt við 

hegðunarvandamál hjá börnum samkvæmt matskvörðum og spurningalistum sem mæður og kennarar 

svöruðu. Ásamt þessu er vitað til þess að tengslamyndun hefur ekki aðeins áhrif á hegðunarvanda 

barna, heldur einnig á geðheilsu þeirra í framtíðinni. 

4.1.5 Parasambandið 

Fjölskyldumynstur getur verið margs konar og stundum flókið. Samkvæmt upplýsingum um sambúð frá 

Hagstofunni árið 2018 var hjónaband án barna algengast. Þar á eftir er hjónaband með börnum en um 

þriðjungur barna (29,5%) hérlendis fæddist innan hjónabands árið 2018. Á sama tíma var hlutfall þeirra 

barna sem fæddust innan sambúðar 56,4%. Hvort barn fæðist innan eða utan hjónabands fer að miklu 

leyti eftir því hvar í systkinaröðinni það er, tæplega fimmtungur frumburða (17,5%) fæddist innan 

hjónabands árið 2018. Eftir því sem aftar dregur í fæðingarröðinni fjölgar börnum sem fæðast innan 

hjónabands en á sama tíma fækkar börnum sem eiga foreldra í sambúð. Algengara er að mæður séu 

einstæðar með börn en feður (Hagstofa Íslands, 2019). Það að eignast barn getur valdið togstreitu í 

parasambandinu en á hinn bóginn einnig styrkt það. Geðraskanir, þar með talið kvíðaraskanir, á 

meðgöngu og eftir fæðingu tengjast aukinni hættu á árekstrum milli foreldra, sundrun sambands og 

ofbeldi á heimili, sem aftur hefur neikvæð áhrif á börn (Stein o.fl., 2014). Orsakir kvíða hjá foreldrum 

getur oft komið til þegar fullnægja þarf þörfum væntanlegs barns og persónulegum þörfum hvort annars. 

Persónulegu þarfirnar geta meðal annars verið þörf fyrir kynlíf, persónulegt rými, félagslíf og 

tilfinningalega nánd (Wright og Leahey, 2013). Kvíði getur bent til þess hversu miklar áhyggjur 

einstaklingar hafa af því að maki virði sig ekki eða yfirgefi sig. Mjög kvíðnir einstaklingar taka sambönd 

sín alvarlega og þrá að komast tilfinningalega nær maka sínum til að upplifa aukið öryggi. Þeir hafa 

neikvæða sjálfsmynd og eru oft í vörn en samt vongóðir gagnvart maka sínum. Þessar misvísandi 

tilfinningar leiða til þess að einstaklingar með kvíða draga sjálfan sig í efa, hafa áhyggjur af 
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sambandsslitum og oftúlka öll merki um að maki þeirra sé að draga sig í hlé frá þeim. Einstaklingar með 

kvíða sýna oft hegðun sem kallar á huggun af hálfu maka þeirra, hegðun sem er uppbót fyrir óöryggi 

hins kvíðna. Þar sem kvíðnir einstaklingar eru ekki vissir um hvort þeir geti treyst á maka sinn, treysta 

þeir á aðferðir eða bjargráð sem byggja á tilfinningalegri nálgun sem annaðhvort staðfesta eða auka 

áhyggjur og viðhalda kvíðaeinkennum þeirra. Þeir sem hafa minni kvíða eða upplifa meira öryggi hafa 

ekki sömu áhyggjur af sambandsslitum eða að vera yfirgefnir (Simpson og Rholes, 2019). 

 Gerð var rannsókn þar sem könnuð voru tengslin á milli para (n=182) og breytingu á 

parasambandinu við aðlögun að foreldrahlutverki. Kvíðnir foreldrar upplifðu minna sjálfsöryggi og áttu 

erfiðara með að tileinka sér þær breytingar sem áttu sér stað við að verða foreldri. Kvíðnir einstaklingar 

upplifa frekar hundsun frá þeim sem annast barnið eða að þeir mæti ekki þörfum sínum. Þannig geta 

þeir sýnt makanum neikvæða hegðun. Þessi neikvæða hegðun getur dregið úr því hversu trúr makinn 

verður nýja hlutverkinu. Að auki geta makar haft áhyggjur af því að kvíðna foreldrið færi neikvæðu 

hegðunina yfir á barnið sem aftur hefur slæm áhrif á samband parsins. Heilbrigði makinn getur því 

upplifað sig í fangelsi með nýfætt barn og ofurnæman einstakling sem leitar eftir athygli og öryggi frá 

makanum (Ferriby o.fl., 2015). 

Markmið þversniðsrannsóknar Prinds, Mogensen, Hvidt og Bliddal (2018) var að skoða breytingar á 

parasambandinu frá sjónarhorni móður. Úrtakið samanstóð af konum (n= 499) sem höfðu nýlega fætt 

barn. Þótt sumir nýbakaðir foreldrar lýsi aukinni vellíðan í eigin lífi og í parasambandi sínu finna flestir 

fyrir lægðum og minna einkalífi á einhverjum tímapunkti. Niðurstöður sýndu að 89% mæðra fundu fyrir 

því að eftir að hafa eignast barn, hafi tengslin við makann styrkst. Þótt margir upplifðu sterkari og nánari 

tengsl við maka þá fundu 43% af þessum 89% fyrir auknum árekstrum í parasambandinu. Hins vegar 

lýstu 53% para því að þau hefðu ekki lent í fleiri árekstrum eftir barnsburð. Meira en 85% komust að því 

að eftir barnsburð hefðu vaknað hugsanir og góð samtöl við maka um það hvernig barnið breytti lífi 

þeirra til hins betra.  

Parfitt og Ayers (2014) könnuðu ánægju í parasambandinu í tengslum við aðlögun að 

foreldrahlutverkinu. Ánægja í sambandi á það til að minnka eftir fæðingu og spila margir þættir þar inn 

í, til dæmis að barnið verður miðpunktur athyglinnar og tími fyrir parið minnkar, aukið álag vegna 

umönnunar barns og nýtt hlutverk sem krefst aðlögunar. Kynlíf hjá pari minnkar oft á tíðum bæði á 

meðgöngu og eftir fæðingu og getur kvíði þar átt hlut. Um það bil þrír fjórðu foreldra á meðgöngu og eftir 

fæðingu greindu frá minna kynlífi, þar sem kynhvöt var lítil eða engin. Fimm mánuðum eftir fæðingu 

hafði helmingur foreldranna ekki enn hafið kynferðislegt samband. Foreldri með geðheilbrigðisvandamál 

getur upplifað verulega minnkandi stuðning frá maka sínum eftir fæðingu. Foreldar skynja oft á tíðum 

góðan stuðning frá maka á meðgöngu samanborið við eftir fæðingu. Gagnkvæmur stuðningur og 

sérstaklega stuðningur við kvíðna foreldrið er mikilvægur þáttur í góðu parasambandi.  

Íslensk rannsókn sýnir að konur finna oft mikla þörf fyrir tilfinningalega og líkamlega nánd á 

meðgöngunni og eftir fæðingu. Þarfir líkamlegrar nándar eru oft á tíðum gagnvart umhyggju en ekki 

endilega löngun í kynlíf. Ósamræmi milli nýbakaðra mæðra og maka varðandi kynhvöt eftir fæðingu er 

þó nokkurt, það hefur áhrif á samband þeirra og getur valdið togstreitu. Yfirleitt finna makar fyrir meiri 

löngun í kynlíf og eru margir þættir sem geta spilað þar inn í (Sóley S. Bender, Edda Sveinsdóttir og 

Hilda Friðfinnsdóttir, 2018).  
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Til að létta undir kvíða og áhyggjum og sporna við því að foreldri ofkeyri sig er mikilvægt að foreldrar 

ákveði hvernig þau ætli að deila með sér verkum, eins og að hugsa um heimilið og sinna umönnun. Ef 

verðandi foreldrar eiga börn fyrir getur það valdið auknum kvíða varðandi aðlögun barnanna að nýja 

barninu. Þessi kvíði er oftast tilkominn vegna ótta við að börnin sem voru fyrir á heimilinu taki nýja barnið 

ekki í sátt. Þetta getur komið fyrir, sérstaklega ef börnin eru ung (Wright og Leahey, 2013). 

