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Útdráttur 

Niðurstöður íslenskra og erlendra rannsókna virðast benda til þess að andleg 
vanlíðan vegna þunglyndis og kvíða bæði á meðgöngu og eftir fæðingu sé það 
algeng að hún teljist vera lýðheilsuvandamál sem sé jafn algeng á Íslandi og í 
öðrum vestrænum löndum. Rannsóknir sýna að andleg vanlíðan kvenna getur 
haft neikvæð áhrif á líkamlega, tilfinningalega og vitsmunalegan þroska 
barnsins og á fjölskylduna alla. Hugræn atferlismeðferð (HAM) er árangursrík 
samtalsmeðferð sem hægt er að veita konum með andlega vanlíðan og kvíða. 
Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna reynslu kvenna af HAM sem á 
heilsugæslunni var veitt konum með andlega vanlíðan og athuga hvaða áhrif 
meðferðin hafði á líðan þeirra. Rannsóknaraðferðin var Vancouverskólinn í 
fyrirbærafræði sem er eigindleg aðferðafræði sem hægt er að nýta til að ná fram 
markmiðum um bætta heilbrigðisþjónustu. Þátttakendur voru átta konur á 
aldrinum 26-47 ára. Þær voru valdar með tilgangsúrtaki en skilyrði fyrir 
þátttöku var að tala íslensku, eiga börn, vera ólétt eða að vera að glíma við 
andlega vanlíðan, þátttakendur þurftu að hafa lokið sex vikna hópnámskeiði í 
hugrænni atferlismeðferð á heilsugæslu. Tekin voru einstaklingsviðtöl, 
samtölin voru hljóðrituð og síðan þemagreind. Niðurstöður rannsóknarinnar 
gefa vísbendingu um að upplifun kvenna eftir HAM námskeiðið á heilsugæslu 
sé góð og flestar lýsa jákvæðri upplifun við að ná tökum á kvíðanum og láta 
hann ekki stjórna sér sem er yfirþema rannsóknarinnar. Konurnar voru að 
reyna að gera það besta úr sínum aðstæðum og þær áttu það sameiginlegt að 
leita sér aðstoðar til að reyna að ná tökum á lífinu og láta sér líða betur. Þær 
voru margar að ná meiri stjórn á huganum og líkamanum. Í 
rannsóknarniðurstöðum kom einnig fram að flest allar konurnar kölluðu eftir 
auknum stuðningi heilbrigðisstarfsfólks.  Niðurstöðurnar sýndu að HAM 
hvatti konurnar til að grípa til ýmissa bjargráða dags daglega til að bæta líðan 
sína, margar styrktust, fóru að vinna í sjálfri sér með jákvæðum hætti og urðu 
félagslega virkari. 
Lykilorð: HAM, reynsla, kvenna, andleg vanlíðan, fæðingarþunglyndi, kvíði, 
heilsugæsla, eigindlegar rannsóknir. 

 



 

Abstract 

 
The results of foreign and Icelandic studies indicate that mental distress due to 
depression and anxiety during pregnancy and after birth is common public 
health problem, and it is considered as common in Iceland as in other Western 
countries. Research shows that maternal mental distress can negatively affect 
the physical, emotional, and intellectual development of the child and the 
whole family. Cognitive behavioral therapy (CBT) is an effective 
conversational therapy that can be used for women with mental distress and 
anxiety. The purpose of this study was to explore the experiences of women 
with CBT provided by a local health clinic and the impact on women's mental 
well-being. The research method was developed by the Vancouver School of 
phenomenology, which is a qualitative research method, and the purpose is to 
improve services such as healthcare. The participants were eight Icelandic 
women aged 26-47 years. They were selected with purposeful sampling. To 
participate in  the study the  the women had to speak Icelandic, have children, 
be pregnant, are dealing with mental distress and have completed a six-week 
group course in CBT in the health clinic. Their data was collected with 
individual interviews, the conversations were recorded and then evaluated by 
their theme. The results of the study indicate the women's experience after the  
CBT course is good and most describe a positive experience in coping with 
anxiety and not letting the anxiety control them, which is the main theme of 
the study. Many of the women gained more control over their mind and body. 
The study results showed that most of the women called for increased support 
and follow-up from healthcare professionals and the health clinic. The results 
showed that CBT motivated the women to take various daily action to improve 
their well-being, many gained more self-control and began to work on self-
improvement and became more socially active. 
 
Key words: CBT, experience, women, mental distress, post-pregnancy 
disorder, anxiety, primary health clinic, qualitative research 
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Þakkir 

 
Konurnar sem tóku þátt í rannsókninnni fá hrós og þakklæti fyrir að koma og 
deila persónulegri reynslu sinni með mér, því án þeirra hefði rannsóknin ekki 
verið möguleg. 
Ég vil þakka aðalleiðbeinandanum mínum dr. Sigfríði Ingu Karlsdóttur fyrir 
góða leiðsögn og hvatningu í þessu rannsóknarferðalagi og einnig 
meðleiðbeinandanum mínum dr. Sigríði Síu Jónsdóttir fyrir yfirlestur og góð 
ráð. 
Ég vil líka þakka fjölskyldunni minni fyrir aðstoðina og þolinmæðina á 
meðan ég var í náminu og að skrifa ritgerðina, dætrunum mínum Dagrúnu 
Birtu og Rannveigu Þóru og yndislega eiginmanninum mínum Karli Rúnari 
Þórssyni fyrir að lesa yfir ritgerðina og koma með góðar ábendingar.  
Vinnuveitendum vil ég þakka fyrir stuðninginn og vinnufélögum fyrir 
stuðninginn og þolinmæðina.  
Fagdeild heilsugæsluhjúkrunarfræðinga þakka ég fyrir stuðninginn. 
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Inngangur 

Í þessum kafla verður fjallað um bakgrunn, tilgang, rannsóknarspurningu og 
vísindalegt gildi rannsóknarinnar, þá eru helstu hugtök skilgreind og farið yfir 
takmarkanir rannsóknarinnar og heimildaleit. Að lokum beinist umfjöllunin að 
fræðilegum bakgrunni andlegra vanlíðunar, fæðingarþunglyndi, kvíða og 
áhyggjum sem konur glíma við á meðgöngu og eftir fæðingu.  
 

Bakgrunnur rannsóknar  

Niðurstöður erlendra og íslenskra rannsókna benda til þess að vanlíðan vegna 
kvíða og þunglyndis á meðgöngu og eftir fæðingu sé mjög algeng og hægt er 
að tala um lýðheilsuvanda sem sé jafn algengur á Íslandi og í öðrum vestrænum 
löndum (Marga Thome, 2009). Í niðurstöðum gagna frá CDC (Center for 
Disease Contol) kemur fram að tíðni fæðingarþunglyndis hjá bandarískum 
mæðrum er 11.5-17% (Ko, 2017). Rannsóknir sýna að 9-20% kvenna finna 
fyrir miklum einkennum þunglyndis og margar konur finna bæði fyrir kvíða 
og þunglyndi (NICE, 2014). Nýleg rannsókn um vanlíðan eftir fæðingu sýndi 
að auk þunglyndiseinkenna upplifðu konurnar streitu, þreytu, pirring og 
svefnleysi (Wilson o.fl., 2019). 
 Rannsókn Stein o.fl., (2012) sýndi að mæður sem eru að glíma við kvíða 
og þunglyndi eru með miklar áhyggjur og hafa minni einbeitingu sem getur 
haft neikvæð áhrif á samskipti og tengslamyndun þeirra við barnið sitt. Í breski 
rannsókn frá árinu 2016 kom fram að það er áhyggjuefni að mæðrum og 
fjölskyldum sem þurfa mikinn andlegan stuðning heilbrigðisstarfsfólks er að 
fjölga og biðlistar að lengjast eftir geðheilbrigðisþjónustu (Cummings og 
Whittake, 2016). Það kom fram í fræðilegri samantekt sem framkvæmd var í 
Bretlandi að meiri áhersla var lögð á börnin en líðan móður og 
heilbrigðisstarfsmönnum skorti færni til að takast á við sálfræðilegar þarfir 
skjólstæðinga sinna (Megnin-Viggars, Symington, Howard og Pilling, 2015). 
Bresk rannsókn sýndi að líðan mæðra fær minni tíma hjá hjúkrunarfræðingum 
því að stuðningurinn beinist meira að líðan barnsins en heilsu móður eftir 
fæðingu. Samfélagsmiðlar hafa líka mikil áhrif á andlega líðan mæðra, 
miðlarnir senda áhrifarík og mótandi skilaboð og upplýsingar um það hvernig 
fullkomin móðir á að vera. Hún á að geta gert margt, eins og sjá um barnið sitt, 
vera húsmóðir, eiginkona, sinna sjálfri sér og áhugamálum sínum, vinna í 
starfsframanum og líta vel út, vera ofurkona. Þessar miklu kröfur og sterku 
skilaboð í orðræðu samfélagsins geta valdið óöryggi og aukið á sálrænan kvíða 
og vanlíðan hjá mæðrum í dag (Borglin, Hentzel og Bohman, 2015). Í rannsókn 
Wardrop og Popadiuk (2013) kemur fram að þessar auknu kröfur og væntingar 
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um móðurhlutverkið geti líklega leitt til tilfinninga eins og gremju, vonbrigða 
og aukið á kvíða hjá mæðrum. Fleiri rannsóknir til dæmis rannsókn George, 
Luz, Tychey, Thilly og Spitz (2013) sýna að kvíði fyrir og eftir fæðingu er 
mikið heilsufarsvandamál og hefur áhrif á aðlögunarhæfni móðurinnar og 
þættir eins og afneitun og sjálfsásakanir er einkenni eða afleiðing sem fram 
kemur hjá mæðrum þegar þær takast á við streitu.  
 Rannsóknir sýna að HAM er ein árangursríkasta meðferðin í dag við 
kvíða og þunglyndi (Heilsugæslan, e.d.) og NICE leiðbeiningarnar mæla með 
HAM sem fyrstu meðferð við kvíðaröskunun og þunglyndi (NICE, 2014). Á 
Íslandi hefur ekki verið gerð eigindleg rannsókn á heilsugæslunni um reynslu 
kvenna með andlega vanlíðan af þeirri hugrænu atferlismeðferð sem 
heilsugæslan veitir. Markmið með megindlegri rannsókn Hafrúnar 
Kristjánsdóttur (2007) var að athuga hvort hugræn atferlishópmeðferð við 
þunglynd og kvíða myndi gagnast skjólstæðingum heilsugæslunnar, 
sérstaklega þeim sem sýna væg til miðlungs alvarleg einkenni þunglyndis og 
kvíða. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að meðferðin sé gagnleg og hjálpleg. 
Svipaða niðurstöðu er að finna í nýlegri rannsókn Hafrúnar en þar kom fram 
að stutt HAM meðferð sé áhrifamikil bæði fyrir kvíðaröskun og þunglyndi. 
Mælingar á kvíða og þunglyndi lækkuðu hjá skjólstæðingunum sem luku 
HAM meðferðinni óháð hvort þeir voru með eina eða fleiri sjúkdómsgreiningu 
(Hafrún Kristjánsdóttir o.fl., 2016). Það hefur komið fram að margar konur 
finna bæði fyrir kvíða og þunglyndi á meðgöngu og eftir fæðingu og einnig 
geta þær upplifðað streitu, þreytu, pirring og svefnleysi og það getur haft áhrif 
á tengslamyndun þeirra við barnið sitt. Rannsóknir sýna að HAM er ein 
árangursríkasta meðferðin í dag við kvíða og þunglyndi. 

Tilgangur og rannsóknarspurningin 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna reynslu kvenna af hugrænni 
atferlishópmeðferð sem á heilsugæslunni er veitt konum með andlega vanlíðan 
og rannsaka hvaða áhrif meðferðin hefur á líðan þeirra. Rannsóknarspurningin 
er: Hver er reynsla kvenna með andlega vanlíðan af hugrænni 
atferlishópmeðferð sem veitt er á heilsugæslu? 

Vísindalegt gildi 

Niðurstöður rannsókna benda til þess að vanlíðan vegna kvíða og þunglyndis 
á meðgöngu og eftir fæðingu sé það algeng að hún telst vera lýðheilsuvandi 
sem hefur áhrif á aðlögunarhæfni móðurinnar. Það er áhyggjuefni ef  mæðrum 
og fjölskyldum sem þurfa mikinn andlegan stuðning heilbrigðisstarfsfólks er 
að fjölga og biðlistar lengjast eftir geðheilbrigðisþjónustu. Þess vegna er 
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mikilvægt að rannsaka árangur og gildi hugrænnar atferlismeðferðar sem 
hópmeðferðar fyrir mæður og konur með andlega vanlíðan eins og þunglyndi 
eða kvíða. Þannig skapast þekking og skilningur á reynsluheimi þeirra og með 
aukinni þekkingu starfsfólks í heilsugæslunni aukast líkurnar á því að konurnar 
fái viðeigandi meðferð. 

Skilgreining helstu hugtaka 

Andleg vanlíðan. Andleg vanlíðan getur komið fram á meðgöngu og getur 
líka þróast ári eftir fæðingu barns. Vanlíðan kvenna getur bæði lýst sér sem 
þunglyndi, streita, kvíði og þreyta sem eru algeng geðræn vandamál (Thome 
og Arnardóttir, 2013). 
Fæðingarþunglyndi. Hægt er að lýsa fæðingarþunglyndi sem langvinnri 
geðlægð sem getur komið eftir  barnsburð (Linda Bára Lýðsdóttir, Halldóra 
Ólafsdóttir og Jón Friðrik Sigurðsson, 2008) og það byrjar oftast 4 vikum eftir 
fæðingu en getur einnig hafist síðar, eða hvenær sem er á fyrsta ári barnsins 
(Kerstis o.fl., 2016). Fæðingarþunglyndi er skilgreint eins og þunglyndi 
almennt og getur haft áhrif á konur fyrsta árið eftir barnsburð og getur verið 
vægt eða alvarlegt. Einkenni fæðingarþunglyndis eru ekki frábrugðin 
einkennum þunglyndis á meðgöngu eða öðrum tímum í lífi einstaklinga, nema 
að eini munurinn er nærvera barnsins og möguleikinn á því að hugsanir mæðra, 
áhyggjur og erfiðleikar snúi að barninu (Robertson, 2010).  
Áhyggjur og kvíði. Áhyggjur eiga sér stað í huganum það getur verið 
eðlilegt að hafa áhyggjur en ef þær standa lengi yfir eða í marga daga og hafa 
áhrif á daglegt líf þá eru þær orðnar að vandamáli. Kvíði er tilfinning sem 
flestir þekkja og finna einhverntímann fyrir og kvíði er töluvert líkamlegur í 
eðli sínu og hann er okkur bæði lífsnauðsynlegur og hjálplegur (Pétur 
Tyrfingsson og Agnes Agnarsdóttir, 2011; Sóley D. Davíðsdóttir, 2014). 
Almenn kvíðaröskun. Kvíði sem er farinn að ræsast ítrekað og valda fólki 
hugarangri og trufla daglegt líf, má líta á sem kvíðaröskun. Almenn 
kvíðaröskun einkennist af síendurteknum áhyggjum af ýmsum málefnum og 
hlutum sem er fólki mikilvægt, langvarandi óeðlileg spenna, kvíðatilfinning og 
forðun. (Pétur Tyrfingsson og Agnes Agnarsdóttir, 2011; Sóley D. 
Davíðsdóttir, 2014). 
Hugræn atferlismeðferð. Hugræn atferlismeðferð (HAM) (CBT- cognitive 
behavior therapy) er samtals og sálfræðimeðferð sem hægt er að nota hjá 
konum með andlega vanlíðan. Í meðferðinni eru þeim kenndar aðferðir sem 
eiga að hjálpa þeim að átta sig á eigin hugsunum, tilfinningum, líkamlegum 
viðbrögðum, hegðun. Farið er yfir hvernig hægt er að breyta neikvæðum 
hugsunum og finna lausnir á vandamálum þannig að aðstæður hafi minni áhrif 
á skap og líðan (Magnús B. Sighvatsson, Hafrún Kristjánsdóttir, Engilbert 
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Sigurðsson og Jón F. Sigurðsson, 2011; Pétur Tyrfingsson og Agnes 
Agnarsdóttir, 2011; Robertson, 2010; Westbrook, Kennerley og Kirk, 2007). 

Takmarkanir rannsóknar 

Niðurstöðurnar eru byggðar á upplifun og reynslu átta kvenna og þess vegna 
þarf að fara varlega með að alhæfa eða yfirfæra niðurstöðurnar yfir á aðra en 
þátttakendur rannsóknarinnar. Einnig er það takmörkun rannsóknarinnar að 
rannsakandi er ekki mjög vanur að taka rannsóknarviðtöl og greina þemur og 
gögn. Annar rannsakandi með aðra reynslu myndi kannski nálgast efnið 
öðruvísi og fá aðrar niðurstöður. 

Heimildaleit 

Heimildaleit fór fram á tímabilinu janúar til maí 2018 og síðan aftur í 
september til nóvember 2019. Helstu leitarorðin sem stuðst var við í 
heimildarleitinni voru: HAM (CBT), reynsla (experience), konur (women), 
andleg vanlíðan (mental distress), þunglyndi (depression), kvíði (anxiety), 
heilsugæsla (primary care), eigindlegar rannsóknir (qualitative research).   
Leitað var eftir heimildum á eftirfarandi leitarvélum: Googlescholar.is, Web 
of Science og ProQuest. 
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Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um andlega vanlíðan, fæðingarþunglyndi, kvíða, 
áhyggjur og kvíðaröskun hjá konum og kvíða á meðgöngu og líka eftir 
fæðingu. Andleg vanlíðan kvenna á meðgöngu og eftir fæðingu eru algeng 
geðræn vandamál og geta lýst sér sem þreyta, streita, kvíði eða þunglyndi. 
Þessi vanlíðan getur haft neikvæð áhrif á daglegt líf og lífsgæði kvenna og 
einnig neikvæð áhrif á heilsu og þroska barnsins eftir fæðingu. Það er 
mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk þekki einkenni meðgöngu- og 
fæðingarþunglyndis, kvíða og streitu. Ef konur finna fyrir vanlíðan er 
mikilvægt að þær viti af því að þær geta rætt við ljósmóður í mæðravernd, 
hjúkrunarfræðinga í ungbarnavernd og heimilislækna. Hugræn atferlismeðferð 
(HAM) er samtalsmeðferð sem hægt er að veita konum með andlega vanlíðan 
og mikilvægt er að bjóða þeim þetta úrræði á heilsugæslunni. 

