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Útdráttur 

Árið 2020 varð öðruvísi heldur en fólk hafði séð fyrir sér og þurftu margir, ef ekki allir, að 

aðlagast breyttum aðstæðum vegna kórónuveirufaraldursins. Það að eignast barn felur í 

sér miklar breytingar á lífi foreldra en þeir sem áttu von á barni þegar faraldurinn skall á 

þurftu einnig að aðlagast ýmsum breytingum vegna Covid-19. Mikil óvissa ríkti í 

samfélaginu og um allan heim árið 2020 vegna faraldursins, og óljóst var til dæmis í 

upphafi faraldursins hvaða áhrif kórónuveiran hafði á barnshafandi konur og hvort smitið 

gæti borist til fósturs. Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á reynslu og upplifun 

foreldra á Íslandi sem upplifðu meðgöngu, fæðingu og fyrstu mánuðina í lífi barnsins á 

tímum Covid-19, með það að markmiði að auka þekkingu og skilning á aðstæðum þeirra. 

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð við gerð rannsóknarinnar þar sem tekin voru 

viðtöl við tíu pör. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að foreldrarnir upplifðu mikla 

óvissu á barneignarferlinu sem olli þeim ótta og kvíða. Foreldrarnir upplifðu helst óvissu 

um hvaða áhrif Covid-19 smit myndi hafa á barnshafandi konur og fóstur, og einnig óvissu 

um hvort faðirinn yrði viðstaddur fæðinguna. Foreldrarnir upplifðu einnig einmanaleika 

og einangrun á barneingarferlinu, þá sérstaklega mæðurnar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna einnig að kórónuveirufaraldurinn gaf foreldrunum meira næði til 

þess að kynnast nýburanum sínum og njóta samveru fyrstu mánuðina í lífi barnsins. 

 

 

Lykilorð: Kórónuveirufaraldurinn, Covid-19, barneignarferli, meðganga, fæðing, fyrstu 

mánuðirnir í lífi barns.   
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Abstract 

The year of 2020 was different from what people had envisioned, and many people, if not 

all, had to adapt to different circumstances due to the coronavirus pandemic. Having a 

child involves changes in the parents life, but those who were expecting a child, when the 

pandemic occurred also had to adjust to various changes due to Covid-19. There was a 

lot of uncertainty all around the world in 2020 due to the pandemic, and it was unclear 

at the beginning of the pandemic what effect the coronavirus had on pregnant women 

and whether the infection could be transmitted to the fetus. The aim of this study was to 

shed light on the experience of parents in Iceland with pregnancy, birth and the first 

months in the child‘s life during Covid-19, to increase  knowledge and understanding of 

their situation. The study utilized a qualitative research method, in which ten couples 

were interviewed. The main results of the study show that the parents experienced a 

great deal of uncertainty during the childbearing process, which caused them fear and 

anxiety. The parents experienced uncertainty about the effect of Covid-19 on pregnant 

women and the fetus, as well as uncertainty about whether the father would be allowed 

to be present at the birth. The parents also experienced loneliness and isolation during 

the childbearing process, especially the mothers. The results of the study also show that 

the coronavirus pandemic gave the parents more privacy to get to know their newborn 

and enjoy the first months of the child‘s life.   

 

 

Keywords: Coronavirus pandemic, Covid-19, childbearing process, pregnancy, birth,  first 

months of a child‘s life.  
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Formáli  

Rannsókn þessi er metin til 30 eininga (ECTS) og er lokaverkefni til MA-gráðu í 

félagsráðgjöf til starfsréttinda við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Rannsóknin var 

unnin á haustönn 2021 undir leiðsögn Guðný Björk Eydal, prófessor við 

Félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands. Henni vil ég þakka fyrir faglega aðstoð, gagnlegar 

ábendingar og uppbyggilega gagnrýni við gerð rannsóknarinnar. Þá vil ég þakka þeim 

foreldrum sem tóku þátt í rannsókninni fyrir að gefa sér tíma og deila reynslu sinni, án 

þeirra hefði rannsóknin ekki orðið að veruleika. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni 

fyrir þann stuðning og hvatningu sem þau hafa veitt mér í gegnum námið.  
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1 Inngangur 
Kórónuveiran, Covid-19 gerði fyrst vart við sig í Wuhan, Kína í desember 2019. Veiran 

breiddist hratt út um allan heim og lýsti Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin yfir 

heimsfaraldri þann 11. mars 2020. Í kjölfarið voru landamæri lokuð og sett á 

samkomubann og aðrar takmarkanir í allflestum löndum til að sporna gegn frekari 

útbreiðslu á faraldrinum (Muhaidat o.fl., 2020). Fyrsta Covid-19 smitið hér á landi var 

staðfest þann 28. febrúar 2020. Stuttu seinna voru samkomur takmarkaðar og mörkin 

sett við 100 manns, framhalds- og háskólum var einnig lokað og rekstur leik- og 

grunnskóla takmarkaður. Það leið ekki langur tími þangað til mörkin lækkuðu niður í 20 

manns og tilkynnt var um fyrsta dauðsfallið á Landspítalanum af völdum Covid-19 

(Embætti landlæknis, e.d). Árið 2020 varð því öðruvísi heldur en fólk hafði séð  

fyrir sér og þurftu margir, ef ekki allir, að aðlagast breyttum aðstæðum vegna 

kórónuveirufaraldursins. Það að eignast barn felur í sér miklar breytingar á lífi foreldra en 

þeir foreldrar sem áttu von á barni, þegar faraldurinn skall á þurftu einnig að aðlagast 

ýmsum breytingum vegna Covid-19. Verðandi foreldrar út um allan heim upplifðu mikla 

óvissu um hvaða áhrif veiran myndi hafa á barnshafandi konur, fóstur og nýbura og einnig 

um hvort maki mætti vera viðstaddur fæðinguna eða dvölina á sjúkrahúsinu (Mollard og 

Wittmaack, 2021). Þann 10. mars 2020 var tekin ákvörðun hérlendis um að mökum væri 

ekki leyfilegt að fylgja barnshafandi konum meðal annars í meðgönguvernd og 

ómskoðanir. Þá máttu makar aðeins vera viðstaddir fæðinguna og dvelja með móður og 

barni í eina til tvær klukkustundir eftir fæðingu. Nokkrum vikum seinna var viðvera maka 

í fæðingarferlinu takmörkuð enn frekar og máttu þá makar ekki fylgja barnshafandi konu 

inn á fæðingardeildina nema hún væri komin í virka fæðingu. Þessum takmörkunum var 

aflétt og þær hertar til skiptis árið 2020 en fór það eftir fjölda smita og stöðu samfélagsins 

hversu miklar takmarkanirnar voru hverju sinni (Fræðsluvefur Ljósmæðrafélag Íslands, 

2020; Landspítali, 2020-e).  

Seinustu ár og jafnvel áratugi hefur þótt sjálfsagt hér á landi að maki sé viðstaddur 

fæðingu barns síns og sé virkur þátttakandi í barneignarferlinu. Því gátu þessar 

takmarkanir sem komu í kjölfar faraldursins haft áhrif á upplifun verðandi foreldra á 

barneignarferlinu. Margir hafa beðið lengi eftir því tækifæri að verða foreldri og hafa 

jafnvel ákveðnar hugmyndir eða væntingar um barneignarferlið en margir foreldrar sem 

áttu barn á tímum Covid-19 þurftu að sætta sig við þann raunveruleika að reynsla þeirra 
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af barneignarferlinu yrði öðruvísi heldur en þeir hefðu vonað og séð fyrir sér (Mollard og 

Wittmaack, 2021).  

1.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurning 

Í þessari rannsókn verður fjallað um foreldra sem upplifðu barneignarferlið á tímum 

Covid-19. Þegar talað er um barneignarferli í þessari rannsókn er átt við tímabil sem er frá 

getnaði barns og allt að ári eftir að barnið er fætt, þar er að segja meðgöngu, fæðingu og 

fyrstu mánuðina í lífi barnsins. Rannsókn þessi er eigindleg og voru tekin viðtöl við tíu pör. 

Pör og foreldrar geta verið allskyns en hugtökin faðir og móðir eru oftast notuð í gegnum 

rannsóknina þar sem aðeins var rætt við gagnkynhneigð pör en niðurstöður geta einnig 

átt við maka af öðru kyni. Í rannsókninni verður leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Hver er upplifun foreldra af meðgöngu, fæðingu og fyrstu  

mánuðunum í lífi barnsins á tímum Covid-19? Undirspurningarnar eru þessar: Hver er 

reynsla og upplifun foreldra af meðgöngu á tímum Covid-19? Hver er reynsla og upplifun 

foreldra á takmörkunum vegna Covid-19 á barneignarferlinu? Hver er reynsla og upplifun 

foreldra á að vera með ungbarn á tímum Covid-19?  

Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á reynslu og upplifun foreldra á Íslandi 

sem upplifðu meðgöngu, fæðingu og fyrstu mánuðina í lífi barnsins á tímum Covid-19, 

með það að markmiði að auka þekkingu og skilning á aðstæðum þeirra. Ekki hafa verið 

gerðar sambærilegar rannsóknir hérlendis eftir bestu vitund rannsakanda1 en margar 

erlendar rannsóknir hafa verið gerðar á líðan og upplifun kvenna sem áttu barn á tímum 

Covid-19. Makar eru í flestum tilvikum partur af barneignarferlinu og því mikilvægt að ná 

fram þeirra upplifun líka. Þess vegna vildi rannsakandi taka viðtöl við pör til þess að ná 

fram sjónarhornum beggja aðila. 

1.2 Mikilvægi rannsóknar og val á viðfangsefni  

Kórónuveirufaraldurinn er enn til staðar þegar þessi rannsókn er gerð og er óljóst hvernig 

takmarkanir samfélagsins verða á næstu mánuðum eða árum. Faraldurinn hefur nú þegar 

staðið lengur yfir en marga grunaði í upphafi og hafa komið upp ný afbrigði af veirunni. 

Viðfangsefni rannsóknarinnar mun auka þekkingu á þessu sviði þar sem ekki hefur verið 

 
1 Gerð hefur verið ein ritgerð til BS prófs í hjúkrunarfræði hérlendis um barneignarferlið á tímum Covid-19, 
sú ritgerð er fræðileg samantekt (Magðalena Lára Sigurðardóttir og Sara Hildur Tómasdóttir Briem, 2021). 
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gerð slík rannsókn á Íslandi. Niðurstöður rannsóknarinnar geta nýst til þess að kortleggja 

þarfir foreldra sem eignast barn á tímum Covid-19 eða í sambærilegum aðstæðum og 

einnig til að sjá hvað hægt sé að gera betur í þjónustu við þessa foreldra. Tengslakenningar 

sýna hversu mikilvægt það er fyrir börn að mynda tilfinningaleg tengsl við 

umönnunaraðila sína og að þau fái örvun frá þeim. Rannsóknir benda einnig til þess að 

tengsl foreldra á meðgöngu hafi jákvæð áhrif á tengslamyndun þeirra við barnið eftir að 

það er komið í heiminn. Því er mikilvægt að stuðla að góðri andlegri og líkamlegri heilsu 

hjá verðandi og nýbökuðum foreldrum svo að þeir séu í stakk búnir til þess að mæta 

þörfum barnsins og geti myndað við það góð tengsl (Ozcan o.fl., 2019; Coutinho o.fl., 

2016).  

Kveikjan að efni ritgerðarinnar liggur í reynslu og áhuga rannsakanda á 

viðfangsefninu. Rannsakandi telur nauðsynlegt að opna umræðuna og varpa ljósi á 

mikilvægi þess að báðir foreldrar fái að vera virkir þátttakendur í barneignarferlinu og fái 

viðeigandi þjónustu sem mætir þörfum þeirra og stuðlar jafnframt að vellíðan foreldra og 

barns á tímum sem þessum. Markmið félagsráðgjafa er að hjálpa fólki til sjálfshjálpar og 

einnig vinna að lausn félagslegra og persónulegra vandamála og sporna gegn ranglæti 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Hlutverk félagsráðgjafa er meðal annars að hjálpa 

einstaklingum og fjölskyldum að tengjast stuðningskerfum sem veitir þeim viðeigandi 

þjónustu eða bjargir sem stuðla að og bæta líðan eða aðstæður einstaklinga og fjölskyldna 

(Farley o.fl., 2009).  

1.3 Uppbygging rannsóknar   

Rannsóknin skiptist niður í fimm kafla að meðtöldum inngangi hér að ofan, sem er sá 

fyrsti. Í honum er meðal annars greint frá viðfangsefni og markmiði rannsóknarinnar. 

Einnig er greint frá rannsóknarspurningum og mikilvægi rannsóknarefnis. Annar kaflinn 

er fræðileg umfjöllun þar sem fjallað er um kórónuveirufaraldurinn, skilgreiningar á 

fyrirbærum sem fram koma í rannsókninni, tengslakenningar og mikilvægi tengsla. Einnig 

er fjallað um barneignarferlið, fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á viðfangsefninu og 

stuttlega greint frá hlutverki félagsráðgjafa. Í lokin er fræðilega umfjöllunin tekin saman 

og greint frá rannsóknarspurningum. Í þriðja kafla er greint frá þeim eigindlegu 

rannsóknaraðferðum sem notast var við gerð rannsóknarinnar. Greint er meðal annars 

frá framkvæmd rannsóknar, gagnaöflun og úrvinnslu gagna, siðferðisleg álitamál og 
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takmarkanir rannsóknarinnar. Niðurstöður rannsóknarinnar eru kynntar í fjórða kafla og 

í fimmta og síðasta kaflanum eru meginniðurstöður rannsóknarinnar ræddar í samhengi 

við fræðilega bakgrunn ritgerðarinnar. Í lokin er að finna lokaorð. Kynningarbréf, upplýst 

samþykki og viðtalsvísir rannsóknarinnar er að finna í viðaukum. 
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2 Fræðileg umfjöllun 
Fræðilega umfjöllunin skiptist niður í sex undirkafla. Í fyrsta kaflanum er fjallað stuttlega 

um kórónuveirufaraldurinn og þær takmarkanir sem settar voru á í kjölfarið hér á landi. Í 

öðrum kaflanum er fjallað um fimm skilgreiningar á fyrirbærum sem fram koma í 

rannsókninni. Í þriðja kaflanum er fjallað um tengslakenningar og rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á mikilvægi tengslamyndunar á barneignarferlinu. Í fjórða kaflanum er fjallað 

um barneignarferlið og rannsóknir sem gerðar hafa verið á líðan foreldra á 

barneignarferlinu. Einnig er fjallað um mikilvægi þátttöku maka í ferlinu. Í fimmta 

kaflanum er fjallað um hvaða áhrif Covid-19 hafði á verðandi foreldra í barneignarferlinu. 

Einnig er fjallað stuttlega um áhrif fyrri faraldra á barnshafandi konur. Í sjötta kaflanum 

er greint frá hlutverki félagsráðgjafa og í þeim sjöunda er fræðilega umfjöllunin tekin 

saman og greint frá rannsóknarspurningum. 

2.1 Kórónuveirufaraldurinn  

Kórónuveirur eru stór fjölskylda veira sem valda ýmsum sjúkdómum hjá bæði dýrum og 

mönnum. Kórónuveiran sem veldur sjúkdómnum Covid-19 er kölluð SARS-CoV-2, en sú 

veira er mjög smitandi. Í 80% tilvika eru veikindin ekki alvarleg hjá þeim sem smitast af 

veirunni, en um 20% þeirra sem veikjast fá alvarlegri einkenni og geta fengið lungnabólgu 

sem veldur öndunarerfiðleikum. Það eru allir í sömu hættu á að smitast af Covid-19, en 

sumir eru í meiri hættu á að veikjast alvarlegar en aðrir. Þeir sem eru 60 ára og eldri eru í 

aukinni hættu á að fá alvarleg einkenni, en því eldri sem einstaklingurinn er því meiri líkur 

eru á alvarlegri einkennum. Þeir einstaklingar sem eru með of háan blóðþrýsting, 

hjartasjúkdóm, sykursýki, langvinna lungnateppu, langvinna nýrnabilun og/eða 

krabbamein eru einnig í aukinni hættu á að fá alvarlegri einkenni af völdum veirunnar 

(Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins og Embætti landlæknis, 2021-b; Embætti landlæknis, 

2021).  

Sóttkví og einangrun eru opinberar sóttvarnaráðstafanir sem beitt er í þeim tilgangi 

að draga úr útbreiðslu farsótta (Reglugerð um sóttkví og einangrun nr. 938/2021; 

Embætti landlæknis og almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, e.d.-b). Einangrun er 

strangara úrræði en sóttkví og skal einstaklingur sem er með staðfesta sýkingu af  

Covid-19, og þarf ekki á sjúkrahúsdvöl að halda sæta einangrun. Einangrun skal fara fram 

heima hjá einstakling eða á stað þar sem almannavarnir og heilsugæsla á hverjum stað 
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tilgreina. Aðrir heimilismenn mega vera í sóttkví á sama tíma á heimilinu en verða að 

takmarka snertingu við þann sem er í einangrun og helst halda sig í eins metra fjarlægð 

frá hinum smitaða. Sömu reglur gilda fyrir einstaklinga í sóttkví og í einangrun, nema að 

þeir sem eru í einangrun mega ekki taka leigubíl né fara í gönguferðir líkt og þeir sem eru 

í sóttkví (Reglugerð um sóttkví og einangrun nr. 938/2021; Embætti landlæknis og 

almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, e.d.-a). 

2.1.1 Takmarkanir vegna Covid-19 á Íslandi  

Takmarkanir vegna Covid-19 hafa verið hertar og þeim aflétt til skiptis hérlendis, en það 

fer eftir fjölda smita og stöðu samfélagsins hversu miklar takmarkanirnar eru hverju sinni. 

Fyrsta Covid-19 smitið var staðfest á Íslandi þann 28. febrúar 2020 og var þá hættustig 

almannavarna virkjað (Embætti landlæknis, e.d.). Til þess að hindra útbreiðslu á Covid-19 

var tekin ákvörðun um að banna allar heimsóknir á kvennadeildir Landspítalans þann  

10. mars sama ár. Þá máttu konur í fæðingu aðeins hafa með sér einn aðstandanda og 

mátti maki eða aðrir aðstandendur ekki fylgja barnshafandi konu í meðal annars 

meðgönguvernd og ómskoðanir (Fræðsluvefur Ljósmæðrafélag Íslands, 2020). Þremur 

dögum seinna þann 13. mars voru í fyrsta sinn settar samkomutakmarkanir og voru 

mörkin sett við 100 manns. Þær voru þó fljótlega hertar og þann 24. mars voru mörkin 

sett við 20 manns. Einnig var tilkynnt um fyrsta dauðsfallið á Landspítalanum af völdum  

Covid-19 sama dag (Embætti landlæknis, e.d.).  

Takmarkanir á viðveru aðstandanda í fæðingarferlinu voru hertar þann 4. apríl 2020 

til þess að lágmarka smithættu á spítalanum og mátti þá maki eða aðstandandi ekki fylgja 

barnshafandi konu sem þarfnaðist innlagnar á spítala, til dæmis vegna gangsetningar. 

Aðstandandi mátti heldur ekki fylgja konu í valkeisara en gat komið og verið hjá móður og 

barni í eina til tvær klukkustundir eftir aðgerð. Aðstandandi gat aðeins fylgt konu í 

fæðingu þegar hún var komin í virka fæðingu og mátti vera með henni fram yfir fæðingu 

barns og í eina til tvær klukkustundir eftir fæðinguna. Aðstandandi mátti þó ekki fylgja 

konu á sængurlegudeildina eftir fæðinguna (Landspítali, 2020-a; Landspítali, 2020-b). Það 

var ekki fyrr en þann 4. maí 2020 þegar loks urðu tilslakanir og fjöldatakmarkanir rýmkuðu 

í 50 manns. Einnig stóð til að rýmka reglur um viðveru aðstandenda í fæðingarferlinu 

sama dag en þar sem ekki var hægt að viðhalda tveggja metra fjarlægð með góðu móti 
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var ákveðið að viðhalda óbreyttu vinnulagi á kvennadeildum Landspítalans (Embætti 

landlæknis, e.d.). 