4.2 Úrræði 

Það er réttur hvers og eins að fá alla þá heilbrigðisþjónustu sem þörf er fyrir á hverjum tíma. Það er á 

ábyrgð heilbrigðisstarfsmanna sem annast einstaklinga með hvers konar heilbrigðisvandamál að 

útskýra öll þau úrræði sem standa til boða og veita óhlutdrægar upplýsingar. Sé einstaklingur til þess 

hæfur að taka upplýsta ákvörðun um eigin meðferð er það réttur hans (Lög um réttindi sjúklinga nr. 

74/1997).  

Til eru nokkrar aðferðir við að meðhöndla einkenni kvíða og kvíðaraskanir eftir fæðingu og fela þær 

bæði í sér meðferð með og án lyfja. Algengustu úrræðin eru hugræn atferlismeðferð (HAM) og 

lyfjameðferð með SSRI lyfjum (selective serotonin reuptake inhibitor; sérhæfir serótónínferjuhemlar). 

Meðferð án lyfja er ákjósanlegust og ætti það að vera fyrsta val við kvíðaraskanir. Hugræn 

atferlismeðferð er sú meðferð sem verður yfirleitt fyrst fyrir valinu af meðferðum án lyfja við almennri 

kvíðaröskun eftir fæðingu ef um vægan eða meðalmikinn kvíða er að ræða (Misri, Abizadeh, Sandres 

og Swift, 2015). Rannsókn sem gerð var til að kanna hvort nýbakaðar mæður veldu frekar meðferð með 

eða án lyfja benti til þess að konur kysu sjálfar fremur meðferð sem felur ekki í sér lyf. Margar konur létu 

í ljós áhyggjur sínar af notkun geðlyfja, ástæðan fyrir því getur verið ótti við aukaverkanir (Battle, 

Salisbury, Schofield og Ortiz-Hernandez, 2013). Í miðlungs til alvarlegum tilfellum ætti þó að íhuga 

lyfjameðferð. Hún hefur hugsanlegar aukaverkanir í för með sér en þó þarf að hafa í huga að því fylgir 

meiri áhætta ef kvíðaröskun eftir fæðingu er ómeðhöndluð sem getur haft áhrif á þroska barnsins. Önnur 

úrræði eru núvitund, slökun, geðheilbrigðisfræðsla (Misri o.fl., 2015) og jóga (Muller, Khodnapur og 

Bagali, 2014).   

4.2.1 Hugræn atferlismeðferð 

Hugræn atferlismeðferð (HAM) (e. Cognitive behavioral therapy) er talin ein sú árangursríkasta og mest 

notaða sálfræðimeðferð til að meðhöndla kvíðaröskun hjá ungu fólki og fullorðnum. Hún er byggð á 

þríhluta líkani Beck’s sem skoðar samspil hugsana, tilfinninga, hegðunar og líkamlegra einkenna hjá 

einstaklingnum, en samspil þessara þátta er lykillinn að því að ná tökum á kvíðaröskunum. HAM er 

einstaklingsmiðuð nálgun og leggur áherslu á að breyta neikvæðum, óhjálplegum hugsunum, 

tilfinningum og hegðun í raunhæfari og hjálplegri hugsun. Ásamt því að vera úrlausnarmiðuð og miðast 

við að vinna á þeim vandamálum sem einstaklingurinn skilgreinir sem sitt aðaláhyggjuefni (Kaczkurkin 

og Foa, 2015). Hún kennir skjólstæðingum að greina, meta og færa mótrök gegn óréttmætum hugsunum 

með því að véfengja þær á kerfisbundinn hátt með ýmiss konar æfingum og tilraunum og byggja upp 

starfrænt atferli og hugsanir sem leiða til bættrar líðunar og lífsgæða á aðlögunarríkan hátt. Í upphafi 

meðferðar beinist athyglin að þeim vanda sem skjólstæðingur stendur frammi fyrir hér og nú. 

Megintilgangur HAM er að hjálpa einstaklingnum að gera sér grein fyrir óréttmætum eða bjöguðum 
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hugsunum, ásamt óstarfrænu atferli (Craske og Stein, 2016). HAM byggir á samvinnu og virkni 

skjólstæðings og meðferðaraðila en fræðsla til skjólstæðings er mikilvægur hluti af meðferðinni þar sem 

frætt er um mismunandi form óréttmætra hugsana og hvernig bregðast skuli við þeim. Með fræðslu getur 

einstaklingur tekið málin í sínar hendur og komið í veg fyrir bakslag. Heimavinna er mikilvægur þáttur í 

meðferðinni en hún felur í sér tækifæri til að æfa þessa færni í daglegu lífi, sem gerir sjúklingum kleift 

að ná tökum á aðferðinni svo þeir geti beitt henni eftir að meðferð lýkur. Kostirnir við HAM er að þetta er 

meðferð án lyfja sem veldur því að aukaverkanir eru ekki fylgifiskur meðferðarinnar. Hefur hún sýnt fram 

á góðan árangur, til dæmis eru bakslög sjaldgæf. Á hinn bóginn geta ókostirnir verið þeir, að nauðsynlegt 

sé að einstaklingurinn sé virkur í eigin meðferð sem hentar ekki öllum og æfingarnar geta valdið auknum 

kvíðaeinkennum í fyrstu (Kaczkurkin og Foa, 2015).  

Ný rannsókn hafði það að markmiði að kanna hvort HAM hefði áhrif á konur með kvíðaröskun á 

meðgöngu og eftir fæðingu. Úrtakið samanstóð af (n = 96) konum á aldrinum 22-41 árs sem annað hvort 

voru þungaðar eða búnar að eiga barn fyrir allt að sex mánuðum síðan, ásamt því að uppfylla 

greiningarskilmerki um kvíðaröskun með eða án þunglyndis. Þeim var annað hvort slembiraðað í 

hugræna atferlismeðferð eða settar á biðlista á heilsugæslustöð sem sérhæfir sig í andlegri heilsu 

kvenna. Niðurstöður þeirrar rannsóknar leiddu í ljós að HAM dregur úr kvíða hjá konum, bæði á 

meðgöngu og eftir fæðingu og hvort sem þær nota lyfjameðferð samhliða eða ekki. Konurnar sem fengu 

HAM fundu fyrir marktækt minni kvíða ásamt minnkandi klínískum einkennum kvíða miðað við aðrar 

konur sem ekki komust inn í meðferðina. Meirihluti þátttakenda sem fékk HAM skoraði undir klínískum 

viðmiðum á State Trait Inventory for Cognitive and Somatic Anxiety (STICSA) kvarðanum varðandi 

kvíðaeinkenni sem konurnar fundu fyrir sjálfar. Var konunum fylgt eftir í þrjá mánuði og kom skýrt í ljós 

að þær sem höfðu lokið HAM sögðu frá áframhaldandi minni kvíðaeinkennum þremur mánuðum eftir 

meðferðina. HAM var einnig árangursrík meðferð til þess að draga úr einkennum sem komu í kjölfar 

kvíðans, þar með talið áhyggjur og streita, aftur óháð stöðu móður eða lyfjanotkun. Þetta bendir til þess 

að konur á meðgöngu og eftir fæðingu geta haldið áfram að njóta góðs af HAM eftir að hafa lokið 

meðferð (Green o.fl., 2020).  

Green, Haber, Frey og McCabe (2015) könnuðu hver áhrif HAM væri á konur með kvíðaröskun á 

meðgöngu eða eftir fæðingu barns. Rannsóknarúrtakið einkenndist af (n=10) konum sem voru ýmist 

(n=2) ófrískar eða búnar að eiga barn (n=8) innan tólf mánaða og áttu það allar sameiginlegt að uppfylla 

greiningarskilyrði fyrir kvíðaröskun. Konurnar tóku þátt í sex vikna HAM námskeiði sem var búið að sníða 

að konum með kvíðaröskun eftir fæðingu. HAM námskeiðið einblíndi á fræðslu, vitsmunalega 

endurskipulagningu, lausn vandamála, slökun, breytta hegðun og trú á eigin getu. Notast var við þrenns 

konar matskvarða sem mátu kvíða, þunglyndi og ánægju af námskeiðinu, einni viku fyrir og einni viku 

eftir lok námskeiðsins. Niðurstöður rannsóknar sýndu að kvíðinn minnkaði talsvert eftir að þær höfðu 

lokið við HAM námskeiðið og voru þær ánægðar með árangurinn.  