Andleg vanlíðan 

Að eignast barn er yndisleg reynsla fyrir marga foreldra sem finna fyrir gleði, 
hamingju og eftirvæntingu. Þegar kona verður ólétt hefst ferli sem getur breytt 
mörgu í hennar lífi og fjölskyldunnar. Móðirin þarf að forgangsraða og breyta 
og endurmeta mörgu hjá sér eins og gildum, tengslum, stöðu og markmiðum í 
lífinu. Barnið fæðist og móðirin lærir að annast það, huggar, leikur við barnið 
og lærir að elska þetta barn sem nú hefur bæst inn í líf hennar (Sæunn 
Kjartansdóttir, 2009). Nýbakaðar mæður geta glímt við væga andlega vanlíðan 
eða kvíða eftir fæðingu. Andleg vanlíðan eftir barnsburð getur verið merki um 
að aðlögun að móðurhlutverkinu hafi ekki tekist (Eygló Ingadóttur, 2002) og 
vanlíðan mæðra getur bæði verið þunglyndi, kvíði, streita, og þreyta sem getur 
leitt til andlegra og geðrænna vandamála (Thome og Arnardóttir, 2013). Það 
er talið að um 10-15% kvenna séu að glíma við andlega vanlíðan á meðgöngu 
og íslensk rannsókn sýndi að um 14% kvenna lýsa endurteknum 
þunglyndiseinkennum þremur mánuðum eftir fæðingu (Marga Thome, 2009; 
Thome, Örlygsdóttir og Elvarsson, 2012). Auk þess finnur fimmta hver móðir 
fyrir mikilli streitu í foreldrahlutverkinu (Marga Thome, 2009) og það er 
algengt að konum líði illa andlega eftir fæðingu án þess að um 
fæðingarþunglyndi sé að ræða, hafa konurnar fundið fyrir kvíða, streitu og 
þreytu (Kertis o.fl., 2016). 
 Í rannsókn Nagle og Farrelly (2018) kom fram hjá konunum að 
upplifunin á meðgöngunni á að vera ánægjuleg og að þetta er 
tilfinningarþrungin tími hjá konum sem eru með andlega vanlíðan. 
Heilbrigðisstarfsfólk þarf að spyrja um andlega líðan kvenna en hindranirnar 
sem starfsfólkið nefnir er vinnuálag, skortur á tíma og á skýrum leiðum, 
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þekkingu og færni í tengslum við andlega líðan mæðra (Higgins o.fl., 2018; 
Nagle og Farrelly, 2018). Mikilvægt er að bera kennsl á heilsu mæðra því þetta 
er viðkvæmur tími bæði fyrir og eftir fæðingu. Það verða líka miklar 
líkamlegar breytingar hjá konum s.s. á líkamsþyngd, vökvajafnvægi og 
hormónabreytingar (Brummelte og Galea, 2016). Eigindleg rannsókn frá 
Ástralíu (2012) fjallaði um reynslu  hjúkrunarfræðinga sem sinna mæðrum 
með andlega vanlíðan og þar kom fram að það getur verið erfitt og flókið að 
bera kennsl á vanlíðan hjá þeim því að nýbakaðir foreldrar eru oft að upplifa 
sambærileg einkenni þegar þeir eru að aðlagast nýja foreldrahlutverkinu. 
Hjúkrunarfræðingar þurfa að þekkja einkenni og hegðun sem mæður geta sýnt 
ef þær eru þreyttar vegna svefnleysis, eins og litla einbeitingu og augnsamband 
og þær virðast vélrænar við að sinna barni sínu. Tíðar heimsóknir eða símtöl 
til heilsugæslunnar geta einnig gefið vísbendingu um að eitthvað sé að.  
Hjúkrunarfræðingarnir ræddu um hvað samtalið er mikilvægt við mæðurnar 
því þær gefa sjálfri sér oft ekki tíma til að hugsa um sig og að hafa í huga að 
þær geta falið eða neitað einkennum. Allt eru þetta mikilvægar vísbendingar 
um andlega vanlíðan (Rush, 2012). 
 Andleg líðan kvenna getur breyst á meðgöngunni og líka eftir 
fæðinguna. Fyrstu dagana eftir fæðingu geta mæður fundið fyrir miklum 
tilfinningasveiflum og sængurkvennagrátur getur komið fram eftir barnsburð 
en það er ástand sem getur komið fram á öðrum eða þriðja degi eftir fæðingu 
hjá 40 - 80% kvenna. Það getur náð hámarki í kringum fimmta dag, algeng 
einkenni sængurkvennagráts geta verið svefnleysi og grátköst en líka aukinn 
kvíði og minni einbeiting. Mikilvægt er að vera á varðbergi ef að einkenni 
sængurkvennagráts standa yfir í tvær vikur eða lengur því mörkin á milli geta 
verið óljós (Linda Bára Lýðsdóttir o.fl., 2008). Í klínísku NICE (2019) 
leiðbeiningunum kemur fram að mikilvægt sé að veita konum fræðslu um 
eðlilegar breytingar á tilfinningum og líðan eftir fæðingu sem lagast oft á 10-
14 dögum. 

Fæðingarþunglyndi 

Það er mikilvægt að meðhöndla og greina fæðingarþunglyndi og tryggja að 
mæður fái viðeigandi meðferð og stuðning til að þær geti átt ánægjulega stund 
með nýfæddu barninu sínu. Því þessi tími að eignast barn er sérstakur sem 
kemur ekki aftur og mæðrum á ekki að þurfa að líða illa á þessum tímamótum. 
(Rush, 2012). Staðreyndin í dag er oft sú að þrátt fyrir tíð samskipti kvenna og 
heilbrigðisstarfsfólks bæði á meðgöngu og eftir fæðingu, þá eru mörg tilvik 
fæðingarþunglyndis ekki skilgreind, greind eða meðhöndluð. Þetta á sér stað í 
heilbrigðiskerfinu, þrátt fyrir þá staðreynd sem að rannóknir hafa sýnt fram á 
að andleg vanlíðan mæðra eins og fæðingarþunglyndi getur hugsanlega haft 
neikvæð líkamleg, tilfinningaleg og vitsmunaleg áhrif á þroska barnsins og á 
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fjölskylduna alla (Borglin o.fl., 2015; Glasser, Appel, Meiraz og Kaplanlaus, 
2013; Kerstis o.fl., 2016; O‘Higgins o.fl., 2013). Lýsa má þessum vágesti 
fæðingarþunglyndi sem langvinnri geðlægð sem getur komið eftir 
meðgönguna (Linda Bára Lýðsdóttir o.fl., 2008) og byrjar oftast fjórum vikum 
eftir fæðingu en getur einnig hafist síðar, eða hvenær sem er á fyrsta ári 
barnsins (Kerstis o.fl., 2016). Fæðingarþunglyndi er skilgreint eins og 
þunglyndi almennt og það getur haft áhrif á konur fyrsta árið eftir barnsburð 
og getur verið vægt eða alvarlegt. Einkenni fæðingarþunglyndis eru ekki 
frábrugðin einkennum þunglyndis á meðgöngu eða öðrum tímum í lífi 
einstaklinga nema að eini munurinn er nærvera barnsins og möguleikinn á því 
að hugsanir mæðra, áhyggjur og erfiðleikar snúi að barninu (Robertson, 2010). 
Einkenni móður eru margvísleg s.s sektarkennd, einangrun, skert sjálfmynd, 
örvænting/ótti, orkuleysi/einbeitingaskortur, minnkuð kynhvöt, þráhyggja, 
sjálfvígshugsanir (Kerstis o.fl., 2016) reiði, grátur, svefnleysi og áhugaleysi á 
barninu  (Linda Bára Lýðsdóttir o.fl., 2008). Áhættuþættir hjá móður eru til 
dæmis fyrri saga um þunglyndi, sængurkvennagrátur, streita og streituvaldandi 
lífsreynsla, áföll, erfiðleikar í hjóna- eða parasambandi, skortur á félagslegum 
stuðningi og erfið skapgerð nýburans (Eygló Ingadóttur, 2002; Linda Bára 
Lýðsdóttir o.fl., 2008; Kerstis o.fl., 2016). Ekki hafa rannsóknir geta sagt til 
um neina sérstaka orsök fyrir vanlíðaninni en móðurhlutverkið, 
hjónabandserfiðleikar og félagsleg vandamál skipta máli. Mæður með til 
dæmis litla menntun og einstæðar mæður eru líklegri en aðrar mæður að 
upplifa hærri tíðni þunglyndiseinkenna (Borglin o.fl., 2015; Eygló Ingadóttir, 
2002; O‘Higgins o.fl., 2013). 
 Þegar horft er til niðurstöðu eigindlegrar rannsóknar sem gerð var hjá 
konum með fæðingarþunglyndi kom fram að þær upplifðu einangrun og 
einmanaleika og að fólk áttaði sig ekki á því hvað þær voru að upplifa. Talið 
er að félagslegur stuðningur frá fjölskyldu og vinum sé verndandi þáttur gegn 
þróun þunglyndis og einnig má ætla að sjálfstraust, þolinmæði og 
tilfinningalegt jafnvægi geti dregið úr streitu á meðgöngu. Félagslegur 
stuðningur getur komið frá maka, fjölskyldu, vinum eða samstarfsmönnum. 
Konur sem hafa gott sjálftraust, fá góðan félagslegan stuðning og eru í 
tilfinningalegu jafnvægi geta upplifað færri vandamál og betri líðan á 
meðgöngu. (Robertson o.fl., 2004).  
 Geðrof er sjaldgæft en er mjög alvarlegt og ein til tvær af hverjum 1000 
konum eftir barnsburð geta orðið veikar af geðrofi. Geðlægð eða örlyndi eru 
einkenni sem geta fylgt geðrofi en allt að tveir þriðju kvenna sem verða veikar 
hafa fengið einkenni innan tveggja vikna frá fæðingu. Alvarleg einkenni sem 
geta komið fram eru vitsmunatruflanir, miklar geðsveiflur og í alvarlegustu 
tilfellunum getur móðirin valdið bæði sjálfri sér og barninu skaða (Linda Bára 
Lýðsdóttir o.fl., 2008). 
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 Í næstu tveim köflum verður athyglinni beint að kvíða og kvíðaröskun 
og rannsóknir sýna að kvíði tengist oft þunglyndi hjá konum á meðgöngu og 
eftir fæðingu, svo virðist sem kvíði sé að verða algengari en þunglyndi. 

Kvíði, áhyggjur og almenn kvíðaröskun 

Það sem getur valdið fólki áhyggjum er til dæmis ný reynsla eins og fæðing 
barns. Áhyggjur eiga sér stað í huganum, það getur verið eðlilegt að hafa 
áhyggjur en ef þær standa lengi yfir eða í marga daga og hafa áhrif á daglegt 
líf þá eru þær orðnar vandamál. Kvíði er tilfinning sem flestir þekkja og finna 
einhverntímann fyrir og kvíði er talsvert líkamlegur í eðli sínu. Hann er 
lífeðlislegt viðbragð sem ræsist þegar manneskja stendur frammi fyrir 
einhverju ógnvekjandi, krefjandi verkefnum eða dregur þá ályktun að eitthvað 
hræðilegt sé að gerast. Kvíðinn er okkur bæði lífsnauðsynlegur og hjálplegur 
en það er mismunandi hvaða einkennum fólk finnur fyrir til dæmis 
meltingarfæratruflunum, magaverk, auknum hjartslætti, hraðari öndun, 
munnþurrk, svima, svita, eða skálfta. Þegar kvíðinn ræsist ítrekað og veldur 
fólki hugarangri og truflar daglegt líf, má líta á það sem kvíðaröskun (Pétur 
Tyrfingsson og Agnes Agnarsdóttir, 2011; Sóley D. Davíðsdóttir, 2014).  
 Almenn kvíðaröskun – GAD (general anxiety disorder) er algengasta 
kvíðaröskunin, hún getur byrjað í barnæsku og er algengari hjá konum en 
körlum. Mikilvægt er að átta sig á hvað það er sem er að valda kvíðanum til að 
ná bata en forðun er algengt einkenni (Craske og Stein, 2016). Almenn 
kvíðaröskun einkennist einnig af þrálátum áhyggjum af ýmsum málefnum og 
hlutum sem er fólki mikilvægt og getur lýst sér sem langvarandi óeðlileg 
spenna og kvíðatilfinning. Þessu getur fylgt tilfinningaleg einkenni eins og 
pirringur, eirðarleysi, þreyta, einbeitingarerfiðleikar, vöðvaspenna og 
svefntruflanir (Pétur Tyrfingsson og Agnes Agnarsdóttir, 2011; Sóley D. 
Davíðsdóttir, 2014). 

Kvíði á meðgöngu og eftir fæðingu 

Kvíði er mjög algengur fyrir og eftir fæðingu og hann er meira viðurkenndur í 
samfélaginu í dag en samkvæmt rannsóknum greinast 12 til 23% kvenna með 
kvíðaeinkenni eftir fæðingu og tíðni kvíðaraskana á meðgöngu er frá 10 til 
16% (Dennis, Brown, Falah-Hassania, Marini og Vigod, 2017; Toler o.fl. 
2018; NICE, 2014). Mæður geta fundið fyrir kvíða, vanlíðan og minni virkni 
sem getur haft neikvæð áhrif á barnið (Goodman, Watson og Stubbs, 2016; 
Green o.fl., 2015). Þær geta upplifað spennu, miklar áhyggjur og geta átt í 
erfiðleikum með að einbeita sér. Hugsanir þeirra beinast að barninu og þær 
hafa sífelldar áhyggjur af því að eitthvað komi fyrir barnið sem leitt getur til 
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langvarandi kvíða sem hefur neikvæð áhrif á konuna, barnið og fjölskylduna. 
Einnig er það áhyggjuefni þegar horft er til þess að mikið álag og lítill 
stuðningur maka eru áhættuþættir og tengdust auknum kvíða eftir fæðingu og 
einnig tilfinningaleg streita við umönnun barna og lágt sjálfsmat kvenna 
(Dennis ofl., 2017). Enn fremur þættir eins og keisarafæðing og lítill svefn hjá 
móður og barni og heilsufarsvandamál hjá barninu. Allt hafði þetta áhrif á 
streitu, kvíða og þunglyndi hjá móður og hafði tilhneigingu til að vera 
viðvarandi hjá konum frá þriðja þriðjungi meðgöngu til 4-6 mánuðum eftir 
fæðingu (Clout og Brown, 2015). Athyglisverðar niðurstöður er einnig að finna 
í fræðilegri samantekt Field (2018) sem sýndi að ungar mæður og þær sem eru 
með meiri menntun eru kvíðnari og útivinnandi konur voru kvíðnari en 
heimavinnandi konur voru þunglyndari. 
 Nokkrar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar og verður hér vikið að 
þremur þeirra. Fyrsta má telja athyglisverða rannsókn Jonsdóttur og fleiri 
(2016) þar sem skimað var fyrir þunglyndi, kvíða og streitu með EPDS 
(Edinborgarþunglyndislistanum) og DASS lista (þunglyndi, kvíða og 
streitulisti). Í ljós kom andleg vanlíðan hjá 360 af 562 (36-54%) konum. Konur 
sem voru að glíma við andlega vanlíðan voru líklegri til að vera óánægðar í 
parasambandinu, fundu fyrir meiri streitu og voru kvíðnari. Þær voru einnig 
marktækt óánægðari með verkaskiptinguna á heimilinu og með umönnun 
barnanna. Eftirtektaverðar niðurstöður er ennfremur að finna í annarri íslenskri 
rannsókn. Um er að ræða langtímarannsókn um barnshafandi konur sem voru 
í fæðingarþjónustunni þar sem líka voru notaðir skimunarlistarnir EPDS og 
DASS.  Samtals skimuðust 153 konur jákvætt á 16 viku og stór hluti þeirra var 
með aðra geðröskun en þunglyndi. Alls voru 31.4% með þunglyndi og 24.2% 
af þeim skimuðust líka með kvíðaröskun. Hlutfall kvenna var 60% með 
kvíðaröskun og 36% með kvíðaröskun án þunglyndis en einungis 7% með 
þunglyndi en ekki kvíðaröskun. Niðurstöðurnar sýna hversu algengar 
kvíðaraskanir eru á meðgöngu (Lydsdottir o.fl., 2014). Loks er að nefna 
rannsókn frá árinu 2008 um kvíða og áhyggjur kvenna á meðgöngu.  Þar kom 
í ljós að konurnar í rannsókninni höfðu allar einhverjar áhyggjur tengdar 
meðgöngunni eða fæðingunni en áhyggjurnar voru misþungar og fáar höfðu 
áhrif á daglegt líf. Þær höfðu jafnframt áhyggjur eftir fæðinguna af daglegu lífi 
svo sem sambandi sínu við barnsföður, tengslamyndun við barnið sitt og 
fjárhagslegri stöðu sinni (Sigfríður Inga Karlsdóttir o.fl., 2008).  
 Þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt að kvíði eftir fæðingu hefur 
umfangsmikil áhrif á marga þætti eins og brjóstagjöf, samskipti móður og 
ungbarns, skapgerð, heilsu og andlegan þroska ungbarna, þá kemur á óvart að 
mjög fáar meðferðir hafa verið rannsakaðar (Field, 2018). Til að geta veitt 
konum árangursríkar meðferðir við kvíðaröskun eftir fæðingu skortir fleiri 
rannsóknir sem greina nákvæma tíðni, áhættuþætti og orsök eins og fram 
kemur í samantekt Goodman o.fl., (2016). Rannsóknir sem hafa verið 
framkvæmdar sýna árangur af því að hefja skimun á kvíða hjá konum eftir 
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fæðingu. Niðurstöðurnar varpa ljósi á algengi kvíða og mikilvægi þess að 
skima ekki bara fyrir þunglyndi heldur líka fyrir kvíða og nauðsyn þess að 
finna þessar konur og fylgja þeim eftir (Toler, Stapleton, Kertsburg, Callahan, 
Hastings-Tolsma, 2018). 
 Í næstu köflum verður fjallað um hugræna atferlismeðferð (HAM), 
stuðning heilbrigðisstarfsmanna í heilsugæslunni, rætt verður um HAM í 
heilsugæslunni. Í lok kaflans beinist umfjöllun að því hver reynslan sé af HAM 
með hliðsjón af eigindlegum rannsóknum þar sem könnuð var reynsla kvenna 
með andlega vanlíðan en skortur er á eigindlegum rannsóknum um 
sálfélagslega líðan kvenna. Það er reynsla höfundar að hjúkrunarfræðingar og 
ljósmæður á heilsugæslunni geta haft jákvæð og góð áhrif á konur með andlega 
vanlíðan í barneignarferlinu því þeir hitta fjölskylduna reglulega og geta veitt 
þeim stuðningsmeðferð eins og hugræna meðferð, virka hlustun og 
ráðleggingar.  

Hugræn atferlismeðferð - HAM 

Hugræn atferlismeðferð (HAM) (cbt- cognitive behavior therapy) er 
samtalsmeðferð sem hægt er að nota hjá konum með andlega vanlíðan. Í 
meðferðinni eru þeim kenndar aðferðir sem eiga að hjálpa þeim að átta sig á 
eigin hugsunum, tilfinningum, líkamlegum viðbrögðum, hegðun og hvernig 
hægt er að breyta mynstri neikvæðra hugsana og finna lausnir á vandamálum 
þannig að aðstæður hafi minni áhrif á skap og líðan (Magnús B. Sighvatsson, 
o.fl., 2011; Pétur Tyrfingsson og Agnes Agnarsdóttir, 2011; Robertson, 2010; 
Westbrook o.fl., 2007). HAM er sálfræðimeðferð sem er mest rannsökuð við 
vægu og miðlungs fæðingarþunglyndi (Scope, Leaviss, Kaltenthaler, o.fl. 
2013) og rannsóknir sýna að hún gagnast vel ef hún er notuð sem meðferð við 
kvíða og fæðingarþunglyndi (Pétur Tyrfingsson og Agnes Agnarsdóttir, 2011; 
Robertson, 2010; Westbrook o.fl., 2007) og hefur líka reynst vel við 
þunglyndis og kvíðaröskunum hjá fullorðnum (Magnús B. Sighvatsson o.fl., 
2011). 
 Tilraunarannsókn þar sem meðferðin var HAM hópnámskeið fyrir tíu 
konur með kvíða en þær voru annað hvort óléttar eða voru búnar að fæða. Þar 
kom í ljós marktæk tölfræðileg lækkun á kvíða- og þunglyndiseinkennum eftir 
sex vikna meðferð hjá konunum. Þátttakendum fannst meðferðin vera 
ásættanleg og jákvæð og hún hjálpar til við að vinna úr kvíða og margar vildu 
mæla með hópmeðferð. Niðurstöðurnar gefa vísbendingu um að HAM sé 
gagnleg fyrir konur sem eru að glíma kvíða og þunglyndi á meðgöngu og eftir 
fæðingu (Green, Haber, Frey, og McCabe, 2015). Hópnámskeið sem kallaðist 
jákvæð skref miðaði að því að hjálpa mæðrum sem þjást af andlegri vanlíðan 
eftir fæðingu en þær fengu aðstoð við að stjórna skapi sínu og hvernig þær eiga 
í samskiptum við barn sitt og nálgunin var aðferðafræði hugrænnar 
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atferlismeðferðar. Kvíði var aðalvandi þátttakanda og þunglyndi fylgdi líka 
með. Konurnar voru á aldrinum 16-40 ára og kláruðu 36 konur námskeiðið og 
niðurstöðurnar sýndu að þunglyndið minnkaði verulega og kvíðinn, þær fundu 
líka fyrir minni pirring eftir HAM hópmeðferðina (Marrs, 2013). Fræðileg 
samantekt Sockol (2015) sýndi einnig vísbendingar um að HAM meðferð er 
áhrifarík til að sinna og koma í veg fyrir þunglyndi fyrir og eftir fæðingu.  Fyrir 
konur með miðlungs eða vægt fæðingarþunglyndi leggja rannsóknir áherslu á 
meðferð eins og HAM sem hægt er að veita í hóp eða einstaklingsmiðaða 
(Stewart og Vigod, 2016). 
 Niðurstöður í íslenski yfirlitsgrein sína einnig að HAM er árangursrík 
meðferð við þunglyndis- og kvíðaröskunum og að árangurinn helst vel eftir að 
meðferðinni er lokið. Einnig kom fram að hópmeðferð getur verið jafn 
árangursrík og einstaklingsmeðferð. HAM er áranguríkari en aðrar 
sálfræðimeðferðir þegar horft er til langtímaáhrifa (Magnús B. Sighvatsson 
o.fl., 2011) og þá hefur HAM reynst árangursrík meðferð við kvíða. 
Rannsóknir hafa sýnt að HAM er jafn góð meðferð og lyfjameðferð og 
áhrifaríkari 6 mánuðum seinna (Borza, 2017; Magnús B. Sighvatsson o.fl., 
2011). Í rannsókn Slade o.fl., (2010) kom fram að hópurinn sem fékk HAM 
kennslu talaði um gildi þess að taka eftir hvað það var sem lét þeim líða betur 
eða verr, að koma auga á hugsanamynstrið.  HAM var talið jákvætt, áhrifarík 
og góð sjálfsumönnun. Hugsanaskráin er auðvelt vinnutæki sem hægt er að 
nota í HAM. Það hjálpar skjólstæðingum að fylgjast með hvað hefur áhrif á 
líðanina og að skrá niður aðstæður, tilfinningar og hvað þeir eru að hugsa um 
(Pétur Tyrfingsson og Agnes Agnarsdóttir, 2011). 