Frá og með 18. maí 2020 mátti maki eða aðstandandi loks aftur fylgja barnshafandi 

konu í ómskoðanir og meðgönguvernd, og einnig dvelja með móður og barni á 

sængurlegudeild ef móðirin var í einkaherbergi. Hins vegar ef móðirin deildi herbergi með 

annarri móður mátti maki aðeins koma í heimsókn í hámarki eina klukkustund á dag 

(Landspítali, 2020-d). Þrátt fyrir þessar tilslakanir mátti maki ekki fylgja barnshafandi konu 

sem þurfti á innlögn á spítala að halda. Þann  25. maí. sama ár voru enn meiri tilslakanir á 

takmörkunum og rýmkuðu fjöldatakmarkanir úr 50 í 200 manns, og þann 15. júní 

rýmkuðu þær úr 200 í 500 manns. Rúmlega mánuði seinna eða þann 30. júlí voru 

takmarkanirnar þó hertar aftur niður í 100 manns (Embætti landlæknis, e.d.).  

Þann 7. september 2020 urðu aftur rýmri samkomutakmarkanir og miðað var við 200 

manns. Þann 31. október voru þær hertar og voru þá settar á mestu takmarkanir frá 

upphafi faraldurs hérlendis. Þá máttu aðeins 10 manns koma saman og var því ekki breytt 

aftur fyrr en í janúar 2021 (Embætti landlæknis, e.d.). Í kjölfar hertra reglna í samfélaginu 

var mökum og aðstandendum aftur bannað að fylgja barnshafandi konum í ómskoðun frá 

og með 3. nóvember 2020 en í lok skoðunar stóð móður til boða að hringja í maka með 

myndsímtali þar sem ljósmóðirin gat farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar (Landspítali, 

2020-c). Þessar takmarkanir voru í gildi til 8. febrúar 2021 en þá máttu makar loks aftur 

fara með í ómskoðanir. Það var þó ekki í langan tíma en þann 29. mars 2021 var aftur 

tekið fyrir það í kjölfar hertra reglna í samfélaginu. Þá voru einnig samkomutakmarkanir 

hertar niður í 10 manns (Landspítali, 2021). 

Það veldur óvissu hjá verðandi foreldrum að vita ekki hvað faraldurinn muni standa 

lengi yfir né hvaða áhrif hann muni hafa á þjónustu sem þeir fá. Það getur einnig verið 

erfitt fyrir foreldra að sjá fyrir sér hvernig barneignarferlið þeirra muni verða þar sem 

staðan er síbreytileg vegna faraldursins og því erfitt fyrir þá að vita hvaða takmarkanir 

verða í gildi þegar þeir þurfa að fara í til dæmis meðgönguvernd, ómskoðanir eða þegar 

það kemur að fæðingunni. Tímar sem þessir geta valdið óvissu meðal fólks um hvaða áhrif 

faraldurinn muni hafa á líf þeirra, og getur heimsfaraldur verið streitumikill viðburður í lífi 

foreldra. Rannsóknir hafa sýnt að óöryggi vegna hörmulegra atburða eða náttúruhamfara 
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getur ýtt undir kvíða og vanlíðan á meðgöngu, en litið er á Covid-19 sem ógn af sama toga 

og náttúruhamfarir (Mortazavi o.fl., 2021; Salehi o.fl., 2020). 

2.2 Hugtök og skilgreiningar 

Í þessum kafla er farið yfir fimm skilgreiningar á fyrirbærum sem tengjast viðfangsefninu, 

og koma því reglulega fram í gegnum rannsóknina. Fjallað er um meðgönguvernd, 

ómskoðun, fæðingarvakt, meðgöngu- og sængurlegu, og að lokum ung- og 

smábarnavernd. Allt eru þetta þættir sem tengjast barneignarferlinu og þátttakendur 

rannsóknarinnar gengu í gegnum.  

2.2.1 Meðgönguvernd  

Meðgönguvernd eða mæðravernd, eins og það er stundum kallað stendur öllum verðandi 

mæðrum og foreldrum til boða þeim að kostnaðarlausu. Ljósmæður og heimilislæknar á 

heilsugæslustöðvum sjá um meðgönguvernd, og eru fæðingarlæknar einnig kallaðir til ef 

þörf er á. Markmið meðgönguverndar er að stuðla að heilbrigði móður og barns, veita 

faglega umönnun, greina áhættuþætti og veita foreldrum stuðning, ráðgjöf og fræðslu 

um bæði meðgöngu og fæðingu. Á Íslandi er miðað við að skoðanir í meðgönguverndinni  

séu um tíu hjá frumbyrju í eðlilegri meðgöngu og sjö hjá fjölbyrju  

(Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisinsog Embætti landlæknis, 2021-e; Heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins, e.d.-b). Heilbrigðisstarfsfólk skal vera vakandi fyrir einkennum eða 

ástandi alla meðgönguna sem gæti mögulega haft áhrif á heilsu barnshafandi konu eða 

fóstur. Dæmi um einkenni eða ástand getur verið fíkniefna- og áfengisneysla, 

næringarástand, heimilisofbeldi, andleg líðan og meðgöngueitrun, svo eitthvað sé nefnt 

(Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu, e.d.).  

2.2.2 Ómskoðun 

Valkvætt er að fara í svokallaðan snemmsónar eða snemmómskoðun, sem fer fram á 

fyrstu sex til tólf vikum meðgöngu. Algengast er að foreldrar panti sjálfir tíma hjá 

kvensjúkdómalækni í þessa skoðun kjósi þeir að fara í hana. Í snemmsónar er helst skoðað 

hvort fóstursekkur sé í lagi, hvort fóstur sé til staðar og hjartsláttur fóstursins 

(Fræðsluvefur Ljósmæðrafélag Íslands, 2020; Landspítali, e.d.). Öllum foreldrum stendur 

til boða ómskoðun/sónar á Landspítalanum um 12. og 20. viku meðgöngu, en það er 

einnig val verðandi foreldra hvort þeir vilji þiggja þessar skoðanir. Tilgangurinn með  
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12 vikna skoðun er að meta meðgöngulengd, skoða líkamsgerð fósturs með tilliti til 

sköpunargalla og fjölda fóstra. Í 12 vikna skoðun greinist í fáum tilfellum minni- eða meiri 

háttar fósturgallar og í 3% tilvika greinist fósturlát. Tilgangurinn með 20 vikna skoðun er 

að meta meðgöngulengd, staðsetja fylgju, meta legvatnsmagn og greina fósturgalla. 

Fóstrið er skoðað til þess að meta hvort sköpulag þess og líffæri séu eðlileg. Einnig er oft 

hægt að greina hvaða kyn fóstrið er á þessum tíma, ef foreldrar vilja vita það.  

Í flestum tilvikum lítur allt eðlilega út í 20 vikna skoðun og fóstrið virðist heilbrigt.  

Hjá um 2% kvenna greinist fósturgalli og hjá 0,5% greinist fósturlát (Landspítali, e.d.; 

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins og Embætti landlæknis, 2021-c). 

2.2.3 Fæðingarvakt  

Þeir foreldrar sem kjósa að eiga barnið á sjúkrahúsi dvelja á svokallaðri fæðingarvakt 

meðan á fæðingu stendur og í um tvo tíma eftir að fæðingu er lokið. Á fæðingarvaktinni 

er veitt fagleg þjónusta þar sem velferð móður og barns er höfð að leiðarljósi. Á 

fæðingarvaktinni er leitast við að skapa rólegt umhverfi fyrir barnshafandi konur þar sem 

þær geta fengið stuðning frá bæði aðstandanda og fagfólki. Í kjölfarið flyst fjölskyldan 

gjarnan á sængurlegudeild, en hins vegar ef um fyrirbura er að ræða eða sé nýburinn 

veikur dvelur fjölskyldan á vökudeild sem er nýbura og ungbarnagjörgæsla, þar til 

nýburinn er tilbúinn að fara heim (Landspítali, e.d.-b; Landspítali, e.d.-d). Sumir foreldrar 

kjósa þó að fæða barnið utan sjúkrahúss, þá annað hvort heima hjá sér eða á einkarekinni 

fæðingarstofu.  

2.2.4 Meðgöngu- og sængurlegudeild 

Á meðgöngu- og sængurlegudeild dvelja bæði foreldrar með nýbura sínum eftir fæðingu 

og einnig þær barnshafandi konur sem þurfa að leggjast inn vegna meðgöngutengdra 

heilsufarsvandamála. Það getur verið til dæmis vegna alvarlegs háþrýstings, 

meðgöngueitrunar eða hótandi fyrirburafæðingu, svo eitthvað sé nefnt. Eftir eðlilega 

fæðingu býðst foreldrum að dvelja á deildinni í sólarhring, en þær mæður sem fara í 

keisaraskurð býðst að dvelja í 48 klukkustundir. Ef konan eða barnið hefur þörf á 

sérhæfðri þjónustu getur dvölin orðið lengri. Þegar dvölinni er lokið býðst foreldrunum 

að þiggja heimaþjónustu frá ljósmóður. Á meðgöngu- og sængurlegudeild er lögð áhersla 

á hvíld, tengslamyndun foreldra við barn, brjóstagjöf og næringu barns. Maka eða 

aðstandanda er velkomið að dvelja á sængurlegudeildinni eftir að barnið er fætt svo lengi 
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sem húsrúm leyfir. Það er mikill styrkur fyrir konuna að fá stuðning frá maka eða 

aðstandanda fyrstu dagana eftir fæðinguna (Landspítali, e.d.-c). 

2.2.5 Ung- og smábarnavernd 

Eins og með meðgönguverndina stendur ung- og smábarnavernd öllum nýbökuðum 

foreldrum til boða þeim að kostnaðarlausu. Fyrstu vikurnar í lífi barnsins er foreldrum 

boðið upp á heimavitjanir, og í kjölfarið er þeim boðið í skoðanir á sinni heilsugæslustöð. 

Markmið þessara skoðana er að efla heilsu, vellíðan og þroska ung- og smábarna og veita 

foreldrum þess stuðning og heilbrigðisfræðslu. Ung- og smábarnavernd er á vegum 

hjúkrunarfræðinga og heimilislækna (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins og Embætti 

landlæknis, 2021-f). 

2.3 Tengsl 

Í þessum kafla er fjallað um tengsl milli foreldra og barns á barneingarferlinu. Fyrst er 

fjallað stuttlega um tengslakenningar John Bowlby og Mary Ainsworth, en mikilvægt er 

að öðlast skilning á fræðilegum bakgrunni á því viðfangsefni sem maður hyggst rannsaka, 

og er oft horft til tengslakenninga þegar það kemur að barneignarferlinu. Þar á eftir er 

fjallað um mikilvægi tengsla og rannsóknir sem gerðar hafa verið á tengslum foreldra við 

barn. 

2.3.1 Tengslakenningar 

Höfundur tengslakenningarinnar (e. attachment theory) var John Bowlby (1907-1990), 

sálgreinir og geðlæknir. Bowlby vildi varpa ljósi á hversu mikilvægt það væri fyrir barn að 

myndi náin tilfinningaleg tengsl við umönnunaraðila sína strax í frumbernsku þess. 

Samkvæmt kenningu Bowlby sem hann setti fram árið 1969, er mikilvægt að grunnþörfum 

barns sé mætt með nærgætni og hlýju strax frá fæðingu, þar sem það stuðlar að sterkum 

og öruggum tengslum barns við umönnunaraðila sína. Bowlby taldi að tilfinningaleg tengsl 

við umönnunaraðila veitti barni öryggi og hafði einnig góð áhrif á andlegu heilsu þess, 

sjálfsmynd og tengslamyndun seinna á lífsleiðinni. Sé grunnþörfum barns ekki mætt telur 

Bowlby að barn geti þróað með sér tengslaröskun og óörugg tengsl, sem geta leitt til þess 

að barnið verði meðal annars ósjálfstætt, hrætt og óöruggt (Bowlby,1982; Beckett og 

Taylor, 2010). 



23 

Bandaríski sálfræðingurinn Mary Ainsworth (1913-1999) þróaði kenningu Bowlby áfram 

og gerði rannsókn á börnum og mæðrum þeirra. Rannsókn Ainsworth sem framkvæmd 

var seint á sjöunda áratugnum kallast ,,Ókunnugar aðstæður“ (e. strange situations). 

Markmið Ainsworth var að kanna tengsl barna við mæður sínar með því að fylgjast með 

hegðun þeirra og viðbrögðum í ókunnugum aðstæðum. Rannsóknin hófst með því að 

móður og barni var komið fyrir í litlu leikherbergi. Þegar þau höfðu verið tvö í smá stund 

kom ókunnugur einstaklingur inn í herbergið og yfirgaf móðirin herbergið í kjölfarið. Eftir 

fáeinar mínútur kom móðirin aftur inn og ókunnugi einstaklingurinn yfirgaf herbergið. 

Móðirin yfirgaf aftur herbergið og barnið var skilið eftir eitt, þangað til ókunnugi 

einstaklingurinn kom aftur inn. Loks fór ókunnugi einstaklingurinn og móðirin kom aftur 

og byrjaði að leika við barnið. Ainsworth taldi að viðbrögð barnsins í þessum aðstæðum 

gæti sagt til um tengsl þess við móður sína (Ciccarelli og White, 2010; Beckett og Taylor, 

2010). Ainsworth greindi frá fjórum mismunandi tengslum í kenningu sinni: Örugg tengsl 

(e. secure attachment) þar sem móðirin veitir barninu hlýju og er skilningsrík og næm á 

þarfir þess, forðunartengsl (e. insecure-avoidant) þar sem móðirin virðist ekki mæta 

þörfum barnsins og gefur lítið af sér, tvíbend tengsl (e. insecure-ambivalent) þar sem 

móðirin reynir að hugga barnið en er óskilningsrík og mætir ekki þörfum þess og að lokum 

ringluð tengsl (e. insecure-disorganized) þar sem barnið virðist hrætt við móður sína og 

líkur eru á að barnið sé vanrækt eða beitt ofbeldi (Beckett og Taylor, 2010). 

Algengasta gagnrýnin sem Bowlby og Ainsworth fengu á kenningar sínar var að þær 

einblíndu aðeins á tengsl barns við móður, og tóku ekki mið af því að feður eða annar 

umönnunaraðili gæti einnig haft mótandi áhrif á barnið (Beckett og Taylor, 2010). 

Tengslakenningar sýna þó hversu mikilvægt það er fyrir barn að mynda tilfinningaleg 

tengsl við umönnunaraðila og að þeir mæti þörfum barnsins. 

2.3.2 Mikilvægi tengsla  

Heili barns er frumstæður og auðmótanlegur fyrstu mánuðina í lífi þess. Heilinn þroskast 

ekki af sjálfu sér og fer það eftir aðstæðum hvers og eins barns hvernig heili þess mótast. 

Fyrstu mánuðirnir í lífi barns eru mjög mikilvægir hvað varðar tengslamyndun, og geta 

tengsl barns við umönnunaraðila haft áhrif á félags- og tilfinningaþroska þess seinna á 

lífsleiðinni. Einnig geta fyrstu tengsl barns haft áhrif á sjálfsmynd þess alla ævi. Þess vegna 
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skiptir miklu máli að umönnunaraðilar myndi tengsl við barn sitt strax í frumbernsku þess 

(Sæunn Kjartansdóttir, 2009; Beckett og Taylor, 2010).  

Rannsóknir benda til þess að vanlíðan og streita geti haft neikvæð áhrif á 

tengslamyndun foreldra við barn sitt og jafnvel leitt til tengslaröskunar, en foreldrar geta 

fundið fyrir streitu á barneignarferlinu sem í kjölfarið veldur þeim vanlíðan. Streita getur 

meðal annars komið fram sem stress, kvíði, og/eða þunglyndi en rannsóknir benda til þess 

að kvíði, þunglyndi og skortur á félagslegum stuðning geti haft neikvæð áhrif á  

tengslamyndun. Góð tengsl milli foreldra og stöðugleiki í sambandi þeirra skiptir einnig 

máli þegar kemur að tengslamyndun við barn, en óstöðugleiki í sambandi foreldra getur 

haft neikvæð áhrif á tengslamyndun þeirra við barnið (Jonsdottir o.fl., 2017; Aslan o.fl., 

2017; Ozcan o.fl., 2019). Niðurstöður rannsókna sýna að þátttaka feðra í 

barneignarferlinu og viðvera þeirra í fæðingarherberginu styrkir tengslamyndun þeirra við 

barn sitt og einnig fjölskylduböndin. Þátttaka og stuðningur feðra styrkir tengsl þeirra við 

barnsmóður sína og stuðlar að vellíðan þeirra beggja. Rannsóknir benda einnig til þess að 

tengsl foreldra á meðgöngu hafi jákvæð áhrif á tengslamyndun þeirra við barnið eftir að 

það er komið í heiminn (Coutinho o.fl., 2016). Því er mikilvægt að stuðla að góðri andlegri 

heilsu hjá verðandi og nýbökuðum foreldrum svo að þeir séu í stakk búnir til þess að mæta 

þörfum barnsins og geti myndað við það tilfinningaleg tengsl.  

Þrátt fyrir að kenningar Bowlby og Ainsworth taka aðeins mið af tengslamyndun 

móður og barns, skiptir tengslamyndun barns við föður einnig máli. Margt hefur breyst 

síðustu ár og áratugi þegar það kemur að föðurhlutverkinu og þátttöku feðra á 

barneignarferlinu, og er alltaf sífellt algengara að feður fari með í til dæmis 

meðgönguvernd, meðgöngutengd námskeið, ómskoðanir og sé viðstaddur fæðingu 

barnsins (Fenwick o.fl., 2012). Áður fyrr sá faðirinn aðeins um störf utan heimilisins og 

efnislegar þarfir fjölskyldunnar, á meðan móðirin sá um heimilið og umönnun barnanna. 

Faðirinn var oft fjarlægur valdsmaður sem var að mestu leyti áhyggjulaus um umönnun 

barnanna (Coutinho o.fl., 2016). Í dag vilja flestir feður vera virkir þátttakendur í 

barneignarferlinu, en þátttaka föður getur haft jákvæð áhrif á upplifun hans á fæðingunni 

og fyrstu kynnum við barnið. Barnshafandi konur vilja einnig fá stuðning frá maka sínum 

á barneignarferlinu og að hann taki virkan þátt. Því hefur þátttaka maka ekki aðeins 

jákvæð áhrif á upplifun hans á barneignarferlinu, heldur einnig á upplifun barnshafandi 
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konunnar, og þar að auki styrkir samband þeirra og tengslamyndun við barnið (Eggermont 

o.fl., 2017).  

2.4 Barneignarferlið  

Sérhvert foreldri upplifir barneignarferlið á sinn einstaka hátt og verður fjallað um líðan 

foreldra á barneignarferlinu í þessum kafla. Einnig verður fjallað um upplifun maka á 

barneignarferlinu, og mikilvægi þess að báðir foreldrarnir fái að taka jafnan þátt í ferlinu.  

Fyrir marga foreldra er þetta ánægjulegasta og um leið mikilvægasta tímabil í þeirra 

lífi. Meðgangan er í flestum tilvikum ánægjulegur tími sem einkennist af eftirvæntingu og 

tilhlökkun. Neikvæðar hugsanir geta þó gert vart við sig, eins og áhyggjur og kvíði. Það eru 

miklar breytingar sem eiga sér stað á meðgöngu, bæði tilfinningalegar, félagslegar, 

fjárhagslegar og líkamlegar. Þessar breytingar geta verið krefjandi fyrir verðandi foreldra, 

og gengur þeim misvel að takast á við þær. Meðgangan hefur einnig mismunandi áhrif á 

konur. Á meðan sumum konum hefur aldrei liðið betur, finna aðrar fyrir óþægindum og 

vanlíðan. Auk þess geta barnshafandi konur haft áhyggjur af fóstrinu og þeirri ábyrgð sem 

þær bera á barninu. Flestar mæður velta fyrir sér hvernig fæðingin muni ganga, hvernig 

þær muni ráða við hana, og hvort hún verði erfið eða sársaukafull. Sumar konur hafa þó 

meiri áhyggjur af fæðingunni en aðrar, og jafnvel kvíða henni og hræðast. Allar þessar 

áhyggjur geta leitt til breytinga á skapi, þreytu, tilfinninganæmi, kvíða og þunglyndi. 