4.2.2 Lyfjameðferð 

Eitt algengasta meðferðarúrræðið við kvíða er lyfjameðferð og eru einna helst notuð lyf sem kallast 

geðdeyfðarlyf eða SSRI lyf (Selective serotonin reuptake inhibitor). Seratónín ferjuhemlar (SRI) eins og 

sértækir serótónín ferjuhemlar (SSRI) og serótónín noradrenalín ferjuhemlar (SNRIs) eru taldir vera 
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fyrsta val til þess að meðhöndla miðlungs til alvarlega kvíðaröskun fyrir og eftir fæðingu (Pogliani o.fl., 

2018; Puryear, 2014). Algengt SSRI lyf sem gjarnan er notað er Sertral (Sérlyfjaskrá, 2019). Hins vegar 

geta liðið allt að 2-3 vikur þar til áhrif lyfjanna skila sér með minnkandi kvíðaeinkennum. Ásamt því geta 

liðið um 6-8 vikur þar til einkenni hverfa. Því er mikilvægt að notast við aðrar meðferðir til þess að ná 

stjórn á kvíðaröskun þangað til SSRI lyfin fara að virka (Puryear, 2014). Þegar meðferð með SSRI lyfjum 

er hafin er ráðlagt að byrja á litlum skömmtum og auka rólega skammtinn á meðan fylgst er með hvort 

meðferðin hafi áhrif á barnið. Mögulegar aukaverkanir lyfjameðferðarinnar hjá ungbörnum í gegnum 

brjóstagjöf eru lítil þyngdaraukning, pirringur, barnið verður óvenju rólegt eða breyting á sér stað á 

gjafatíma. Slíkar aukaverkanir eru líklegri í nýburum upp að 8 vikum, fyrirburum eða þeim sem fæðast 

með einhvers konar heilsufarsvandamál. Með því að forðast brjóstagjöf þegar móðirin er á sterkum 

lyfjaskammti er hægt að halda áhrifum lyfjanna á barnið í lágmarki. Komi aukaverkanir fram ætti að 

minnka lyfjaskammt móður, skipta um lyf eða gefa barni þurrmjólk í stað brjóstamjólkur (Pearlstein, 

Howard, Salisbury og Zlotnick, 2009).  

Rannsókn var gerð á konum (n = 19) sem notuðu SSRI lyf á síðasta þriðjungi meðgöngu. Kannaður 

var flutningur SSRI lyfja í brjóstamjólk móður og hvaða áhrif það hafði á börn þeirra. Teknar voru 

blóðprufur úr konunum til þess að athuga styrk SSRI í plasma ásamt því að tekin var prufa úr 

brjóstamjólk móður þrem dögum eftir fæðingu og athugað með styrk SSRI í móðurmjólk. Til þess að 

meta áhrif á nýbura voru ýmis líkams- og þroskapróf gerð á þeim 1, 24, 48 og 72 klukkustundum eftir 

fæðingu. Niðurstöður benda til þess að SSRI lyfjanotkun sé tiltölulega örugg, bæði á meðgöngu og eftir 

fæðingu ef þau eru notuð tímabundið og í réttum skammti. Þó er alltaf hætta á einhverjum 

aukaverkunum. Lyfjameðferð á meðgöngu og eftir fæðingu ætti að innihalda lyf sem hafa sem 

takmarkaðastan flutning gegnum fylgju og innihalda virk umbrotsefni í lágmarki. Æskilegast væri að nota 

aðeins eitt lyf á þessu tímabili og byrja ætti á eins litlum skömmtum og mögulegt er. Lyf eins og fluoxetine 

og citalopram fluttust í minna mæli í brjóstamjólk samanborið við sertraline og paroxetine. Ásamt þessu 

var sýnt fram á að SSRI lyfin geta valdið því að barnið fæðist fyrir tímann, fæðist sem léttburi og áhrif 

komi fram á taugahegðun nýburans. Ef þörf er á lyfjameðferð hjá móður er mælt með því að útiloka ekki 

brjóstagjöf, heldur hafa konuna undir miklu eftirliti (Pogliani o.fl., 2018). Mögulegar aðrar áhættur í 

tengslum við lyfjameðferð á meðgöngu og/eða eftir fæðingu eru skyndilegt fósturlát, mikil vansköpun 

fósturs og fráhvörf hjá nýbura (Misri o.fl., 2015).  

Einnig eru notuð kvíðastillandi lyf sem virka einna helst á líkamleg einkenni kvíða, til dæmis 

benzodiazepine og azapirones. Benzodiazepine lyf eru mjög oft notuð við kvíða, þau virka fljótt en eru 

skammverkandi. Þó er ekki mælt með að nota lyf í þessum lyfjaflokki á meðgöngu nema í einstaka 

tilfellum og þá í samráði við sérfræðing (NICE, 2014). Sóbríl, sem er algengt kvíðastillandi lyf, er meðal 

annars í flokki benzodiazepine lyfja (Sérlyfjaskrá, 2017). Ávísa ætti einstaklingum sem upplifa mikinn 

kvíða og ofsakvíða benzodiazepine lyfjum aðeins tímabundið vegna þess að þau geta valdið skaðlegum 

áhrifum eins og auknum kvíða eða þunglyndi. Lyfin geta einnig verið ávanabindandi og þar með geta 

einstaklingar misnotað lyfin sem getur valdið ofskömmtun (Misri o.fl., 2015). Oft eru benzodiazepine lyf 

notuð samhliða öðrum langverkandi kvíðastillandi lyfjum. Mikilvægt er að nota þessi lyf í hófi þangað til 

langverkandi lyfin hafa þau áhrif að einkenni kvíðans minnka og þá er hægt að hætta notkun 
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benzodiazepine lyfja hægt og rólega. Nýrri kenningar benda til þess að benzodiazepine lyf geti verið 

örugg í notkun meðan á brjóstagjöf stendur ef aðeins er tekinn ráðlagður skammtur (Puryear, 2014). 

Aukaverkanir á bæði móður og barn af geðlyfjum sem þessum koma oftast snemma fram í 

meðferðinni og geta einkenni kvíða móður til að mynda versnað til að byrja með. Með algengustu 

aukaverkunum lyfjanna í gegnum brjóstamjólk eru slævandi áhrif á barnið. Þegar nota á lyfjameðferð 

við meðhöndlun kvíða þarf að vega og meta kosti og galla sem lyfin geta haft fyrir barnið í gegnum 

brjóstamjólkina ásamt þeim áhrifum sem það mun hafa á móður og þroska barnsins að hefja ekki 

meðferð (Misri o.fl., 2015; NICE, 2014). Ræða ætti brjóstagjöf við allar konur sem gætu þurft að taka 

geðlyf á meðgöngu eða eftir fæðingu með tilliti til ávinnings af brjóstagjöf og hugsanlegri áhættu sem 

fylgir því að taka geðlyf við brjóstagjöf, auk þess sem hætta þarf töku ákveðinna lyfja til að geta haft barn 

á brjósti. Helsti kostur lyfjameðferðar er að virk meðferð hefur sýnt fram á góða verkun og er auðveld 

meðferð fyrir einstakling (NICE, 2014). 

4.2.3 Núvitund  

Núvitund (e. mindfulness) er byggð á hugleiðslutækni sem hefur það að markmiði að efla vellíðan. 

Núvitund er aðferð sem beinir athygli að núverandi stund og þar með er tekið eftir hugsunum og líðan 

án þess að ýta þeim burt. Skoðað er hvaða áhrif hugsanir og líðan hafa og til þess eru notaðar einfaldar 

æfingar við að ná stjórn á athyglinni. Sýnt hefur verið fram á að núvitund hefur dregið verulega úr 

neikvæðum áhrifum kvíða, sem tengist meðgöngu og eftir fæðingu ásamt því að draga úr streitu sem 

fylgir nýja hlutverkinu (Misri o.fl., 2015). Rannsókn sem gerð var á hugrænni meðferð sem var byggð á 

núvitund fyrir konur með kvíða eftir fæðingu sýndi fram á marktækar og klínískar framfarir hvað varðaði 

kvíða, áhyggjur og þunglyndi, sem og verulega aukningu á sjálfsumhyggju og núvitund. Í þessari 

rannsókn náðu 94% kvenna með almenna kvíðaröskun eftir fæðingu bata og uppfylltu ekki lengur 

greiningarskilyrði kvíðaröskunar eftir að meðferðinni lauk (Goodman o.fl., 2014). 