Stuðningur heilbrigðisstarfsmanna í 
heilsugæslunni 

Hlutverk heilbrigðisstarfsmanna í mæðra og ungbarnavernd er að leggja mat á 
tilfinningalegt ástand og hagsmuni fjölskyldna. Hjúkrunarfræðingar og 
ljósmæður sinna fjölskyldum á meðgöngu og eftir fæðingu, og þannig geta þeir 
vel metið hvort andleg vanlíðan sé til staðar (Landlæknisembættið, 2013) því 
hjúkrunarfræðingar eru í miklu sambandi við mæður í ung- og 
smábarnaverndinni. Kynnast konum og fjölskyldum þeirra og geta aðstoðað 
foreldra í öllum breytingunum sem fylgir því að eignast barn. Rannsóknir 
síðustu ára hafa sýnt að ef hjúkrunarfræðingar á heilsugæslu veita þeim konum 
sem líður illa eftir barnsburð meðferð, þá eru þær fljótari að ná bata (Eygló 
Ingadóttur, 2002; Glavin, Smith, Sørum og Ellefsen, 2010; Thome o.fl., 2012) 
þess vegna er mjög mikilvægt að veita þessum hópi faglega og góða þjónustu 
því þetta tímabil eftir fæðingu er tími mikilla breytinga og konur eru í áhættu 
á að fá þunglyndi og finna fyrir kvíða og streitu (Marga Thome, 2009).  
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 NICE leiðbeiningarnar leggja áherslu á að þegar að kona nýtir sér 
heilsugæsluþjónustuna, á meðgöngu og eftir fæðingu, á heilbrigðisstarfsfólk 
alltaf að spyrja um andlega líðan (NICE, 2014). Í eigindlegri rannsókn Coates, 
Visser, og Ayers (2015), kom fram að konur töldu heilbrigðiskerfið þurfa að 
greina og skima betur fyrir andlegri vanlíðan eins og kvíða. Í breski rannsókn 
frá 2017 er að finna viðtöl við 13 hjúkrunarfræðinga sem voru að sinna konum 
sem glíma við kvíða eftir fæðingu. Niðurstöðurnar sýndu að 
hjúkrunarfræðingar þurfa þjálfun til að nota rétt skimunartæki til að finna þær 
konur snemma sem fá kvíða eftir fæðingu til að styðja þær og veita þeim betri 
þjónustu (Ashford, Ayers og Olander, 2017). Glasser og félagar (2013) gerðu 
tilraunarrannsókn til að skima fyrir einkennum fæðingarþunglyndis fyrr hjá 
mæðrum sem leituðu til heilsugæslunnar. EPDS skimunartækið var notað og 
tilgangurinn með rannsókninni miðaði að því að bæta þjónustuna sem veitt er 
til þeirra kvenna sem á meðgöngu og eftir fæðingu greina í upphafi frá 
einkennum fæðingarþunglyndis. Meðferðin frá hjúkrunarfræðingi var í formi 
stuðningsamtals á heilsugæslu, símtöl, samráð og samvinna við 
geðhjúkrunarfræðing og heimavitjanir. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa 
vísbendingar um að snemmíhlutun hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra á 
meðgöngu skiptir máli og dragi úr líkum á fæðingarþunglyndi mæðra.  
 Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins tók upp nýjar vinnuleiðbeiningar 
núna í haust 2020 við skimun og meðferð þunglyndis og kvíða í ung- og 
smábarnavernd. Þar er meiri áhersla lögð á samræmt verklag og reglulega 
samráðsfundi, samvinnu heilbrigðisstétta og að bjóða upp á viðtal og mat hjá 
hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum (Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu, 
e.d.). 
 Í norski rannsókn um áhrif stuðningsráðgjafar hjúkrunarfræðinga fyrir 
konur sem voru greindar með fæðingarþunglyndi komu fram áhugaverðar 
niðurstöður. Heilsugæslu hjúkrunarfræðingar í tilraunarhóp fengu fimm daga 
kennslu um fæðingarþunglyndi, að bera kennsl á andlega vanlíðan, þekkja 
EPDS skimunartækið og þjálfun í stuðningsmeðferðum sem 
hjúkrunarfræðingar geta veitt. Einnig fengu hjúkrunarfræðingarnir 
hóphandleiðslu mánaðarlega frá sálfræðingi á heilsugæslunni. 
Hjúkrunarfræðingarnir tóku góða upplýsingasöfnun í byrjun og notuðu virka 
hlustun og sýndu samkennd í stuðningsmeðferðinni. Konurnar hittu alltaf sama 
hjúkrunarfræðinginn og fjöldi funda var eftir þörfum hverrar konu. Í samtalinu 
var lögð áhersla á reynslu og getu konunnar, speglun og hvaða lausnir konan 
sér á eigin vandamálum. Niðurstöðurnar gefa til kynna að stuðningsráðgjöf 
sem veitt er af þjálfuðum heilsugæsluhjúkrunarfræðingi sé skilvirk meðferð 
við fæðingarþunglyndi og það dró úr þunglyndi hjá mæðrum í tilraunahópnum. 
Hjúkrunarfræðingar sem hafa tækifæri, hæfni og klíníska færni til að greina og 
meðhöndla andlega vanlíðan bæta með þessum hætti gæði þjónustunnar sem 
veitt er (Glavin o.fl., 2010). Íslensk rannsókn um geðvernd eftir barnsburð sem 
var framkvæmd á árunum 2001-2005 þar fengu hjúkrunarfræðingar og 
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ljósmæður námskeið og kennslu á netinu. Markmið þess var að að dýpka 
þekkingu heilsugæsluhjúkrunarfræðinga á geðheilsu eftir fæðingu. Enn fremur 
að auka þekkingu þeirra á gagnreyndum meðferðarúrræðum fyrir konur sem 
upplifa vanlíðan eftir fæðingu og hvernig hægt er að aðstoða mæður sem áttu 
börn með tilfinningalegt ójafnvægi og hegðunarvandamál. 
Hjúkrunarmeðferðin sem mæður fengu hjá hjúkrunarfræðingum og 
ljósmæðrum sem voru búnar með þetta námskeið reyndist áhrifarík og hún 
sýndi bæði tölfræðilega lækkun og líka marktæka klíníska lækkun á hlutfalli 
þunglyndiseinkenna hjá mæðrum eftir fæðingu sem entist í allt að 6 mánuði. 
Þreyta mæðra minnkaði líka og foreldrar fundu fyrir minni streitu. Þannig að 
niðurstöðurnar sýna að þessi meðferð hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra hafði 
mjög góð áhrif bæði á mæður og feður (Thome o.fl., 2012). 
 Niðurstöður Morrell o.fl. (2009) sýndu líka að með því að kenna 
starfsfólki að þekkja einkenni fæðingarþunglyndis og veita HAM meðferð, 
getur haft jákvæð áhrif sex til tólf mánuðum eftir fæðingu. Stutt 
meðferðarsamtöl í HAM er árangursrík meðferð sem heilbrigðisstarfsmaður á 
heilsugæslunni með sérmenntun í HAM getur notað til að meðhöndla kvíða og 
andlega vanlíðan með áherslu á sjálfstjórn skjólstæðinga (Shepardson, 
Funderburk og Weisberg, 2016). Fram kom í nýlegri kanadískri 
tilraunarannsókn þar sem hjúkrunarfræðingar fengu þjálfun og kennslu til að 
vera með námskeið í HAM á heilsugæslunni. Að eftir námskeiðið mældist 
þunglyndi minna hjá mæðrum og þær voru líka með minni áhyggjur, 
tengslamyndun á milli móðurs og barns var betri og heimsóknum á 
heilsugæsluna fækkaði (Van Lieshout o.fl., 2019).  
 Í næsta kafla verður fjallað um HAM og heilsugæsluna en hún er í boði 
á nokkrum heilsugæslum á höfuðborgarsvæðinu. 

Heilsugæslan og HAM 

Í dag er boðið upp á hugræna atferlismeðferð á nokkrum heilsugæslustöðvum 
höfuðborgarsvæðisins. Meðferðin getur verið hjálpleg fyrir fólk sem er með 
tilfinningavanda og vanlíðan og henni er stjórnað af sálfræðingum í 
þverfaglegri samvinnu við hjúkrunarfræðinga, ljósmæður og lækna 
(Heilsugæslan, e.d.). Rannsókn Chabrol o.fl. (2002) sýndi að hugræn 
atferlismeðferð gefur góðan árangur sem meðferð við fæðingarþunglyndi og 
niðurstöðurnar gáfu til kynna að í hópi kvennanna sem fundu fyrir einkennum 
fæðingarþunglyndis og kláruðu HAM meðferðina þá dró það úr einkennum hjá 
66.6% kvenna en einungis um 6.6% hjá konunum í viðmiðunarhópnum sem 
fóru ekki í  HAM meðferð. Í íslenskri rannsókn skipulögðu rannsakendur 15 
vikna hópmeðferð ,,Njóttu þess að borða“ en meðferðin byggði á HAM og er 
fyrir konur í yfirvigt og eru námskeiðin haldin á heilsugæslunni. 
Niðurstöðurnar sýndu að meðferðin hafði jákvæð mælanleg áhrif á andlega og 
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líkamlega heilsu kvennana því einkenni kvíða og þunglyndis lækkuðu, andleg 
heilsa batnaði, lífsgæði jukust og sjálfmynd þeirra styrktist (Helga Lárusdóttir, 
Helga Sævarsdóttir, Laufey Steingrímsdóttir, Ludvig Á. Guðmundsson og 
Eiríkur Örn Arnarson, 2014).  
 Foreldrahlutverkið getur verið flókið tímabil hjá frumbyrju og þær geta 
fundið fyrir litlu sjálfstrausti, miklu álagi og einkennum þunglyndis en oft 
lagast þetta með tímanum hjá mörgum mæðrum (Kristensen, Simonsen, 
Trillingsgaard, Pontoppidan og Kronborg, 2018). Fræðileg samantekt frá 2016 
talar um að inngrip eins og HAM í heilsugæslunni hjálpaði konum með 
andlega vanlíðan eftir fæðingu því meðferðin stuðlaði að betri aðlögun að 
foreldrahlutverkinu, betri hjúskapartengslum og félagslegum stuðningi, minni 
streitu og kvíða og einnig sex mánuðum eftir inngripin (Stephens, Ford, 
Paudyal og Smith, 2016). Í annarri fræðilegri samantekt um reynslu kvenna 
með fæðingarþunglyndi af HAM hópmeðferðinni kom fram með að 
tengslamyndunin við barnið batnaði og þær öðluðust betri skilning á vanlíðan 
sinni. Konunum fannst erfitt að nota aðferðir sem þær lærðu í HAM í daglega 
lífinu. Það er ekki sjálfgefið að hópmeðferð sé stuðningur fyrir alla, en þeim 
fannst hópasamsetningin og hópurinn ekki stuðningur (Scope, Booth og 
Sutcliffe, 2012). Niðurstöður frá Challancombe og Salkovskis (2011) sýndu að 
tengslamyndunin varð betri eftir HAM og töluðu mæðurnar sem voru með 
kvíðaröskun um að markmið þeirra var m.a. að bæta lífsgæði sín sem foreldrar, 
vera til staðar fyrir börnin sín og vera meira með þeim. Einnig kom í ljós í 
rannsókninni þeirra að HAM er mjög skilvirk og árangursrík meðferð fyrir 
mæður með ung börn sem eru með kvíðaröskunina árátta og þráhyggja. Þannig 
getur snemmtæk íhlutunarmeðferð hjá konum með viðvarandi kvíða eftir 
fæðingu bætt árangur og tengslamyndun hjá móður og barni (Dennis o.fl., 
2017).  

Reynslan af HAM 

Við heimildaleit fannst takmarkaður fjöldi eigindlegra rannsókna sem fjalla 
um reynslu kvenna með andlega vanlíðan af HAM. Samkvæmt fræðilegri 
samantekt Staneva, Bogossian og Wittkowski (2015) skortir eigindlegar 
rannsóknir um líðan kvenna sem fjalla um sálfélagslega þætti eins og stress, 
þunglyndi og kvíða á meðgöngu. Í eigindlegri rannsókn O‘Mahen o.fl., (2012) 
sem 23 konur með andlega vanlíðan tóku þátt í komu fram nokkrar þemur sem 
passa vel inn í meðferðarúrræði HAM. Konur lýstu áhyggjum af lágu 
sjálfsáliti, móðurhlutverkinu og mannlegum samskiptum sem hafa áhrif á 
neikvæðar hugsanir þeirra og hegðun, auk minni hreyfingar og virkni.  
 Það komu einnig fram áhugaverðar niðurstöður í íslenskri eigindlegri 
rannsókn Bernharsdóttir o.fl., (2014) um reynslu kvenkyns háskólanema sem 
voru með kvíða. Þær tóku þátt í stuttri hópmeðferð í HAM og þemurnar sem 
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komu í ljós voru: Að öðlast þekkingu og skilning, þetta var góð kennsla eins 
og hvernig er hægt að endurskipuleggja hugsanir, hópsamræðurnar voru 
hjálplegar og höfðu meðferðargildi. Einnig það að finna fyrir meira jafnvægi 
og jákvæðri hugsun, minni sjálfsgagnrýni og vera betri við mann sjálfan, öðlast 
meira sjálftraust og sjálfstjórn bæði í hugsun og hegðun. Í 
samanburðarrannsókn Cramers, Salisbury, Conrad, Eldred og Araya (2011) 
voru tekin viðtöl við 86 konur með þunglyndi til að kanna gildi 12 vikna HAM 
námskeiðs. Konunum fannst námskeiðið viðunandi, námsefnið hjálplegt og 
námskeiðið hefði breytt neikvæðum hugsunum í jákvæðar, þær hins vegar 
upplifðu hindranir þegar kom að heimaverkefnunum. Þátttaka í hópavinnu 
fannst konunum dýrmæt, þær voru þakklátar fyrir hvatninguna frá hópnum sem 
varð til þess að þær urðu félagslega virkari. Svipaðar niðurstöður er að finna í 
eigindlegri rannsókn um HAM hópmeðferð þar sem tekin voru viðtöl við 17 
breskar konur frá suður Asíu sem voru að glíma við andlega vanlíðan eftir 
fæðingu. Íhlutunin var mjög gagnleg og þær upplifðu jákvæða breytingu á 
viðhorfum sínum, tilfinningum, hegðun og þær fundu fyrir auknu sjálfstrausti. 
Þeim fannst gagnlegt að miðla upplýsingum sín á milli. Þær tengdu vandamál 
annarra kvenna við sín eigin vandamál og þeim fannst reynsla annarra kvenna 
hjálpleg (Masood o.fl., 2015). 
 Sænsk eigindleg rannsókn frá 2019 lýsir reynslu kvenna af HAM þar 
sem þátttakendur fengu kennslu í gegnum netið. Konurnar voru allar óléttar og 
glímdu við andlega vanlíðan og hræðslu við fæðinguna. HAM meðferðin átti 
að hjálpa þeim að finna nýjar leiðir til að takast á kvíðann og undirbúa þær 
fyrir væntanlega fæðingu. Óttanum lýstu konurnar með mismunandi hætti en 
tvennt var sameiginlegt: Ótti við að missa stjórn og ótti við að barnið myndi 
deyja eða að lífi konunnar væri ógnað. Þrjár lykilþemur komu í ljós en þær 
voru, áhrif HAM á hræðsluna við fæðinguna en HAM kennsla á netinu þótti 
bæði sveigjanleg og veitti konunum stuðning en þótti jafnframt vera krefjandi. 
Annað þemað var samskipti í staðinn fyrir internetið, flestar greindu konurnar 
frá því að þeim fannst þær einar með þá ábyrgð að ljúka meðferðinni og þær 
óskuðu frekar eftir hefðbundum fundi augliti til auglitis. Þriðja þemað var 
gagnlegt en ekki nóg, þegar konunum fannst meðferðin ekki beinast að 
óttanum sem þær voru að glíma við sem var hræðsla við fæðinguna. 
Meðgangan sjálf var líka aukið álag sem hafði áhrif á fjölskyldulífið, vinnu og 
heilsu þeirra sem gat dregið úr hvatningunni til að klára HAM meðferðina á 
netinu (Baylis, Ekdahl, Haines og Rubertsson, 2019). 
 Það skiptir miklu máli að geta minnkað einkenni og náð árangri og bata 
í baráttunni við kvíða og þunglyndi hjá þeim konum sem glíma við andlega 
vanlíðan. Til að ná sem bestum árangri þarf að bjóða konum upp á 
árangursríkar meðferðir. Fræðileg samantekt frá Ástralíu sýndi fram á góðan 
árangur við að sameina meðferðir eins og hugræna atferlismeðferð, núvitund 
og atferlismeðferð sem sérstaklega var löguð að konum á fæðingartímabilinu. 
Niðurstaðan var mikið betri andleg líðan eftir meðferðina (Lavender, Ebert og 
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Jones, 2016). Í bandarískri rannsókn var lagt af stað með átta vikna 
hópmeðferð fyrir konur með kvíða á meðgöngu, markmiðið var að kenna 
þeim nýjar leiðir til að bregðast við kvíðaeinkennum með því að lifa í 
núvitund til að aðlagast kvíðanum. Meðferðin samanstóð af núvitund, atferlis 
og hugrænni nálgun (MBCT), kennslu um kvíða og þunglyndi og 
hugsanavillu, heimavinnu auk þess sem þátttakendur voru hvattir til að gera 
núvitundaræfingar daglega. Einnig voru tekin viðtöl við konurnar í lokin. Við 
það að leita sér snemma aðstoðar og stuðnings, biðja um aðstoð frá öðrum, 
hjálpaði konunum og hafði í för með sér aukið sjálfsöryggi og meiri samkennd 
(Goodman, o.fl., 2014). Í ástralskri rannsókn sóttu þátttakendur sex vikna 
hópnámskeið sem nefndist hugur, barn og líkami (MindBabyBody) og var 
sérstaklega gert fyrir konur á meðgöngu. Námskeiðið var líka byggt upp út frá 
aðferðum hugrænnar og núvitundarmeðferðar og einnig tekin viðtöl nokkrar 
konur um reynsluna í lokin. Þegar konurnar í hópnum voru búnar að kynnast 
betur þá fundu margar fyrir meiri stuðning frá hópnum og þeim leið betur 
(Woolhouse, Mercuri, Judd og Brown, 2014). Báðar rannsóknirnar sýndu að 
eftir hópmeðferðina notuðu konurnar nýjar aðlögunarleiðir og fundu fyrir 
minni streitu. Aðlögunarleiðirnar sem þær notuðu voru núvitund, 
atferlisæfingar og hugræn meðferð (MBCT). Niðurstöðurnar í báðum 
rannsóknunum gáfu til kynna að eftir námskeiðið náðu konurnar betri stjórn á 
hugsunum sínum og tilfinningum og gátu þannig betur brugðist við aðstæðum 
sem þær stóðu frammi fyrir. Þeim fannst aðferðirnar gagnlegar og þær voru að 
nýtast þeim í daglegu lífi til að vinna í kvíðanum og þær fundu fyrir minni 
streitu og betri líðan (Goodman, o.fl., 2014; Woolhouse o.fl., 2014). 
 Niðurstöður rannsóknanna benda til þess að HAM við þunglyndi og 
kvíða sé viðunandi meðferð sem leiði til jákvæðra breytinga sem tengjast skapi 
og hegðun, auki sjálfstraust og bæti sjálfsmynd og andlega heilsu. Einnig eru 
að koma nýjar nálganir eins og kennsla á HAM í gegnum netið. Einnig fundust 
áhugaverðar eigindlegar rannsóknir sem sameinaði meðferðir eins og hugræna 
atferlismeðferð og núvitund sem var aðlöguð fyrir konur með kvíða á 
meðgöngu. Mikilvægt er að rannsaka enn frekar árangur og gildi HAM sem 
hópmeðferðar fyrir konur með vanlíðan eins og þunglyndi eða kvíða. 
Mögulega er hér komið úrræði sem taka þarf betur inn í hefðbundna 
ungbarnavernd sem myndi bæta þá þjónustu sem mæður fá frá heilsugæslunni. 
Á grundvelli þessara niðurstaðna er lagt til að rannsaka þurfi nánar reynslu 
kvenna eftir hugræna atferlishópmeðferð. Tilgangur rannsóknarinnar er að 
auka þekkingu og skilning á andlegri líðan kvenna með kvíða og þunglyndi 
sem nýta sér HAM og hvaða áhrif það hefur á líðan þeirra. Einnig að varpa 
ljósi á reynslu kvenna af HAM hópnámskeiðinu sem veitt er á heilsugæslu 
þannig að niðurstöðurnar gætu líka nýst heilbrigðisstarfsfólki til að styðja og 
koma til móts við konur með andlega vanlíðan með fræðslu, stuðningi, virkri 
hlustun og bjargráðum til að auka lífsgæði þeirra. Rannsóknarspurningin í 
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þessu verkefni er: Hver er reynsla kvenna með andlega vanlíðan af hugrænni 
atferlishópmeðferð sem veitt er á heilsugæslu? 
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Aðferðafræði  