Blanda af gleði, áhyggjum, kvíða, tilhlökkun og sveiflur á milli þessara tilfinninga eru þó 

eðlilegar og algeng líðan meðal barnshafandi kvenna. Það er eðlilegt að barnshafandi 

konur finni fyrir leiða og tilfinningasveiflum af og til en um leið og það er farið að hafa 

áhrif á þeirra daglega líf er mælt með að þær leiti sér aðstoðar (Heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins og Embætti landlæknis, 2021-a; Mortazavi og Ghardashi, 2021). 

Maki getur einnig fundið fyrir þessum einkennum. Honum getur kviðið fyrir fæðingunni, 

líkt og barnshafandi konu, og haft áhyggjur af heilsu barnsmóður sinnar og barnsins. Rétt 

eins og barnshafandi kona getur maki upplifað nýjar og öðruvísi tilfinningar á 

meðgöngunni, en lítil umfjöllun hefur verið um þarfir maka og upplifun þeirra á 

barneignarferlinu, samanborið við barnshafandi konur (Eggermont o.fl., 2017; Hambidge 

o.fl., 2021).  
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2.4.1 Upplifun maka  

Vitað er að karlar eru almennt með lakari geðheilsu en konur, og eru feður líklegri til þess 

að fela andleg veikindi en mæður. Það er oft á tíðum vegna þrýstings frá samfélaginu um 

að þeir eigi að styðja fjölskyldu sína bæði tilfinningalega og fjárhagslega (Hambidge o.fl., 

2021). Algengt er að heilbrigðisstarfsfólk líti fram hjá andlegri heilsu maka í 

barneignarferlinu og hafa rannsóknir sýnt að feður upplifi oft skort á viðeigandi þjónustu 

frá heilbrigðisstarfsfólki þegar það kemur að þeirra andlegu heilsu. Sumir makar geta 

einnig upplifað sig vera út undan í barneignarferlinu, og getur það leitt til þess að þeir 

finni fyrir hræðslu og hjálparleysi (Eggermont o.fl., 2017; Hambidge o.fl., 2021).  

Fenwick o.fl. (2012) gerðu eigindlega rannsókn á tólf feðrum í Ástralíu þar sem þeir 

könnuðu reynslu þeirra og væntingar á barneignarferlinu. Feðurnir töluðu um tvo þætti 

sem sérstaklega hjálpaðu þeim að aðlagast barneignarferlinu og nýja hlutverkinu. Fyrri 

þátturinn var að vera viðstaddur sónar og sá seinni að finna fyrir barninu sparka í 

móðurkviði. Feðurnir töluðu um hversu magnað það hefði verið að sjá barnið sitt í 

móðurkviði og heyra hjartslátt þess. Sónarinn hjálpaði þeim ekki aðeins að aðlagast og 

tengjast barninu, heldur dró hann einnig úr kvíða hjá þeim. Það að finna barnið sitt sparka 

í móðurkviði kallaði fram svipaðar tilfinningar og sónarinn. Margir greindu frá að þeim 

hefði ekki fundist þungunin raunveruleg fyrr en þeir sáu barnið í sónar eða fundu fyrir því 

sparka í móðurkviði. Feðurnir greindu einnig frá að þeir hefðu upplifað sig á hliðarlínunni 

í barneignarferlinu. Þeim fannst þeir ekki vera jafn stór hluti af ferlinu þar sem þeir voru 

ekki að fá þessa líkamlegu upplifun líkt og mæðurnar. Meðgönguverndin ýtti svo undir 

þessar tilfinningar og lét þeim finnast þeir út undan, eins og þeir skiptu ekki máli. Þeim 

fannst vera skortur á athygli frá heilbrigðisstarfsfólki og einnig á samskiptum. Þetta olli 

feðrunum gremju og depurð, og varð til þess að þeir upplifðu sig vera illa upplýstir og 

höfðu lítinn skilning á hvað væri að gerast í barneignarferlinu. Feðurnir viðurkenndu þó 

og töluðu um að það væri viðeigandi að konan væri miðpunkturinn í meðgönguverndinni, 

en þrátt fyrir það upplifðu þeir sig vera hundsaðir, ósýnilegir og/eða gleymdir (Fenwick 

o.fl., 2012).  

Í rannsókn Hambidge o.fl. (2021) var hægt að sjá svipaðar niðurstöður. Í rannsókninni 

var upplifun 29 feðra á barneignarferlinu könnuð og voru 15 feður sem greindu frá að 

þeim hefði ekki verið boðinn neinn stuðningur frá heilbrigðisstarfsfólki á meðgöngunni, 



27 

sérstaklega ekki þegar kom að andlegri heilsu þeirra. Þeir upplifðu að heilbrigðisstarfsfólk 

hefði ekki áhyggjur af andlegri heilsu feðra og þeim fannst heilbrigðisstarfsfólk tala lítið 

sem ekkert við þá og leiddi það til þess að þeir upplifðu sig á hliðarlínunni. Feðurnir 

greindu frá að þeir hefðu ímyndað sér meðgönguna og fæðinguna allt öðruvísi heldur en 

þetta endaði á að vera í raun og veru. Feðurnir nefndu að þeir myndu ráðleggja öðrum 

verðandi feðrum að afla sér upplýsinga um barneignarferlið og foreldrahlutverkið, þar 

sem þeir upplifðu að þetta hefði verið erfiðara heldur en þeir áttu von á. Feðurnir upplifðu 

einnig erfiðleika með að vera karlmenn í kvenkyns miðuðu umhverfi, og upplifðu sumir 

þeirra skömm á að finna fyrir andlegri vanlíðan á þessum tímum og fannst þeir vera að 

mistakast sem karlmenn. Feðurnir greindu frá að þeim fannst skortur á upplýsingum frá 

heilbrigðisstarfsfólki hvað varðaði andlega heilsu maka og fannst þeim nauðsynlegt að 

verðandi feðrum yrði gerð grein fyrir því að þeir gætu upplifað breyttar tilfinningar í 

barneignarferlinu líkt og móðirin. Þeim fannst einnig mikilvægt að feður gætu fengið 

stuðning ef þeir lentu í erfiðleikum á meðgöngu og eftir fæðingu, og að þeim væri gerð 

grein fyrir að það sé í lagi fyrir þá að tjá tilfinningar sínar (Hambidge o.fl., 2021).   

Í rannsókn Hambidge o.fl. upplifði stór hluti feðranna einhvers konar andlega 

vanlíðan á barneignarferlinu. Meiri hluti feðranna greindi frá að þeirra andlega vanlíðan 

hefði haft neikvæð áhrif á samband þeirra við maka sinn, bæði á meðgöngunni og eftir 

fæðinguna. Þeir upplifðu sig fá ófullnægjandi stuðning frá heilbrigðisstarfsfólki hvað 

varðaði andlega heilsu þeirra í samanburði við barnsmóður. Feðurnir nefndu þó að þeim 

fyndist að móðirin ætti að vera í fyrirrúmi, en þeim fannst einnig mikilvægt að það yrði 

hugsað út í þeirra andlegu heilsu. Það getur minnkað líkurnar á andlegri vanlíðan hjá bæði 

maka og móður ef tekið er tillit til þarfa maka í barneignarferlinu, og þeim veittur 

stuðningur ef þeir þurfa á honum að halda (Hambidge o.fl., 2021).  

2.4.2 Stuðningur maka  

Það að eignast barn eru ákveðin tímamót í lífi foreldra, þar sem þeir fá nýtt hlutverk og 

upplifa nýjar aðstæður sem geta kallað fram bæði ótta og væntingar. Fæðing barns hefur 

mikla þýðingu fyrir flesta foreldra og það að þeir geti deilt þessari upplifun saman stuðlar 

að vellíðan þeirra beggja (Coutinho o.fl., 2016). Meðgangan og hugsunin um að vera 

viðstaddur fæðingu getur kallað fram tilfinningar eins og hjálparleysi, óvissu, ótta og kvíða 

hjá maka. Því er talið mikilvægt að meðgönguvernd mæti einnig þörfum makans og veiti 
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honum þjónustu og fræðslu. Hins vegar þarf að auka þekkingu á upplifun maka og 

væntingum þeirra á barneignarferlinu svo að hægt sé að mæta þörfum þeirra. Makinn 

nýtur ekki aðeins góðs af því heldur barnshafandi konan líka, en vísbendingar benda til 

þess að konur þrái og meti nærveru maka síns í barneignarferlinu (Fenwick o.fl., 2012). 

Makinn er mikilvægur stuðningur fyrir konuna í barneignarferlinu og hefur það góð áhrif 

á bæði konuna og makann þegar maki tekur þátt í undirbúning fæðingar. Undirbúningur 

fæðingar getur falist í því að mæta í meðgönguvernd, ómskoðanir og á meðgöngutengd 

námskeið, svo eitthvað sé nefnt. Sýnt hefur verið fram á að stuðningur maka á meðgöngu 

getur minnkað líkurnar á fyrirburafæðingu og að barnið fæðist með lága fæðingarþyngd, 

þar sem stuðningurinn getur dregið úr streitu einkennum hjá barnshafandi konu. Það 

þykir einnig gott að maki og barnshafandi kona séu saman í skoðunum, svo að þau geti 

verið til staðar fyrir hvort annað ef eitthvað skyldi koma upp á varðandi heilsu fóstursins 

eða konunnar (Eggermont o.fl., 2017; Ljósmæðrafélag Íslands, 2018).  

Það hefur jákvæð áhrif á upplifun barnshafandi konu þegar maki veitir henni 

tilfinningalegan og sálrænan stuðning í fæðingunni. Það að deila þessari reynslu saman 

getur einnig örvað tilfinningaleg tengsl foreldra og styrkt tilfinninguna um sameiginlega 

ábyrgð á barninu (Eggermont o.fl., 2017). Stuðningur maka getur skipt sköpum þegar það 

kemur að upplifun konunnar á fæðingunni þar sem stuðningurinn getur haft mikinn 

líkamlegan og tilfinningalegan ávinning fyrir hana með því að veita henni öryggi og ról þar 

sem hún hefur einhvern með sér sem er hennar stoð og stytta (Coutinho o.fl., 2016). 

Nærvera makans, snerting hans og ástúð örvar fæðingarhormón og veitir konunni 

vellíðan og öryggistilfinningu (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins og Embætti landlæknis, 

2021-d). 

Þessar rannsóknir sem fjallað var um hér fyrir ofan sýna hversu mikilvægt það er fyrir 

maka að taka þátt í barneignarferlinu. Það eru miklar breytingar sem eiga sér stað þegar 

von er á barni, ekki aðeins breytingar sem hafa áhrif á barnshafandi konu, heldur einnig 

maka hennar. Því skiptir máli að tekið sé tillit til beggja foreldra í barneignarferlinu þar 

sem upplifun og líðan maka hefur áhrif á líðan móður og barns. Rannsóknirnar sýna einnig 

að makar vilja taka þátt og vilja vera meiri partur af ferlinu en þeir eru nú þegar. Þeir vilja 

vera upplýstir um það sem fer fram í ferlinu og einnig vilja þeir hafa sína andlegu heilsu í 

lagi til þess að geta verið til staðar fyrir barnsmóður sína og barnið. Rannsóknirnar sýna 
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einnig að barnshafandi konur þrá stuðning frá maka sínum á barneignarferlinu og vilja að 

hann sé virkur þátttakandi í því. Þátttaka maka getur dregið úr streitu einkennum hjá 

barnshafandi konu og því aukið vellíðan hennar á meðgöngu og eftir fæðingu. Rannsóknir 

benda stöðugt til þess að vellíðan beggja foreldra skipti máli í barneignarferlinu. Þess 

vegna er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað um væntingar og þarfir beggja 

foreldra í barneignarferlinu þar sem það hefur jákvæð áhrif á líðan foreldranna og 

barnsins.  

2.5 Áhrif kórónuveirufaraldursins  

Kórónuveirufaraldurinn hefur valdið mikilli óvissu hjá verðandi foreldrum hvað varðar 

barneignarferlið. Í þessum kafla verður fjallað um fyrri rannsóknir sem hafa verið gerðar 

á verðandi foreldrum á tímum Covid-19, og í lokin er einnig fjallað um áhrif fyrri faraldra 

á barneignarferli. 

Í upphafi kórónuveirufaraldursins ríkti mikil óvissa um hvaða áhrif veiran myndi hafa 

á barnshafandi konur, fóstur og nýbura. Einnig var mikil óvissa hvað varðar takmarkanir í 

meðgönguvernd, sónar, fæðingu og aðrar læknisheimsóknir. Takmarkanirnar breyttust 

ört árið 2020 og fór það eftir fjölda smita hvaða takmarkanir voru í gildi hverju sinni, og 

því erfitt fyrir foreldra að sjá fyrir sér hvernig barneignarferlið yrði meðal annars vegna 

þess að takmarkanirnar höfðu áhrif á hvort maki eða aðstandandandi mætti fylgja með 

barnshafandi konu í meðgönguvernd, ómskoðanir og aðrar læknisheimsóknir. Einnig 

höfðu takmarkanirnar áhrif á viðveru maka í fæðingu og á sængurlegu. Ekki var vitað 

hversu alvarlegt það yrði fyrir barnshafandi konur að smitast af Covid-19 í upphafi 

faraldursins, og hvaða áhrif það myndi hafa á fóstur eða nýbura. Í dag er enn verið að 

rannsaka áhrif veirunnar, en talið hefur verið að Covid-19 hafi ekki verri líkamleg áhrif á 

barnshafandi konur og að smitið berist ekki frá móður í fóstrið. Þrátt fyrir að Covid-19 hafi 

ekki alvarlegri áhrif á líkamlega heilsu barnshafandi kvenna þá getur faraldurinn hins 

vegar haft alvarlegri áhrif á andlega heilsu þeirra. Tímar sem þessir hafa áhrif á flest alla 

og ríkir mikil óvissa meðal fólks um hvaða áhrif faraldurinn muni hafa á líf þeirra. Mikil 

breyting á sér stað í lífi foreldra þegar þeir eignast barn, og faraldurinn eykur breytingar 

og óvissu í lífi þeirra. Óvissa getur leitt til ótta og kvíða en ótti og kvíði á meðgöngu getur 

haft neikvæðar líkamlegar og andlegar afleiðingar á heilsufar barnshafandi kvenna. Fyrri 

rannsóknir hafa bent til þess að streita á meðgöngu geti meðal annars leitt til 
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tengslaröskunar á milli móður og barns, meðgöngu- og fæðingarþunglyndis, líkamlegra 

vandamála og einnig aukið líkurnar á meðgöngueitrun (Mortazavi o.fl., 2021; Salehi o.fl., 

2020). Andleg vanlíðan barnshafandi kvenna getur falið í sér þreytu, streitu, kvíða og 

þunglyndi. Þegar konur upplifa andlega vanlíðan á meðgöngu hefur það ekki aðeins 

neikvæð áhrif á þeirra daglega líf, heldur getur það einnig haft áhrif á heilsu og þroska 

fóstursins. Streita barnshafandi konu getur leitt til hraðari hjartsláttar hjá fóstrinu, 

óróleika og eirðarleysi þar sem streituhormónin fara yfir fylgjuna og í barnið. Einnig  getur 

streita barnshafandi konu aukið líkurnar á fyrirburafæðingu og að barnið fæðist með lága 

fæðingarþyngd (Mortazavi og Ghardashi, 2021; Salehi o.fl., 2020). 

2.5.1 Þjónusta á barneignarferlinu 

Verðandi foreldrar þurftu að sætta sig við þann raunveruleika að reynsla þeirra af 

barneignarferlinu yrði öðruvísi en þeir höfðu vonað og ímyndað sér. Mikil óvissa ríkti um 

allan heim hvort maki mætti vera viðstaddur fæðinguna eða dvölina á sjúkrahúsinu eftir 

að faraldurinn skall á. Sjúkrahús út um allan heim settu á mis miklar takmarkanir, en 

algengast var að einn aðstandandi mætti fylgja barnshafandi konu í fæðingu. Dvöl á 

sængurlegu eftir fæðingu var einnig stytt á mörgum sjúkrahúsum. 

Talið er að það sé mjög mikilvægt að barn fái húð við húð snertingu við móður strax 

eftir fæðingu, og er einnig mikilvægt að móðir og barn fái aðstoð við brjóstagjöf og að 

foreldrar komi sér vel fyrir og hvíli sig með nýbura sínum eftir fæðinguna. Þessu var hins 

vegar breytt eða alveg tekið fyrir á mörgum sjúkrahúsum í heiminum ef einhver grunur 

var á að móðirin væri smituð. Smitlækningardeild í Bandaríkjunum ráðlagði til dæmis að 

móðir og nýburi yrðu tímabundið aðskilin ef móðirin væri smituð af Covid-19, eða ef 

einhver grunur væri á smiti. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin mælti hins vegar gegn því 

og taldi að mæður ættu að dvelja með nýbura sínum og halda áfram brjóstagjöf þrátt fyrir 

að þær væru smitaðar af Covid-19. Hræðslan við að smitast og breyttar reglugerðir á 

sjúkrahúsum og heilbrigðisþjónustu á meðgöngu olli miklum óróleika meðal barnshafandi 

kvenna, og voru margar þeirra orðnar óvissar um hvort þær vildu yfir höfuð að fæðingin 

færi fram á sjúkrahúsi eða mæta í meðgönguvernd. Mollard og Wittmaack (2021) gerðu 

rannsókn á 885 konum sem fæddu barn á sjúkrahúsi í Bandaríkjunum í fyrstu bylgju 

kórónuveirufaraldursins. Niðurstöðurnar sýndu að 97,5% kvennanna höfðu maka eða 

aðstandanda með í fæðingunni, 61% kvennanna taldi sig þó ekki hafa fengið fullnægjandi 
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stuðning í fæðingunni. Meirihluti kvennanna upplifði sig öruggar í fæðingunni, en 20% 

þeirra upplifðu sig ekki öruggar með að fæða barn á sjúkrahúsi (Mollard og Wittmaack, 

2021).  

Muhaidat o.fl. (2020)  framkvæmdu rafræna megindlega rannsókn á barnshafandi 

konum í Jórdaníu í apríl 2020. Um miðjan mars 2020 voru settar á öflugar takmarkanir í 

Jórdaníu til að koma í veg fyrir útbreiðslu Covid-19 smita. Öll landamæri voru lokuð og var 

sett á útgöngu- og samkomubann. Einnig lokuðu skólar, háskólar einkafyrirtæki og öll 

ómissandi opinber þjónusta. Þessar takmarkanir stóðu yfir frá miðjum mars 2020 til lok 

maí sama árs. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða þjónustu barnshafandi 

konurnar fengu á tímum Covid-19. Alls 944 konur tóku þátt í rannsókninni, um helmingur 

kvennanna var á seinasta þriðjung meðgöngu og um þriðjungur var á öðrum þriðjungi 

meðgöngu. Aðeins 31% kvennanna voru barnshafandi í fyrsta skiptið. Flestar konurnar 

voru í meðgönguvernd fyrir útgöngubannið, en aðeins 4% kvennanna voru ekki í 

meðgönguvernd. Sú tala jókst þó gríðarlega eftir að útgöngubannið hófst, en þá voru 59% 

kvennanna ekki í meðgönguvernd. Þær konur sem voru í meðgönguvernd á meðan 

útgöngubanninu stóð greindu frá því að meðgönguverndin hefði breyst og voru margar 

þeirra aðeins í samskiptum við meðgönguverndina sína í gegnum síma eftir að 

útgöngubannið hófst. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að útgöngubannið sem stóð 

yfir í tvo og hálfan mánuð í Jórdaníu leiddi til verulegrar skerðingar á þjónustu í 

meðgönguvernd. Hlutfall barnshafandi kvenna í meðgönguvernd minnkaði töluvert eftir 

að útgöngubannið hófst, en um 93% kvennanna voru í meðgönguvernd fyrir 

útgöngubannið og aðeins 40% eftir að það hófst. Þessi skerðing á þjónustu í 

meðgönguvernd á tímum sem þessum getur leitt til meðgöngutengdra 

heilsufarsvandamála, sérstaklega hjá konum með undirliggjandi sjúkdóma sem geta haft 

skaðleg áhrif á heilsu þeirra og hjá þeim konum sem hafa þróað með sér meðgöngutengd 

vandamál og voru í áhættumeðgöngu. Margar kvennanna sem tóku þátt í þessari 

rannsókn og voru með undirliggjandi sjúkdóma eða höfðu þróað með sér meðgöngutengd 

vandamál, fengu ekki þjónustu í meðgönguvernd  í útgöngubanninu. Aðeins helmingur 

kvenna sem þjáðist af hjartasjúkdómum og minna en helmingur þeirra sem var með 

öndunarfærasjúkdóma og sykursýki fékk áfram þjónustu í meðgönguvernd eftir að 

útgöngubannið hófst. Einnig voru aðeins 50% þeirra kvenna sem voru með 

meðgöngutengd vandamál eins og of háan blóðþrýsting, lága staðsetningu á fylgju, 
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meðgöngusykursýki, blæðingar úr leggöngum sem fengu þjónustu í meðgönguvernd í 

útgöngubanninu. Einn þátttakendanna var kona með brjóstakrabbamein og greindi hún 

frá því að hún hefði ekki fengið þjónustu í meðgönguvernd eftir að útgöngubannið hófst 

(Muhaidat o.fl., 2020). 