4.2.4 Slökun 

Slökun er eitthvað sem krefst hæfni og þarf að þjálfa. Aðferðir eins og vöðvaslökun og þindaröndun er 

ómissandi hluti af mörgum meðferðum og spilar stórt hlutverk í hugrænni atferlismeðferð þegar tekist er 

á við almenna kvíðaröskun hjá konum eftir fæðingu. Slembiröðuð samanburðarrannsókn leiddi í ljós að 

slökunarþjálfun dró verulega úr kvíða og skynjaðri streitu meðal barnshafandi kvenna, samanborið við 

þær konur sem fengu hefðbundna umönnun fyrir fæðingu. Í annarri samanburðarrannsókn reyndist 

vöðvaslökun vera áhrifaríkust til að auka slökunarástand og lækka hjartsláttartíðni hjá þessum hópi 

(Misri o.fl., 2015). 

Muller o.fl. (2014) könnuðu hvaða áhrif jóga hafði á konur með kvíða. Úrtakið var (n = 75) konur sem 

tóku þátt í fjögurra vikna jóganámskeiði. Notast var við matskvarða til þess að meta kvíðaeinkenni 

kvennanna og fylltu þær út kvarðann fyrir og eftir hvern jógatíma. Niðurstöður leiddu í ljós að jóga hafði 

jákvæð áhrif á þær sem voru með mikinn kvíða. Fyrir námskeiðið var hlutfall kvenna með mikinn kvíða 

76% en 37% eftir námskeiðið. Ásamt þessu sýndu niðurstöður marktækt lægri hjartsláttartíðni og 

blóðþrýsting í kjölfar námskeiðsins. 
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4.2.5 Skimun fyrir kvíða og stuðningur í heilbrigðiskerfinu  

Rannsóknarniðurstöður sýna fram á að kvíði eftir fæðingu er mun algengari en almennt er vitað og konur 

sem glíma við kvíða fá ef til vill ekki viðunandi greiningu, stuðning eða meðferð. Einkenni kvíða eru 

svipuð og þunglyndiseinkenni og því á sér oft stað mismunagreining. Það má rekja til þess að það er 

ekki til nægilega gott skimunartæki fyrir kvíða hjá barnshafandi konum og nýbökuðum mæðrum 

(Wardrop og Popadiuk, 2013). Fram kemur í faglegum leiðbeiningum NICE (2014) að kvíði á meðgöngu 

og eftir fæðingu sé vanmetinn en að stuðningur frá heilbrigðiskerfinu sé gríðarlega mikilvægur og 

hjálplegur fyrir konur sem við hann glíma. Í leiðbeiningum er einnig bent á að umönnun kvenna með 

kvíða eftir fæðingu ætti að felast í uppbyggilegum samskiptum, góðu meðferðarsambandi og sterkum 

tengslum, að umönnun sé aðlöguð að konunni og hún hvött til að taka virkan þátt í eigin meðferð. Einnig 

að mikilvægt sé að viðurkenna vandann, benda á það sem konan er að gera vel og hvetja maka til að 

vera virkur í umönnun barns og stuðningur fyrir kvíðnu móðurina. Nokkrar slembiraðaðar 

samanburðarrannsóknir sýndu að sálfræðileg inngrip, sem heilbrigðisstarfsmenn veita, geta haft jákvæð 

áhrif á foreldrahlutverkið og þroskaþætti barna (Stein o.fl., 2014). 

Geðheilbrigðisfræðsla er eitt úrræði sem heilbrigðisþjónustan getur veitt. Fræðslan miðar að því að 

veita bæði upplýsingar um geðsjúkdóminn sem einstaklingur er með og þau meðferðarúrræði sem 

standa til boða. Fræðsla sem þessi er mjög mikilvæg og hefur sýnt sig að hún getur bætt 

meðferðarheldni einstaklinga. Þessi aðferð er ódýr, auðvelt er að koma henni í framkvæmd og allir 

hjúkrunarfræðingar og læknar ættu að geta veitt fræðsluna (Misri o.fl., 2015).  

Rannsókn sem hafði það að markmiði að kanna kvíða foreldra á meðgöngu og áhrif hans þremur 

mánuðum eftir fæðingu, sýnir að sé móðir með kvíða á meðgöngu eru sterkar líkur á því að hún verði 

einnig með kvíða eftir fæðingu barns. Eins og áður segir hefur það víðtæk og neikvæð áhrif á móður og 

barn, jafnvel til lengri tíma, einkum varðandi aðlögun að foreldrahlutverkinu. Lengi hefur verið skimað 

fyrir þunglyndi meðan á meðgöngu stendur og eftir meðgöngu en oft er það kvíði sem er undirliggjandi 

vandinn. Vissulega haldast þessar geðraskanir í hendur en mikilvægt er að skima fyrir þeim, hvorri fyrir 

sig. Þetta felur í sér að áríðandi er að taka eftir kvíða móður á meðgöngu og skima fyrir honum með 

viðeigandi mælitæki óháð einkennum þunglyndis. Sama rannsókn sýnir fram á mikilvægi forvarna og 

þess að grípa sem fyrst inn í veikindi móður með viðeigandi inngripum og úrræðum til að koma í veg 

fyrir alvarlegar afleiðingar fyrir hana sjálfa og barn hennar. Það að grípa snemma inn í kvíða foreldra á 

meðgöngu getur orðið til þess að kvíði þeirra verði minni fljótlega eftir fæðingu barns og aðlögun þeirra 

að foreldrahlutverkinu auðveldari (Huizink, o.fl., 2017).  

Gerð var rannsókn sem sýndi að mæður sem fengu jákvæða skimun við kvíða eftir fæðingu voru 

líklegri til þess að nota þjónustu á sjúkrahúsum og mæta í áætlaðar göngudeildarheimsóknir samanborið 

við mæður sem voru með þunglyndi. Höfundar rannsóknar hvetja og segja þá, sem starfa í mæðravernd 

og á heilbrigðisstofnunum sem sinna konum á meðgöngu og eftir fæðingu, vera í lykilstöðu til að skima 

fyrir kvíða eftir fæðingu. Ásamt því að snemmgreining og íhlutun hafi jákvæð áhrif á móður og barn (Paul 

o.fl., 2013).  

Í mæðraskoðun ætti að skima fyrir kvíða og þunglyndi sem hluta af geðheilbrigði og almennri líðan 

konu. Notast ætti við Generalized Anxiety Disorder 7 item scale (GAD-7) (almennur 

kvíðaröskunarkvarði) til að meta kvíðaeinkenni móður. Þá ætti að spyrja hvort kona hefði upplifað 
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depurð, kvíða, vonleysi, áhugaleysi, óhóflegar áhyggjur sem ekki var hægt að stöðva, minni ánægju af 

hlutum sem áður veittu ánægju eða streitutilfinningu síðustu mánuði. Ef kona bregst jákvætt við 

einhverjum af ofangreindum spurningum ætti að íhuga að nota þunglyndiskvarðann EPDS sem hluta af 

fullu mati eða að vísa konunni í frekari og viðeigandi úrræði ef grunur leikur á um veruleg 

geðheilbrigðisvandamál (NICE, 2014).   