Inngangur  

Í aðferðafræðikaflanum verður fjallað um rannsóknarspurninguna sem stuðst 
var við en jafnframt verður aðferðafræðin rædd. Vancouverskólinn í 
fyrirbærafræði varð fyrir valinu sem er eigindleg aðferðafræði. Enn fremur 
verður fjallað um val á þátttakendum  rannsóknarinnar og sagt frá gagnasöfnun 
og gagnagreiningu. Í lokin verður farið yfir réttmæti, áreiðanleika og siðfræði 
rannsóknarinnar.  

Rannsóknarspurningin og aðferðafræðin 

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er: Hver er reynsla kvenna með andlega 
vanlíðan af hugrænni atferlishópmeðferð sem veitt er á heilsugæslu. 
Rannsóknaraðferð Vancouverskólans í fyrirbærafræði var valin til að fá svar 
við rannsóknarspurningunni. Í rannsókninni var notuð eigindleg aðferð og 
valin fyrirbærafræðileg nálgun sem á að bæta skilning á fyrirbærum 
(Brinkmann og Kvale, 2015). Með því að nota þessa aðferð fær rannsakandinn 
góðar upplýsingar sem annars væri erfitt fyrir hann að afla en tilgangur 
fyrirbærafræðinnar er að reyna að lýsa, skilja og túlka merkingu þátttakenda 
eftir ákveðna upplifun eða reynslu í lífinu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 
 Það voru tekin einstaklingsviðtöl við þátttakendur sem hafa reynslu af 
sama fyrirbærinu og mikilvægt er að rannsakandinn mæti þátttakendum á 
jafnréttisgrundvelli. Virk og góð hlustun er mikilvæg til að viðtalið verði 
árangursríkt (Helga Jónsdóttir, 2013). Einnig er mikilvægt að rannsakandinn 
sé næmur, góður hlustandi og hann þarf að vera tilbúinn að sjá heiminn í víðara 
samhengi (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Viðmælendur eiga líka að virða 
sjónarhorn hvers annars og gera sitt besta að skilja það sem sagt er. Þátttakandi 
á líka að vera fullviss að farið sé vel með upplýsingarnar sem hann gefur og að 
trúnaði sé fullnægt og rannsakandinn sé traustsins verður (Helga Jónsdóttir, 
2013). Eftir viðtölin reynir rannsakandinn að ígrunda og finna samhljóða mynd 
af fyrirbærinu sem verið er að rannsaka. Rannsakandinn þarf að hafa í huga að 
þátttakendur eru ekki margir og tilgangur með rannsókninni er ekki að alhæfa 
heldur að dýpka skilning og auka þekkingu á fyrirbærinu og þörfum 
skjólstæðinga (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þannig verða til nýjar kenningar 
og aukin þekking innan hjúkrunar. Takmarkanirnar eru nokkrar en það er ekki 
hægt að færa niðurstöður yfir á stórt þýði því þær eiga bara við þátttakendur 
sem rannsóknir ná til í hvert skipti (Grove, Burns og Gray, 2013). Það er 
mismunandi hvað það þarf marga þátttakendur til að ná mettun, allt frá 5-15 
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manns eða þá að minnst 10 samræður eigi sér stað, en hægt er að ná mettun 
þegar rannsakandi hættir að heyra eitthvað nýtt um fyrirbærið sem hann er að 
rannsaka (Brinkmann og Kvale, 2015; Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 
 Hægt er að finna margar útgáfur og skóla innan fyrirbærafræðinnar en 
upphafsmaður hennar og stofnandi var Edmund Husserl (1859-1938). Hann 
vildi koma með andstæðu við einhliða aðferðafræði og megindlega hugsun. Í 
ritum sínum lýsti hann fyrirbærafræðinni sem aðferð til að nálgast lífheiminn 
sem er sífellt vinsælli meðal hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra á undanförnum 
árum, sérstaklega á Norðurlöndunum (Dowling og Cooney, 2012).  
 

Vancouverskólinn í fyrirbærafræði 

Rannsóknaraðferð Vancouverskólans í fyrirbærafræði var valin í þessari 
rannsókn. Rannsóknaraðferðin horfir til þess að sýn einstaklings á lífið mótist 
af fyrri reynslu og upplifun einstaklingins af lífinu og því hvernig hann lifir lífi 
sínu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Til að skilja mannlegt fyrirbæri og reynslu 
þarf rannsakandinn samkvæmt Vancouverskóla aðferðinni að ræða við 
einstaklinga sem hafa þessa tilteknu reynslu. Þátttakendur í rannsóknum eru 
samkvæmt aðferðafræðinni hugsaðir sem meðrannsakendur sem búa yfir 
mikilvægum upplýsingum og reynslu af viðfangsefninu. Rannsakandi og 
meðrannsakandi byggja saman ákveðna heildarmynd út frá reynslu og 
sjónarhóli meðrannsakanda og heildarmyndin er borin saman við heildarmynd 
þess næsta. Orð þátttakenda eru byggingarsteinarnir sem eru notaðir í 
hugmyndavinnunni. Í samvinnu við alla meðrannsakendur fæst síðan 
fullmótuð heildarmynd af fyrirbærinu. 
 Tilgangur Vancouverskólans í fyrirbærafræði er að auka skilning á 
mannlegum þáttum með það fyrir augum að bæta þjónustu eins og 
heilbrigðisþjónustu. Rannsóknarferlið er eins og ferli við lausn vandamála. Það 
er farið oft í gegnum ákveðna vitræna þætti allt rannsóknarferlið (mynd 1. bls. 
22): Að vera kyrr, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman og að 
sannreyna. Í öllum þáttum er um ígrundun að ræða. Þrepin í rannsóknarferli 
Vancoverskólans í fyrirbærafræði eru 12 (tafla 1. Bls. 23) og farið eftir þeim í 
gagnasöfnun og gagnagreiningu: Val á þátttakendum (val á úrtaki), 
undirbúningur hugans (áður en samræður hefjast), viðtölin - þátttaka í 
samræðum (gagnasöfnun), skerpt vitund varðandi hugmyndir og hugtök 
(byrjandi gagnagreining), þemagreining (að setja orð á hugmyndir), að búa til 
greiningarlíkan fyrir alla þátttakendur, staðfesting á hverju greiningalíkani 
með viðkomandi þátttakanda, heildargreiningarlíkan er búið til úr öllum 
einstaklingsgreiningarlíkönunum. Síðan er heildargreininarlíkanið borið 
saman við gögnin, kjarni fyrirbærisins er sett fram sem lýsir vel fyrirbærinu, 
staðfesting á heildargreiningarlíkani og yfirþema með nokkrum þátttakendum 
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og í lokin eru niðurstöðurnar skrifaðar þannig að sjónarmið allra komi fram. 
Þessum þrepum er fylgt eftir í rannsóknum sem þýðir að ígrundun er notuð í 
hvert skipti og í hverju þrepi er því lýst hvernig unnið er að rannsókn 
Vancouverskólans (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Vitrænt vinnuferli Vancouver –skólans í fyrirbærafræði 
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Tafla 1. Tólf þrep Vancouverskólans í fyrirbærafræði 

 
 
Þrep í rannsóknarferlinu 

 
 
Það sem var gert í rannsókninni 

1. Val á þátttakendum –úrtakið Þátttakendur voru átta konur sem uppfylltu skilyrði fyrir 
þátttöku. Þær voru valdar með tilgangsúrtaki 

2. Undirbúningur hugans, vera kyrr 
 

Fyrirframgefnar hugmyndir um fyrirbærið ígrundaðar og 
settar meðvitað til hliðar 

3. Gagnasöfnun- Þátttaka í 
samræðum  

 

Eitt viðtal tekið við hvern þátttakanda sem var 35 og upp í  
45 mín.  
 

4. Byrjandi gagnagreining –Skerpa 
vitund um hugmyndir og hugtök 

Viðtölin hljóðrituð og skrifuð orðrétt upp. Hugmyndum 
komið í orð og vinnsla við gagnasöfnun og gagnagreiningu 
 
 

5. Þemagreining, að setja orð á 
hugmyndir 

Rannsakandi las viðtölin oft yfir til að greina aðalatriðin í 
frásögnum þátttakanda. Notaður var yfirstrikunarpenni og 
athugsemdir  skrifaðar í spássíur. Greind voru megin og 
undirþemu 
 

6. Greiningarlíkan búið til fyrir 
þátttakendur- að átta sig á reynslu 
hvers einstaklings 

Rannsakandi bjó til greiningarlíkön með hugtökum og 
orðum hvers þátttakenda. Megin og undirþemu voru dregin 
fram í frásögn þátttakenda 
 

7. Staðfesting á hverju 
greiningarlíkani með 
þátttakendum 

Staðfesting var fengin hjá þátttakendum með símtali og farið 
yfir greiningarlíkanið  
 

8. Heildargreiningarlíkan búið til úr 
átta einstaklings- 

  Greiningarlíkönunum 

Rannsakandi bar saman greiningarlíkan hjá hverjum og 
einum og bjó til eitt heildargreiningarlíkan með 
sameiginlegum þemum 
 

9. Heildargreiningarlíkanið borið 
saman við rannsóknargögnin  

Viðtölin voru aftur lesin yfir og borin saman við 
heildargreiningarlíkanið til að tryggja samsvörun í 
niðurstöðunum 
 

10. Aðalþema sett fram til að lýsa 
fyrirbærinu  

Yfirþema í rannsóknni var: Að ná tökum á kvíðanum og láta 
hann ekki stjórna lýsir reynslu kvenna með andlega vanlíðan 
af hugrænni atferlishópmeðferð 

11. Staðfesting á 
heildargreiningarlíkani og 
aðalþema með nokkrum 
viðmælendum 

Það var hringt í fjóra þátttakendur og fékkst staðfesting frá 
þeim á heildargreiningarlíkaninu  
 

12. Niðurstöðurnar skrifaðar þannig 
að viðhorf allra komi fram 

Trúverðuleiki niðurstaðna var aukin með því að vitna beint í 
orð þátttakenda. 
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Val á þátttakendum 

Í rannsókninni var notað tilgangsúrtak, voru þátttakendur í rannsókninni með 
persónulega reynslu á fyrirbærinu en viðfangsefni þessarar rannsóknar reynsla 
kvenna með andlega vanlíðan af þátttöku á HAM námskeiði á heilsugæslunni. 
En það er mikilvægt að rannsakandi átti sig á þeirri ábyrgð sem hann hefur 
með því að tilgreina nákvæmlega hvaða aðferð hann vill nota til að fá 
þátttakendur í rannsóknina (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 
 Í rannsókninni var skilyrði fyrir þátttöku og þýðið konur sem búa á 
Íslandi, tala íslensku, eiga börn, voru óléttar eða voru að glíma við andlega 
vanlíðan og vilja segja frá sinni reynslu. Einnig voru skilyrði fyrir þátttöku að 
konurnar væru búnar með 6 vikna hópnámskeið í hugrænni atferlismeðferð á 
tveim fyrirframákveðnum heilsugæslustöðvum á höfuðborgarsvæðinu. 
 Úrtakið: Konurnar fengu kynningablað frá námskeiðshaldara 
(sálfræðingur/ ljósmóðir) og rannsakandi kom síðan með samþykkisblað í lok 
námskeiðs sem þær skrifuðu undir sem höfðu áhuga að taka þátt. Rannsakandi 
hringdi svo í þær eftir að námskeiðið kláraðist og var þá ákveðinn tími til að 
hittast. Viðmælendur í rannsókninni voru átta konur og var tekið eitt viðtal við 
hvern viðmælanda, þær voru á aldrinum 26-47 ára. Konurnar höfðu allar 
nýlega lokið námskeiði í HAM sem var haldið á tveim heilsugæslum á 
höfuðborgarsvæðinu. Hóparnir voru ólíkir, annar hópurinn var á HAM 
námskeiði sem var haldið fyrir óléttar konur og hinn hópurinn var á HAM 
námskeiði sem í voru bæði konur og karlar. Þannig að það kann að styrkja 
rannsóknina að úrtakið samanstóð af konum á misjöfnum aldri, sumar óléttar, 
frumbyrjur, aðrar fjölbyrjur með ung eða eldri börn og ein barnlaus, en allar 
áttu þær það sameiginlegt að glíma við andlega vanlíðan eins og kvíða, 
þunglyndi eða streitu í misjöfnum foreldra og parahlutverkum í daglegu lífi. 
 

Gagnasöfnun og gagnagreining 

Til að nálgast upplýsingar er samkvæmt aðferðafræði eigindlegrar 
rannsóknaraðferðar er tekið viðtal við viðmælendur. Aðferðin byggir á því að 
nota viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð sem gefur upplýsingar um meðferðina á 
meðan á henni stendur og er um leið árangursrík leið til að fá svör við 
rannsóknarspurningunni (Helga Jónsdóttir, 2013). Hringt var í konurnar sem 
höfðu skrifað undir samþykki og sýnt áhuga að vera með í rannsókninni. 
Gagnasöfnunin var gerð með hálfopnum einstaklingsviðtölum og það var talað 
við konurnar í næði og einrúmi en viðtölin fóru fram á heilsugæslunni og tvö 
viðtöl fóru fram á heimili kvennanna því þær voru með lítil börn. Í viðtölum 
lýsir viðmælandinn reynslu sinni á ákveðnu fyrirbæri sem gæti til dæmis verið 
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þunglyndi eða upplifun af fræðslu (Brinkmann og Kvale 2015; Helga 
Jónsdóttir, 2013) en í þessari rannsókn var það reynsla kvenna með andlega 
vanlíðan af HAM á heilsugæslunni.  
 Þátttakendur í rannsókninni voru ólíkir og því voru viðtölin líka 
mismunandi en þátttakendur fengu að tjá sig að vild innan viðtalsrammans sem 
hefur það skýra hlutverk að halda utan um ramma rannsóknarinnar (Helga 
Jónsdóttir, 2013). Ef aðferðafræði Vancouverskólans er fylgt af vandvirkni þá 
er líklegt að rannsakendur fái út nánast eins mynd af fyrirbærinu sem þeir eru 
að rannsaka þrátt fyrir að þeir mögulega vinni rannsóknina með ólíkum hætti 
(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 
 Til að fá markvissar upplýsingar í viðtölunum var stuðst við 
viðtalsramma, hann innihélt sjö opnar spurningar (viðauki C). Tekin voru 
viðtöl við átta konur, eitt viðtal við hverja konu og var lengd viðtala 35-45 
mínútur. Í upphafi viðtals var farið yfir kynningarbréfið og skrifað var undir 
samþykkisblaðið (viðauki B). Hvert og eitt viðtal var hljóðritað og skrifað 
orðrétt upp, síðan var öllum upptökum eytt. Öllum þátttakendum var gefin ný 
rannsóknarnöfn þannig að ekki væri hægt að tengja fæðingarnafn við viðtölin. 
Að afloknu viðtali voru þau rituð, prentuð út og greind samkvæmt aðferð 
Vancouverskólans. Gagnagreiningin hófst með því að viðtölin voru lesin oft 
yfir og það voru notaðir yfirstrikunarpennar og orð og athugasemdir skrifaðar 
út í spássíuna til minnis. Síðan var athugasemdunum safnað saman, efnið 
ígrundað og farið í gegnum þrepin og þá fór að koma mynd á frásögn 
þátttakenda og þemu fóru að myndast. Úr varð greiningarlíkan sem sýndi 
reynslu hverrar konu af HAM á heilsugæslunni. Greiningarlíkan allra 
þátttakenda myndaði heildarmynd þar sem fram kom reynsla þeirra af 
fyrirbærinu. Að lokum var haft samband aftur við helming viðmælanda, fjórar 
konur, var þeirra greiningarlíkan og heildargreiningarlíkanið borið undir þær 
til samþykktar (mynd 2, bls 31). 

Réttmæti og áreiðanleiki 

Í eigindlegum rannsóknum er það rannsakandinn sem getur haft áhrif á gæði 
og árangur rannsóknarinnar og máli skiptir hversu vel þjálfaður hann er í að 
beita rannsóknaraðferðinni. Hann þarf að tryggja að mögulegar ógnanir hafi 
ekki áhrif á réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar og að setja eigin viðhorf 
til hliðar til að geta túlkað niðurstöðurnar á trúverðugan hátt (Sigríður 
Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 
Rannsakandi reyndi að hafa úrtakið fjölbreytt en úrtakið endaði í átta 
þátttakendum en konurnar voru á mismunandi aldri, allar búsettar á 
höfuðborgarsvæðinu en komu frá nokkrum heilsugæslum og það var enginn 
skyldleiki á milli þátttakenda eða viðmælenda. 
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 Gagnasöfnun var gerð eins skipulega og hægt var og gögnin voru greind 
fljótlega eftir að þeim var safnað. Rannsakandi hélt rannsóknardagbók til að 
skrifa hjá sér glósur og það var notaður sami viðtalsramminn í hverju viðtali. 
Til að ábyrgjast áreiðanleika í rannsókninni þarf rannsakandi að hafa opið 
hugarfar og meta stöðugt gæði gagnasöfnunar, gagnagreiningar sem allt hefur 
áhrif á niðurstöðurnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Rannsakandi gaf sér 
góðan tíma fyrir hvern viðmælanda og til að fá fullvissu um að hann væri að 
skilja og túlka svörin rétt í viðtölunum var notuð speglun og viðmælendur 
spurðir ef eitthvað var óskýrt. Til að rannsóknin sé áreiðanleg og trúverðug er 
mikilvægt að fá staðfestingu frá þátttakendum um að rannsakendur skilji 
gögnin rétt og að reynsla þátttakenda sé túlkuð á réttan hátt (Sigríður 
Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 
   Þegar búið var að fá staðfestingu hjá þátttakendum á greiningarlíkaninu 
eins og mælt er með í sjöunda þrepi í rannsóknaráætluninni var komið eitt 
yfirþema og mörg undirþemu. Þau voru borin saman og útkoman varð nýtt 
heildargreiningarlíkan (mynd 2, bls 31). 