Þrátt fyrir að barnshafandi konur séu ekki í aukinni hættu á að fá skaðlegar líkamlegar 

afleiðingar af Covid-19 smiti, getur faraldurinn haft veruleg áhrif á þeirra andlegu vellíðan 

og getu þeirra til að viðhalda heilsu sinni og stuðla að heilbrigðum lífsstíl út meðgönguna. 

Einnig getur faraldurinn haft áhrif á líkamlegu heilsu þeirra, þrátt fyrir að þær smitist ekki 

af Covid-19 þar sem margar konur fá ekki viðeigandi þjónustu á meðgöngu sem getur haft 

áhrif á þeirra líkamlegu heilsu. Rúmlega helmingur kvennanna í rannsókn Muhaidat o.fl. 

(2020) greindi frá verra mataræði vegna skorts á heilbrigðum matvæli og um helmingur 

kvennanna greindi einnig frá erfiðleikum við að nálgast lyf og önnur fæðubótaefni sem 

þær þurftu á að halda á meðgöngunni. Yfir þriðjungur kvennanna stunduðu minni 

hreyfingu meðan á útgöngubanninu stóð þar sem meðal annars líkamsræktarstöðvar 

voru lokaðar og gátu sumar þeirra ekki heldur farið út í göngutúr vegna útgöngubanns. 

Útgöngubannið hafði einnig áhrif á efnahag kvennanna, en um 60% kvennanna greindi 

frá lægri innkomu í útgöngubanninu. Um 38% kvennanna greindu frá að þær voru með 

vinnu fyrir útgöngubannið, en aðeins 16% greindu frá að þær voru áfram með vinnu  

meðan á útgöngubanninu stóð. Heildar niðurstöður rannsóknarinnar sýna að veruleg 

skerðing var á þjónustu í meðgönguvernd meðan á útgöngubanninu stóð og hafði það 

neikvæð áhrif á bæði andlega og líkamlega heilsu kvennanna og einnig efnahag þeirra í 

útgöngubanninu (Muhaidat o.fl., 2020). 

Sahin og Kabakci (2021) framkvæmdu eigindlega rannsókn árið 2020 á 15 

barnshafandi konum í Tyrklandi. Í Tyrklandi fá barnshafandi konur almennt 14 tíma í 

meðgönguvernd að meðaltali. Það breyttist þó eftir að kórónuveirufaraldurinn skall á, þar 

sem settar voru á takmarkanir til að draga úr dreifingu á Covid-19 smitum, en stjórnvöld 

ráðlögðu heilbrigðisstofnunum að aflýsa öllum bókuðum tímum sem töldust ekki 

nauðsynlegir meðan á faraldrinum stóð. Konurnar sem tóku þátt í rannsókninni greindu 

frá að læknarnir þeirra í meðgönguverndinni hefðu beðið þær um að koma ekki á 

heilbrigðisstofnanir nema það væri nauðsynlegt og ef eitthvað hefði komið upp á. Sumar 

konurnar kusu sjálfar að fara ekki á heilbrigðisstofnanir þar sem þær voru hræddar um að 



33 

smitast af veirunni, og aðrar fóru ekki vegna þess að þær náðu ekki sambandi við lækninn 

sinn og vissu því ekki hvað þær ættu að gera. Margar kvennanna breyttu um 

meðgönguvernd þegar þær fréttu að heilbrigðisstofnunin sem meðgönguverndin þeirra 

var á, væri að meðhöndla Covid-19 smitaða sjúklinga. Þær sóttu þá þjónustu á 

einkareknum fæðingarheimilum þar sem aðeins barnshafandi konur voru meðhöndlaðar 

eða á heilbrigðisstofnunum sem tóku ekki á móti Covid-19 smituðum sjúklingum. Þær 

konur sem gátu verið í reglulegum samskiptum við læknirinn sinn, ljósmóður eða 

hjúkrunarfræðing voru öruggari en þær sem voru í litlum sem engum samskiptum. Það 

var einnig auðveldara fyrir þær konur sem bjuggu í minni bæjarfélögum að hafa samband 

við heilbrigðisstarfsfólk og fá aðgang að heilbrigðisþjónustu í faraldrinum (Sahin og 

Kabakci, 2021).  

Verklagi meðgönguverndar var einnig breytt víðs vegar um heiminn og var 

meðgönguvernd frestað alfarið á meðan faraldurinn stóð yfir, nema ef um neyðarástand 

var að ræða. Í sumum löndum komu konur aðeins upp á sjúkrahús til þess að fæða barnið 

og fengu enga þjónustu á meðgöngunni. Þessar takmarkanir sem settar voru á til að draga 

úr smitum höfðu áhrif á aukinn ótta barnshafandi kvenna þegar kom að þjónustu á 

meðgöngu og fæðingu. Konurnar upplifðu mikið hjálparleysi og óvissu, en slíkt getur 

valdið áfalli og aukið líkurnar á að barnshafandi konur upplifi kvíða og þunglyndi bæði á 

meðgöngu og eftir fæðingu (Sahin og Kabakci, 2021). Rannsókn Mortazavi og Ghardashi 

(2021) bendir einnig til þess að barnshafandi konur hafi ekki fengið nægilegan stuðning á 

barneignarferlinu á tímum Covid-19. Konurnar sem tóku þátt í rannsókninni greindu frá 

að þær hefðu fengið minni heilbrigðisþjónustu eftir að faraldurinn skall á, og fannst þeim 

vera skortur á stuðningi frá heilbrigðisstarfsfólki. Konurnar nefndu einnig að þær hefðu 

ekki fengið tækifæri til að sækja fæðingarnámskeið eða önnur sambærileg námskeið sem 

hefðu verið vinsæl meðal verðandi foreldra undanfarin ár (Mortazavi og Ghardashi, 

2021). 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á barnshafandi konum á tímum Covid-19 benda til 

þess að konurnar þurfi á auknum stuðningi að halda frá heilbrigðisstarfsfólki á tímum sem 

þessum til að draga úr líkum á andlegri vanlíðan, og óöryggi og áhyggjum á 

barneignarferlinu. Einnig benda rannsóknir til þess að konur upplifi skort á stuðning og 

þjónustu sem olli þeim miklu óöryggi og óvissu.   
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2.5.2 Andleg líðan á meðgöngu 

Mortazavi og Ghardashi (2021) skoðuðu upplifun og reynslu 19 barnshafandi kvenna í Íran 

á tímum Covid-19. Rannsóknin var framkvæmd í maí 2020, þegar heimsfaraldurinn Covid-

19 stóð yfir. Konurnar voru þegar barnshafandi áður en faraldurinn skall á og einnig þegar 

viðtölin fóru fram. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þær konur sem tóku þátt  

upplifðu erfiðleika og mikla streitu í þeirra daglega lífi fyrstu vikurnar eftir að Covid-19 

faraldurinn kom til þeirra heimalands, og varð álagið enn meira þegar smit og dánartíðni 

jókst. Streita, ótti, áhyggjur, kvíði, þunglyndi og einmanaleiki var algengt meðal 

barnshafandi kvenna í faraldrinum. Útgöngu- og samkomubann minnkaði streituna hjá 

konunum en olli þeim hins vegar auknum einmanaleika og þunglyndi. Helsta áhyggjuefni 

þeirra barnshafandi kvenna sem tóku þátt í þessari rannsókn var að þær myndu smitast 

af Covid-19 og í kjölfarið smita fóstrið. Konurnar voru einnig hræddar um fósturlát vegna 

veirunnar og óttuðust þær að fara á fjölmenna staði eins og á sjúkrahús. Það olli konunum 

kvíða að makar og aðrir fjölskyldumeðlimir máttu ekki fylgja þeim í læknisheimsóknir, 

sónar, né á sjúkrahúsið í fæðinguna. Þessar takmarkanir urðu til þess að þær upplifðu enn 

meira álag og einnig hjálparleysi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að konurnar upplifðu 

sig vera óstuddar, einmana og yfirgefnar á meðan faraldrinum stóð, bæði vegna skorts á 

stuðning frá samfélaginu og frá fjölskyldu sinni. Konurnar greindu frá að þær hefðu fylgst 

með fréttum í upphafi faraldursins, bæði á samfélagsmiðlum og í íranska ríkissjónvarpinu. 

Þær hættu þó að fylgjast með fréttum um Covid-19 þegar leið á faraldurinn, þá 

sérstaklega á samfélagsmiðlum þar sem fréttirnar voru farnar að valda þeim streitu og 

kvíða (Mortazavi og Ghardashi, 2021). Niðurstöður rannsókn Sahin og Kabakci (2020) sýna 

einnig að margar barnshafandi konur sem tóku þátt í þeirri rannsókn hættu alfarið að 

horfa á fréttir til þess að koma í veg fyrir auknar áhyggjur. Konurnar treystu ekki 

upplýsingum fjölmiðla, og kusu frekar að fá upplýsingar frá heilbrigðisstarfsfólki og 

stjórnvöldum (Sahin og Kabakci, 2021). 

Markmið rannsóknarinnar Sahin og Kabakci sem einnig var fjallað um í kaflanum hér 

fyrir ofan var að fá innsýn í upplifun barnshafandi kvenna á tímum Covid-19. Konurnar 

sem tóku þátt voru allar yfir 18 ára og áttu það sameiginlegt að hafa aldrei smitast af 

Covid-19. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að barnshafandi konurnar höfðu ekki miklar 

áhyggjur í byrjun þegar þær heyrðu fyrst af faraldrinum. Þær héldu að faraldurinn myndi 

ekki koma til Tyrklands, og hvað þá í þeirra bæjarfélag. Þær tóku faraldrinum ekki 
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alvarlega fyrr en hann kom til Tyrklands, og sumar tóku honum ekki alvarlega fyrr en hann 

kom í þeirra bæjarfélag og kunningjar byrjuðu að smitast af veirunni. Þegar fyrstu smitin 

voru greind í Tyrklandi og fóru að dreifa sér upplifðu barnshafandi konurnar kvíða og ótta. 

Helsta ástæðan fyrir því að þær upplifðu kvíða og ótta var vegna þess að þær voru 

barnshafandi. Konurnar upplifðu ótta, þá sérstaklega við að smitast af Covid-19 og í 

kjölfarið smita fóstrið. Konurnar fengu helst upplýsingar á netinu um faraldurinn og fjölda 

smita og einnig með því að horfa á sjónvarpið. Barnshafandi konurnar upplifðu að þær 

væru ekki að fá fullnægjandi upplýsingar í faraldrinum, þar sem margar þeirra náðu ekki 

sambandi við heilbrigðisstarfsfólk og voru misvísandi fréttir í sjónvarpinu og á 

samfélagsmiðlum. Konurnar höfðu flestar fengið þær upplýsingar að það væri ekki 

hættulegra fyrir þær að smitast af Covid-19, og að þær myndu ekki smita fóstrið. Sumum 

þeirra fannst það þó ekki nógu trúverðugt og töldu að Covid-19 hefði verri áhrif á 

barnshafandi konur þar sem þær væru nú þegar með veikara ónæmiskerfi. Konunum 

fannst þær fá misvísandi upplýsingar, bæði um áhrif Covid-19 á barnshafandi konur og 

fóstur, og einnig varðandi takmarkanir á fæðingardeildum og hvort maki eða aðrir 

fjölskyldumeðlimir gætu verið viðstaddir fæðinguna (Sahin og Kabakci, 2021).  

Konurnar greindu frá að faraldurinn hefði haft áhrif á þeirra daglega líf og félagsleg 

tengsl. Þeirra daglega rútína hefði breyst töluvert og voru sumar þeirra aðskildar frá 

mökum sínum og öðrum fjölskyldumeðlimum. Þær konur sem áttu maka sem var 

útivinnandi voru aðskila maka sínum til að koma í veg fyrir að smitast. Konurnar upplifðu 

skerðingu á athöfnum daglegs lífs, en margar þeirra voru vanar að fara daglega í göngutúr 

eða stunda aðra hreyfingu, en máttu ekki lengur fara út úr húsi. Konurnar þróuðu ýmsar 

aðferðir til að takast á við áhyggjur þeirra og kvíða. Meiri hluti kvennanna fann sér önnur 

áhugamál sem þær gátu stundað heima hjá sér, og reyndu að líta frekar á jákvæðu 

hliðarnar til að minnka kvíða og áhyggjur vegna faraldursins. Fjölskyldustuðningur þykir 

mikilvægur í barneignarferlinu í Tyrklandi, og í sumum fjölskyldum er algengt að móðir 

barnshafandi konunnar búi hjá henni til að hjálpa til með barneignarferlið. Hins vegar 

vegna faraldursins og þeirra takmarkana sem ríktu, voru margar konur sem fengu ekki 

þennan stuðning eins og vanalega, og hittu aðra fjölskyldumeðlimi lítið sem ekkert á 

þessum tímum. Konurnar voru mikið einar heima hjá sér og fannst þeim þetta vera 

virkilega erfiður tími. Konurnar greindu frá að ferðatakmarkanir sem settar voru á vegna 

faraldursins hefðu komið í veg fyrir að þær gætu hitt fjölskyldur sínar og að það hefði 
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valdið þeim miklum einmanaleika. Félagslegur stuðningur er nauðsynlegur á tímum sem 

þessum og getur lítill félagslegur stuðningur haft neikvæð áhrif á andlega heilsu. 

Stuðningur barnshafandi kvenna frá maka, foreldrum og öðrum fjölskyldumeðlimum á 

barneignarferlinu er mikilvægur og getur dregið úr streitu og depurð og einnig hjálpað 

þeim að aðlagast móðurhlutverkinu. Konurnar greindu frá að skortur á félagslegum 

stuðningi á tímum Covid-19 hefði valdið þeim einmanaleika og kvíða (Sahin og Kabakci, 

2021). 

2.5.3 Áhyggjur og kvíði á meðgöngu 

Meðganga felur í sér margar líkamlegar, tilfinningalegar og félagslegar breytingar. Auk 

þess geta konur fundið fyrir breytingum á skapi, þreytu, tilfinninganæmi, kvíða og 

þunglyndi eða kvíða í tengslum við meðgönguna. Kvíði í tengslum við meðgönguna er 

algengur meðal barnshafandi kvenna. Hægt að skilgreina kvíða í tengslum við meðgöngu 

sem áhyggjur eða ótta á þáttum sem tengjast meðgöngunni, fæðingunni, 

foreldrahlutverkinu og heilsu barnsins. Það eru eðlileg viðbrögð að upplifa kvíða við 

streituvaldandi aðstæður, og getur hann einnig nýst með jákvæðum hætti og ýtt undir að 

barnshafandi konur leiti nytsamlegra upplýsinga varðandi barneignarferlið, hvað sé 

æskilegt að gera á meðgöngu og hvað ekki. Hins vegar getur kvíði haft neikvæð áhrif ef 

hann er orðinn það mikill að barnshafandi konan getur ekki notið meðgöngunnar, og er 

þá mikilvægt að taka því strax alvarlega og veita þeim konum viðeigandi aðstoð og 

stuðning (Hamzehgardeshi o.fl., 2021). Þegar barnshafandi konur upplifa mikla streitu og 

kvíða getur það aukið líkurnar á að þær fái meðgöngueitrun, þunglyndi, tíðari uppköst og 

ógleði. Einnig auka streita og kvíði líkurnar á fyrirburafæðingu og að barnið fæðist með 

litla fæðingarþyngd. Þess vegna er líðan barnshafandi kvenna gríðarlega mikilvægur 

þáttur, bæði fyrir hennar eigin heilsu og fyrir þroska fóstursins (Salehi o.fl., 2020). 

Kórónuveirufaraldurinn hefur valdið mikilli streitu og kvíða meðal barnshafandi 

kvenna út um allan heim. Hamzehgardeshi o.fl. (2020) framkvæmdu megindlega 

rannsókn þar sem alls 318 barnshafandi konur í Íran tóku þátt. Skilyrði fyrir þátttöku var 

heilbrigð meðganga og engin saga um Covid-19 smit, engin saga um streituvaldandi 

atburði síðustu sex mánuði, engin andleg veikindi né inntaka geðlyfja. Niðurstöðurnar 

sýndu að um 21% kvennanna upplifði kvíða í tengslum við meðgönguna á tímum Covid-

19 og um 42% þeirra upplifðu þunglyndi. Aðeins 4,4% kvennanna upplifðu kvíða tengdan 
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Covid-19. Þó að Covid-19 hafi ekki verri líkamleg áhrif á barnshafandi konur heldur en 

aðra, getur það samt haft slæm áhrif á andlega heilsu þeirra, eins og valdið þeim kvíða. 

Þeir þættir sem ollu konunum kvíða voru meðal annars skortur á meðferð við Covid-19 

veirunni, skortur á upplýsingum um áhrif Covid-19 smits á barnshafandi konur, fóstur og 

nýbura og ótti við að fara á heilbrigðisstofnanir vegna áhættu á að smitast af veirunni. 

Þættir eins og óvissa um lengd sóttkvíar, einangrunar og hvernig fæðingunni yrði háttað 

olli þeim einnig kvíða (Hamzehgardeshi o.fl., 2021).  

Í rannsókn Muhaidat o.fl (2020) þar sem 944 konur tóku þátt greindu 43% kvennanna 

frá auknum leiða, 42% greindu frá meiri sorg og depurð og 15% greindi frá meiri reiði á 

meðan kórónuveirufaraldrinum stóð. Sjö konur greindu einnig frá sjálfskaðandi 

hugsunum og níu konur greindu frá sjálfsvígshugsunum. Aðeins greindu 18% kvennanna 

frá engum mun á andlegri líðan þegar útgöngubannið stóð yfir (Muhaidat o.fl., 2020). 

Konurnar í rannsókn Mollard og Wittmaack (2021) sem einnig var fjallað um fyrr í 

ritgerðinni,  sýndu hærri tíðni hás blóðþrýstings, kvíða og þunglyndis í samanburði við 

konur í fyrri rannsóknum á heilsu kvenna á meðgöngu. 22% kvennanna í rannsókn Mollard 

og Wittmaack greindu frá of háum blóðþrýsting á meðgöngu, en í fyrri rannsóknum var 

hlutfallið undir 10%. Um 33% kvennanna greindi frá kvíða á meðgöngu, en í fyrri 

rannsóknum var hlutfallið um 20%, og  18% kvennanna greindi frá þunglyndi, en í fyrri 

rannsóknum var hlutfallið um 12%. Það má því áætla að barnshafandi konur á tímum 

Covid-19 séu í meiri áhættu á að finna fyrir streitu einkennum óháð því hvort þær séu 

smitaðar af Covid-19 eða ekki (Mollard og Wittmaack, 2021). 