Á Íslandi er unnið eftir faglegum leiðbeiningum NICE við skimun fyrir kvíða og þunglyndi á 

meðgöngutíma og eftir fæðingu og er notast við kvarðana EPDS og GAD-7 

.Hjúkrunarfræðingar/ljósmæður sem vinna á heilsugæslu í ung- og smábarnavernd skima fyrir vanlíðan 

í fyrstu vitjun og 9 vikum eftir fæðingu. Ef skimun leiðir í ljós að grunur sé um að um alvarlegt vandamál 

sé að ræða þá á að hafa samband við sálfræðing og/eða heilsugæslulækni á heilsugæslustöðinni þar 

sem framkvæmt er ítarlegt mat og þörf fyrir meðferð metin. Ef vandi er mjög alvarlegur þá þarf að vísa 

einstaklingi til geðsjúkdómalæknis (Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu, e.d.). EPDS kvarðinn er tíu 

spurninga matskvarði sem var hannaður til þess að skima fyrir þunglyndi eftir fæðingu. Skori móðir 10 

af 30 stigum á kvarðanum bendir það til þess að um þunglyndi sé að ræða. EPDS kvarðinn er einnig 

notaður til þess að meta hvort kvíði eftir fæðingu sé til staðar en rannsóknir hafa kannað notagildi 

kvarðans varðandi kvíða eftir fæðingu. Þessar rannsóknir hafa sýnt fram á notagildi EPDS kvarðans til 

að meta kvíða eftir fæðingu en ekki er þó víst að hann sé best til þess fallinn. Heildarskor EPDS kvarðans 

hjá konum með kvíða eftir fæðingu er yfirleitt lágt en samt sem áður skora þær hærra á þeim þremur 

spurningum þar sem spurt er um kvíða (Jordan og Minikel, 2019).   

Simpson, Glazer, Michalski, Steiner og Frey (2014) gerðu rannsókn á skimunartækjunum EPDS og 

GAD-7 og könnuðu muninn þar á milli. Í úrtakinu voru 240 konur (n=155) barnshafandi og (n=85) 

nýbakaðar mæður. Þar kom í ljós að GAD-7 var nákvæmari við að meta kvíða bæði á meðgöngu sem 

og eftir fæðingu. 

Hér á landi er veitt þjónusta fyrir foreldra sem eiga við alvarlegan geðrænan vanda að etja og/eða 

hafa áhyggjur af tengslamyndun við barn sitt. Þetta er teymisþjónusta sem kallast FMB teymið (foreldrar-

meðganga-barn) og eiga þessir foreldrar annaðhvort von á barni eða eiga barn á fyrsta aldursári. FMB 

er sérhæft tímabundið viðbótarúrræði og er þjónustan samstarfsverkefni geðsviðs, kvenna- og 

barnasviðs LSH. FMB felur í sér fjölskyldumiðaða nálgun sem er þverfagleg og lögð er sérstök áhersla 

á að vinna með tengslamyndun barns og foreldra. Ásamt þessu vinna fagaðilar mismunandi stofnana 

saman að því að sinna máli fjölskyldunnar og hittast þeir reglulega (Landspítali, e.d.).  

Miðstöð foreldra og barna er annað úrræði hér á landi sem er ætlað foreldrum og börnum þeirra sem 

glíma við geðrænan- eða tilfinningalegan vanda. Ásamt þessu sinnir miðstöðin börnum sem gráta mikið, 

sýna lítil viðbrögð eða eiga erfitt með að hvílast eða nærast. Þjónustan sérhæfir sig í úrræðum fyrir 

verðandi foreldra og þá, sem eiga börn undir eins árs. Meðferðin er byggð á kenningum um 

tengslamyndun, sálgreiningu og á rannsóknum í taugavísindum. Stuðst er við djúpslökun og í HAM er 

boðið upp á heimavitjanir í sérstökum tilfellum. Áhersla er lögð á tengslamyndun á milli foreldra og barns 

og því er skilyrði að báðir foreldrar taki virkan þátt í meðferðartímum ef kostur er. Markmið 

meðferðarinnar er að virkja foreldra í að mynda örugg tengsl við börn sín og efla sjálfsöryggi þeirra í 

foreldrahlutverkinu á viðkvæmum mótunartíma hjá barninu (Fyrstu tengsl, e.d.).   
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Kvíðnir einstaklingar eiga oft á tíðum erfitt með að finna bjargráð og að leita eftir aðstoð þegar þeir 

þurfa á henni að halda (Oyetunji og Chandra, 2020). Því er mikilvægt fyrsta skref að bera kennsl á bæði 

foreldra og börn sem eru í aukinni hættu á slæmum afleiðingum vegna geðraskana við fæðingu til þess 

að hægt sé að grípa fljótt inn í og hefja meðferð þar sem við á. Rannsóknir sýna að mikilvægt er að 

einblína á vandann sem foreldrarnir eru að glíma við áður en farið er að meðhöndla vandann hjá barninu, 

því oft er geðröskun foreldra ástæða vandans hjá barni (Stein o.fl., 2014). Ein ástæða fyrir því að kvíði 

eftir fæðingu er lítið greindur er að foreldrum finnst, að þeir eigi að vera hamingjusamir með nýfædda 

barnið sitt, sem veldur því að þeir fela kvíðaeinkenni sín af hræðslu við að þau verði lögð þeim út á verri 

veg (Jacob og Stroch, 2013).  

  



39 

5 Umræða  

Markmiðið með þessari fræðilegu samantekt var að kanna algengi kvíða eftir barnsburð, hvaða þættir 

geti aukið líkur á að foreldrar þrói með sér kvíða eftir fæðingu barns og hvaða áhrif kvíði geti haft á 

barnið, tengslamyndun við það, parasambandið og aðlögun að foreldrahlutverkinu. Einnig var skoðað 

hvernig hægt væri að styðja betur við foreldra með kvíða í þeirra aðlögun að foreldrahlutverkinu með 

úrræðum í heilbrigðisþjónustunni. Tvær rannsóknarspurningar voru settar fram við gerð verkefnisins og 

verður þeim svarað hér að neðan. 

5.1 Hver eru áhrif kvíðaröskunar á aðlögun að foreldrahlutverkinu og 
börn þeirra?  

Niðurstöður rannsókna sýna að sé foreldri með kvíða eða fái hann í kjölfar fæðingar barns getur aðlögun 

að foreldrahlutverkinu orðið mun erfiðari og haft í för með sér yfirgripsmikil og neikvæð áhrif til lengri 

tíma, bæði á einstaklinginn sjálfan, barnið og parasambandið (Machin, 2015; Parfitt og Ayers 2014; 

Stein o.fl., 2014). Við skoðun rannsókna hefur verið áberandi að kvíði fylgir oft foreldrahlutverkinu og 

hefur hamlandi áhrif. Niðurstöður hafa sýnt að geðraskanir eins og kvíði hafi verið algengari við 

barnsburð og eftir fæðingu barns samanborið við aðra tíma í lífi konu (Huizink o.fl., 2017). 

Rannsóknarniðurstöður eru samhljóða um það, að kvíði foreldra sé almennt meiri eftir fæðingu barns 

en á meðgöngutíma en oft kemur kvíðinn fyrst fram á meðgöngunni og eykst með tilkomu barnsins og 

þeim áskorunum, sem fylgja nýja hlutverkinu (Canário og Figueiredo, 2017; Parfitt og Ayers 2014). Ef 

bornar eru saman niðurstöður rannsóknar Canário og Figueiredo (2017) við niðurstöður Huizink o.fl. 

(2017) má sjá, að þeim ber ekki saman um hvort frumbyrjur eða fjölbyrjur upplifi frekar kvíða sem og 

hversu mikinn. Ljóst er af rannsóknarniðurstöðum að feður upplifa kvíða líkt og mæður eftir fæðingu 

barns og getur kvíði móður oft á tíðum ýtt undir kvíða föður (Machin, 2015; Wynter o.fl., 2013). Þó sýna 

rannsóknir að kvíði mæðra eftir fæðingu er mun algengari en kvíði feðra (Parfitt og Ayers, 2014; Vismara 

o.fl., 2016). Rannsóknir sem hafa verið gerðar á kvíða foreldra sýna að pör eru oft samstiga varðandi 

kvíða og þunglyndiseinkenni ef þau eru á annað borð til staðar hjá báðum aðilum (Canário og 

Figueiredo, 2017).  