Siðfræði 

Það gilda ákveðnar siðareglur um rannsóknir á fólki í vísindaskyni, í 
rannsókninni var leitast við að fara eftir eftirfarandi fjórum höfuðreglum, um 
sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. Það þarf leyfi frá Vísindasiðanefnd 
til að stunda rannsóknir á mönnum, en hún gætir þess að siðareglur og 
hagsmunir þátttakenda í rannsóknum séu virtar (Sigurður Kristinsson, 2013). 
 Sjálfræðisreglan kveður á um virðingu fyrir einstaklingnum og sjálfræði 
hans. Þar skiptir máli að einstaklingar séu upplýstir um eðli rannsóknarinnar, 
um hvað hún fjallar og gefi samþykki sitt (Sigurður Kristinsson, 2013). 
Þátttakendur lásu kynningarbréfið eftir námskeiðin og þær sem höfðu áhuga 
að taka þátt í rannsókninni skrifuðu undir samþykkisblaðið. Rannsakandi hafði 
þá samband símleiðis og ákveðinn var tími fyrir viðtölin. Í byrjun viðtals var 
líka farið yfir kynningarbréfið, þannig fengu þátttakendur bæði skriflegar og 
munnlegar upplýsingar. Það kom fram í kynningarbréfinu að þátttakendur 
gætu hætt við rannsóknina og einnig neitað að svara spurningum án þess að 
gefa skýringu. Þátttakendum var heitið fullum trúnaði, nöfnum og staðháttum 
var breytt og þátttakendur fengu ný nöfn til að koma í veg fyrir að það væri 
hægt að rekja niðurstöðurnar til þeirra. Eftir viðtölin voru þau endurrituð í tölvu 
og síðan var hljóðupptökunum eytt. 

Í rannsókninni var tekið mið að eftirfarandi fjórum reglum sem 
siðferðilega eiga það sameiginlegt að tryggja hagsmuni þeirra sem þátt tóku í 
rannsókninni. Fyrst ber að nefna skaðleysisregluna sem fjallar um að 
rannsóknir valdi ekki skaða eða feli í sér ónauðsynlega áhættu fyrir 
þátttakendur (Sigurður Kristinsson, 2013). Það kom fram í kynningarbréfinu 
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að ef rannsóknin myndi valda þátttakendum tilfinningalegum skaða að þá yrði 
boðið upp á tíma hjá sálfræðing á heilsugæslunni sem væri þeim að 
kostnaðarlausu. Það nýtti enginn þátttakandi sér þessa þjónustu. 
 Velgjörðarreglan er önnur regla sem fylgt var eftir við rannsóknina en 
hún kveður á um það að láta gott af sér leiða og að gera rannsóknir sem 
mannkynið hefur hag af og velja leiðir sem hafa minnsta fórnarkostnað 
(Sigurður Kristinsson, 2013). Í rannsókninni var leitast eftir að lýsa reynslu og 
upplifun kvenna sem voru að glíma við andlega vanlíðan og höfðu lokið HAM 
námskeiði á heilsugæslunni. Horft var til þess að niðurstöðurnar gætu nýst 
heilbrigðisstarfsfólki til að styðja og koma til móts við konur með andlega 
vanlíðan með fræðslu, stuðningi, virkri hlustun og bjargráðum til að auka 
lífsgæði þeirra.  
 Réttlætisreglan er þriðja reglan sem leitast var við að fylgja í 
rannsókninni en hún kveður á um hvað þátttakendur fá fyrir framlag sitt með 
því að taka þátt í rannsókninni eða sanngirni í dreifinu gæða og að hver og einn 
fái það sem hann á skilið (Sigurður Kristinsson, 2013). Engin fjárhagslegur 
ávinniningur var í boði fyrir að taka þátt í þessari rannsókn.  
 Í fjórða og síðasta lagi þá var var unnið eftir reglum Vísindasiðanefndar 
um lög og réttindi sjúklinga og það fékkst leyfi fyrir rannsókninni frá 
Vísindasiðanefndinni (viðauki D) og Persónuvernd Íslands (viðauki E) sem 
gerði ekki athugasemd við rannsóknina. 
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Niðurstöður 

Í þessari rannsókn var rýnt í reynslu kvenna af hugrænni atferlismeðferð sem 
á heilsugæslunni var veitt konum með andlega vanlíðan, út frá 
rannsóknarspurningunni: Hver er reynsla kvenna með andlega vanlíðan af 
hugrænni atferlishópmeðferð sem veitt er á heilsugæslu? Í þessum kafla verður 
fjallað um helstu niðurstöður og sett fram greiningarlíkan. Einnig verða 
þátttakendur kynntir, sagt frá yfirþema rannsóknarinnar og 
heildargreiningarlíkani. Niðurstöðurnar eru kynntar með 
heildargreiningarlíkaninu sem varð til við greiningu og úrvinnslu á 
viðtölunum. 

Þátttakendur í rannsókninni 

Þátttakendur í rannsókninni voru átta konur sem allar voru að glíma við 
andlega vanlíðan eins og kvíða og þunglyndi og höfðu klárað sex vikna 
námskeið á heilsugæslunni í hugrænni atferlishópmeðferð. Þær voru á 
aldrinum 26-47 ára og höfðu allar nýlega klárað námskeið þegar viðtölin fóru 
fram. Þrjár kvennanna voru óléttar og áttu von á sínu fyrsta barni þegar viðtölin 
fóru fram og fjórar konur áttu 3 og 4 börn og ein kona var barnlaus.  

Þemagreining 

Við gagnagreiningu á viðtölunum kom í ljós að flestar konurnar eru að glíma 
við kvíða og eru að reyna að ná tökum á lífinu og leita sér aðstoðar til að líða 
betur. Í heildargreiningarlíkaninu (sjá mynd 2 bls. 29) má sjá þau þemu sem 
voru greind. Fyrsta þemað er: Að reyna að gera það besta úr sínum aðstæðum 
lýsir því nánar því þetta eru konur á öllum aldri og með allskonar reynslu í 
bakpokanum. Hér voru greind tvö undirþemu: 1. Vanlíðan síðan í barnæsku 
en nokkrar eiga það sameiginlegt að greinast seint og vera búnar að vera með 
kvíða lengi og sumar síðan þær voru litlar. Annað undirþemað er: 2. Allar með 
eitthvað í bakpokanum lýsir því nánar að margar kvennanna eru búnar að ganga 
í gegnum ýmislegt á lífsleiðinni og eru að leita sér aðstoðar til að líða betur og 
geta tekist á við daglegt líf. Rannsakandi greindi yfirþema rannsóknarinnar: Að 
ná tökum á kvíðanum og láta hann ekki stjórna. Flestar lýstu jákvæðri upplifun 
af námskeiðinu og fannst það hjálplegt og gagnlegt og hefur hjálpað mörgum 
þeirra að ná tökum á kvíðanum. Hér voru greind fimm undirþemu sem lýsa 
nánar upplifun þeirra: 1. Verkfæri sem þú getur nýtt þér en hérna komu þær 
margar inn á hvað þeim fannst gagnlegt að fá þessi verkfæri í hendurnar eins 
og hugsanaskrána. 2. Opnaði augun fyrir svo mörgu hvað þetta var hjálplegt, 
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gagnlegt, fyrirbyggjandi og lausnamiðað. 3. Að tala við sjálfa þig eins og 
vinkona þín, var stuðningur á hugsanir en margar voru með neikvæðar 
niðurrifshugsanir um sjálfa sig. 4. Að koma sér úr hjólförunum lýsir því betur 
hvernig hegðun kvennanna er búin að breytast. 5. Að heyra reynslusögur lýsir 
nánar hvað þeim fannst hjálplegt að heyra að það eru fleiri að glíma við kvíða 
og þunglyndi. 6. Það var bara ekki að virka hjá mér lýsir upplifun einnar konu 
en námskeiðið nýttist henni eiginlegt ekki neitt. Þriðja aðalþemað var: Að hafa 
meiri stjórn á huganum og líkamanum og fjallar um líðan kvennanna eftir 
námskeiðið, bæði andlega, líkamlega og félagslega líðan. Það skiptist í fimm 
undirþemu: 1. Betra sjálftraust, lýsir nánar andlegri líðan en margar fundu fyrir 
meira sjálftrausti. 2. Bara alveg glötuð, tvær kvennanna leið ekki nógu vel og 
þær voru báðar með lágt sjálfsmat. 3. Betri líkamleg líðan, er þriðja þemað en 
þær fundu margar fyrir betri líkamlegri líðan. 4. Líkamsímynd óléttunar, 
nokkrar þeirra sem voru óléttar ræddu um að þetta var að valda þeim áhyggjum 
og vanlíðan því þær höfðu missterka sjálfsmynd. 5. Maður hefur þörf fyrir 
félagsleg tengsl, þær vildu flestar vera meira félagslega virkar og voru að reyna 
að láta félagskvíðann ekki stoppa sig. Næsta stóra þemað var: Stuðningurinn 
og eftirfylgnin skiptir öllu máli og konurnar sögðu frá mismunandi reynslu en 
þetta skiptist í fjögur undirþemu. 1. Mikilvægt að spyrja um líðan, lýsir nánar 
hvað það er mikilvægt að styðja við konurnar og spyrja þær um líðan. 2. Halda 
líka áfram þessari vinnu lýsir því nánar að þær þurfa áfram að vinna í sjálfum 
sér en þiggja líka stuðning. 3. Maður er ekki einn, þar er greint frá að mörgum 
fannst gott að vita að þær eru ekki einar eins og með hugsanirnar og fannst gott 
að heyra ólíkar sögur og nokkrar fengu stuðning frá hópnum. 4. Að tala 
opinskátt um líðan sína og þannig fengu þær margar stuðning eins og frá maka, 
fjölskyldu eða vinum. Fimmta og síðasta stóra þemað er: Bjargráðin og nýta 
sér allskonar hluti sem lýsir þeim bjargráðum sem konurnar gripu til og er lýst 
nánar í undirþemanu: 1. Gera meira fyrir mig og kemur inn á hvernig þær nýttu 
sér allskonar hluti og eru að reyna að gera meira ánægulegt fyrir sjálfa sig til 
að líða betur. 
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Mynd 2. Heildargreiningarlíkan

Að reyna að gera 
það besta úr sínum 

aðstæðum 

Að ná tökum á 
kvíðanum og láta 

hann ekki 
stjórna 

Meira 
sjálftraust 

Betri líkamleg 
líðan 

 

Bara alveg 
glötuð 

Líkamsímynd 
óléttunar 

Mikilvægt að 
spyrja um 

líðan 

Að koma sér úr 
hjólförunum 

Að hafa meiri 
stjórn  á huganum 

og líkamanum 

Opnaði augun 
fyrir svo 
mörgu 

Að heyra 
reynslusögur 

Allar með 
eitthvað í 

bakpokanum 

Verkfæri sem 
þú getur nýtt 

þér 

Að tala við 
sjálfa þig eins 

og vinkona þín 

Það var bara ekki 
að virka hjá mér 

Stuðningurinn og 
eftirfylgnin skiptir 

öllu máli 

Vanlíðan síðan í 
barnæsku 

Maður er ekki 
einn 

Halda líka 
sjálfar áfram 
þessari vinnu 

Að tala 
opinskátt 

Bjargráðin 
Að nýta sér 

allskonar hluti 

 

 

 

 Maður hefur 
þörf fyrir 

félagsleg tengsl 

 Gera meira 
fyrir mig 

 





 

  33 
 

Að reyna að gera það besta úr sínum aðstæðum   

Fyrsta þemað var, að reyna að gera það besta úr sínum aðstæðum og þó 
konurnar væru á mismunandi aldri, með allskonar reynslu, mismunandi 
bakgrunn voru þær allar að glíma við kvíða, ýmist eða bæði þunglyndi og 
félagskvíða. Þær eiga það sameiginlegt að vera að reyna að ná tökum á lífinu 
og eru allar búnar að klára sex vikna hópnámskeið í HAM. Undirþemu hér eru 
tvö, vanlíðan síðan í barnæsku og allar með eitthvað í bakpokanum. 

Vanlíðan síðan í barnæsku 

Nokkrar ræddu um sína reynslu af því að greinast seint og vera búnar að vera 
með kvíða síðan þær voru litlar. Kvíðinn getur líka verið hamlandi eins og 
Ester lýsir, að missa tökin og trúna á sér.  

Ég var ung og var á erfiðum aldri, ég var viðkvæm að eðlisfari og tók 
soldið inná mig hluti...ég fór að tala niður til mín líka...þá var ég svona að 
missa trúna á mér og hætta að muna (danssporin) það sem ég hafði haft 
mest gaman af að gera í lífinu var bara orðið kvöl og pína og ég man eftir 
þessum hausverkjum og magaverkjum og já bara leið ekki vel og ég er 
búin að vera með þessa vanlíðan síðan í barnæsku (Ester). 

 
Telma var að eiga sitt þriðja barn og hún hefur alltaf verið með mikinn kvíða 
og það er mikil saga í fjölskyldunni um kvíða.  

Við erum svona kvíðafjölskylda, þetta gengur svolítið í ættir, bæði 
líffræðilega þessi viðkvæmni og líka bara hvernig tekið er á málunum og 
það er allt soldið hættulegt, allt mjög lífshættulegt þegar ég ólst upp 
(Telma). 

 
Kvíðinn hefur einnig hamlað Rögnu með ýmislegt en hún var ólétt og var að 
fara eignast sitt fyrsta barn, hún gekk með tvíbura. 

Ég veit að það tekur tíma að laga svona en ég var í raun ekki greind með 
kvíða fyrr en ég fór að leita mér aðstoðar við vefjagigt fyrir nokkrum 
árum...kvíðinn hefur alveg hamlað mér með ýmislegt, eins og að sækja um 
vinnu og biðja um launahækkun (Ragna). 

 
Í fyrsta þemanu kemur fram að flestar eiga konurnar það sameiginlegt að hafa 
verið greindar seint með kvíða, þær hafa burðast með kvíða og vanlíðan síðan 
þær voru litlar og hefur kvíðinn hamlað þeim í daglegu lífi. Þær eiga það líka 
sameiginlegt að hafa allar borið með sér einhverja erfiðleika í bakpokanum í 
gegnum lífið eins og fram kemur í næsta þema. 
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Allar með eitthvað í bakpokanum 

Margar kvennanna voru búnar að ganga í gegnum ýmsa erfiðleika á 
lífsleiðinni, áföll, veikindi, depurð og kvíða eins og Telma og Ester. Thelma 
var búin að ganga í gegnum atvinnumissi og mikil veikindi eftir síðustu 
fæðingu og hún var líka með sögu um fæðingarþunglyndi. Ester var barnlaus 
en hún var að glíma við vanlíðan og kvíða, henni leið ekki vel í vinnunni og 
hún var leið á lífinu. Hún var að standa sig vel en engin tók eftir því og hún 
lenti í kvíðahring. 

Maðurinn minn var atvinnulaus og hlutirnir bara gerast og æ ég veit það 
ekki bara það gerist allskonar...lífið er allskonar og allar með eitthvað í 
bakpokanum en ég hef alveg lent í depurð og ég fékk fæðingarþunglyndi 
með fyrsta barnið mitt og vann bara ekkert úr því og sat út í horni og 
skammaðist mín fyrir að vera ekki nógu góð mamma og bara kunni þetta 
ekki og var með rosalega erfitt barn (Thelma). 

 
Ester lýstu þessu aftur svona: 

Ég ákvað að hlúa að mér og gera eitthvað í mínum málum, byggja mig upp 
andlega en ég var korter frá því að klessa á vegg svona andlega og brann 
yfir í vinnunni sem ég var í (Ester). 

 
Margar konurnar voru líka að glíma við erfið samskipti við einhvern 
nákominn, lítið sjálfsálit og þær þurftu meira stuðningsnet í kringum sig eins 
og Anna og Jóhanna. Anna var ólétt og var að fara eiga sitt fyrsta barn. Andlega 
líðan hennar var ekki góð og hún var mjög viðkvæm, búin að gráta mikið og 
var hrædd. Það var ekki mikið stuðningsnet í kringum hana og barnsfaðir 
hennar, hafði lagt á hana hendur. 

Barnið kom undir á besta tíma en við lentum í ég og kærastinn minn í rifrildi 
og hann barði mig (grátur)...en bara í þetta eina skipti, áður en ég var ólétt 
(Anna). 

 
Jóhanna var nýbúin að eiga sitt fjórða barn og var heima í fæðingarorlofi. 
Börnin bjuggu öll hjá móður sinni. Hún var ómenntuð, öryrki, var tvífráskilin. 
Hún var að glíma við kvíða, þunglyndi og vefjagigt. 

Það var mjög erfitt að detta út af vinnumarkaðnum á sínum tíma...og ég er 
einnig að glíma við mjög erfið samskipti við fyrrverandi maka (Jóhanna). 

 
Aðstæður geta haft áhrif á andlega líðan og félagskvíðinn getur verið erfiður 
og hamlandi eins og hjá Báru og Helgu sem voru að klára nám en Bára var 
loksins að klára námið sitt og lét félagskvíðann ekki stoppa sig en hún er 
þriggja barna móðir. 

Mér fannst skrítið að vera í svona hópmeðferð...alltaf hrædd um að fólk sé 
að dæma mig...það var svo margt sem manni langaði að segja en þorði 
ekki (Bára). 
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Helga var yngst af konunum og hún var ólétt, var að fara að eiga sitt fyrsta barn 
og hún var að glíma við kvíða meðal annars vegna álags í námi. 

Ég var farin að finna fyrir meiri kvíða útaf álagi og ég var að klára námið 
mitt og var að klára að skrifa ritgerðina mína (Helga). 

 
Sumar voru líka að glíma við þunglyndi sem var hamlandi eins og Rún og 
Bára. Rún var elst af konunum og hún átti fjögur börn. Hún hefur verið að 
glíma við alvarlegt þunglyndi sem hefur hrjáð hana í mörg ár og henni fannst 
hún vera mjög framtakslaus. 

Ég reyni að tækla hlutina sjálf, ekki að velta þeim of mikið fyrir mér...ég 
er aftur komin á lyf og ég er skárri, þoli meira áreiti (Rún). 

 
Mér fannst ég bara vera orðin fín en síðan viðurkennir maður aldrei fyrir 
sjálfum sér fyrr en fyrir ári síðan að ég byrjaði aftur á þunglyndilyfjunum 
(Bára). 

 
Þátttakendurnir reyndu að gera það besta úr erfiðum aðstæðum með því að leita 
sér aðstoðar til að líða betur og geta tekist á við daglegt líf. Næsta þema fjallar 
um upplifun þeirra af HAM námskeiðinu og hvað það var mikilvægt að ná 
tökum á kvíðanum og láta hann ekki stjórna lífinu. 

Að ná tökum á kvíðanum og láta hann ekki 
stjórna 

Konurnar sögðu frá mismunandi reynslu þegar spurt var um upplifun þeirra af 
HAM námskeiðinu. Flestar eða sjö af átta voru jákvæðar og fannst námskeiðið 
hjálplegt og gagnlegt og sumum fannst það lausnamiðað en námskeiðið var að 
nýtast konunum bæði í einkalífinu og í vinnunni. Yfirþemað sem höfundi 
fannst lýsa vel upplifun kvennanna var; að ná tökum á kvíðanum og láta hann 
ekki stjórna. Hér voru teknar saman niðurstöður fimm undirþema sem lýstu 
nánar jákvæðri upplifun sjö kvennanna og hvernig þær voru að reyna að ná 
tökum á kvíðanum og vanlíðuninni en ekki að láta hann stjórna, en sjötta 
þemað lýsti því hvernig einni konu fannst námskeiðið ekki hjálplegt. 