Naurin o.fl. (2020) framkvæmdu langtíma rannsókn á sjúkrahúsi í Svíþjóð þar sem 

fylgst var með barnshafandi konum og mökum þeirra áður en Covid-19 faraldurinn hófst, 

frá september 2019 og til ágúst 2020. Naurin o.fl. telja að þetta hafi verið fyrsta 

rannsóknin sem kannaði upplifun beggja foreldra á barneignarferlinu á tímum Covid-19, 

en ekki aðeins upplifun barnshafandi kvennanna. Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni var 

að konurnar væru á 12. til 19. viku meðgöngu þegar rannsóknin hófst. 3113 barnshafandi 

konur og makar þeirra tóku þátt í rannsókninni, 2,3% makanna voru konur. 

Niðurstöðurnar sýna að áhyggjur barnshafandi kvenna á þeirra eigin heilsu, heilsu 

fóstursins og heilsu maka jukust gríðarlega eftir að Covid-19 faraldurinn hófst. Áhyggjur 

maka af heilsu konunnar og fóstursins jukust einnig verulega. Eini hópurinn sem sýndi 
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enga aukningu á áhyggjum eftir að faraldurinn hófst, voru þeir sem hittu vini sína oft. 

Meðal maka olli faraldurinn meiri áhyggjum á eigin heilsu hjá þeim sem báru ekki mikið 

traust til heilbrigðiskerfisins, og einnig hjá þeim sem hittu ekki oft vini. Þessi rannsókn 

gefur því einnig innsýn í hvernig viðkvæmir hópar samfélagsins bregðast við kreppum, en 

þeir sem höfðu góð félagsleg tengsl upplifðu minni áhyggjur. Eins og fram hefur komið í 

ritgerðinni fylgir oft barneignarferlinu að upplifa vægar áhyggjur, en niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýndu að áhyggjurnar urðu töluvert meiri hjá verðandi foreldrum eftir að 

faraldurinn skall á og bætti því frekari streitu ofan á eðlilegar meðgöngutengdar áhyggjur. 

Naurin o.fl. eru enn að vinna í þessari rannsókn og eiga því eftir að koma fleiri niðurstöður 

úr henni (Naurin o.fl., 2020).  

2.5.4 Áhrif fyrri faraldra 

Faraldrar valda truflunum og hafa áhrif á bæði einstaklinga og samfélög. Faraldrar 

einkennast oft af hryllingi, streitu, kvíða, svefnörðugleikum og neikvæðum 

heilsufarslegum aðstæðum (Hamzehgardeshi o.fl., 2021). Rannsóknir hafa sýnt að í fyrri 

faröldrum hafa barnshafandi konur verið meðal viðkvæmustu hópa fólks og þjáðst illa. 

Þegar bráð alvarlegi öndunarfærasjúkdómurinn SARS barst út í Hong Kong greindu 

barnshafandi konur frá gremju, kvíða, svefnvandamálum og truflunum á daglegu lífi. 

Konurnar vildu ekki fara á sjúkrahús vegna ótta við að smitast. Þær upplifðu einnig óöryggi 

og vanlíðan heima fyrir og höfðu miklar áhyggjur af að smitast af sjúkdómnum. Sjúkrahús 

í Taívan veittu ekki mæðraeftirlit og konur voru útskrifaðar snemma eftir fæðingu. Einnig 

jókst verulega fjöldi keisaraskurða. Í H1N1 heimsfaraldrinum greindu barnshafandi konur 

frá áhyggjum af framtíðinni, heilsu þeirra og hættu á að börn þeirra og nánir kunningjar 

smituðust af vírusnum. Sumar konur töldu að það væri ekki öruggt að fara í vinnuna og 

voru heima. Í ebólufaraldrinum reyndu konur að komast hjá því að fara á 

heilbrigðisstofnanir vegna þess að þær voru hræddar við að smitast af sjúkdómnum. 

Heilbrigðisstofnanir neituðu einnig að veita þunguðum konum þjónustu vegna hættu á að 

þær hefðu borið vírusinn (Mortazavi og Ghardashi, 2021). Í Afríkuríkinu Sierra Leone var 

einnig veruleg skerðing á þjónustu í meðgöngu- og ungbarnavernd í kjölfar ebólufaraldurs 

sem þar ríkti á árunum 2014 til 2016. Mikil aukning var á tíðni fósturláts og andvana 

fæðingum, auk nýburadauða á þessum tíma vegna meðgöngutengdra vandamála 

barnshafandi kvenna. Sochas o.fl. töldu að versnandi meðgöngutengd vandamál 
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barnshafandi kvennanna hafi verið vegna skorts á viðeigandi heilbrigðisþjónustu, en ekki 

vegna sýkinga af veirunni (Sochas, o.fl. 2017). Fyrri rannsóknir hafa greint frá að faraldrar 

eins og H1N1 inflúensan, MERS og SARS veirurnar höfðu neikvæðar heilsufarslegar 

afleiðingar á barnshafandi konur, eins og til dæmis dauða, skyndilegar fóstureyðinga, 

fyrirburafæðingar og fósturlát. Í faröldrum geta þættir eins og óvissa, ótti við dauða og 

truflanir daglegra athafna vegna sóttkvíar eða einangrunar valdið kvíða hjá fólki. Það eru 

fleiri þættir sem geta valdið barnshafandi konum kvíða í faröldrum, eins og áhyggjur af 

einangrun á meðgöngu og eftir fæðingu, takmarkað aðgengi að heilbrigðisþjónustu, 

áhyggjur varðandi sóttvarnir, umönnun barnsins, brjóstagjöfinni og bólusetningu 

(Hamzehgardeshi o.fl., 2021) 

2.6 Hlutverk félagsráðgjafa 

 Mikilvægt er að foreldrar fái viðeigandi þjónustu og eftirfylgni bæði á meðgöngu og eftir 

fæðingu, svo hægt sé að fylgjast með líðan þeirra og meðal annars grípa til snemmtækrar 

íhlutunar, ef þess þarf. Snemmtæk íhlutun stuðlar að vellíðan fjölskyldunnar og einnig að 

góðri tengslamyndun (Jonsdottir o.fl., 2017). Fjölskyldan er félagslegt kerfi og grunneining 

samfélagsins sem mótar meðal annars sjálfsmynd, viðhorf og samskipti. Hlutverk 

félagsráðgjafa er að hjálpa einstaklingum og fjölskyldum að tengjast við stuðningskerfi 

sem veita þeim viðeigandi þjónustu eða bjargir sem stuðla að og bæta líðan eða aðstæður 

einstaklinga og fjölskyldna (Farley o.fl., 2009). Félagsráðgjafar starfa eftir lögum um 

félagsráðgjöf nr. 95/1990, en sá einn hefur rétt til að kalla sig félagsráðgjafa sem fengið 

hefur leyfi frá landlækni. Leyfi má veita þeim sem hafa lokið MA-prófi í félagsráðgjöf frá 

félagsráðgjafardeild félagsvísindasviðs Háskóla Íslands, eða sambærilegu prófi. Virðing 

fyrir manngildi og sérstöðu hvers og eins er grunnur í starfi félagsráðgjafa, og trú á getu 

einstaklingsins til að nýta hæfileika sína til hins ítrasta. Markmið félagsráðgjafa er að 

hjálpa fólki til sjálfshjálpar og einnig vinna að lausn félagslegra og persónulegra 

vandamála og sporna gegn ranglæti. Félagsráðgjafar stunda starf sitt með faglega 

heildarsýn að leiðarljósi og byggja á fræðilegum kenningum, niðurstöðum rannsókna og 

starfsreynslu í félagsráðgjöf (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.).  

Starf félagsráðgjafa getur nýst í þjónustu verðandi og nýbakaðra foreldra eins og til 

dæmis í meðgönguvernd eða ung- og smábarnavernd, sérstaklega á tímum Covid-19 þar 

sem rannsóknir sýna að aukin vanlíðan og einangrun er algeng meðal foreldra í 
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barneignarferlinu (Mortazavi o.fl., 2021; Salehi o.fl., 2020). Félagsráðgjafar starfa á 

mörgum sviðum samfélagsins, meðal annars í félagsþjónustu, barnavernd og víðar, og 

vinna með fjölskyldum barna allt frá meðgöngu. Félagsráðgjafar starfa einnig á 

heilbrigðisstofnunum líkt og heilsugæslustöðvum og á spítölum. Hér á landi eru 

félagsráðgjafar starfandi á kvennadeildum Landspítalans, en eins og er starfar enginn 

félagsráðgjafi í meðgönguvernd eða í ung- og smábarnavernd (Heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins og Embætti landlæknis, 2021-e; Heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins og Embætti landlæknis, 2021-f). Heilsugæsla höfuðborgar-

svæðisins stofnaði geðheilsuteymi í fjölskylduvernd, þar sem starfa meðal annars fjórir 

félagsráðgjafar, ásamt ljósmóður, hjúkrunarfræðingi, sálfræðingi og geðlækni. Sú 

þjónusta er aðeins ætluð fyrir verðandi foreldra og foreldra með ung börn sem glíma við 

geðrænan vanda eða hafa áhyggjur af þroska og/eða tengslamyndun barns. Teymið er 

fyrir foreldra sem þurfa meiri og sérhæfðari þjónustu á meðgöngu og eftir fæðingu, 

heldur en veitt er á heilsugæslustöðvum. Hugmyndafræði teymisins byggir á 

tengslaeflandi nálgun, og er meðferð aðlöguð að þörfum hvers og eins. Markmið 

þjónustunnar er að fyrirbyggja þroska- og geðheilsuvanda ungra barna og foreldra þeirra 

með snemmtækum inngripum í barneignarferlinu (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, 

e.d.-a). Sambærileg teymi gætu einnig nýst í þjónustu við verðandi foreldra sem eignast 

barn á tímum Covid-19 eða í svipuðum aðstæðum. Þar sem mikilvægt er að stuðla að 

góðri andlegri heilsu hjá verðandi og nýbökuðum foreldrum svo að þeir séu meðal annars 

í stakk búnir til þess að mæta þörfum barnsins og geti myndað við það tilfinningaleg 

tengsl. 

2.7 Samantekt og rannsóknarspurningar 

Eins og fram kom í fræðilegri umfjöllun hér að ofan, þá upplifðu foreldrar um allan heim 

aukna vanlíðan og einangrun á barneignarferlinu á tímum Covid-19. Tilgangur þessarar 

rannsóknar er að varpa ljósi á reynslu og upplifun foreldra á Íslandi sem upplifðu 

meðgöngu, fæðingu og fyrstu mánuðina í lífi barnsins á tímum Covid-19, með það að 

markmiði að auka þekkingu og skilning á aðstæðum þeirra. Því var leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni: Hver er upplifun foreldra af meðgöngu, fæðingu og fyrstu 

mánuðunum í lífi barnsins á tímum Covid-19? Einnig var leitast við að svara eftirfarandi 

undirspurningum: Hver er reynsla og upplifun foreldra af meðgöngu á tímum Covid-19? 
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Hver er reynsla og upplifun foreldra á takmörkunum vegna Covid-19 á barneignarferlinu? 

Hver er reynsla og upplifun foreldra á að vera með ungbarn tímum Covid-19? Í næsta kafla 

verður fjallað um aðferð og framkvæmd rannsóknar.
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3 Aðferð og framkvæmd rannsóknar 
Í þessum kafla er greint frá aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar. Fjallað er um 

eigindlegar rannsóknaraðferðir og framkvæmd rannsóknar. Einnig er greint frá úrtaki og 

hvernig gagnaöflun og úrvinnsla gagna var háttað. Í framhaldinu er greint frá 

siðferðislegum álitamálum og takmörkunum rannsóknar, og að lokum gerð grein fyrir 

þátttakendum í rannsókninni.  

3.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative methods) gera okkur kleift á að skoða djúpt 

ofan í kjölinn á því sem verið er að rannsaka. Þegar notast er við eigindlega 

rannsóknaraðferð er markmið rannsóknarinnar að skoða upplifun fólks, tilfinningar þess 

og áhrif. Í þessari rannsókn var notast við eigindlega rannsóknaraðferð. Flestar 

eigindlegar rannsóknir eiga það sameiginlegt að leitast við að skilja og lýsa tilteknum 

mannlegum fyrirbærum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2016). Til eru margar eigindlegar 

rannsóknaraðferðir en í þessari rannsókn var notast við fyrirbærafræði  

(e. phenomenology). Fyrirbærafræði snýst um að rannsaka reynslu fólks með opnum hug 

þar sem fyrir fram gerðar hugmyndir um fyrirbærið eru settar til hliðar. Markmið 

aðferðarinnar er ekki að alhæfa heldur að dýpka skilning og auka þekkinguna á 

fyrirbærinu með því að taka djúp viðtöl við fáa þátttakendur (Sigríður Halldórsdóttir, 

2016). Þar sem um fyrstu rannsókn sinnar tegundar hérlendis var um að ræða og 

markmiðið var að fá innsýn og skilning á reynslu foreldra fannst rannsakanda mest 

viðeigandi að nota eigindleg viðtöl til að afla gagna í rannsókninni. 

3.2 Framkvæmd rannsóknar  

Undirbúningur rannsóknar hófst í maí 2021 með gerð rannsóknaráætlunar. Þá var 

viðfangsefni rannsóknarinnar afmarkað og tekin ákvörðun um hvaða rannsóknaraðferð 

skyldi nota. Í kjölfarið athugaði rannsakandi hvort leyfi þyrfti fyrir rannsókninni frá 

persónuvernd og vísindasiðanefnd. Ekki var þörf á því þar sem rannsóknin inniheldur ekki 

viðkvæmar upplýsingar og hvorki börn né viðkvæmir hópar tóku þátt í rannsókninni. Í júní 

hófst rannsakandi við öflun fræðilegra gagna sem tengdust viðfangsefni rannsóknarinnar, 

og auk þess óskaði eftir þátttakendum fyrir rannsóknina. Viðtöl við þátttakendur fóru 

fram í ágúst til september sama árs. Samhliða viðtölunum skrifaði rannsakandi fræðilega 

hluta rannsóknarinnar og var honum lokið um miðjan október. Að honum loknum hófst 
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úrvinnsla gagna og voru niðurstöður rannsóknarinnar settar fram í lok október. Í byrjun 

nóvember voru umræður og lokaorð skrifuð og lauk framkvæmd rannsóknarinnar um 

miðjan nóvember.  

3.3 Úrtak 

Rannsakandi notaðist við tilgangsúrtak (e. purposive sampling) við öflun þátttakenda. 

Þegar notast er við tilgangsúrtak er fjöldi þátttakenda ekki ákveðinn fyrir fram. Byrjað er 

á að velja þátttakendur sem henta markmiði rannsóknarinnar og hafa persónulega 

þekkingu á fyrirbærinu sem verið er að rannsaka. Þátttakendum er svo bætt við þangað 

til mettun hefur verið náð. Mettun hefur verið náð þegar rannsakandi hættir að heyra 

eitthvað nýtt um fyrirbærið sem verið er að rannsaka (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2016). Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni var að bæði móðir og maki 

tækju þátt. Einnig var skilyrði að þátttakendur hefðu upplifað meðgöngu, fæðingu og 

fyrstu mánuðina í lífi barnsins á tímum Covid-19, og að barnið hefði fæðst árið 2020. Alls 

voru tíu karlkyns og tíu kvenkyns þátttakendur sem tóku þátt í rannsókninni, þar að segja 

tíu pör.  

3.4 Gagnaöflun og úrvinnsla gagna 

Notast var við viðtöl í gagnaöflun. Viðtöl henta vel sem gagnaöflunaraðferð þegar 

markmið rannsóknarinnar er að skoða reynslu fólks á ákveðnu fyrirbæri. Eigindleg viðtöl 

geta verið ýmist opin/djúp/óstöðluð (e. unstructured, in depth) eða hálf-opin (e. semi 

structured). Þau hafa öll þann tilgang að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks 

og leitast við að ná dýpt í umfjöllun um viðfangsefnið. Með viðtölum er leitast við að ná 

fram eins mörgum blæbrigðum og mögulegt er, en þó alltaf í ljósi tilgangs 

rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2016). Í þessari rannsókn var notast við hálf-opin 

viðtöl þar sem stuðst var við hálf-staðlaðan viðtalsvísir (Viðauki III) til að ná fram þeim 

atriðum sem talin voru mikilvæg svo svara mætti rannsóknarspurningunni: Hver er 

upplifun foreldra af meðgöngu, fæðingu og fyrstu mánuðunum í lífi barnsins á tímum 

Covid-19? 

Rannsakandi óskaði eftir þátttakendum á samfélagsmiðlinum Facebook, auk þess var 

leitað til vina og fjölskyldu í von um að þeir gætu bent á ákjósanlega viðmælendur. Þeir 

sem buðu sig fram í þátttöku fengu í kjölfarið sent kynningarbréf (Viðauki I) þar sem allar 
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helstu upplýsingar um tilgang og markmið rannsóknar kom fram, hver þátttökuskilyrðin 

voru, og einnig hvernig viðtalinu yrði háttað. Ef þátttakendur vildu enn taka þátt eftir að 

hafa lesið kynningarbréfið var tímasetning viðtalsins ákveðin í sameiningu við 

þátttakendur. Áður en hvert viðtal hófst fengu þátttakendur sent upplýst samþykki á 

rafrænu formi (Viðauki II), sem þeir svo samþykktu í upptökunni. Viðtölin fóru fram á 

fjarfundabúnaðinum Zoom, og voru þau einnig tekin upp í gegnum tölvu rannsakanda. 

Viðtölin tóku um 45 til 90 mínútur hvert.  

Úrvinnsla gagna hófst eftir að öllum viðtölunum var lokið og búið var að skrifa þau 

upp hvert fyrir sig. Viðtölin voru afrituð orðrétt yfir á tölvutækt form sem fyrst eftir að 

hverju viðtali lauk. Rannsakandi las vandlega yfir viðtölin og voru þau svo kóðuð og 

þemagreind þar sem sameiginleg þemu viðtalanna voru dregin fram. Rannsakandi 

notaðist við bæði opna kóðun (e. open coding) og einnig markvissa kóðun (e. focused 

coding). Fyrst var notast við opna kóðun þar sem viðtölin voru lesin yfir og þemagreind. 

Að því loknu var notast við markvissa kóðun þar sem rannsakandi las aftur yfir viðtölin 

með þau þemu í huga sem höfðu komið í ljós, og afmarkaði gögnin enn frekar. Þau þemu 

voru eftirfarandi: Óvissa, áhrif takmarkana vegna Covid-19, væntingar foreldra, 

einmanaleiki og einangrun, áhrif Covid-19 á heilbrigðisþjónustu og jákvæð áhrif Covid-19.  

3.5 Siðferðisleg álitamál og takmarkanir rannsóknar 

Rannsóknir þurfa að uppfylla siðferðilegar kröfur ekki síður en aðferðafræðilegar, og skal 

rannsakandi ávalt gæta hagsmuni þátttakenda til hins ítrasta. Rannsakandi þarf að fá 

upplýst samþykki frá þátttakendum og veita þeim vitneskju um eðli rannsóknar, svo að 

hver og einn geti tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku. Þátttakendum skal einnig  gert 

grein fyrir því að þeir geti dregið þátttöku sína til baka hvenær sem er í ferlinu. 

Þátttakendur hafa rétt á að vita í hverju þátttakan felst, hvernig farið er með 

persónugreinanlegar upplýsingar og hvernig niðurstöður rannsóknarinnar verða birtar. 

Rannsakandi skal gæta fyllstu varkárni við vinnslu persónugreinanlegra upplýsinga, meðal 

annars með því að nota dulnefni og halda upplýsingum í lágmarki sem nota mætti óbeint 

til að bera kennsl á einstaka þátttakendur. Rannsakandi skal einnig gæta fyllsta trúnaðar 

í rannsókninni (Sigurður Kristinsson, 2016).   