 Að verða foreldri er ein stærsta lífsbreytingin hjá fólki. Umbreyting yfir í nýtt hlutverk, 

foreldrahlutverkið, kostar aðlögun og henni geta fylgt streita og kvíði (Huizink, o.fl., 2017). Aðlögun að 

foreldrahlutverkinu er krefjandi tími og sýndi rannsókn þær niðurstöður að það getur tekið allt að tvö til 

þrjú ár eftir fæðingu barns að ná tökum á hlutverkinu. Kvíði eftir fæðingu getur verið til staðar í jafn 

langan tíma og aðlögunin og þar með haft langvarandi neikvæð áhrif í kjölfarið (Canário og Figueiredo, 

2017). Ítrekað hefur komið fram í niðurstöðum rannsókna að mikill kvíði eftir fæðingu varir oft í eitt ár 

eftir fæðingu barns og fari svo almennt minnkandi jafnt og þétt með betri aðlögun að foreldrahlutverkinu 

(Huizink, o.fl., 2017; Madigan o.fl., 2014; Vismara o.fl., 2016). Allar rannsóknir sýna að aðlögun að 

foreldrahlutverkinu getur verið streituvaldandi og krafist breytinga á mörgum sviðum svo sem hvað 

varðar þroska hjá foreldrum og þar með auka þær hættu á að foreldrar þrói með sér geðsjúkdóm (Huizink 

o.fl., 2017; Parfitt og Ayers, 2014; Pinto o.fl., 2017). Rannsóknarniðurstöðum ber saman um að kvíði og 

erfiðleikar við að aðlagast að foreldrahlutverkinu geti komið niður á sambandinu sem enn og aftur ýtir 

undir erfiðleika við aðlögun að hinu nýja hlutverki. Kvíðnir foreldrar upplifa minna sjálfsöryggi og eiga 
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erfiðara með að tileinka sér þær breytingar sem eiga sér stað við að verða foreldri. Stuðningur maka við 

kvíðna foreldrið skiptir gríðarlega miklu máli, bæði fyrir aðlögun að foreldrahlutverkinu, parasambandið, 

barnið og geðheilsuna (Ferriby, o.fl., 2015; Parfitt og Ayers, 2014; Prinds, o.fl., 2018). Ef bornar eru 

saman niðurstöður rannsóknar Parfitt og Ayers (2014) og Prinds o.fl., (2018) þá er umhugsunarvert að 

sjá að þeim ber ekki saman varðandi ánægju og sterkari tengsl í parasambandinu. Þær eru hins vegar 

sammála um að tími fyrir parið minnkar sem getur valdið óánægju. Það getur meðal annars stafað að 

því að barnið verður miðpunktur athyglinnar og aukið álag við umönnun þess. Rannsókn sýndi það 

sérstaklega að foreldrar fundu oft á tíðum fyrir langvarandi streitu vegna nýrra áskorana. Einnig upplifðu 

þeir skort á stuðningi maka, miklar tilfinningasveiflur og minnkaða kynhvöt en kvíði gæti átt þátt í því 

(Parfitt og Ayers, 2014). 

Kvíði foreldra virðist hafa yfirgripsmikil áhrif á barnið. Niðurstöður rannsókna sem hafa verið gerðar 

til að kanna áhrif kvíða foreldra á barn eru á einn veg, að kvíði foreldra hafi einhver neikvæð áhrif á 

barnið. Rannsóknum ber þó ekki saman um hver áhrifin séu en niðurstöður flestra rannsókna voru þó 

þær, að kvíði móður hefði áhrif á þroska þess. Nokkrar rannsóknir sem hafa skoðað kvíðnar mæður 

samanborið við heilbrigðar sýna að mikill kvíði hafi neikvæð áhrif á hreyfi-, tauga-, mál-, vitsmuna-, 

sálrænan og félagsþroska. Að auki hefur verið sýnt fram á hegðunarvandamál og vanlíðan hjá þessum 

börnum (Dennis o.fl., 2017; Keim o.fl., 2011; Koutra o.fl., 2012; O'Donnell, o.fl., 2014; Oyetunji og 

Chandra, 2020; Polte o.fl., 2019; Reck o.fl. 2018). Niðurstöðum rannsókna ber þó ekki saman um hvort 

mikill kvíði móður hafi neikvæð áhrif á vitsmunaþroska barna þeirra (Keim o.fl., 2011; Reck o.fl. 2018).  

Kvíði móður getur einnig til að mynda haft áhrif á tengslamyndun, brjóstagjöf, samskipti móður og 

ungbarns, skapgerð ungbarns, svefn, næringu og innri togstreita getur komið fram við að takast á við 

nýjar eða framandi aðstæður (Dennis o.fl., 2017; Insaf o.fl., 2011; Oyetunji og Chandra, 2020; Tietz o.fl., 

2014). Rannsókn sem kannaði áhrif kvíða móður á barn hennar sýndi að kvíðinn getur valdið erfiðleikum 

hjá henni við að skynja hegðun barnsins og einbeita sér að því (Reck o.fl. 2018). Ljóst er að mikilvægt 

sé að meðhöndla kvíða foreldra, þá sérstaklega móðurinnar, sem fyrst því sé ekkert að gert geta þessi 

vandamál barnanna varað fram á unglingsár og jafnvel lengur (Huizink, o.fl., 2017; Koutra o.fl., 2012). 

Komið hefur fram við rannsóknir að barn sem á kvíðna foreldra er líklegra til að þróa með sér 

kvíðaröskun síðar á ævinni (Budinger o.fl., 2013: O'Donnell o.fl., 2014). Einnig hefur verið sýnt fram á 

að oft líkja börn eftir kvíðahegðun foreldra sem getur birst bæði í máli og hegðun (Budinger o.fl., 2013).  

Áhættuþættir sem auka líkur á að barnið verði fyrir neikvæðum áhrifum kvíða móður eru slæm 

félagsleg eða efnahagsleg staða og skortur á félagslegum stuðningi. Það er ekki til mikið um rannsóknir 

sem kanna afleiðingar kvíða föður á barnið en rannsóknir áætla að afleiðingar kvíða föður á barn séu 

sambærilegar þeim sem fram koma vegna kvíða móður (Stein o.fl., 2014).  

Talið er að tengslamyndun foreldra og barns sé eitt mikilvægasta ferli sem á sér stað eftir fæðingu. 

Ljóst er að niðurstöður eru samhljóða um að kvíði móður á meðgöngu og eftir fæðingu geti haft í för 

með sér neikvæð áhrif á tengslamyndun, en sýnt hefur verið fram á að tengslamyndun kvíðinnar móður 

og barns er marktækt minni en hraustra mæðra og barna þeirra (Dubber o.fl., 2015; Müller o.fl., 2016; 

Nolvi o.fl., 2016; Tietz o.fl., 2014). Komið hefur í ljós að tengslaröskun getur valdið höfnun, aukinni hættu 

á ofbeldi og vanrækslu í garð barnsins (Müller o.fl., 2016). Niðurstöður rannsóknar sýndi að minni 
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tengslamyndun hefur áhrif á þroska barns og er tengd við hegðunarvanda barna og lakari geðheilsu 

þeirra í framtíðinni (Fuchs o.fl., 2016).  

Brjóstamjólk er ákjósanlegasta næringin fyrir börn að sex mánaða aldri og er hún mjög mikilvæg fyrir 

tengslamyndun móður og barns. Brjóstagjöf er mikil þolinmæðisvinna og oft á tíðum krefjandi fyrir 

nýbakaða móður og þá sérstaklega hjá mæðrum með geðrænan vanda (Insaf o.fl., 2011). Rannsóknir 

sýndu að konur með mikinn kvíða eru líklegri til þess að kjósa að vera ekki með barn sitt á brjósti eða 

hætta brjóstagjöf fyrr samanborið við hraustar konur (Insaf o.fl., 2011; Lara-Cinisomo o.fl., 2017; Paul 

o.fl., 2013). Rannsóknarniðurstöður sýna að mæður með kvíða eru einnig oft á tíðum með lægra sjálfsálit 

og því óöruggar með að hafa barn á brjósti vegna ótta við að brjóstagjöfin sé framkvæmd á rangan hátt 

(Insaf o.fl., 2011).  

Mikið er til af rannsóknum um fæðingarþunglyndi, en þar sem kvíði eftir fæðingu virðist vera orðinn 

mun algengari mætti gera fleiri rannsóknir á því efni með tilliti til aðlögunar að foreldrahlutverkinu þar 

sem svo virðist vera að áhrifin séu yfirgripsmikil. Það lítur út fyrir að afleiðingar kvíða móður á barnið 

séu víðtækar en rannsóknir sem hafa verið gerðar á þessu efni eru bæði ólíkar og stundum misvísandi 

og því erfitt að bera niðurstöður þeirra saman. Það hefur þó sýnt sig að kvíði móður hefur sannarlega 

neikvæð áhrif og því mikilvægt að meðhöndla hann sem fyrst. Flestar rannsóknir miða aðallega að 

mæðrum og þeirra aðlögun að foreldrahlutverkinu en ekki er síður mikilvægt að kanna aðlögun feðra. 