Verkfæri sem þú getur nýtt þér 

Fyrsta undirþemað fjallaði um upplifunina af námskeiðinu en nokkrar 
kvennanna lýstu því sem kynningu á þeim verkfærum sem hægt var að nota til 
hjálpa þeim að vinna í kvíðanum eins og að kynnast og nota hugsanaskrána, 
gera heimaverkefnin og skrifa minnislista. 

Að vita af fullt af svona verkfærum sem hægt er að nota til að hjálpa 
manni...já þetta er svona kynning á verkfærum sem þú getur nýtt þér en 
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þetta er rosalega mikið í þínum höndum, þetta er það sem þið getið nýtt 
ykkur og kynnt ykkur en það var ekki verið að ýta á að allir kæmu með 
heimanámið eða vildu deila reynslu sinni. Þannig að þetta var mjög 
þægilegt námskeið (Helga). 

 
Mikilvægt að fá þessi verkfæri og ég er að nota hugsanaskrána og ég bara 
fljótari að greina sjálfvirkar hugsanir...engin aukaverkun þetta er ekki lyf, 
þetta er bara æfing og lykilinn að vera tilbúin að gefa þessu sjens (Telma). 

 
Það kemur fram hvað þeim fannst gott að fá þessi verkfæri í hendurnar eins og 
hugsanaskrána. Þetta var að nýtast þeim vel og var hjálplegt eins og að átta sig 
á ósjálfráðum hugsunum. 

Opnaði augun fyrir svo mörgu 

Næsta undirþema um upplifunina af námskeiðinu var lýst sem hjálplegu, 
gagnlegu og lausnarmiðuðu. Það opnaði augun þeirra fyrir svo mörgu, eins og 
að það hefði verið gott að fara á námskeiðið fyrr og að átta sig á því að þetta 
var kvíði sem þær voru að glíma við og þurfa aðstoð við. Í heildina fannst 
konunum námskeiðið hjálplegt og góður grunnur til að halda sér í jafnvægi en 
margar þurfa að halda áfram og vinna í sér.  

Þetta opnaði augun mín fyrir svo mörgu, samt búin að lesa mikið um 
kvíða og farið á önnur námskeið...en ég hefði þurft að fara fyrr á þettta 
námskeið...ég hafði heyrt um HAM og heyrt talað um það sem meðferð en 
ég hafði ekki kynnt mér það neitt svakalega vel af því að ég hélt að ég 
væri búin að tileinka mér þetta, þetta er frábært tól til að halda manni í 
jafnvægi (Telma). 

 
Þetta var mjög hjálplegt og það opnaði augun á mér fyrir því að ég þarf 
aðstoð...ég er að glíma við kvíða en ég geri mér samt grein fyrir því að ég 
þarf áfram að vinna betur í sjálfri mér en þetta er góður grunnur og góð 
byrjun alveg klárlega (Ester). 

 
Konurnar sögðust fara þessa fyrirbyggjandi leið til að þurfa síður að byrja aftur 
á kvíðalyfjum og HAM var þeim líka hjálplegt til að læra um og takast á við 
kvíða, aðferðirnar frá námskeiðinu voru líka hjálplegar við að leysa vandamál 
daglegs lífs. 

Ef maður er að fara aftur í kvíða þá þekkir maður einkennin í staðinn fyrir 
að bíða...þá getur maður byrjað að taka smá saman skrefin sem maður 
lærir þarna og getur þá gripið fyrr inní (Helga). 

 
Ég kvíði bara svona almennt hlutum en samt orðið betra eftir að ég kláraði 
námskeiðið, ég er farin að geta ýtt þessu í burtu, þannig að ég er núna 
stundum farin geta sagt, þetta skiptir ekki máli ég ætla bara ekki að svara 
þessu og ég má það alveg (Jóhanna). 
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Í frásögn kvennanna kom fram að sumar þeirra áttuðu sig á því að þær væru 
með kvíða og aðrar fengu lausn á sínum vandamálum eins og hvernig þær eiga 
að bregðast við í aðstæðum þar sem kvíðinn var mikill. Þá opnaði HAM augu 
þeirra fyrir því að nota þessar aðferðir til að halda sér í jafnvægi sem getur 
verið fyrirbyggjandi og komið í veg fyrir að konurnar þurfi að byrja aftur á 
kvíðalyfjum.  

Að tala við sjálfa þig eins og vinkona þín  

Þriðja undirþemað var stuðningur við jákvæðar hugsanir en þær voru nær allar 
með einhverjar neikvæðar hugsanir gagnvart sér og sumar með miklar 
niðurrifshugsanir. Námskeiðið hjálpaði þeim að átta sig á bæði jákvæðum og 
neikvæðum hugsunum og koma reglu á þær í höfðinu og að reyna að breyta 
þeim og hugsa hlutina upp á nýtt á jákvæðari og uppbyggilegri hátt. 

Ég á að tala við sjálfa mig eins og vinkona þín en ekki alltaf að brjóta sig 
niður eins og það sé alltaf þessi blessaði púki á öxlinni á þér...það þarf oft 
bara að hugsa þessar hugsanir upp á nýtt, þær eru oft ekki raunsæjar og 
sérstaklega ekki þegar maður er búin að skrifa þær niður á blað...ég er 
meira meðvituð núna um hugsanirnar mínar (Bára). 

 
Ef maður er með þessar niðurrifshugsanir svona allskonar sem ég áttaði 
mig ekki á að ég væri að hugsa svona og svo fór ég að lesa þetta og mér 
krossbrá er ég að hugsa svona um sjálfa mig og ég skammaðist mín, guð 
minn góður hvað þetta er ekki eins og ég hugsa og finnst um mig (Telma). 

 
Fyrir Önnu var HAM hjálplegt þegar hún fann fyrir minni hreyfingum hjá 
barninu og hugsanirnar fóru á flug og hún hugsaði það versta, mikilvægt var 
að geta stoppað óæskilegar hugsanir eins og Jóhanna reynir líka að gera. 

Það hjálpaði rosalega að panikka ekki og bara rifja upp frá 
námskeiðinu...já að reyna að byrja að hugsa hlutina upp á nýtt...ég get ekki 
stjórnað  meira en ég stjórna akkúrat núna og skrifa niður hvernig ég 
bregst við þeim eða hvernig hefði verið betra að bregðast við þeim er 
hjálplegt (Anna). 

 
Að ná að stoppa óæskilegar hugsanir og díla við komment frá þjóðfélaginu 
eins og samfélagsmiðlum og ókunnugum...hvernig maður getur  tekið því 
án  þess að fara að brjóta sjálfan sig niður...og mér finnst þetta rosa 
brenglað að ég geti ekki sett þetta inn í hausinn á sjálfri mér...ég veit alveg 
að fólki finnst ég frábær og finnst ég skemmtileg, ég er góð mamma en 
mér finnst það ekki...ég næ ekki að prenta því inn í hausinn á sjálfri mér 
(Jóhanna). 

 
Hér í þessu þema kom fram að konurnar áttu það sameiginlegt að geta betur 
stoppað neikvæðar hugsanir áður en þeim fór að líða illa og gátu betur áttað 
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sig á þeim með því að nota hugsanaskrána þar sem þær skrifuðu hugsanir sínar 
niður þannig að þær flæddu ekki út um allt skipulagslaust. Það hjálpaði þeim í 
endurmatinu að sjá hugsanirnar á blaði til dæmis neikvæða hugsun í sinn eigin 
garð sem átti alls ekki rétt á sér. 

Að koma sér úr hjólförunum  

Fjórða þemað var upplifun af námskeiðinu sem sýndi að hegðun kvennanna 
var búin að breytast. Námskeiðið virkaði hvetjandi og þær voru nær allar 
byrjaðar að gera eitthvað meira fyrir sig, bara þessa litlu hlutir í daglegu lífi og 
þær urðu félagslega virkari og létu kvíðann eða félagskvíðann ekki stoppa sig. 

Þessir litlu hlutir að búa um mig á morgnana, dagurinn byrjar og bara þessi 
litla breyting að vakna fyrr og ég er ein með sjálfri mér með kaffibollan og 
les  blaðið áður en krakkarnir vakna og bara að koma sér út úr, hvað á 
maður að segja að koma sér úr hjólförunum sem maður er búin að búa sér 
til og núna er ég farin að hugsa okey, hverju get ég bætt við (Bára). 

 
Bara litlir hlutir í daglega lífinu sem ég mikla fyrir mér og fæ kvíða yfir, 
ég hef oft átt erfitt með að fara eitthvað og gera eitthvað ein útaf 
félagskvíðanum þannig en það hefur hjálpað mér, ég bara geri það núna 
(Ragna).   

 
Námskeiðið var hjálplegt og konurnar notuðu listana frá námskeiðinu, Jóhanna 
notaði til dæmis ánægjulistann og Anna bjó til fæðingarplan. 

Að fara í sund, fara ein í göngutúra og hlusta á tónlist, gefa mér tíma og 
sinna sjálfri mér (Jóhanna). 

 
Ég er búin að búa til fæðingarplan og reyna að gera eitthvað til að gleðja 
mig, gera  eitthvað ánægjulegt fyrir mig (Anna).  

 
Konur nar sáu loksins tækifæri, þær voru margar búnar að breyta hegðun sinni 
og voru farnar að gera eitthvað meira fyrir sjálfa sig og sjá fram á að geta tekið 
á hlutunum og gert meira af því sem þær höfðu áhuga á eins og að fara í sund 
og göngutúra og létu þannig kvíðann eða félagskvíðann ekki stoppa sig lengur. 

Að heyra reynslusögur  

Fimmta þemað tengist einnig upplifun kvennanna af námskeiðinu. Þær áttu 
það sameiginlegt að þeim fannst hjálplegt að heyra reynslusögur frá öðrum og 
áttuðu sig á því að það voru fleiri að glíma við kvíða og þunglyndi, þær voru 
ekki einar með þá líðan og depurð var oft fylgifiskur kvíða. 

Að  heyra reynslusögur frá konunum á námskeiðinu...maður er ekki einn 
með þessa tilfinningu og þetta er ekkert kjánalegt...en ég er soldið smeyk 
fyrir fæðingunni, það var rætt á námskeiðinu og gott að vita það að 
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stundum gráta konur eftir barnsburð og það er allt í lagi og eðlilegt 
...hjálplegt að geta talað  um tilfinningarnar mínar og vera sterk og gera 
hlutina (Anna). 

 
Að tala um tilfinningar sínar og átta sig á þeim...mikilvægt að hafa þessa 
heildarsýn og geta speglað sig í þessu öllu, mér fannst þetta vera svo mjög 
niðurlægjandi að vera með þunglyndi og eftir það hef ég rosalega mikið 
talað um þetta og sagt öllum sem vilja heyra eins og nýbökuðum 
mömmum að ég hafi fengið fæðingarþunglyndi, þú veist og hugsar hún er 
bara mjög hress en fékk fæðingarþunglyndi svo að þetta er allt í lagi en já 
depurð er oft fylgifiskur kvíða og sérstaklega þegar hann er orðinn svona 
mikill...þetta eru svona frændur þannig séð (Telma). 

 
Konunum fannst hjálplegt að hlusta á ólíkar reynslusögur annarra kvenna, 
skynja og skilja að þær væru ekki einar með þessa vanlíðan og hversu 
mikilvægt það var að geta talað um tilfinningar sínar og líðan. Að geta speglað 
sig í reynslunni í hópnum og talað um hluti eins og fæðingarþunglyndi og hvað 
sé eðlilegt eftir fæðinguna eins og grátur og viðkvæmni kvenna eftir fæðingu.  

Það var bara ekki að virka hjá mér 

Sjötta og síðasta þemað fjallaði um upplifun af HAM, þar sem meðferðin þótti 
hvorki hjálpleg eða gagnleg. Það nýttist Rún eiginlega ekki neitt og hún sagðist 
vera búin að gleyma því að mestu og hún var ekki að ná því hvernig hún gæti 
nýtt sér þetta eins og til dæmis hugsanaskrána. 

Ég hef ekkert nýtt það ég las náttúrulega fyrir tímana og síðan áttum við 
að  gera heimavinnuna en það var bara ekki að virka hjá mér, við áttum að 
hugsa um eitthvað svona aðstæður og það var bara einhvern vegin ekkert 
sem ég gat tekið upp, jú jú ég er búin að þjást af þunglyndi...ég var 
einhvern vegin ekki að ná því hvernig ég á að nýta þetta (Rún). 

 
Námskeiðið virtist ekki nýtast þessari konu með sama hætti og hinum, líklega 
þar sem hún hvorki gat greint og né sá tilvik þar sem hún gat nýtt sér verkfærin 
eða prófað að nota þau. Hún gaf lítið af sér í viðtalinu og sagðist oft ekki muna 
hlutina eða hafði enga skoðun á málunum. Hún var að glíma við þunglyndi og 
sagðist vera framtakslaus og leitaði ekki eftir aðstoð til sálfræðinganna sem 
voru með námskeiðið eða spurði þá um ráðleggingar. Upplifun þessarar konu 
var í talsverðu ósamræmi við upplifun hinna kvennanna sem mögulega felst í 
þeirri andlegu líðan sem hún sjálf lýsti hér að framan. Næsta meginþema, að 
hafa meiri stjórn á huganum og líkamanum, fjallar um niðurstöður sem 
tengjast líðan kvennanna eftir námskeiðið bæði andlega, líkamlega og 
félagslega líðan. 
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Að hafa meiri stjórn á huganum og líkamanum  

Konurnar sögðu frá mismunandi líðan, bæði andlegri, líkamlegri og 
félagslegri. Þeim leið ekki öllum vel í byrjun en líðanin varð betri hjá mörgum 
eftir námskeiðið. Hópurinn var ólíkur sumar óléttar, aðrar nýlega búnar að 
eiga, nokkrar með eldri börn og ein barnlaus. Þeim konum sem leið vel 
andlega, leið líka betur líkamlega og voru sáttari en fyrir aðrar var meiri vinna 
framundan til að komast á betri stað. Að hafa meiri stjórn á huganum og 
líkamanum var meginþemað sem skipt var í fimm undirþemu, niðurstöðurnar 
lýstu nánar andlegri, líkamlegri og félagslegri líðan kvennanna eftir 
námskeiðið.  

Meira sjálfstraust  

Margar konur áttuðu sig á eigin niðurrifshugsunum og eftir námskeiðið 
upplifðu nokkrar þeirra eins og Telma og Ester að þær gætu gert meira fyrir 
sjálfa sig og þeim leið betur andlega og fundu fyrir meira sjálfstrausti. 

Já, mér finnst þetta bara hafa gert mig sterkari þannig að maður getur 
tekist á við meira og gefið sjálfum mér meira svigrúm...þetta styrkir mann 
alveg mjög mikið mér finnst bara eins og ég upplifi að ég geti gert allt 
núna þetta er pínu þannig...geggjaður sigur að hafa meiri stjórn á huganum 
og líkamanum (Telma). 

 
Mér finnst ég vera með meira sjálftraust og betri stjórn þegar ég get bælt 
þessum neikvæðum hugsunum í burtu af því að það hefur áhrif á álit mitt á 
sjálfri mér...en ég veit það núna að ég get gert miklu meira heldur en ég 
hef stundum haldið þegar ég er í mikilli vanlíðan þannig að mér finnst 
alveg klárlega einhver munur upp á við síðan ég kláraði námskeiðið, ég er 
kannski ekki alveg komin á þann stað sem ég vill vera en maður verður 
bara að vinna í því að komast þangað en já mér finnst alveg hellings 
munur síðan (Ester). 

 
Helga var sátt með sig, hún var með heilbrigða og sterka hugsun. Ragna fann 
líka fyrir minni kvíða og hún gat betur áttað sig á andlegri líðan sinni og af 
hverju henni leið illa og gat sett orð á tilfinningarnar. Hún var með jákvæðari 
hugsanir til sín sjálfrar og einnig meira sjálfstraust til nýja móðurhlutverksins. 

Mér leið betur eftir þessar sex vikur heldur en áður,  en ég var aðeins 
léttari og líka kannski það að ég byrjaði í einhverri hreyfingu og líka bara 
byrjaði aðeins að birta til og ég get alveg sagt það að mér leið betur eftir á 
(Helga). 

  
Andlega hliðin hjá Önnu og Báru var ekki nógu góð en námskeiðið var búið 
að vera hjálplegt fyrir líðan þeirra. Anna hafði áhyggjur af tengslamynduninni 
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og hún grét mikið í viðtalinu, það voru einnig erfiðleikar í parasambandinu en 
hún fann að hún hafði betri stjórn á sjálfri sér og lét ekki kvíðann lengur stjórna. 

Námskeiðið það er að hjálpa mér að tækla þetta...ég er ekki eins viðkvæm 
og mér líður eins og ég hafi betri stjórn á sjálfri mér en ekki eins kvíðin 
því áður en ég fór á það var ég sígrátandi allan daginn, alla daga (Anna).  

 
Það geta komið bakslög þannig er lífið, upp og niður og það getur haft áhrif á 
líðanina, eins og þegar Bára missti nákominn ættingja. En það var að ganga 
betur núna, hún var í vettvangsnámi sem henni kveið mikið fyrir en hún fann 
núna fyrir betri líðan og var með aukið sjálftraust og meiri drifkraft. 

Mér fannst ég bara vera orðin fín en síðan viðurkennir maður aldrei fyrir 
sjálfum sér fyrr en fyrir ári síðan að ég byrjaði aftur á þunglyndislyfjum... 
ég  hugsaði ég get þetta  ekki en ég gat þetta alveg...það er alltaf eh púki 
að segja mér að ég geti þetta ekki og kunni þetta ekki...mér finnst ég vera 
með meiri drifkraft, ég er ekki lengur að fresta hlutum (Bára). 

 
Að ná aftur tökum á huganum og líkamanum var meginþemað og lýsti vel 
andlegri líðan flestra kvennanna, þær fundu fyrir auknu sjálftrausti og að þær 
höfðu betri stjórn á sjálfri sér og meiri drifkraft eftir 
námskeiðið.
  

Bara alveg glötuð  

Báðar þessar konur höfðu lágt sjálfsmat og þeim leið ekki vel andlega. Jóhanna 
var að glíma við kvíða, þunglyndi og lágt sjálfsmat og þegar henni leið illa 
andlega þá fann hún oft fyrir líkamlegum einkennum til dæmis í samskiptum 
við fyrrverandi maka, en hún fann fyrir betri líðan eftir námskeiðið. 

Það er alltaf pínu ótti í mér, á ég eftir að þú veist muna allt sem ég þarf að 
gera, eða á ég eftir að elska þetta barn jafnmikið og ég elska hin börnin... 
það er þessi kvíði, þunglyndi og lélegt sjálfsmat þetta fer allt svona í hring 
og það er rosa erfitt að komast af því og segja já þetta er útaf kvíðanum 
þetta eins og spírall þetta tengist allt...og stundum er erfitt að stoppa þessar 
hugsanir án þess að brjóta sig niður (Jóhanna).  

 
Rún leið ekki nógu vel, hún var framtakslaus og hennar leiðir höfðu ekki virkað 
nógu vel til að hjálpa henni og námskeiðið nýttist henni ekki neitt. 

Sjálfsmyndin hún er bara svona mismunandi frá degi til dags einhvern 
vegin, stundum finnst mér ég bara alveg glötuð og einskis nýt en ég veit 
alveg að það er ekki...ég er aftur komin á lyf og ég er skárri, þoli meira 
áreiti eins og af strákunum en samt ég á erfitt með að koma mér að verki 
en ég hef ekki sofið heila nótt í 20 og eitthvað ár (hlær) ég vakna oft mjög 
þreytt...ég nenni ekkert að vera alltaf svona þreytt og slöpp og bara 
orkulítil (Rún). 
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Þær voru báðar með lágt sjálfsmat og þeim leið ekki vel andlega en Jóhanna 
var samt komin lengra í að vinna í sinni líðan og henni leið aðeins betur eftir 
námskeiðið. Rún var að taka þunglyndislyfin sín og lýsti því að svefninn væri 
aðeins betri en hún væri mjög framtakslaus og næði ekki að nýta sér aðferðirnar 
sem kenndar voru á námskeiðinu. 