Það má segja að í eigindlegum rannsóknum sé rannsakandinn mælitækið (e. research 

instrument). Því er mjög mikilvægt að rannsakandinn taki vel eftir í viðtölum, sé 
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meðvitaður um viðhorf sín og fyrirfram gefnar hugmyndir um fyrirbærið sem verið er að 

rannsaka (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). Það getur verið erfitt og flókið að meta réttmæti 

eigindlegra rannsókna og ekki er hægt að yfirfæra niðurstöður eigindlegra rannsókna yfir 

á stærra þýði, og getur það verið metið sem ákveðin takmörkun. 

3.6 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar eiga það sameiginlegt að hafa átt barn á tímum Covid-19. 

Niðurstöðurnar byggjast á viðtölum við tíu pör, sem voru spurð um upplifun og reynslu af 

því að eignast barn á tímum Covid-19. Þátttakendurnir voru tíu mæður og tíu feður á 

aldrinum 24 til 34 ára, sjö paranna voru í sambúð og þrjú voru gift.  Öll pörin voru búsett 

innan höfuðborgarsvæðisins fyrir utan eitt par sem var búsett á landsbyggðinni. Átta pör 

áttu barnið á Landspítalanum, eitt parið átti barnið á fæðingarheimilinu Björkinni og eitt 

parið á sjúkrahúsi Akureyrar. Börnin fæddust öll árið 2020, eftir að Covid-19 faraldurinn 

kom til landsins. Sex pör voru að eignast sitt fyrsta barn, þrjú pör voru að eignast annað 

barn og eitt par var að eignast þriðja barn.  
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4 Niðurstöður 
Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknar kynntar. Eins og fram hefur komið er markmið 

rannsóknarinnar að skoða upplifun og reynslu foreldra af meðgöngu, fæðingu og fyrstu 

mánuðunum í lífi barnsins á tímum Covid-19. Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á 

viðtölum við tíu pör, og verður vitnað bæði óbeint og beint í frásagnir þeirra. Við greiningu 

gagna komu í ljós sex megin þemu. Þau eru óvissa, áhrif takmarkana, væntingar foreldra, 

einmanaleiki og einangrun, áhrif Covid-19 á heilbrigðisþjónustu og jákvæð áhrif Covid-19. 

Upplifun og reynsla foreldranna á barneignarferlinu var mismunandi, en hægt var að 

greina sameiginleg mynstur hjá flestum þeirra. Margir þeirra töldu í upphafi viðtalsins að 

faraldurinn og þær takmarkanir sem settar voru á í kjölfarið hefðu ekki haft stórvægileg 

áhrif á sig. Annað kom þó í ljós þegar foreldrarnir voru spurðir nánar út í upplifun þeirra 

og reynslu, en faraldurinn hafði töluvert meiri áhrif á marga þeirra en þeir höfðu gert sér 

grein fyrir. Það var þó mismunandi hversu mikið foreldrarnir fundu fyrir faraldrinum en 

allir höfðu orðið fyrir einhverjum áhrifum. 

4.1 Óvissa  

Foreldrarnir upplifðu mikla óvissu á barneignarferlinu sem olli þeim meðal annars ótta, 

hræðslu, kvíða og/eða stressi. Foreldrarnir upplifðu óvissu um hvaða áhrif Covid-19 smit 

myndi hafa á barnshafandi konur, fóstur og nýbura, en þekking á þessum atriðum var 

engin í upphafi faraldurs. Þar að auki upplifðu foreldrarnir óvissu hvað varðar takmarkanir 

á þjónustu vegna Covid-19. Hægt var að greina tvö undirþemu sem tengdust óvissu á 

barneignarferlinu, það fyrra var óvissa um áhrif smits og það seinna var óvissa um 

takmarkanir. 

4.1.1 Óvissa um áhrif smits  

Allir foreldrarnir áttu það sameiginlegt að hafa upplifað óvissu á meðgöngunni hvað 

varðar smit af Covid-19. Foreldrarnir upplifðu óvissu um hvaða heilsufarslegar afleiðingar 

smit myndi hafa á barnshafandi konur og hvort smitið gæti farið yfir fylgjuna og borist í 

fóstrið. Foreldrarnir upplifðu einnig óvissu um hvort faðirinn yrði viðstaddur fæðinguna, 

þar sem hann mætti ekki vera viðstaddur hana skyldi hann smitast af Covid-19 rétt fyrir 

fæðinguna. Það var aðeins eitt par sem hafði ekki haft áhyggjur af hvaða heilsufarslegar 

afleiðingar smit myndi hafa á barnshafandi konur eða á fóstur. Allir foreldrarnir  höfðu þó 

áhyggjur af því að smit myndi koma í veg fyrir að faðirinn fengi að vera viðstaddur 
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fæðinguna. Sjö pör greindu frá að þau hefðu upplifað aukið stress á meðgöngunni vegna 

ótta við að smitast af Covid-19. Þrjú þeirra greindu frá að þau hefðu verið sérstaklega 

hrædd um að smitast þegar nær dró fæðingu barnsins, og fundu fyrir auknu stressi þegar 

settur fæðingardagur nálgaðist. Ein móðirin sagði eftirfarandi þegar hún lýsti upplifun 

sinni á meðgöngunni: 

Ég man bara að þegar ég verð ólétt þá er ég ekkert það mikið að stressa mig, svo bara 
stigmagnast þetta með hverri vikunni. Og það bara vissi enginn neitt og maður var 
að heyra fullt af fréttum erlendis að óléttar konur ættu bara að vera heima og 
eitthvað svona.  

Þegar eitt parið var spurt hvernig þeim hefði liðið á meðgöngunni sögðu þau bæði „rosa 

stressandi“. Faðirinn sagði að þau hefðu upplifað mikla óvissu því þau vissu ekki hvort það 

væri bara ein snerting sem þyrfti til þess að smitast og greindi hann frá því að hann hefði 

verið mjög ,,paranoid“ á þessum tíma. Móðirin tók undir frásögn hans og sagði:  

Rosa stressandi, rosa stressandi. Maður þorði ekki einu sinni að fara á klósettið neins 
staðar. Þorði ekki að snerta neitt. Þetta var bara mjög stressandi. Líka mjög stressandi 
að fara í meðgönguskoðun. Þeir voru að nota allan búnað, alla hanska og grímur en 
maður var samt með þessa tilfinningu að maður myndi einhvern veginn smitast.  

Annað par sagði að þau hefðu verið mjög stressuð um að smitast á meðgöngunni þegar 

fyrsta Covid-19 bylgjan hófst og greindu þau frá að þau hefðu varla kysst á tímabili þegar 

móðirin var hætt að vinna og faðirinn var enn útivinnandi, þar sem þau voru svo hrædd 

um að móðirin myndi smitast. Móðirin sagði eftirfarandi í kjölfarið:   

Þetta var bara á svo gráu svæði hvort að óléttar konur væru í áhættuhópi eða ekki. 
Þetta var svo nýtt og enginn vissi neitt. 

Fjórar mæður og tveir feður greindu frá að þau hefðu upplifað kvíða á meðgöngunni 

vegna ótta við að smitast. Ein móðirin sagði að hún hefði farið í skimun fyrir Covid-19 smiti 

í þriðju hverri viku. Hún hló í frásögn sinni og sagði eftirfarandi þegar hún var spurð hvers 

vegna hún hefði farið svona oft í skimun:  

Þetta er náttúrulega bara kvíði. Maður bara bjó til einhver einkenni í hausnum á sér. 
Það að fara í test lét mig bara vita það að ég væri ekki með Covid-19 og að ég væri 
bara góð í einhvern tíma.... Þangað til ég fór aftur. Þetta var bara svoleiðis, já svona 
óvissa, og maður var bara hræddur um að vera óléttur og smitast.  
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Önnur móðir sem einnig greindi frá að hún hefði upplifað kvíða á meðgöngunni sagði að 

það hefði greinst smit á vinnustaðnum hennar og að hún hefði í kjölfarið upplifað sig 

óörugga í vinnunni. Hún sagði eftirfarandi þegar hún lýsti meðgöngu sinni og þeim 

áhrifum sem Covid-19 hafði á hana:  

Já og við fáum líka smit á deildina okkar þannig mér fannst það alveg, af því að maður 
þekkti þetta ekkert og vissi ekki hvaða áhrif þetta gat haft, þannig maður var mjög 
óöruggur að vera í þessu starfsumhverfi þar sem það var alveg möguleiki á að þetta 
kæmi inn. Þannig að það var líka soldið svona kvíðavaldandi, þannig ég fer í rauninni 
í veikindaleyfi út frá því og samdráttunum. Svo var ég bara sett í almennt 
veikindaleyfi, bara þangað til hann fæddist.  

Þó svo að allir foreldrarnir hafi verið hræddir við að smitast af Covid-19 á meðgöngu, þá 

voru þeir ekki allir hræddir við að smitast eftir fæðingu barnsins. Tvö pör greindu frá að 

þau hefðu ekki haft neinar áhyggjur af að þau né barnið myndu smitast eftir fæðingu 

barnsins. Annað þeirra átti barn í apríl 2020 og hitt í október sama ár. Bæði pörin nefndu 

að fyrstu mánuðirnir í lífi barnsins hefðu verið erfiðir og krefjandi þar sem barnið var 

órólegt, og því höfðu þau ekki tíma til þess að hafa áhyggjur af að smitast. Annað parið 

greindi frá að barnið þeirra hefði verið mjög vansælt á þessum tíma og að þau hefðu 

kannski haft meiri áhyggjur af að smitast ef barnið hefði ekki grátið svona mikið. Hitt parið 

tók í sama streng og sagði eftirfarandi þegar þau voru spurð hvort þau hefðu verið 

stressuð um að smitast líkt og á meðgöngunni:  

Við vorum bara svo upptekin af öðru. Hún var ekkert auðveldasta barn í heimi þegar 
hún var lítil. Hún var með mjólkuróþol og hún vildi ekki taka brjóst og grét eiginlega 
bara allan sólarhringinn. Þannig það fór eiginlega bara aftan í haus, við vorum ekki 
mikið að hugsa um það. Við fórum einhvern veginn bara að díla við það að vera með 
ungbarn í fyrsta skiptið. 

Fjögur pör voru lítið stressuð yfir að smitast af Covid-19 eftir fæðingu barnsins og sögðu 

að þau hefðu upplifað meira stress á meðgöngunni. Þrjú þeirra áttu barn um sumarið 

2020 og eitt þeirra átti í desember sama ár. Ein móðirin greindi frá að barnið hefði fæðst 

þegar Ísland var alveg laust við Covid-19 og landamærin hefðu verið lokuð. Aðspurð í 

kjölfarið hvort þau hefðu náð að njóta eftir að barnið kom í heiminn sagði hún eftirfarandi:  

Já miklu slakari heldur en á meðgöngunni. Við hittum örugglega fleiri eftir að hún 
fæddist heldur en á meðgöngunni.  
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Þrjú pör greindu frá að þau hefðu verið verulega hrædd um að barnið myndi smitast eftir 

að það kom í heiminn. Tvö þeirra áttu barn í ágúst 2020 og eitt þeirra í október sama ár. 

Þeir foreldrar sem voru verulega hræddir við að barnið myndi smitast bönnuðu eða 

takmörkuðu heimsóknir fyrstu vikurnar eða mánuðina eftir fæðingu barnsins. Ein móðirin 

sagði eftirfarandi þegar þau voru spurð hvort þau hefðu verið stressuð um að barnið 

myndi smitast af Covid-19: 

Já við vorum samt alveg það hrædd við það að við leyfðum ekki foreldrum okkar að 
halda á honum fyrst.  

Annað parið greindi einnig frá því að þau hefðu verið mjög stressuð um að barnið myndi 

smitast af Covid-19 og að þau séu það enn í dag. Faðirinn sagði eftirfarandi þegar hann 

lýsti hvernig þau hefðu háttað heimsóknum fyrst um sinn eftir fæðingu barnsins:  

En við settum mjög stífar reglur og við vorum svona eiginlega að skikka fólk í sóttkví 
áður en það kæmi. Það var mikið af fólki sem gerði það og var tilbúið að lifa bara í 
búbblu í heila viku að minnsta kosti bara til þess að fá að koma og hitta hana í kannski 
klukkutíma eða tvo. 

Aðeins eitt par greindi frá að þau hefðu verið meira hrædd við að smitast eftir að barnið 

fæddist heldur en á meðgöngunni og sagði móðirin eftirfarandi þegar þau voru spurð 

hvort þau hefðu verið stressuð yfir að smitast af Covid-19 á meðgöngunni:   

Já við vorum soldið stressuð fyrst. En svo var komist að því að þetta væri ekki að fara 
í gegnum fylgjuna, og þar sem ég er heilbrigðismenntuð þá var ég mjög mikið að 
fylgjast með þróuninni í Bretlandi og Bandaríkjunum og í heiminum. Á þeim tíma var 
ljóst að við vorum bara nokkuð örugg og að við vorum ekki í áhættuhópi. Þá fannst 
mér líka pínu asnalegt að vera bara heima og vera ekki að taka á móti sjúklingum og 
hjálpa í þessu. Hjálpa fólki sem ég var að vinna með og hjálpa sjúklingunum, en svo 
kom í ljós að það er kannski ekki alveg þannig. Ég er meira stressuð núna á að smita 
barnið okkar, heldur en þegar hann var í kviðnum. Það var svona ákveðið öryggi að 
geta gefið honum mótefni í gegnum kviðinn heldur en núna þegar hann er orðinn 
eins og hálfs árs. Það er bara miklu meira óöruggt finnst mér. 

Hræðslan við að smitast af Covid-19 leiddi til þess að foreldrarnir einangruðu sig að 

einhverju leiti á barneignarferlinu. Það var meðal annars vegna óvissu um hvaða áhrif 

smitið myndi hafa á móður og fóstrið, og einnig til að tryggja að faðirinn myndi ekki lenda 

í sóttkví eða einangrun og þar af leiðandi missa af fæðingu barnsins. Einn faðirinn greindi 

frá að það hefði verið hans versti ótti að lenda í sóttkví viku eða tveimur fyrir settan dag. 

Allir foreldrarnir einangruðu sig á meðgöngunni en þó mismikið. Fimm pör greindu frá að 
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þau hefðu farið í sjálfskipaða sóttkví á meðgöngunni og tveir feður greindu frá að þeir 

hefðu unnið að heiman til að koma í veg fyrir smit. Ein móðirin sagði eftirfarandi þegar 

hún lýsti upplifun sinni á meðgöngunni: 

Hann var heima að vinna því við vorum svo hrædd um að hann færi í sóttkví. Eða sem 
sagt að hann yrði smitaður eða færi í sóttkví og mætti þá ekkert koma með okkur 
upp á spítala, og við vorum alveg mjög passasöm hverjir væru að koma hérna, og það 
voru ekkert margir. Við vorum bara í búbblu. 

Því meira sem foreldrarnir voru hræddir við að smitast, því meira einangruðu þeir sig. Eitt 

parið greindi frá að þau hefðu einangrað sig mjög mikið á barneignarferlinu til að koma í 

veg fyrir smit og sagði faðirinn eftirfarandi þegar hann lýsti upplifun sinni á 

barneignarferlinu: 

Þetta var bókstaflega þannig að við fórum ekki út úr húsi, við hittum engan. Einu sinni 
í mánuði þá fór ég og tók risavaxna verslunarferð og var búin að skipuleggja mat út 
allan mánuðinn þannig að ég þyrfti ekki að fara aftur í búðina. 

Allir foreldrarnir upplifðu óvissu á barneignarferlinu, en þó mismikla. Sumir foreldrarnir 

upplifðu bæði óvissu á meðgöngu og eftir fæðingu barnsins, á meðan aðrir upplifðu 

aðeins óvissu á meðgöngunni. Þeir foreldrar sem upplifðu bæði óvissu á meðgöngu og 

eftir fæðingu töldu þó óvissuna hafa verið meiri á meðgöngunni. Fyrir utan eitt par sem 

upplifði meira óöryggi um að barnið myndi smitast eftir fæðinguna heldur en á 

meðgöngunni. Þessi óvissa sem foreldrarnir upplifðu á barneignarferlinu olli þeim meðal 

annars ótta, hræðslu, kvíða og/eða stressi og varð einnig til þess að þeir einangruðu sig.  

4.1.2 Óvissa um takmarkanir 

Sjö pör upplifðu mikla óvissu um hvaða takmarkanir yrðu í gildi á fæðingardeildinni þegar 

kæmi að fæðingunni þeirra. Ein móðirin greindi frá reynslu vinafólks síns sem lenti illa í 

Covid-19 takmörkunum á fæðingardeildinni, þar sem móðirin þurfti að fara ein í keisara 

og faðirinn fékk aðeins að hitta móður og barn í tvo tíma eftir aðgerðina. Hún sagði 

eftirfarandi þegar hún lýsti því hvernig henni hefði liðið á þessum tíma: 

Mér fannst þetta bara hræðilegt, verandi kasólétt og þetta gæti verið staðan hjá 
okkur. Mér fannst þessi hræðsla vera einmitt bara frá apríl og þar til hann fæðist í 
júlí. Bara að vera í þessari óvissu, mun hann fá að vera með í fæðingunni eða þarf ég 
bara að gera þetta ein.  
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Önnur móðir greindi frá að hún hefði fengið litlar upplýsingar á meðgöngunni um hvaða 

reglur væru í gildi á fæðingardeildinni og að þær litlu upplýsingar sem hún hefði fengið 

hefðu verið misvísandi og valdið henni auknu stressi. Hún sagði eftirfarandi þegar hún 

greindi frá því að hún hefði farið í fyrirfram ákveðinn keisara:  

Maður er alveg svona smá þakklátur að hafa farið í það ferli, því að þá fékk hann að 
mæta með mér um morguninn og við bara biðum eftir keisaranum saman, og hann 
var hjá mér allan tímann og fékk að koma með mér upp á skurðstofu.  

Sú óvissa að þurfa mögulega að vera ein í fæðingunni olli hræðslu hjá mæðrunum og 

vonuðust þær eftir því að takmörkunum yrði aflétt á fæðingardeildinni fyrir fæðinguna 

þeirra. Ein móðirin sagði eftirfarandi þegar parið var spurt hvort þau hefðu fundið fyrir 

takmörkunum á meðgöngunni:  

Já svo var þetta einhvern veginn svoleiðis að maður bara beið eftir næstu 
upplýsingum. Hver næstu skref voru og var einmitt bara að vona að þessi mánuður 
myndi hitta á að akkúrat væru slakanir. Ég var sett í júní, en svo var ég líka að hugsa 
bara nánast bara í tengslum við Covid-19 ,,Ég vona að ég eigi aðeins seinna“  bara í 
tengslum við hverjar takmarkanirnar voru. 

Eitt parið greindi frá að þau hefðu rætt daglega hvaða takmarkanir yrðu í gildi þegar það 

kæmi að fæðingunni þeirra og að þau hefðu byrjað að stressa sig á þessu um leið og  

faraldurinn kom til landsins. Móðirin sagði eftirfarandi þegar hún lýsti upplifun sinni á 

fæðingarferlinu:  

Við vorum mjög heppin, en fæðingin var eitthvað sem við vorum mest stressuð fyrir 
hvað varðar Covid-19. Af því að við vorum alveg mjög stressuð því við höfðum alveg 
heyrt af fólki sem hafði átt einum til fjórum mánuðum á undan okkur sem lenti í þú 
veist að hann kom inn og var bara til staðar seinasta hálftímann. 