Fáar rannsóknir eru einnig til um feður og tengslamyndun þeirra við barn sitt sem gefur tækifæri til að 

rannsaka þann vettvang betur.  

5.2 Hvernig er hægt að styðja við foreldra með kvíðaröskun í aðlögun að 
foreldrahlutverki?  

Algengt er að nýbakaðar mæður upplifi kvíða á einhverjum tímapunkti eftir fæðingu þar sem fæðingin 

sjálf, breytt hlutverk og aðlögun að foreldrahlutverki getur valdið álagi og streitu. Kvíðatilfinning sem 

þessi getur þó oft verið eðlileg og þarfnast ekki inngrips (Dennis o.fl., 2017). Kvíða sem hamlar daglegu 

lífi konunnar þarf hins vegar að meðhöndla og er mikilvægt að gera það sem fyrst til að koma í veg fyrir 

alvarlegar afleiðingar (Huizink, o.fl., 2017; Misri o.fl., 2015). Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk þekki 

áhættuþætti fyrir kvíða foreldra til að geta gripið inn í sem allra fyrst með viðeigandi úrræði. Rannsóknir 

sýna almennt, að fyrri saga foreldris um kvíða hefur mest forspárgildi um það hvort foreldri þrói með sér 

kvíða eftir fæðingu og því er mikilvægt að taka það alvarlega sé kona með áhættuþætti fyrir kvíða á 

meðgöngu og eftir fæðingu (Martini o.fl., 2015; Polachek o.fl., 2014). Algengustu úrræði kvíða eftir 

fæðingu er lyfjameðferð með SSRI lyfjum og HAM. Sú meðferð sem er æskilegust við kvíðaröskun er 

án lyfja og ætti hún að vera fyrsta val (Misri o.fl., 2015). Niðurstöður eru samstiga um að HAM sé gagnleg 

og næst góður árangur með þeirri meðferð við meðhöndlun á kvíðaröskun eftir fæðingu. HAM er 

einstaklingsmiðuð og leggur áherslu á að breyta neikvæðum hugsunum, hegðun og tilfinningum í 

jákvæðar hugsanir, hegðun og tilfinningar (Carske og Stein, 2016; Green o.fl., 2015; Green o.fl., 2020; 

Kaczkurkin og Foa, 2015). Rannsókn benti til þess að margar konur hefðu áhyggjur af geðlyfjanotkun. 

Því virðist sem konur kjósi fremur meðferð án lyfja þar sem lyf geta haft áhrif á barnið í gegnum 

brjóstamjólk (Battle o.fl., 2013).  
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Önnur úrræði án lyfja sem hafa sýnt fram á jákvæð áhrif eru jóga (Muller, o.fl., 2014) og núvitund 

(Goodman o.fl., 2014). Íhuga ætti lyfjameðferð ef um miðlungs eða alvarlega kvíðaröskun er að ræða. 

Sýnt hefur verið fram á að algengustu lyfin sem notuð eru til meðhöndlunar á miklum kvíða eru 

kvíðastillandi lyf í flokki benzodiazepine lyfja (Misri o.fl., 2015; Puryear, 2014) og SSRI lyf. Komið hefur 

fram að geðlyf eru tiltölulega örugg nú til dags, bæði á meðgöngu og eftir fæðingu, ef þau eru notuð 

tímabundið og í réttum skammti (Pogliani, 2018; Puryear, 2014). Þó hafa rannsóknarniðurstöður leitt í 

ljós að það geta alltaf fylgt einhverjar aukaverkanir, misalvarlegar. Mælt er með því að útiloka ekki 

brjóstagjöf móður ef hún þarf á lyfjameðferð að halda, heldur hafa hana undir ströngu eftirliti (Misri o.fl., 

2015; Pogliani, 2018). 

Lyfjameðferð getur haft slævandi áhrif á barn í gegnum brjóstamjólk en þrátt fyrir það þarf að vega 

og meta alla kosti og galla meðferðarinnar, því oft getur ómeðhöndluð kvíðaröskun haft meiri hættu í för 

með sér en það að gefa lyf (Misri o.fl., 2015; NICE, 2014). 

Ljóst er að heilbrigðisstarfsfólk skiptir gríðarlega miklu máli í velferð foreldra með kvíða. Mikilvægt er 

að það veiti foreldrum með kvíða góðan stuðning við aðlögun þeirra að foreldrahlutverki þar sem 

stuðningur getur hjálpað þeim við að takast á við kvíða eftir fæðingu. Áríðandi er að viðurkenna vanda 

konunnar, benda henni á það sem hún gerir vel og hvetja makann til þess að taka virkan þátt í umönnun 

barnsins (NICE, 2014; Stein o.fl., 2014). Kvíði á meðgöngu og eftir fæðingu er í mörgum tilfellum 

vanmetinn og þessar konur fá oft ekki viðeigandi stuðning, greiningu eða meðferð (NICE, 2014; Stein 

o.fl., 2014; Wardrop og Popadiuk, 2013). Rannsóknir sýna, að lykilatriði sé að skima nýbakaða foreldra 

fyrir kvíða sem fyrst og fylgjast með áhættuþáttum til að finna þá foreldra sem þurfa á stuðningi að halda 

eftir fæðingu, til að koma í veg fyrir slæmar afleiðingar. Með því að grípa snemma inn í getur foreldri 

tekist á við kvíðann og aðlögunin að foreldrahlutverkinu orðið auðveldari (Huizink, o.fl., 2017; Paul o.fl., 

2013). Hjúkrunarfræðingar sem vinna innan heilsugæslunnar í ung- og smábarnavernd skima fyrir kvíða 

og þunglyndi eftir fæðingu hjá nýbökuðum foreldrum. Við skimun á kvíða er notast við tvenns konar 

matskvarða, GAD-7 og EPDS. Ef skimun leiðir í ljós geðröskun eða vandamál ætti að vísa konu í 

sérhæfðara og meira viðeigandi úrræði (Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu, e.d.). Sýnt hefur verið 

fram á að GAD-7 er marktækt betra skimunartæki en EPDS til að meta kvíða hjá konum eftir fæðingu 

og því er æskilegra að heilbrigðisstarfsfólk noti það skimunartæki (Simpson, o.fl., 2014). Ef niðurstöður 

úr skimun benda til þess að um geðröskun sé að ræða er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk veiti fræðslu 

þar sem hún hefur sýnt fram á aukna meðferðarheldni foreldra varðandi önnur úrræði (Misri o.fl., 2015). 

Hérlendis eru til tvenns konar sérhæfð úrræði; FMB teymi og Miðstöð foreldra og barna sem veita 

foreldrum meðferð við aðlögun að foreldrahlutverki ef um geðræn vandamál eða tengslaröskun er að 

ræða (Fyrstu tengsl, e.d; Landspítali, e.d.).  

Umhugsunarvert er hversu lítið kvíði eftir fæðingu er rannsakaður með það í huga hversu algengur 

hann er. Komið hefur í ljós að kvíði eftir fæðingu er algengari en almennt er talið og oft vanmetinn. 

Takmarkað er til af rannsóknum um úrræði sem beinist að kvíða eftir fæðingu en aftur á móti er mun 

meira búið að rannsaka úrræði fyrir fæðingarþunglyndi. Úrræðin sem foreldrum standa til boða miðast 

því meira að því en að kvíða. Því gefur auga leið að rannsaka þarf betur meðferðarúrræði fyrir foreldra 

með kvíða. Af þeim sökum var einnig notast við fræðilegt efni um úrræði við skrif þessarar ritgerðar. 