Betri líkamleg líðan  

Konurnar tjáðu sig ekki allar um líkamleg einkenni og líkamlega líðan se að 
vera jákvætt því það gaf þá vísbendingu að líkamleg líðan var ekki að trufla 
þær dags daglega. Telma, Ester og Jóhanna fundu allar fyrir líkamlegum 
einkennum kvíða sem lýsti sér í auknum hjartslætti en kvíðinn hafði lagast og 
námskeiðið  hjálpaði mikið til. 
 
Telma fann oft fyrir líkamlegum einkennum kvíða eins og auknum hjartslætti 
en hún notaði mikið hugsanaskrána og fann að námskeiðinu loknu ekki lengur 
fyrir þessum aukna hjartslætti og fékk minni líkamleg einkenni. 

Ég er bara frekar góð og er löngu hætt að pæla í þessu, ég finn fyrir betri 
líkamlegri líðan, maður er aftur komin með stjórnina á hlutunum og getur 
slakað á...ég er pínu með heilsuna á heilanum ég vill létta mig og ná heilsu 
núna (Telma). 

Ragna fann líka fyrir minni líkamlegum einkennum og tilfinningarsveiflum og 
betri líðan eftir námskeiðið en hún var líka að glíma við félagskvíða. Bára tjáði 
sig ekkert um líkamleg einkenni en hún var líka að glíma við félagskvíða. 

Já núna er ég ekki áður en ég fer inn í aðstæðurnar, alveg bara úff mikil 
öndun og okey farðu inn þetta er allt í lagi það er enginn að horfa á þig eða 
pæla í þér, þú veist en eru samt alveg raunverulegar tilfinningar (Ragna). 

Rún var með allt önnur einkenni en hinar konurnar en hún tjáði sig lítið um 
líkamleg einkenni en talaði fyrst og fremst um að hún væri oft orkulaus. Eftir 
að hún byrjaði aftur á þunglyndislyfjunum þá fannst henni hún vera 
viðkvæmari. 

Ég er mjög viðkvæm manneskja og svona þoli lítið og ég hugsa okey það 
er þunglyndislyfin sem er að hjálpa aðeins til hérna, þú veist þau dempa 
mann soldið niður (Rún). 

 
Konurnar fundu margar fyrir betri líkamlegri líðan og þeim leið betur og 
margar fundu að þær voru aftur komnar með stjórn á hlutunum og náðu þannig 
betur að framkvæma dagleg störf. Eina undantekningin var líðan Rúnar en  
henni leið ekki betur eftir námskeiðið. 
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Líkamsímynd óléttunnar 

Þær sem voru óléttar eða nýbúnar að eiga eins og Helga og Jóhanna töluðu líka 
um líkamsímynd óléttunnar og allar líkamlegu breytingarnar sem áttu sér stað 
og líka hvað fólk sagði og fannst um óléttar konur eins og stærðina á bumbunni. 
Helga var með sterka sjálfsmynd og tók þetta ekki inn á sig en hún hafði áhrif 
á Jóhönnu. 

Maður á bara að vera glaður með það sem maður er og að maður sé 
heilbrigður og að allt muni ganga vel og bumban skiptir engu máli, hvort 
hún er stór eða lítil eða skökk (hlátur) nei fattarðu þetta var tekið fyrir og 
það voru margar að glíma við kvíða sem tengist þessu (Helga). 

 
Maður veit alveg að fólk meinar vel en það er eins og það hugsi bara 
ekkert, eins og vá hvað þú ert orðin stór, eða jæja er þetta nú ekki að fara 
að vera búið, ertu með tvíbura? Æðislegt að heyra þetta þegar manni líður 
eins og belju, ekki alveg uppörvandi (Jóhanna). 

 
Námskeiðið hjálpaði líka Önnu á meðgöngunni þegar hún fann fyrir minni 
hreyfingum við að panikka ekki en hún var líka með áhyggjur og kvíða því hún 
hafði misst fóstur. 

En ég hef alltaf misst og ég vildi ekki missa það núna (Anna).  
 
Þær ræddu hér um líkamsímynd óléttunnar og það var rætt á námskeiðinu fyrir 
óléttu konurnar því þetta var að valda þeim áhyggjum og kvíða og þær höfðu 
missterka sjálfsmynd til að láta svona umræður ekki hafa áhrif á andlegu líðan 
sína.  

Maður hefur þörf fyrir félagsleg  tengsl 

Konurnar voru flestar meira félagslega virkar eftir námskeiðið en þær töluðu 
ekki allar um það í viðtölunum en það kom meira fram í breyttri hegðun. 
Nokkrar voru að glíma við félagskvíða og það gat verið hindrun að fara út og 
hitta fólk eða fara og vera í margmenni en þær voru að reyna að láta 
félagskvíðann ekki stoppa sig, eins og Ester sagði: 

Maður hefur þörf fyrir félagsleg tengsl og mér finnst gaman að vera í 
kringum fólk en þegar kvíðin er mikill þá einhvern megin tekur hann yfir 
þannig að það er gott að fara á staðinn en ekki loka sig af eins og maður 
vill stundum gera það er bara alls ekki gott að loka sig af, ég hef alveg gert 
það stundum (Ester). 

 
Bára og Ragna töluðu báðar um að það skipti máli að vita hvaða aðstæður þær 
væru að fara út í og að það væri gott að geta undirbúið sig og þá fannst Báru 
hún vera öruggari, en hún sagði: 

Ég er alltaf hrædd um að fólk sé að dæma mig (Bára). 
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Ragna var líka með félagskvíða þetta var mjög misjafnt eftir aðstæðunun:  

En svona stórir staðir og fjölmennir það finnst mér oft mjög erfitt...ég er 
með þennan félagskvíða (Ragna). 

 
Jóhanna var líka með félagskvíða og námskeiðið hafði reynst henni vel en hún 
var núna heima í fæðingarorlofi en henni fannst erfitt þegar hún datt út af 
vinnumarkaðnum fyrir nokkrum árum og er öryrki í dag en hún sagði: 

Ég þarf að halda áfram að gefa mér tíma og sinna sjálfri mér og fara út, ég 
er bara búin að vera mamma, ég er ekki ég (Jóhanna). 

 
Konurnar fundu margar að þær höfðu þörf fyrir félagsleg tengsl og sérstaklega 
þær sem voru með félagskvíða. Þær fundu hversu miklu skiptir að hitta fólk og 
gefa sér tíma til að sinna sjálfri sér. En eftirfylgnin og stuðningurinn skiptir 
líka miklu máli og það var næsta þema. 

Stuðningurinn og eftirfylgnin skiptir öllu máli  

Konurnar sögðu frá mismunandi reynslu þegar spurt var um stuðninginn og 
eftirfylgnina en hann var þrenns konar: Stuðningur eða eftirfylgni frá 
heilsugæslunni, stuðningur frá hópnum á námskeiðinu og stuðningur frá 
fjölskyldu og vinum sem skiptist svo í fjögur undirþemu sem lýsir nánar 
hvernig konurnar upplifðu stuðninginn og eftirfylgnina. 

Mikilvægt að spyrja um líðan  

Það var mikilvægt að spyrja um líðan og gefa þeim tíma. Konurnar sögðu frá 
mismunandi reynslu en flestar óskuðu eftir og töldu mikilvægt að fá meiri 
stuðning og eftirfylgni frá heilsugæslunni eins og frá ungbarnaverndinni og 
fyrir frumbyrjur. Þær sem voru óléttar eða nýbúnar að eiga ræddu um hvað það 
var mikilvægt að hafa námskeið fyrir barnshafandi konur.  
Telma og Jóhanna, höfðu svipaða reynslu og sögu að segja, þær fengu betri 
þjónustu núna en þegar þær voru að eiga sín fyrstu börn.  

Ég hef aldrei verið greind með neitt sérstakt fæðingarþunglyndi eða neitt á 
meðgöngunum en þetta er búið að vera til staðar lengi hjá mér...en þetta er 
í fyrsta skipti sem að gripið er inn í og ég fæ aðstoð á meðgöngu, á fjórðu 
meðgöngu, það hefði verið rosa gott að fá aðstoð fyrr (hlær) en það er gott 
að  það er verið að gera eitthvað í því núna en eftirfylgnin skiptir öllu máli 
og að gefa mömmunum líka tíma og mikilvægt að spyrja um líðan og 
hvernig hún hefur það, sinna þeim betur (Jóhanna). 

 
Upplifun Telmu var ekki nógu góð þegar hún átti sitt fyrsta barn, hún fékk ekki 
nægan stuðning frá ungbarnavernd. 
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Já stuðningurinn getur klárlega komið meira frá ungbarnaverndinni, ég er  
með mitt 3 barn og reynsla mín önnur en það er búið að breyta verklaginu 
mjög mikið í dag en ég man að ég svaraði þessum lista og ég skítféll á 
prófinu og það var talað við mig beint fyrir framan manninn minn, en ég 
upplifði þessa reynslu erfiða og svo var ég spurð, já ertu með einhvern 
kvíða? Og hefurðu verið að hitta einhvern? Já svaraði ég fór á námskeið 
hjá kvíðameðferðarstöðinni fyrir 2 árum. Já okey þú ættir bara að fara 
þangað og við vorum þá alveg skítblönk og ég var með tárin í augunum og 
ég sagði við manninn minn, það er ekkert að mér og síðan var ég þunglynd 
í 2 ár, þetta var bara hræðilegt (Telma). 

 
Telma nefndi einnig hvað það er mikilvægt að fylgjast sérstaklega vel með 
frumbyrjum, hún talaði af eigin reynslu. 

En ég held að það þurfi rosa mikið að fylgjast vel með konum, sérstaklega 
með fyrsta barn því þá breytist heimurinn og þessar væntingar á því hvað 
konur halda að hlutverkið sé versus hvað það er og þetta er rosalega mikill 
áhættuhópur og síðan líka þegar barnið er óvært, það verður bara allt 
miklu erfiðara og það bara hrynur allt (Telma). 

 
Ragna, sem er frumbyrja sagðist ekki vera með áhyggjur af fæðingarþunglyndi 
en henni fannst mikilvægt að vita af því að hún verður spurð út í andlega líðan 
og að það verður fylgst með henni í ungbarnaverndinni. 

Ég veit að það verður aftur tekið svona stöðupróf af mér og ég veit að þá 
kemur örugglega einhver kvíði út þar sko (Ragna). 

 
Þær sem voru óléttar eða nýbúnar að eiga eins og Helga og Jóhanna ræddu um 
hvað það er mikilvægt að hafa námskeið fyrir barnshafandi konur og þær 
töluðu um það sem samfélagsmiðlar segja og að oft er sett upp einhver 
glansmynd af meðgöngu að það sé allt svo dásamlegt og yndislegt. 

Ég meina þetta er bara daglegt líf og getur líka verið ógeðslega erfitt og 
tekið á, bæði andlega og líkamlega og þess vegna er mjög gott að hafa 
svona námskeið og hópa fyrir barnshafandi konur og spyrja þær um 
líðanina og það mætti rauninni vera meira um svona námskeið (Helga). 

 
Niðurstöðurnar sýna hvað það var mikilvægt að styðja við konurnar og spyrja 
um líðan, fylgja þeim eftir en ekki bara að einblína á barnið. Stuðningurinn 
getur komið meira frá ungbarnaverndinni og það þarf að gera hann sýnilegri. 
Einnig kom fram hvað það var mikilvægt að geta boðið upp á HAM 
námskeiðin til að styrkja konur og mæður í nýjum hlutverkum. 

Halda líka sjálfar áfram þessari vinnu  

Konurnar töluðu um að þeim fannst mikilvægt að fá líka einstaklingstíma hjá 
sálfræðingnum á heilsugæslunni og vildu svo halda sáfram þessari vinnu 
sjálfar og þiggja stuðning. 
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Mikilvægt að halda líka sjálf áfram þessari vinnu og halda áfram í 
viðtölum hjá sálfræðingnum ef maður hefur eitthvað farið til sálfræðings 
þá veit maður að vinnan liggur hjá þeim sem er í meðferðinni en ekki hjá 
sálfræðingnum, hann er ekki með einhvern sprota (Telma). 

 
Helga, Bára og Ragna ætluðu líka að þiggja viðtal hjá sálfræðingnum á 
heilsugæslunni og þiggja meiri stuðning og þær mæltu með námskeiðinu fyrir 
vinkonur sínar. 

þær kenndu mér þetta betur og þetta er bara byrjunin en ég þarf meiri 
stuðning og þarna á námskeiðinu þá gat ég séð að svona meðferð hjálpar 
mér frekar en heldur það sem ég var búin að prófa áður og ég myndi mæla 
með þessu (Ragna). 

 
Anna tjáði sig lítið um eftirfylgnina og Rún hafði enga skoðun á því og hún 
sagði: 

Ég man ekki eftir að það hafi verið nein eftirfylgni, ég veit ekki ég bara 
hef ekki hugmynd (Rún).  

 
Konurnar þurfa allar áfram að vinna í sjálfri sér og þiggja stuðning, eins og að 
mæta til sálfræðings á heilsugæslunni. Margar mæltu með þessu námskeiði 
fyrir vinkonu sína.  

Maður er ekki einn 

Það sem konurnar áttu flestar sameiginlegt var að þeim fannst gott að vita að 
þær voru ekki einar með þessar hugsanir og líðan. Þeim þótti mikilvægt að 
heyra allskonar sögur frá hópnum en það var mismunandi eftir samsetningu 
hópsins hvort þeim fannst hópurinn stuðningur. Þær sem voru á hópnámskeiði 
eingöngu með óléttum konum fannst öllum hópurinn vera stuðningur og þær 
fundu fyrir samstöðu með hvor annarri.  
 
Rögnu fannst gott að finna fyrir samstöðu með hinum konunum. Jóhanna tók í 
svipaðan streng 

Þetta var fjölbreyttur hópur af konum og gott að sjá og upplifa að maður 
er  ekki einn. Það var gott að geta verið í hóp þar sem allt mögulegt er rætt  
(Jóhanna ). 

 
Kannski stundum pínu erfitt að opna sig í svona stórum hóp með stærri 
kvíðavandamál en það var hjálplegt að sjá að þær eru að kljást við það 
sama og ég og tengja við þeirra reynslu og fá svör (Ragna). 

 
Telma og Rún voru í blönduðum hóp karla og kvenna en þeim fannst hópurinn 
ekki stuðningur. Telmu fannst hópurinn ekki stuðningur því það voru svo fáir 
að tjá sig og deila líðan, hugsun og upplifun sinni, henni fannst vanta meiri 
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umræður í lokin. Hún hefði vilja sjá þetta kynjaskipt en hún kom með flott 
innlegg.  

Mér finnst svo mikil heilun í því að deila reynslunni, þú horfir yfir hópinn 
á venjulegt fólk eins og þig og þá eru kannski margir með þessar 
niðurrifshugsanir, eins og afhverju er ég svona mikill aumingi, af hverju er 
ég  svona langt niðri eða svona rosalega kvíðinn. Og geta þá horft yfir 
hópinn og kannski já þessi flotta unga kona er líka að díla við þetta og 
þessi maður í jakkafötunum við erum bara öll í sömu súpunni og það er 
flott að vita að maður er ekki einn en ég sagði í námskeiðinu að mér hefði 
fundist það gott að hafa þetta kynjaskipt (Telma). 

 
Það kom fram að það er svo mikil heilun í því að deila reynslunni og að vita 
að maður er ekki einn, en í hópnum sem í voru bara óléttar konur þar sköpuðust 
meiri umræður og það hjálpaði þeim að tjá sig og þær fundu fyrir stuðningi 
hvor frá annarri og frá hópnum í heild. Konurnar sem voru í blandaða hópnum 
fundu ekki fyrir eins miklum stuðning frá hópnum.  

Að tala opinskátt 

Konurnar áttu margar gott bakland og fengu stuðning frá fjölskyldunni eða 
maka og vinum. Sumar töluðu um að það væri mikilvægt að geta talað 
opinskátt um líðan sína og fengið stuðning.  

Að geta talað opinskátt um mína líðan og sagt, heyrðu mér líður bara pínu 
illa núna getur þú leyft mér að vera ein og í friði í smástund, en hann er mjög 
skilningsríkur með mig og minn kvíða (Ragna). 

 
Ester og Jóhanna töluðu um að makar þeirra skildu þær kannski ekki alltaf en 
að þeir reyndu að vera styðjandi og að þær leituðu líka til fjölskyldunnar og 
vinkvenna eftir meiri stuðningi. 

Hann þekkir þetta svo rosa takmarkað og hann á erfitt með að skilja hvað 
það er að vera kvíðin, hann skilur ekki þennan kvíða þar sem maður getur 
ekki ýtt hugsunum frá sér. Hans hjálp er alltaf, hættu bara að hugsa um 
þetta, ég myndi bara gera það ef ég gæti það, það er bara alls ekki alltaf 
hægt. Hann hefur bara átt soldið erfitt með að skilja hvernig þetta allt 
virkar (Jóhanna). 

  
Anna og Rún fengu lítinn stuðning frá mökum en leituðu í staðinn eftir 
stuðning til fjölskyldnanna eða til vinkvenna. 

Það er lítill stuðningur frá honum, hann svaraði ertu þá þunglynd, það er 
ekki mikill skilningur, hann fattar þetta ekki, hann skynjar þetta ekki 
(Rún). 

Konurnar lýstu því allar hversu mikilvægt það var að hafa góðan félagslegan 
stuðning í kringum sig og gott bakland. Sérstaklega þegar þeim leið illa og 
hvað það var þá mikilvægt að geta talað opinskátt um líðan sína svo að fólkið 
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í kring skilji og geti þannig veitt þeim stuðning. Í fimmta og síðasta 
meginþema: Bjargráðin og nýta sér allskonar hluti, var fjallað um niðurstöður 
sem tengdust þeim bjargráðum sem konurnar nýttu sér til að láta sér líða betur. 

Bjargráðin - Að nýta sér allskonar hluti 

Konurnar í rannsókninni gripu til ýmissa bjargráða til að takast á við kvíða 
eða vanlíðan. Bjargráðin nýttust þeim í mörgun hliðum daglegs lífs, þær 
lærðu nýjar aðferðir til að koma á breytingum í lífi sínu og til að fá meira út 
úr lífinu. Hér var undirþema gera meira fyrir mig sem lýsir því nánar hvernig 
konurnar nýttu sér allskonar hluti til að láta sér líða betur. 

Gera meira fyrir mig 

Námskeiðið var búið að hjálpa konunum við að breyta og endurmeta hugsanir 
og hegðun sína með því að nota verkfærin sem þær fengu kynningu á. Þær 
nefndu næstum því allar að þær vildu halda áfram að nota hugsanaskrána til að 
vinna í kvíðanum og ná stjórn á honum.  

Þessi hugsanaskrá mér finnst hún langbesta verkfærið en ég geri þetta 
ósjálfrátt núna í huganum og hugsanirnar mínar, ég nýtti mér líka hin 
verkfærin...ég hef aldrei verið eins vel á mig komin andlega og líkamlega 
eins og þegar ég fór út í langan göngutúr og hlustaði á tónlist, ég var sú 
sem labbaði meðfram götunni og dansaði, en það er eitthvað sem ég þarf 
að koma inná listann hjá mér, ég þarf að gera meira fyrir mig (Jóhanna).  

 
Konurnar voru flestar búnar að breyta hegðun sinni, reyndu að vera virkari í 
daglegu lífi, þær tala um betri líkamlega líðan og vildi nýta allskonar hluti eins 
og að auka daglega hreyfingu.  

Ég er pínu með heilsuna á heilanum ég vill létta mig og ná heilsu (Telma). 
 

Ég fór út að labba í gærdag á meðan stelpurnar voru í íþróttum ... ég var 
bíllaus og þetta var rétt hjá, þannig að ég get alveg hugsað mér að fara 
meira út að ganga eins og eftir kvöldmat, bara bæta smá hreyfingu inní í 
staðinn fyrir að sitja bara yfir hugsunum sínum (Bára). 