Önnur móðir tók í sama streng og greindi frá að hún hefði ekki hugsað um annað alla 

meðgönguna en hvort takmarkanirnar yrðu aftur hertar á Landspítalanum. Hún var mjög 

stressuð yfir að faðirinn gæti ekki verið viðstaddur alla fæðinguna og hafði hún jafnvel 

íhugað að fæða heima til þess að tryggja að faðirinn gæti verið viðstaddur, en það var ekki 

í boði í þeirra tilfelli vegna áhættumeðgöngu. Hún sagði eftirfarandi þegar hún lýsti hversu 

miklar áhyggjur hún hafði á meðgöngunni:   

Þú veist ég var alltaf að bíða eftir að þeir myndu bara loka aftur og vera bara með 
þarna í rembingnum í lokin og klukkutíma eftir fæðingu. Ég man bara þegar ég las 
þetta inni á upplýsingasíðu Landspítalans, þú veist ég fékk bara.. já mér fannst þetta 
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bara hræðilegt. Ég bara gat ekki ímyndað mér að vera í þessari stöðu. Ég var alltaf 
bara „eru þeir að fara loka aftur, eru þeir að fara loka aftur?“ 

Faðirinn tók undir frásögn hennar sagði:  

Og það er eiginlega ástæðan fyrir því að ég fór bara í sjálfskipaða sóttkví, því við 
ætluðum að hafa bara eitthvað advantage skilurðu, upp á að geta mögulega sagt það 
að við séum bara búin að vera við tvö heima í ákveðinn tíma. Mig langar alveg að 
halda að það hafi spilað inn í þegar þær leyfðu okkur að vera þarna þegar ég fæ að 
koma í heimsókn þarna þegar þú fórst í gangsetninguna.  

Annað par greindi frá að þau hefðu haldið á tímabili að faðirinn fengi ekki að vera  

viðstaddur fæðinguna. Þeim fannst það óhugnanlegt og sagði móðirin eftirfarandi þegar 

þau voru spurð hvernig þeim hefði liðið á þessum tíma:  

Mjög scary, mjög scary. Líka af því að ég mátti ekki fá mænudeyfingu ef ég þurfti á 
því að halda. Ég vissi ekki hvort allt myndi vera í lagi eða ekki, og ef það yrði ekki allt 
í lagi þá vissi ég ekki hvernig ég myndi bregðast við því sjálf, bara ein. Hvernig ég 
myndi útskýra það fyrir honum seinna. Það var mikil svona ábyrgð á mér að láta þetta 
allt ganga upp. 

Tvö pör nefndu ekki hvort þau hefðu upplifað óvissu varðandi takmarkanir á 

fæðingardeildinni í viðtalinu sínu og aðeins eitt par greindi frá að þau hefðu ekki 

upplifað óvissu varðandi takmarkanir á fæðingardeildinni. Móðirin sagði 

eftirfarandi þegar þau voru spurð hvort þau hefðu fundið fyrir takmörkunum í 

fæðingunni:  

Nei og svo höfðum við hitt þarna ljósmóður okkar í barnaafmæli þarna tveimur vikum 
fyrir, svo varð hún bara óvart ljósmóðirin okkar upp á deild. Hún peppaði okkur mjög 
mikið og sagði ,,þetta er ekki jafn strangt og þetta er látið líta út fyrir að vera þannig 
þið þurfið ekkert að hafa það miklar áhyggjur“. En svo er kannski bara karakterinn 
minn, ég er ekkert svona drama eða við bara bæði. Þannig við vorum ekkert að 
stressa okkur á þessu sko.  

Þeir foreldrar sem upplifðu óvissu varðandi takmarkanir á fæðingardeildinni sögðu 

að þeir hefðu verið óvissir með hvort faðirinn mætti fylgja móðurinni inn á 

fæðingardeildina þegar það kæmi að fæðingunni þeirra, eða hvort hann þyrfti að 

bíða út í bíl þangað til hún væri komin í virka fæðingu. Foreldrarnir upplifðu einnig 

óvissu um hvort faðirinn fengi að dvelja með móður og barni á sængurlegudeildinni 

eftir fæðinguna. Verst fannst þó foreldrunum að vera í þeirri óvissu um hvort 

faðirinn yrði viðstaddur fæðinguna sjálfa eða ekki. 
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4.2 Áhrif takmarkana  

Allir foreldrarnir fundu fyrir takmörkunum vegna Covid-19 á barneignarferlinu. Það voru 

helst takmarkanir á heilsugæslum og á kvennadeildum Landspítalans sem höfðu áhrif á 

foreldrana. Þessar takmarkanir urðu til þess að foreldrarnir gátu ekki farið saman í meðal 

annars meðgönguvernd, ómskoðanir og aðrar læknisheimskóknir, eða dvalið saman á 

sjúkrahúsinu fyrir eða eftir fæðingu barnsins. Það var þó mismunandi hvað foreldrarnir 

lentu í miklum takmörkunum á barneignarferlinu. Takmarkanirnar höfðu einnig ólík áhrif 

á mæður og feður, þar sem mæðurnar upplifðu það að fara einar í skoðanir, 

læknisheimsóknir og jafnvel innlagnir á sjúkrahús, á meðan  

Tafla 1. Áhrif takmarkana á foreldrana 

Par Meðgönguvernd Snemmsónar 12v sónar 20v sónar Innlögn  
á spítala 

Annað 

1            X           X 

2            X         X   

3            X         X       X        X       X 

4            X         X       X  

5            X         X   

6            X         X       X       X       X 

7            X           X 

8            X           X 

9            X      

10            X           X 

 

feðurnir upplifðu það að missa af ákveðnum þáttum í ferlinu og í kjölfarið geta ekki verið 

til staðar fyrir barnsmóður. Það var því hægt að greina tvö undirþemu sem tengdust 

takmörkunum vegna Covid-19, það fyrra er upplifun mæðra og það seinna er upplifun 

feðra. Foreldrarnir voru spurðir hvort takmarkanir vegna Covid-19 hefðu haft áhrif á 

barneignarferlið þeirra og má sjá í töflu 1 þá þætti sem takmarkanirnar höfðu meðal 

annars áhrif á hjá foreldrunum. Merkt er X við þá þætti sem takmarkanirnar höfðu áhrif 

á og faðirinn fékk þar af leiðandi ekki að fylgja móðurinni. Í flokknum ,,annað“ er átt við 

meðal annars vaxtarsónar, viðtal við fæðingarlækni, belglosun, vendingu eða aðrar 

læknisheimsóknir sem mæðurnar þurftu að fara einar í á meðgöngunni. 
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4.2.1 Upplifun mæðra  

Eins og sjá má í töflu 1 þá greindu allar tíu mæðurnar frá því að hafa þurft að fara einar í 

meðgönguvernd. Þó voru nokkrar mæður sem fengu að hafa föðurinn með í einhver 

skipti. Þrjár mæður sem allar voru fjölbyrjur greindu frá að það hefði ekki breytt þær neinu 

þó svo að faðirinn hefði ekki mátt koma með í meðgönguverndina. Ein móðirin sagði að 

þar sem þetta væri þeirra annað barn væri þetta svolítið öðruvísi og að henni hefði fundist 

allt í lagi að fara ein. Önnur þeirra greindi frá að hún hefði alltaf farið ein í meðgönguvernd 

og að það hefði ekki truflað hana þar sem hún hefði farið ein hvort sem takmarkanirnar 

væru eða ekki. Sú þriðja greindi frá því sama og sagði eftirfarandi þegar hún taldi upp þau 

skipti sem hún þurfti að fara ein: 

Þetta var örugglega aðallega bara vaxtarsónarinn, og þessir tímar hjá ljósunni. Ég veit 
ekki hvort hann hefði hvort sem er farið í þá með mér. Eins og ég segi við höfðum 
það bara fínt af því að við vorum að gera þetta í annað skiptið og við vissum alveg 
hvað við vorum að gera. 

Allar sex mæðurnar sem voru frumbyrjur hefðu viljað hafa föðurinn með í 

meðgönguverndina. Ein þeirra sagði að henni hefði þótt betra að hafa föðurinn með svo 

að hann gæti verið meira inni í öllum málum, en tók það þó fram að henni hefði fundist 

minna stress að fara ein í meðgönguverndina heldur en í aðrar skoðanir. Hún greindi frá 

að hún hefði þurft að fara ein í viðtal hjá fæðingarlækni til að skipuleggja keisara og sagði 

að henni hefði fundist erfitt að hafa föðurinn ekki með í því viðtali og þurfa að standa ein 

frammi fyrir stórum ákvörðunum. Hún þurfti einnig að fara ein í vendingu og sagði 

eftirfarandi þegar hún lýsti upplifun sinni: 

En ég held að þetta hafi haft mest áhrif á mig persónulega þegar ég fór í vendinguna 
og það að hafa engan hjá mér. Það var bara sjúkraliði sem ég þekkti ekki neitt sem 
hélt í hendina á mér. Það var soldið skrítið.  

Önnur móðir sem er frumbyrja greindi frá að henni hefði þótt óþægilegt að fara ein í 

ómskoðun og að hún hefði verið kvíðin yfir því að vera ein ef það kæmi í ljós að eitthvað 

væri að barninu. Þriðja móðir sem er frumbyrja greindi frá að henni hefði þótt erfitt að 

fara ein í skoðanir á meðgöngunni og upplifði sig þar af leiðandi skorta stuðning. Fjórða 

móðirin sem einnig er frumbyrja greindi frá að hún hefði verið mjög reið yfir því að hafa 

þurft að fara ein í ómskoðun og sagði eftirfarandi þegar hún lýsti upplifun sinni: 
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Við vorum búin að fara í 17 vikna sónarinn þannig við vorum búin að komast að 
kyninu saman. En við vorum samt rosalega, rosalega reið út í allt og alla. Við skildum 
þetta alveg en okkur fannst þetta bara svo ótrúlega ömurlegt og leiðinlegt og 
hræðilegt. En núna þegar maður hugsar til baka þá er þetta einn sónar af mörgum og 
þetta var ekkert eitthvað, við hefðum ekki þurft að vera svona rosalega reið yfir 
þessu.  

Móðir sem er fjölbyrja greindi frá að henni hefði ekki þótt óþægilegt að fara ein í 

vaxtarsónar, en tók fram að upplifun hennar hefði kannski verið öðruvísi hefði þetta verið 

hennar fyrsta barn. Önnur móðir sem einnig var fjölbyrja greindi frá því sama og sagði að 

það hefði ekki verið stórt vandamál að fara ein í ómskoðun og tók hún einnig fram að ef 

þetta hefði verið hennar fyrsta barn þá hefði þetta setið meira í henni. Hún sagði 

eftirfarandi þegar hún lýsti upplifun sinni á að fara ein: 

En þetta var eitthvað bara já svona já við erum búin að fá svo marga sónar og það 
hefur ekkert komið út þannig þetta verður allt í góðu. Fór bara á þessu hugarfari og 
var kannski meira að einblína á bara skítt með þennan sónar, svo lengi sem við 
komumst í fæðinguna. 

Tvær mæður þurftu að fara einar í snemmsónar og voru þær báðar frumbyrjur. Ein þeirra 

greindi frá að það hefði verið sérstök upplifun að komast að því að hún ætti von á barni 

ein með kvensjúkdómalækni sem hún hefði aldrei hitt áður. Hún sagði eftirfarandi þegar 

hún lýsti aðstæðunum:  

Bara mjög sérstakt, bara virkilega spes. Maður bara labbar út í bíl og er eitthvað „jæja 
við erum ólétt“. Mjög svona súrrealískt.  

Aðeins ein móðir þurfti að vera ein í innlögn á spítala fyrir fæðinguna og þurfti hún einnig 

að vera ein í gangsetningu og belglosun. Hún greindi frá að það hefði verið erfitt fyrir hana 

að meðtaka allar upplýsingarnar og miðla þeim áfram til barnsföður síns þegar hún var í 

innlögninni. Hún sagði einnig að henni hefði þótt mjög leiðinlegt að hún hefði þurft að 

vera ein í belglosun og gangsetningu, og vonar hún að hún þurfi aldrei að ganga ein í 

gegnum þetta aftur. Hún greindi frá að hún hefði þurft að vera ein á spítalanum í þrjá 

daga, og hafi faðirinn aðeins mátt koma í takmarkaðar heimsóknir á þeim tíma. Hún sagði 

eftirfarandi þegar hún lýsti upplifun sinni á að vera ein í þessum aðstæðum:  

Þú veist það gerðist alveg ýmislegt, eða þú veist þær voru eitthvað að pæla í að setja 
mig í bráðakeisara og hann bara úti í bíl, og ég eitthvað að reyna senda sms bara ,,ég 
held að ég sé að fara í keisara“. Þetta var alveg mjög óþægilegt og ég held að manni 
hefði liðið miklu betur að hafa einhvern hjá sér.  
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Öllum mæðrunum fannst erfitt að hugsa til þess að vera einar í innlögn á spítalanum og 

greindu tvær frá því að hafa verið lengur heima hjá sér í hríðum vegna ótta um að vera 

sendar einar inn á fæðingardeildina. Ein þeirra sem er fjölbyrja sagði að hún hefði 

þvermóðskast lengi heima til þess að tryggja að  faðirinn mætti fylgja henni inn þegar þau 

færu upp á fæðingardeild. Hin, sem einnig er fjölbyrja greindi frá því sama og sagðist hafa 

haldið sig heima eins lengi og hún gat svo að hún þyrfti ekki að dvelja ein á 

fæðingardeildinni. Hún sagði eftirfarandi þegar hún var spurð hvort hún hefði viljað fara 

fyrr upp á fæðingardeild hefðu takmarkanirnar ekki verið:  

Ég var svo föst á því bara ég ætla ekki að vera ein inni á deildinni, það var bara málið. 
Þess vegna var ég búin að ákveða þarna ég verð bara heima til eitt, þá eru tveir tímar 
liðnir og þá hlýtur eitthvað meira að vera búið að gerast. En einmitt undir venjulegum 
kringumstæðum þá hefði ég örugglega bara farið strax. Ég held ég hafi alveg vitað 
hvað var að gerast þarna, ég var bara að reyna að traina þetta. En þetta er ógeðslega 
scary einmitt. Þegar maður hefur verið áður í þessum aðstæðum þá hugsar maður 
bara að vera bara einn með einhverjum ókunnugum konum, þetta er alveg galin 
pæling. Maður vill bara alls ekki vera þarna einn án makans. 

Ein móðirin sem er fjölbyrja greindi frá að hún hefði ekki viljað dvelja ein á 

sængurlegudeildinni og þar sem faðirinn mátti ekki koma með henni sleppti hún alfarið 

að fara á sængurlegudeildina og fór fyrr heim en hún hefði viljað: Hún hló í frásögn sinni 

og sagði eftirfarandi:  

Þannig ég bara tók hann í fangið og sagði bara að við værum farin. Það hefði 
náttúrulega verið fínt að gista en hann mátti náttúrulega ekki vera. Klukkan var sko 
eitt um nóttina, hann fæddist níu um kvöldið. Þannig ég sá bara fyrir mér að ég yrði 
bara ein þarna með hann, þá væri alveg eins gott að fara heim þar sem við vorum 
með pössun og eldri var hjá tengdó. 

Tvær mæður sem eru frumbyrjur lentu í því að þurfa að dvelja einar á 

sængurlegudeildinni. Önnur þeirra átti fyrirbura og dvaldi því barnið á vökudeild en ekki 

hjá henni á sængurlegudeildinni. Hún sagði eftirfarandi þegar hún var spurð hvað henni 

hefði fundist um takmarkanirnar á spítalanum:  

Hræðilegar. Ég var svo einmana og ég bara var hálf þunglynd og leið illa og var kvíðin 
yfir því að honum liði illa heima og að henni liði illa uppi á vöku. Við sváfum bæði 
rosalega illa. 

Hin móðirin sem einnig þurfti að dvelja ein á sængurlegudeildinni sagði að hún hefði ekki 

haft tíma til þess að pæla í því að hún væri ein þar sem hún átti í fullu fangi með að sinna 
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nýfædda barninu sínu. Hún taldi sig samt hafa þurft á stuðning að halda á þessum tíma 

og sagði eftirfarandi:  

Já því maður þarf alveg ágætan stuðning þá. Maður er náttúrulega alveg búinn á því 
eftir þetta og ég man bara að ég var með hann í fanginu dottandi þú veist. Já maður 
kunni bara ekki alveg beint á þetta. Maður var bara að reyna sitt besta. En svo voru 
ljósmæðurnar alveg hjálpsamar, maður gat alltaf bjallað á þær á svona bjöllu. 

Ein móðirin sem er frumbyrja greindi frá að hún hefði fyrst átt að dvelja ein á 

sængurlegudeildinni, en svo hefði skyndilega losnað einkaherbergi og hefði því faðirinn 

mátti dvelja með henni á spítalanum. Hún sagði að hún hefði verið hrædd á þeim 

tímapunkti þegar hún hélt að hún yrði ein á sængurlegudeildinni og sagði eftirfarandi:  

Þetta var líka geðveikt óraunverulegt móment, við stóðum eitthvað þarna á 
ganginum og hann átti að fara og við vorum eitthvað bara já vó við erum komin að 
því sem sagt þegar þú átt að fara. Síðan var þetta bara svona já við erum búin að eiga 
svona mest intimate móment ævi okkar, bæ bæ. Það var ótrúlega skrítið móment. 

Tvær mæður sem báðar eru frumbyrjur greindu frá að þær hefðu misst af fimm daga 

skoðuninni, þar sem aðeins annað foreldrið mátti fara með barninu og treystu þær sér 

ekki til að fara einar með barnið svona stuttu eftir fæðinguna. Önnur þeirra greindi frá að 

hún hefði grátið yfir því að mega ekki koma með og sagði eftirfarandi:  

Já eins og ég segi mér fannst bara hræðilegt að vera heima og bara mega ekki fara 
með. Manni fannst bara eins og sem mamman að þá átti maður bara að mega fara. 
Það var bara mitt hlutverk. Mér fannst ég bara vera eitthvað að mistakast því ég mátti 
ekki fara með honum. Bara því maður treysti sér ekki alveg í að já halda á honum. 

Fjórar mæður greindu frá því að hafa þurft að fara einar í ungbarnavernd. Ein þeirra sem 

er fjölbyrja greindi frá að faðirinn hefði í mesta lagi komið með henni í fyrstu skoðunina 

og sagði eftirfarandi:  

Ég pældi í rauninni ekkert í því, mér fannst bara svo eðlilegt að ég færi ein. Hann var 
bara í vinnunni og mér fannst bara pointless að hann var að koma heim úr vinnunni 
hvort sem það var í mæðraverndina eða ungbarnaeftirlitið. Þannig það truflaði 
ekkert að hann mátti ekki vera með þar. 

Önnur móðir sem einnig er fjölbyrja og þurfti að fara ein í ungbarnaverndina greindi frá 

að hún hefði viljað hafa barnsföðurinn með sér til að hjálpa henni með barnið, þar sem 

hún var mjög þreytt á þessum tíma. Ein móðirin sem er frumbyrja greindi frá að hún hefði 

átt að fara ein í ungbarnaverndina en að hún hefði ekki tekið það í mál, bæði þar sem hún 
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taldi sig þurfa á líkamlegum og andlegum stuðning að halda og einnig þar sem hún vildi 

ekki að það yrðu teknar fleiri upplifanir af barnsföður sínum. Hún sagði eftirfarandi þegar 

hún lýsti upplifun sinni á ungbarnaverndinni: 

Það er búið að taka alla meðgöngu upplifunina af honum og ég tek ekki af honum 
þessar upplifanir líka. Annað hvort er hann hér eða við finnum okkur aðra 
heilsugæslu, og ég bara varð reið. Ég hálf öskraði og þá bara ókei við gerum 
undanþágu í afgreiðslunni, þið megið koma bæði. Það er það sem þurfti til svo að við 
fengjum að koma bæði. Við komum alltaf tvö saman núna nema hann sé upptekinn. 
Maður þarf stundum bara að verða reiður, leyfa þeim ekki að taka allar upplifanirnar. 
Líka sérstaklega þar sem ég er bakveik þá á ég ekki að vera að halda á henni. Það er 
bara ekki gott fyrir mig. 

Önnur móðir sem er frumbyrja greindi frá að hún hefði þurft að fara reglulega með 

barnið í læknisheimsóknir á Barnaspítala Hringsins og þurfti hún þá oftast að fara 

ein. Hún sagði eftirfarandi þegar hún var spurð hvernig henni hefði fundist að fara 

ein:  

Oh mér finnst það bara alveg hræðilegt ef ég á að vera hreinskilin. Það er bara svo 
oft eitthvað svo mikið af upplýsingum og er bara of mikið fyrir bara einn 
aðstandanda. Maður er kannski líka að hugsa um barnið í leiðinni, eitthvað að reyna 
að meðtaka og það er bara rosalega erfitt. 