Ekki eru til margar rannsóknir um HAM sem beinast bæði að kvíða móður og föður eftir fæðingu og því 
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má ætla, að meðferðin sé ekki nægilega mikið notuð fyrir þennan hóp. Augljóst er að vera þarf á verði 

fyrir þeim áhættuþáttum sem stuðla að kvíða hjá foreldrum, skima fyrir kvíða hjá verðandi foreldrum til 

að veita snemmíhlutun og veita þeim foreldrum sem eru í áhættu fyrir eða með staðfestan kvíða 

viðeigandi stuðning. Eins og rannsóknir hafa leitt í ljós hafa breyttir tímar fært okkur aukna notkun 

samfélagsmiðla og aðgengilegri leit á veraldarvefnum. Því er vert að hafa í huga hvort ekki sé rétt að 

spyrja foreldra um hvar þeir eru að ná sér í upplýsingar tengdar foreldrahlutverkinu. Upplýsingar á 

veraldarvefnum eða frá ófaglærðum aðilum eru ekki endilega réttar og geta valdið óþarfa kvíða.  

5.3 Takmarkanir 

Það kom skýrt fram í þessari fræðilegu samantekt að kvíði eftir fæðingu og afleiðingar hans hefur ekki 

verið nærri því jafn mikið rannsakaður og fæðingarþunglyndi þrátt fyrir að vera algengt 

heilbrigðisvandamál nú í dag (Dennis o.fl., 2017). Rannsóknir sem stuðst var við í samantektinni voru 

töluvert færri en höfundar vildu vegna þess hversu lítið kvíði eftir fæðingu hefur verið rannsakaður. Þar 

sem ekki er mikið til af rannsóknum um efni verkefnisins, einkum um úrræði við kvíða eftir fæðingu, var 

einnig stuðst við fræðilegar samantektir.  

Helstu takmarkanir þessarar fræðilegu samantektar eru umfangið og aðgengi að viðeigandi 

rannsóknarefni. Takmarka þurfti umfjöllunarefnið við ákveðna þætti og niðurstöður í samræmi við það. 

Í upphafi verkefnisins var meginmarkmiðið að fjalla um kvíða og aðlögun að foreldrahlutverkinu, bæði 

hjá móður og föður. Bæði vegna umfangsins og aðgengis að rannsóknum sem miðar að báðum 

foreldrum voru niðurstöður að miklu leyti aðeins að endurspegla kvíða móður og hvaða afleiðingar hann 

hefur. Einnig var markmiðið að fjalla um afleiðingar kvíða á barn, tengslamyndun og parasambandið. 

Rannsóknir um afleiðingar á barn eru margar, ólíkar og efnið víðtækt en lítið er af rannsóknum um 

afleiðingar kvíða á parasambandið hjá nýbökuðum foreldrum.  

Styrkleikar verkefnisins eru að leitað var í tiltölulega mörgum, viðurkenndum gagnagrunnum og 

notaðar voru ritrýndar greinar sem voru 10 ára eða yngri svo niðurstöður samantektarinnar eiga að varpa 

ljósi á raunstöðu og nýjustu þekkingu. Rannsóknirnar sem notaðar voru við gerð verkefnisins eru frá 

löndum sem hafa líka menningu og Ísland svo yfirfæra mætti þær niðurstöður á íslenskar mæður. Þær 

rannsóknir sem voru skoðaðar við gerð samantektarinnar voru nokkuð samstiga um afleiðingar kvíða. 

Þessi fræðilega samantekt gæti nýst vel fyrir heilbrigðisstarfsfólk sem sinnir nýbökuðum foreldrum og 

jafnvel nýst foreldrunum sjálfum.  

Veikleikar verkefnisins eru að leitað var að heimildum yfir stutt tímabil, fjöldi tungumála var 

takmarkaður og ekki voru notaðar íslenskar rannsóknir, þar sem þær eru ekki til um þetta efni. Heimildir 

voru mögulega færri vegna þess hversu lítið kvíði eftir fæðingu hefur verið rannsakaður. Áætla má að 

það gæti stafað af því að þunglyndi er viðurkenndara geðheilbrigðisvandamál eftir fæðingu og 

auðveldara í mælingu og greiningu (Wardrop og Popadiuk, 2013). 
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Ályktanir  

Við teljum, að rannsóknarspurningunum hafi verið svarað og markmiðum verkefnisins náð að mestu 

leyti. Það, sem við teljum að ekki hafi náðst, er niðurstöður rannsókna um aðlögun feðra að 

foreldrahlutverkinu og afleiðingar þess að faðir sé með kvíða. Það má rekja til þess að ekki eru til nægar 

rannsóknir um það efni.  

Ef bornar eru saman rannsóknarniðurstöður í verkefninu eru þær sammála um að kvíði eftir fæðingu 

getur haft neikvæð áhrif á aðlögun að foreldrahlutverkinu, parsambandið, barnið, tengslamyndun og 

brjóstagjöf. Við gerð verkefnisins sjáum við að rannsóknir eru sammála um hversu mikilvægt sé að 

þekkja þá áhættuþætti sem geta aukið líkur á kvíða eftir fæðingu barns og hvað stuðningur í 

heilbrigðiskerfinu skiptir miklu máli, þá sérstaklega skimun og snemmgreining. Hafi heilbrigðisstarfsfólk 

sem sinnir þessu hópi þá þekkingu sem þarf gætu afleiðingarnar af kvíða foreldra orðið minni og varið 

skemur. HAM og viðbótarmeðferðir eins og slökun og jóga er eitthvað sem allir hjúkrunarfræðingar innan 

heilbrigðiskerfisins ættu að kunna til að nýta á þennan hóp, því sýnt hefur verið fram á að konur kjósi 

fremur meðferð án lyfja ef kostur er. Eftir gerð verkefnisins þætti okkur mikilvægt að gera íslenskar 

rannsóknir um kvíða og aðlögun að foreldrahlutverkinu og einnig hvernig foreldrum með kvíða finnst 

stuðningur heilbrigðiskerfisins hérlendis vera, þar sem engar rannsóknir eru til um það efni. Okkur þætti 

einnig vert að rannsaka frekar áhrif samfélagsmiðla á kvíða eftir fæðingu þar sem svo virðist vera sem 

áhrifin séu neikvæð.  

Hér á landi er það mæðraverndin sem sér um skimun á andlegri líðan á meðgöngu og svo ung- og 

smábarnaverndin eftir fæðingu. Aðallega er notast við EPDS og GAD-7 kvarða við þá skimun. Við sáum 

í mörgum erlendum rannsóknum að notaður er STAI kvarðinn (Spielberger State-Trait Anxiety Inventory) 

og virtist hann hjálplegur í greiningu kvíða eftir fæðingu og sýna fram á marktækar niðurstöður. Okkur 

þætti vert að notast við hann við skimun á kvíða eftir fæðingu hérlendis. Bæta mætti þjónustu í  

mæðra-, ung- og smábarnavernd með því að skima ekki einungis mæður fyrir kvíða, heldur einnig feður 

þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á að feður finna einnig fyrir kvíða í nýja hlutverkinu. Flestar rannsóknir 

fjalla einungis um skimun hjá nýbökuðum mæðrum. Ásamt því að skima feður meira fyrir kvíða mætti 

rannsaka árangur af skimuninni hjá verðandi og nýbökuðum feðrum til þess að fá betri upplýsingar um 

þeirra geðheilbrigði tengt föðurhlutverkinu. Okkar mat er að það þyrfti að þróa aukna þjónustu fyrir 

þennan hóp foreldra með kvíða eftir fæðingu. Til eru góðar faglegar leiðbeiningar um afleiðingar kvíða 

og úrræði sem bjóðast á innri vef Landspítalans. Heilbrigðisstarfsfólk sem sinnir nýbökuðum foreldrum 

gæti nýtt sér þessar leiðbeiningar til að bæta líðan foreldra en jafnvel mætti uppfæra leiðbeiningarnar 

og sníða þær að kvíða eftir fæðingu. Svo er önnur hugmynd að þróa þrepaþjónustu sem heldur utan um 

þessa foreldra. Vert er að hafa í huga að parasambönd innihalda ekki alltaf móður og föður, heldur geta 

verið tvær mæður eða jafnvel tveir feður. Áhugavert væri að gera rannsóknir á kvíða og aðlögun að 

foreldrahlutverkinu með tilliti til ólíkra fjölskylduforma. 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1: EPDS (Edinburgh Postnatal Depression) 
Edinborgarkvarðinn 
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Fylgiskjal 2: GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder 7 item scale) almennur 
kvíðaröskunarkvarði 

 

 

 