Margar kvennanna voru orðnar duglegri við að gera eitthvað meira fyrir sig 
eins og að fara í nudd, stunda jóga eða slökun. 

Ég er alveg búin að vera miklu duglegri að hugsa um sjálfa mig, fara í 
nudd og gera ýmislegt sem ég hef bara ekki gert fyrir sjálfa mig, bara 
aldrei, en ég geri það núna og þá líður mér líka líkamlega miklu betur líka 
varðandi vefjagigtina því ég er að gera eitthvað fyrir mig og þær komu líka 
inn á það á námskeiðinu sem mér finnst mjög gott (Ragna). 
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Sumar notuðu atferlisapp til að minna sig á og auðvelda sér þannig lífið og þá 
voru hlutirnir líka minna mál. 

Í lok námskeiðis átti maður að skrifa niður hvaða hlutir gerðu það af 
verkum að þú værir að fara af beinu brautinni, ég er mjög vakandi fyrir 
því,  maður einangrast stundum í fæðingarorlofinu, jæja núna þarf ég að 
fara út og hitta fólk og nú er ég búin að vera dálítið langt niðri í þrjá daga 
það er ekki nógu gott, hvað á ég að gera  til að lyfta mér upp og ég nota 
svona atferlisapp, svo að mér finnst hlutirnir bara minna mál (Telma). 

Þær voru einnig margar byrjaðar í endurmatinu og að setja sér raunhæf 
markmið, hugsuðu meira í lausnum, orðnar skipulagðari og gerðu minnislista. 

Ég er að reyna að vera skipulögð af því að það skiptir máli að vera með 
rútínuna það er einhvern megin það sem býr til vellíðan, að skuldbinda sig 
við ákveðna hluti og standa við þá en þegar maður er kvíðinn að þá er oft 
auðveldara að hlaupa frá hlutum (Ester). 
  

Mikilvægt að taka lyfin sín, Bára og Rún eru báðar á þunglyndislyfjum og það 
var að hjálpa þeim dags daglega. 

Ég er aftur byrjuð á þunglyndislyfjum...þau eru eitthvað að hjálpa og ég er 
búin að vera á lyfjunum í ár (Rún). 

 
Konurnar voru flestar orðnar félagslega virkari og létu félagskvíðann ekki 
stoppa sig og reyndu að gera eitthvað ánægjulegt fyrir sig. Það sem þær nýttu 
sér til að líða betur var m.a. hugsanaskráin, ýmiskonar skipulag og endurmat, 
gera eitthvað ánægjulegt fyrir sig eins og hreyfingu, fara í göngutúra, sund og 
jóga. Einnig prófuðu sumar hugleiðslu, slökun eða flot. Það kom líka fram hjá 
tveimum þeirra að það var mikilvægt að taka lyfin sín því það var að hjálpa 
þeim dags daglega. 

Samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingu um að upplifun kvenna eftir 
HAM námskeiðið sé góð og flestar lýstu jákvæðri upplifun við að ná tökum á 
kvíðanum og láta hann ekki stjórna lífi sínu. Það sem einkenndi konurnar sem 
tóku þátt í rannsókninni var að þær vildu allar reyna að gera það besta úr 
aðstæðum sínum og þær áttu það sameiginlegt að vilja allar ná tökum á lífinu 
með því að leita sér aðstoðar til að ná betri líðan. Margar þeirra voru að ná 
meiri stjórn á huganum og líkamanum. Flest allar konurnar kölluðu eftir 
auknum stuðningi og eftirfylgni frá heilbrigðisstarfsfólki og heilsugæslunni 
þegar kom að því að fylgjast með andlegri líðan. Þá sýndu niðurstöðurnar 
mikilvægi þess að hafa gott bakland, stuðning og skilning frá maka og 
fjölskyldu og vinum. Niðurstöðurnar sýndu einnig að af afloknu HAM 
námskeiði gripu konurnar til fleiri bjargráða dags daglega til að bæta líðan sína 
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og margar höfðu öðlast meira sjálfstraust til að vera félagslega virkari og voru 
farnar að gera fleiri hluti sem veitti þeim ánægju og efldi þær sjálfar. 
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Umfjöllun um niðurstöður rannsóknarinnar 

Að ná tökum á kvíðanum og láta hann ekki 
stjórna 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa vísbendingu um að upplifun kvenna af 
HAM námskeiði sé góð og flestar lýsa jákvæðri upplifun við að ná tökum á 
kvíðanum og láta hann ekki stjórna lífi sínu. Það sem einkenndi konurnar sem 
þátt tóku í rannsókninni var að þær vildu allar reyna að gera það besta úr 
aðstæðum sínum og áttu það sameiginlegt að vilja allar ná tökum á lífinu með 
því að leita sér aðstoðar. 
 Við heimildaleit fundust fáar eigindlegar rannsóknir sem sérstaklega 
taka á reynslu kvenna með andlega vanlíðan með hliðsjón af árangri HAM. 
Áhugaverðar niðurstöður er að finna í eigindlegri rannsókn Bernharðsdóttir 
o.fl., (2014) um reynslu íslenskra kvenkyns háskólanema sem voru með kvíða 
eða þunglyndi en þær tóku þátt í stuttri hópmeðferð í HAM. Nokkrar þemur 
þeirrar rannsóknar eru sambærileg við upplifun kvenna í þessari rannsókn. 
Einkum þemun sem lýsa því hvernig það að öðlast þekkingu og skilning og 
þetta sé góð kennsla. Einnig að endurskipuleggja hugsanir, finna fyrir meira 
jafnvægi og jákvæðri hugsun. Þetta samræmist þeim þætti í minni rannsókn 
sem fjallar um jákvæða upplifu af HAM en í frásögn kvennanna kemur fram 
að þeim fannst gott að fá verkfærin í hendurnar til dæmis hugsanaskrána. 
Þannig hjálpaði námskeiðið þeim við að endurmeta neikvæðar hugsanir og þær 
fóru að hugsa hlutina upp á nýtt með jákvæðari og uppbyggilegri hætti sem var 
lykillinn af því að þeim fór mörgum að líða betur.   

Að hafa meiri stjórn á huganum og líkamanum   

Þátttakendum leið ekki öllum vel í byrjun en þegar andlega líðanin varð betri 
fylgdi betri líkamleg líðan í kjölfarið. Margar fundu fyrir meira sjálfstrausti. 
Þannig náðu þær bæði betri stjórn á huganum og líkamanum og margar fundu 
fyrir minni kvíða og gátu þá áttað sig á ástæðum þess að þeim leið illa. Svipaðar 
niðurstöður má finna í eigindlegri breskri rannsókn um HAM hópmeðferð hjá 
17 konum sem voru að glíma við andlega vanlíðan eftir fæðingu. Þær fundu 
fyrir auknu sjálfstrausti og þeim fannst gagnlegt að miðla upplýsingum sín á 
milli (Masood o.fl., 2015). Það kom einnig fram í rannsókn Bernharðsdóttir 
o.fl., (2014) að konurnar fundu fyrir auknu sjálftrausti og sjálfstjórn bæði í 
hugsun og hegðun.  
 Konurnar í minni rannsókn, ræddu um líkamsímynd óléttunnar og 
móðurhlutverkið sem var að valda þeim áhyggjum og kvíða og þær höfðu 
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áhyggjur af því hvað fólk og samfélagsmiðlar segðu til dæmis um útlit þeirra 
og stærðina á bumbunni en konurnar höfðu missterka sjálfsmynd og því gat 
svona umræða haft talsverð neikvæð áhrif á þær. Engar rannsóknir fundust sem 
sýndu sambærilegar niðurstöður um líkamsímynd óléttunnar en í rannsókn 
Kristensen o.fl., (2018) kom fram að foreldrahlutverkið geti verið flókið fyrir 
frumbyrjur þar sem þær geta fundið fyrir litlu sjálfstrausti, miklu álagi og 
einkennum þunglyndis sem þó getur lagast með tímanum. Einnig eins og kom 
fram í rannsókn Borglin o.fl., (2015) að samfélagsmiðlar hafa mikil áhrif á 
andlega líðan mæðra, einkum vegna of mikilla upplýsinga og þeirrar ímyndar 
að hin fullkomna móðir eigi að vera ofurkona. Það kom fram í niðurstöðum 
rannsóknar minnar að mikilvægt sé að fylgjast sérstaklega vel með frumbyrjum 
því heimur þeirra sé að breytast og líka væntingar þeirra um móðurhlutverkið 
sem sé erfitt og krefjandi til dæmis þegar barnið er óvært, sömuleiðis þegar 
baklandið er lítið eða þegar erfiðleikar verða í sambandinu. Niðurstöður 
minnar rannsóknar gefa líka vísbendingu um að þessar miklu kröfur og sterku 
skilaboð í orðræðu samfélagsins valdi óöryggi og auki á sálrænan kvíða og 
vanlíðan hjá konum. Höfundur telur að mikilvægt sé að bjóða upp á HAM 
námskeið fyrir barnshafandi konur og frumbyrjur og fylgja konunum strax 
eftir. Veita verður þeim stuðning frá upphafi því það er sífellt algengara að 
konur glími við kvíða og vanlíðan eftir fæðingu. 

Stuðningurinn og eftirfylgnin skiptir öllu máli 

Í minni rannsókn fannst konunum sem þátt tóku mikil heilun í því að deila 
reynslu sinni sín á milli og vita að þær væru ekki þær einu sem glímdu við 
kvíða. Í hópnum sem í voru eingöngu óléttar konur, sköpuðust meiri umræður 
því þær fundu fyrir stuðning hvor frá annarri en í blandaða hópnum fundu 
konurnar fyrir minni stuðning og fannst vanta meiri umræður. Í rannsókn 
Masood o.fl., (2015) kom fram lík niðurstaða. Að því leiti að konurnar í þeirri 
rannsókn, tengdu vandamál annarra kvenna við eigin vandamál og þeim fannst 
reynsla annarra kvenna hjálpleg. Þá hafa rannsóknir sýnt að þátttaka í 
hópavinnu er dýrmæt fyrir konur. Þær eru þakklátar fyrir stuðninginn frá 
hópnum sem hvetur þær til aukinnar félagslegrar virkni (Cramers ofl., 2011). 
Þannig gefa niðurstöður minnar rannsóknar sterka vísbendingu í þá átt að 
mikilvægt sé að hafa námskeiðin kynjaskipt, til dæmis bara fyrir konur eða 
sérstök námskeið fyrir konur í fæðingarorlofi, það fyrirkomulag geti skilað 
góðum árangri.  
 Félagslegur stuðningur er mikilvægur og getur komið frá maka, 
ættingjum, vinum eða samstarfsmönnum (Robertson o.fl., 2004). Konurnar í 
minni rannsókn lýstu því allar hversu mikilvægt það væri að hafa góðan 
félagslegan stuðning í kringum sig og gott bakland. Sérstaklega þegar þeim 
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leið illa þá þótti þeim mikilvægt að geta talað opinskátt um líðan sína svo að 
fólkið í kring skildi og gæti veitt þeim stuðning.  
 Það voru einnig dæmi þess að þær óskuðu eftir því að fá meiri stuðning 
og eftirfylgni frá heilsugæslunni sérstaklega frá ungbarnaverndinni.  Konunum 
fannst mikilvægt að vera spurðar um andlega líðan sína sem væri fylgt eftir og 
ekki eingöngu einblínt á barnið. Nokkrar töluðu um að þær fengu betri þjónustu 
núna en þegar þær áttu sín fyrstu börn. Þær litu á skimunina sem stöðupróf og 
eins og ein sagði „ég féll á prófinu“ en höfundi fannst áberandi hversu konurnar 
töluðu lítið um þann stuðning og eftirfylgd sem ungbarnaverndin getur veitt. 
Niðurstöðurnar gefa því sterka vísbendingu um að sá stuðningur þurfi að vera 
sýnilegri og meira afgerandi. Betri árangri væri hægt að ná með því að nota 
nýju vinnuleiðbeiningarnar frá heilsugæslunni um skimun og meðferð við 
þunglyndi og kvíða. Þær gera ráð fyrir því að hjúkrunarfræðingar og ljósmæður 
geti boðið skjólstæðingum sínum upp á viðtal og stuðning (Þróunarmiðstöð 
íslenskrar heilsugæslu, e.d.). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu enn fremur 
að konunum fannst mikilvægt að hafa ákveðið kerfi sem bæði skimaði fyrir 
vanlíðan og kvíða. Það er jákvætt framfaraskref að samkvæmt nýju 
vinnuleiðbeiningunum er heilbrigðisstarfsfólk á heilsugæslunni búið að fá 
verkfæri í hendurnar til að nota svo að mæður sjái og upplifi hjúkrunarfræðinga 
og ljósmæður líka sem lykil stuðningsaðila þegar þær glíma við andlega 
vanlíðan og kvíða. Það er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk spyrji um andlega 
líðan kvenna en rannsóknir sýna að til staðar eru hindranir og nefnir starfsfólk 
sértstaklega vinnuálag, skort á tíma og á skýrum leiðum, þekkingu og færni í 
tengslum við andlega líðan mæðra (Higgins o.fl., 2018; Nagle og Farrelly, 
2018). Þess vegna er mikilvægt að geta áfram boðið upp á skýra leið og úrræði 
eins og HAM námskeið á heilsugæslunni.  

Með HAM geta hjúkrunarfræðingar og ljósmæður veitt konum sem 
þurfa aukin stuðning. Í nýlegri kanadískri tilraunarannsókn þar sem 
hjúkrunarfræðingar fengu þjálfun og kennslu til að bjóða upp á HAM námskeið 
á heilsugæslunni kom fram að eftir námskeiðið mældist andleg vanlíðan minni 
hjá mæðrum. Þær voru líka með minni áhyggjur, tengslamyndun á milli móður 
og barns var betri og heimsóknum vegna andlegrar vanlíðunar á heilsugæsluna 
fækkaði (Van Lieshout o.fl., 2018). 
 Eftir HAM námskeiðið samkvæmt minni rannsókn, upplifðu margar 
kvennanna þá jákvæðu breytingu að þær gætu og réðu við að gera meira fyrir 
sjálfa sig. Námskeiðið virkaði hvetjandi, hegðun kvennanna breyttist og þær 
gripu til ýmissa bjargráða og voru flestar byrjaðar að gera eitthvað meira fyrir 
sig og orðnar félagslega virkari. Svipaða niðurstöðu er að finna í erlendri 
eigindlegri rannsókn um HAM hópmeðferð hjá konum sem voru að glíma við 
andlega vanlíðan eftir fæðingu. Konunum fannst íhlutunin mjög gagnleg og 
þær upplifðu jákvæða breytingu á viðhorfum sínum, tilfinningum og hegðun 
þeirra breyttist í jákvæða átt (Masood o.fl., 2015). Fræðileg samantekt frá 2016 
sýndi einnig að HAM meðferðin stuðlaði að betri aðlögun að 
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foreldrahlutverkinu, betri hjúskapartengslum og félagslegum stuðningi, minni 
streitu og kvíða og einnig sex mánuðum eftir inngripin (Stephens o.fl., 2016). 

Samantekt 

Á heildina litið sýnir rannsóknin að reynsla flestra kvennanna af HAM var góð 
og námskeiðið þótti hjálplegt og konurnar sóttu námskeiðið til að sækja sér 
stuðning til að reyna að láta sér líða betur. Fram kom í rannsókninni að 
mikilvægt er að fylgjast með frumbyrjum og ræða móðurhlutverkið því 
samfélagsmiðlar hafa mikil mótandi áhrif og stundum neikvæð áhrif á andlega 
líðan. Þeim fannst hópavinnan dýrmæt og þær voru þakklátar fyrir hvatninguna 
frá konunum í hópnum sem hvatti þær til aukinnar félagslegrar virkni. 
Eftirfylgdin skipti öllu máli og konunum fannst  mikilvægt að spurt væri um 
andlega líðan þeirra. Fáar komu hins vegar inn á að stuðningurinn eða 
eftirfylgnin kæmi frá ungbarnaverndinni. Eins og niðurstöðurnar sína er 
mikilvægt að geta boðið upp á úrræði eins og HAM námskeið á 
heilsugæslunni. Til að veita konum meiri stuðning er aðferðafræði HAM 
hjálplegt úrræði sem ljósmæður og hjúkrunarfræðingar sem starfa í 
ungbarnaverndinni gætu horft til og notað með markvissari hætti í sínu faglega 
starfi. 

Notagildi rannsóknar 

Með þessari rannókn skapast þekking og skilningur á reynsluheimi kvenna og 
með aukinni þekkingu starfsfólks í heilsugæslunni aukast líkurnar á því að 
konur fái viðeigandi og markvissari meðferð við kvíða og andlegri vanlíðan. 
Til að efla þjónustuna ennfrekar er mikilvægt að halda áfram að bjóða upp á 
HAM sem sýnilegt úrræði á heilsugæslunni. Hægt væri að búa til fleiri hópa til 
dæmis HAM fyrir konur sem eru heima í fæðingarorlofi sem hittast og geta 
deilt reynslu sinni og þekkingu sín á milli. Mikilvægt er að vekja athygli á 
málefninu bæði hjá fagfólki, þjónustuþegum heilsugæslunnar og í almennri 
umræðu. 

Tillögur að framtíðarannsóknum 

Hér á landi hafa fáar íslenskar rannsóknir beint afmarkað sjónum sínum að 
reynslu kvenna með andlega vanlíðan af HAM sem veitt er á heilsugæslu. Því 
er brýnt að rannsaka frekar reynslu íslenskra kvenna með það að markmiði að 
bæta þjónustu kvenna sem glíma við kvíða og þunglyndi í barneignarferlinu.  Í 
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von um að fleiri rannsóknir fylgi í kjölfarið væri þarft að gera megindlegar 
rannsóknir til að sjá tíðnitölur fyrir kvíða og þunglyndi fyrir og eftir HAM 
námskeið á heilsugæslunni. Þá er mikilvæg hugmynd að setja þá vinnu á flot 
að fylgjast með og skima eftir líðan feðranna og finna út hvaða stuðning og 
meðferð sé hægt að veita þeim. Því slæm líðan þeirra kann að hafa neikvæð 
áhrif á móðurina á þessa viðkvæma tímabili í lífi móður og barns. 

Lokaorð og ályktanir 

Í starfi mínu sem hjúkrunarfræðingur á heilsugæslu í ung- og smábarnavernd 
tel ég mikilvægt að heilsugæslan haldi áfram að bæta og styrkja 
geðheilsuverndina sem veitt er á heilsugæslustöðvum fyrir konur sem glíma 
við andlega vanlíðan eða kvíða. Hvati að rannsókninni vaknaði hjá mér þegar 
ég kynntist HAM sem ein af leiðbeinendum á heilsugæslunni. Ég hef áhuga á 
því að taka þátt í uppbyggingu á betri meðferð fyrir konur í framtíðinni og 
byggja upp þetta úrræði í heilsugæslunni. Andleg heilsa kvenna í 
barneignaferlinu ætti að vera í forgangi í heilsugæslunni og þarna þarf 
stuðningur heilsugæsluhjúkrunarfræðinga og ljósmæðra að koma sterkt inn í 
til að hjálpa konum við að ræða og bæta andlega líðan sína.  
 Það má alltaf gera betur og með nýjum vinnuleiðbeiningunum um 
skimun og meðferð þunglyndis og kvíða í ung og smábarnavernd verður 
vonandi hægt að grípa fyrr inn í með viðeigandi aðstoð til að fyrirbyggja 
langvarandi vanlíðan. Mikilvægt er að bjóða konum með andlega vanlíðan og 
kvíða upp úrræði eins og HAM og þannig taka þetta betur inn í hefðbunda 
ungbarna og mæðravernd sem bætir þá þjónustu sem konur fá frá 
heilsugæslunni. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að HAM virðist gefa góðan 
árangur og er árangursrík meðferð við andlegri vanlíðan og kvíða hjá konum. 
Með HAM geta hjúkrunarfræðingar og ljósmæður sem vinna á heilsugæslunni 
stutt skjólstæðinga sína í því að takast á við nýja færni og daglegt líf. 
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