Mæðrunum fannst auðveldast að fara einar í meðgönguverndina en þegar það kom að 

ómskoðun og öðrum læknisheimsóknum var það aðeins erfiðara, sérstaklega hjá 

frumbyrjum. Það sama var með ungbarnaverndina, þær mæður sem voru frumbyrjur áttu 

erfiðara með að fara einar heldur en þær mæður sem voru fjölbyrjur. Öllum mæðrunum 

fannst þó erfitt að hugsa til þess að þurfa mögulega að vera einar í innlögn á spítalanum 

og kviðu þær mest fyrir því. Það varð til þess að sumar þeirra fóru seinna upp á 

fæðingardeild og einnig fóru sumar mæðurnar fyrr heim eftir fæðinguna heldur en þær 

hefðu viljað.  

4.2.2 Upplifun feðra 

Feðurnir höfðu ólíka upplifun af takmörkunum heldur en mæðurnar. Þeim fannst 

leiðinlegt að missa af þáttum í barneignarferlinu og einnig leiðinlegt að geta ekki verið til 

staðar fyrir barnsmóður sína. Einn faðirinn sagði að takmarkanirnar hefðu alltaf verið að 

breytast og að þau hefðu verið mjög heppin þar sem það hitti oftast þannig á að hann 
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mátti koma með í skoðanir. Annar faðir greindi frá að mikið af vinum hans hefðu eignast 

barn á tímum Covid-19 og sagði eftirfarandi:  

Manni fannst bara eins og það hefði verið kastað teningi, bara hvað fólk lendir í. Það 
er alveg óþægilegt hvað þetta er óstabílt. Ástandið er alveg það óstabílt að það voru 
örugglega varla tvö pör sem eignuðust barn í Covid-19 sem áttu eins upplifun. 

Fjórir feður sem áttu von á sínu fyrsta barni töldu að takmarkanirnar hefðu haft 

mikil áhrif á þátttöku þeirra í barneignarferlinu. Einn þeirra greindi frá að hann hefði 

viljað taka meira þátt á meðgöngunni, en aðspurður sagði hann þó ekki hafa 

upplifað sig á hliðarlínunni. Hann sagði einnig eftirfarandi þegar hann var spurður 

hvernig honum hefði liðið þegar hann fékk ekki að koma með í skoðanir: 

Mér fannst ég vera að missa af og mig langaði að vera með henni bara alltaf, eða 
þannig. Ganga í gegnum þetta með henni alla leið og að hafa auka eyru er alltaf betra. 
Og já mér fannst ég alltaf vera smá út úr. En maður skildi þetta alveg oft, þú veist 
minna fólk. Það er náttúrulega Covid-19, ég gaf þessu alveg skilning. 

Annar þeirra greindi frá að honum hefði fundist þessar takmarkanir hræðilegar en 

reyndi að sýna því skilning að það þurfti að hafa allt öruggt á spítalanum. Hann sagði 

eftirfarandi þegar hann greindi frá hvernig honum hefði liðið á meðgöngunni: 

Mér líður mest eins og ég hafi bara verið blindur allan tímann. Mig vantaði 
helminginn af öllum þeim upplýsingum sem ég hefði getað fengið, og náttúrulega 
bara upplifanir sem ég hefði viljað upplifa en fékk ekki út af þessu. 

Sá þriðji greindi frá að hann hefði upplifað sig út undan og sagði eftirfarandi þegar 

hann lýsti upplifun sinni á að mega ekki koma með í meðgönguvernd og ómskoðun:  

Já manni fannst þetta náttúrulega leiðinlegt, þú veist maður var hálf út undan 
skilurðu. En maður skildi alveg að þetta er starfsvettvangur sem maður þarf að passa 
upp á. Þú veist ég eyddi öllum kvöldum uppi í rúmi að tala við bumbuna þú veist ,og 
hún var að sparka í mig og þannig. Þannig ég myndi ekki segja að ég hafi misst af 
einhverri stórri upplifun í þessu öllu saman en það var samt leiðinlegt að vera svona 
út undan og fá ekki að heyra hjartsláttinn eða eitthvað þannig. Þannig að maður 
þurfti bara að díla við það sko. 

Fjórði faðirinn greindi frá að hann hefði ekki fengið að fara með með barnsmóður sinni í 

meðgönguvernd, snemmsónar né 12 vikna ómskoðunina. Hann sagði að þungunin hefði 

verið óraunveruleg fyrir honum þar til barnsmóðir hans var lögð inn á spítala nokkrum 

dögum fyrir fæðinguna. Hann taldi sig eiga rétt á að taka jafn mikinn þátt í 
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barneignarferlinu og barnsmóðir hans og sagði eftirfarandi þegar hann lýsti hvaða áhrif 

takmarkanirnar höfðu á upplifun hans:  

Já og mér finnst ótrúlega leiðinlegt eins og hún sagði. Það var ótrúlega erfitt fyrir mig 
að tengjast óléttuferlinu jafn mikið skilurðu. Ég skildi einhvern veginn ekki svona allt. 
Eða fattið þið.  

Fjórir feður greindu frá að þeim hefði fundist leiðinlegt að missa af þessum 

skoðunum, en vildu ekki meina að takmarkanirnar hefðu haft mikil áhrif á upplifun 

þeirra á barneignarferlinu. Einn þeirra sem átti von á sínu öðru barni sagði að 

honum hefði fundist skipta mestu máli að barnsmóðir hans yrði ekki ein á 

spítalanum þegar það kæmi að fæðingunni. Annar þeirra sem átti von á sínu fyrsta 

barni tók í sama streng og svaraði eftirfarandi aðspurður hvernig honum hafi liðið 

með að fá ekki að koma  með í ómskoðun:   

En þú veist með að missa af því, ég var alveg svekktur og svona en það sem ég var 
meira að hugsa var að ég get dílað við að missa af þessu svo lengi sem ég missi ekki 
af fæðingunni. Og sem betur fer fékk ég að vera viðstaddur þar. 

Tveir feður greindu frá að þeim fannst takmarkanir vegna Covid-19 hafa engin áhrif 

á barneignarferlið sitt. Þeir áttu báðir barn fyrir og fengu að vera viðstaddir bæði  

12 vikna og 20 vikna ómskoðunina. Þeir fengu einnig að vera með barnsmóður sinni 

allan tímann á fæðingardeildinni. Flestir feðurnir fengu að fara inn á 

fæðingardeildina nokkrum mínútum eftir að barnsmóðir þeirra var lögð inn. Nokkrir 

feðurnir tóku samt fram að þeim hefði þótt erfitt að horfa á barnsmóður sína labba 

eina inn á spítalann í miðjum hríðum og fá ekki að styðja hana. Einn faðirinn greindi 

frá að hann hefði þurft að bíða úti í bíl í fimm mínútur og sagði eftirfarandi 

aðspurður hvernig honum hefði liðið á þessum mínútum:  

Ég hugsa að þetta sé svona með þeim óþægilegri tilfinningum sem ég hef nokkurn 
tímann upplifað. Af því að ég meina þetta er okkar fyrsta barn, við vitum á þessum 
tímapunkti ekkert hvað við erum búin að koma okkur út í. Þú veist hún er að farast 
úr verkjum og ég labba með henni til að styðja hana upp að hurðinni og síðan bara já 
bless gangi þér vel, skilurðu. Já ég hef aldrei upplifað jafn mikla óvissu, og á þessum 
fimm mínútum þá var ég næstum því búin að hringja í hana svona 30 sinnum, í 
spítalann, ég ætlaði inn. En sem betur fer þá hérna fékk ég að fara inn þessum fimm 
mínútum seinna og þá var ég bara með grímu á mér öllum stundum.  

Aðeins tveir feður lentu í því að mega ekki dvelja með barnsmóður sinni á 

sængurlegudeildinni. Annar þeirra greindi frá að honum hefði liðið illa á þessum 
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tíma og upplifði hann samviskubit yfir því að geta ekki verið með móður og barni. 

Nokkrir feður lentu þó í því að vera í óvissu um hvort þeir myndu fá að dvelja á 

sængurlegudeildinni eða ekki. Einn faðirinn greindi frá að honum hefði verið sagt 

að hann þyrfti að fara fjórum tímum eftir fæðingu barnsins, en svo hefði óvænt 

losnað einkaherbergi á sængurlegudeildinni og fékk hann því að fara aftur inn á 

spítalann. Hann sagði eftirfarandi þegar hann var spurður hvernig honum hefði liðið 

þegar hann þurfti að fara frá móður og barni stuttu eftir fæðinguna: 

Uu bara þú veist já það var verra heldur en þegar ég þurfti að skilja hana eftir uppi á 
fæðingardeild. Það svona ég veit það ekki, maður er búinn að vera bíða eftir þessu 
svo óheyrilega lengi og síðan koma svona allar þessar tilfinningar yfir mann að fá 
barnið í fangið og sjá hana og síðan að þurfa að fara frá henni strax. Þú veist mann 
langaði það ekki.  

Aðeins þrír feður greindu frá að þeir hefðu ekki fengið að fylgja móður og barni í 

ungbarnaverndina. Aðeins einn þeirra greindi frá að hann hefði upplifað sig vera smá út 

undan þegar hann fékk ekki að fara með, en fannst þó ekki hægt að bera það saman við 

þegar hann fékk ekki að koma með í meðgönguverndina. Hann sagði eftirfarandi þegar 

hann var spurður hvort hann hefði viljað fara með í ungbarnaverndina:  

Já að sjálfsögðu. Maður vill auðvitað fara með í allt og vera með í öllu. Maður er 
náttúrulega að missa af og soldið út undan, en það var ekki svona jafn mikill 
heimsendir fílingur yfir því eins og öðru. 

Einn faðirinn greindi frá heimsókn sem hann fór í á Barnaspítalann með móður og barni. 

Hann sagði að þegar þau komu í skoðunina hefði honum verið vísað inn í kompu meðan 

á skoðuninni stóð þar sem læknirinn vildi ekki hafa hann inni í herberginu, og dvaldi hann 

þar í um klukkutíma. Hann sagði að hann hefði upplifði sig á hliðarlínunni allt ferlið og að 

honum hefði oft liðið eins og illa gerðum hlut. Hann sagði eftirfarandi þegar hann lýsti 

upplifun sinni á barneignarferlinu:  

Það var bara alltaf þannig. Þú veist í sónarnum þá þurfti ég að sitja aðeins aftar, 
allstaðar voru stólar, einn stóll alveg upp við borðið og svo einn stóll bara lengst úti í 
horni skilurðu.  

Þeir feður sem áttu von á sínu fyrsta barni fannst erfiðara að missa af skoðunum eða 

öðrum læknisheimsóknum heldur en þeim feðrum sem áttu von á sínu öðru eða þriðja 

barni. Líkt og mæðrunum þá fannst þeim minna mál að missa af meðgönguverndinni. 
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Þeim fannst þó öllum leiðinlegt að missa af ómskoðunum, en sættu sig við það svo lengi 

sem þeir fengju að vera viðstaddir fæðinguna.   

4.3 Væntingar foreldra 

Allir foreldrarnir greindu frá að barneignarferlið þeirra hefði verið öðruvísi hefði 

faraldurinn ekki verið. Sumir foreldrarnir höfðu einnig verið með ákveðna ímynd hvernig 

barneignarferlið þeirra yrði, þá sérstaklega þeir foreldrar sem voru að eignast sitt fyrsta 

barn. Nokkrir foreldrar greindu frá að upplifun þeirra af barneignarferlinu hefði verið allt 

öðruvísi heldur en þeir höfðu ímynduðu sér í upphafi meðgöngu. Fjórar mæður sem allar 

voru frumbyrjur greindu frá að þær hefðu séð meðgönguna allt öðruvísi fyrir sér. Ein 

þeirra sagði eftirfarandi þegar hún lýsti því hvernig hún hafði séð meðgönguna fyrir sér: 

Við verðum ólétt svona þegar þetta er allt að fara af stað, svona á svipuðum tíma. 
Maður var alveg kominn með einhverjar hugmyndir hvernig þessi tími myndi líta út, 
og hann var alveg öðruvísi myndi ég segja. Eins og ég segi það var ekkert fyrir mann 
í boði til að gera, það var ekkert meðgöngusund eða meðgönguleikfimi eða þú veist. 
Ég hafði alveg ímyndað mér svona samfélag af mæðrum að hittast en það gerðist 
mjög lítið. Ég hitti þær held ég einu sinni á meðan ég var ólétt, þá fórum við einu sinni 
á kaffihús. Þannig manni fannst maður hafa misst af þeim hlut sem aðrir hafa talað 
um sem var svo æðislegt á meðgöngunni. Svona að vera í samfélagi þar sem aðrir 
foreldrar eða aðrar mæður voru að gera það sama. 

Önnur móðir greindi frá að hún hafi misst af miklu á barneignarferlinu vegna Covid-19 og 

nefnir babyshower og meðgöngusund. Hún sagði að henni hefði fundist sérstaklega 

leiðinlegt að missa af þessum þáttum þar sem hún upplifði sig mjög einangraða alla 

meðgönguna. Þriðja móðirin sagði eftirfarandi þegar hún lýsti meðgöngunni sinni:  

Okkur langaði þá alveg að bjóða í kaffi og vera með svona gender reveal og við vorum 
bara eitthvað fjögur, og tókum upp svona cupcakes og eitthvað svona. Ég veit ekki 
þú veist fólk til dæmis sá ekkert bumbuna mína stækka. Allt í einu þegar fór að lægja 
á þá var ég allt í einu komin með kúlu. Allt í einu var ég bara ólétt. Ég veit ekki alveg 
hvernig ég á að segja þetta. Maður fékk ekki beint svona athyglina sem maður hefði 
geta fengið, og gengið um með óléttukúluna í vinnunni og svona. En þarna þá kom 
ég bara var komin eitthvað um 25 vikur og fólk bara „ha? ertu ólétt?“. Já og maður 
hefði kannski viljað fara til útlanda í smá verslunarferð og eitthvað. Já maður var bara 
búinn að sjá þetta allt öðruvísi fyrir sér einhvern veginn.  

Faðir sem átti von á sínu fyrsta barni greindi frá að hann hafi alltaf séð fyrir sér að þau 

myndu ekki gera neitt á meðgöngunni og hafi það verið markmiðið. Hann tók þó fram að 

undir venjulegum kringumstæðum hefðu þau hitt fleira fólk. Móðirin tók undir frásögn 

hans og sagði eftirfarandi:  
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Þannig í raun þú veist þá jú þetta innilokaði okkur soldið, en okkur fannst það bara 
notalegt. Við fengum okkar útiveru með því að fara í göngutúra og þetta var bara 
rosalega næs og kósí tími og ég gat bara verið ólétt og með fæturna upp í loft og bara 
notið þess. 

Allar mæðurnar greindu frá að fæðingarorlofið þeirra hefði verið öðruvísi vegna Covid-19 

faraldursins. Nokkrar þeirra sögðu að þær hefðu séð fyrir sér að þær myndu fara með 

barnið á kaffihús í fæðingarorlofinu. Ein þeirra sagði eftirfarandi þegar hún lýsti 

fæðingarorlofinu sínu:  

Ég fann mig líka soldið svona innilokaða eftir að hún fæðist. Af því að ég var bara búin 
að sjá fyrir mér að ég myndi fara með hana í bílstólnum á kaffihús og geta gert hitt 
og þetta og þú veist, ég keypti sérstaklega vagn með það í huga að ég gæti bara skellt 
bílstólnum á og var alveg búin að sjá fyrir mér hvernig fæðingarorlofið yrði, en síðan 
var maður eiginlega bara meira og minna heima, þannig að þú veist það er svona 
kannski eitt af því sem ég sé mest eftir að hafa misst af. 

Nokkrar mæður greindu frá að þær hefðu viljað fara á svokallaða mömmuhittinga eða 

hitta vinkonur sínar á kaffihúsi. Ein þeirra sagði eftirfarandi þegar hún lýsti upplifun sinni 

á fæðingarorlofinu: 

Já alla vegana orlofið var allt öðruvísi en ég hafði ímyndað mér. Líka eins og með fyrra 
fæðingarorlofið þá var þetta bara algjörlega mitt val einhvern veginn, en þarna var 
basically búið að velja fyrir mig að ég ætti bara að hanga heima. 

Allir foreldrarnir greindu frá að fáir væru búnir að hitta barnið. Þeir foreldrar sem áttu 

börn fyrir greindu frá að minna væri um heimsóknir núna heldur en með fyrri börn og 

höfðu færri hitt barnið. Flestir foreldrarnir greindu frá að þeim hafi fundist leiðinlegt 

hversu fáir væru búnir að hitta barnið, þar sem þeir hefðu viljað deila þessu með vinum 

og ættingjum. Ein móðirin greindi frá að fjölskyldan hennar væri búsett erlendis og höfðu 

því enn ekki séð barnið einu og hálfu ári eftir fæðingu þess, og hafi það haft mikil áhrif á 

líðan hennar. Hún sagði eftirfarandi þegar hún lýsti fæðingarorlofinu sínu:  

En það er samt ekki sama upplifun og ég sá fyrir mér, það að verða móðir í fyrsta 
sinn. Ég er mjög heppin að vera með tengdó hér sem er dásamleg, en það er samt 
ekki mamma mín. Tengdamamma mín getur séð hvað barnsfaðir minn þarf á að 
halda, en ekki alveg hvað ég þarf á að halda. En mamma mín hefur verið mjög dugleg 
að styðja mig í gegnum Facetime og spjalla. Við tölum á hverjum degi. 

Nokkrir foreldranna greindu frá að eftir að barnið var orðið nokkra mánða gamalt hefðu 

þeir viljað að fólk hefði komið meira í heimsókn. Þeir töldu að fólk hefði ekki þorað að 
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koma og hefði verið hrætt um að smita barnið. Ein móðirin greindi frá að hún hefði þurft 

að láta fjölskyldu og vini vita að það mætti koma í heimsókn. Önnur móðir greindi frá að 

henni hefði þótt leiðinlegt að kunningjar hefðu ekki sóst meira í að hitta barnið, faðirinn 

var hins vegar ósammála og sagði að sér hefði fundist mjög þægilegt hvað var lítið um 

heimsóknir. Ein móðirin greindi frá eftirfarandi þegar hún var spurð hvernig 

fyrirkomulagið hefði verið á heimsóknum eftir fæðinguna:  

Sko þessi kjarni fékk alltaf að koma í heimsókn og ég er mjög fegin að við ákváðum 
mjög snemma í þessum faraldri að hafa alltaf kjarnann okkar. En það var kannski lítið 
af svona vinafólki eða út fyrir sem var að koma. Það voru margir sem hittu strákinn 
okkar bara í fyrsta skipti í skírninni, sem er soldið óvanalegt. Hann náttúrulega skírist 
í mars þannig hann er orðinn alveg töluvert gamall. Þá var amma mín og afi til dæmis 
sem búa ekki í Reykjavík að hitta hann í fyrsta sinn. Þannig það var alveg fólk sem var 
mjög tengt manni sem var ekki búið að sjá hann og manni fannst það alveg leiðinlegt 
að maður gat ekki alltaf verið að bjóða einhverjum í heimsókn. Þetta er eitthvað sem 
mann langar að deila með fólkinu sínu. 

Allir foreldrarnir, fyrir utan eitt par, höfðu hugsað sér að halda skírn eða nafnaveislu 

nokkrum vikum eða mánuðum eftir fæðingu barnsins. Það hafði meiri áhrif á mæðurnar 

heldur en feðurna að geta ekki haldið skírn eða nafnaveislu. Eitt par greindi þó frá því að 

það hafi ekki truflað þau að geta ekki haldið skírn, en tóku fram að þetta væri þeirra þriðja 

barn og því væri hugarfar þeirra kannski öðruvísi núna heldur en með fyrsta barn. Nokkrir 

foreldrar hafa ekki enn náð að halda skírn eða nafnaveislu, en þeir foreldrar sem náðu að 

halda slíkt gátu ekki boðið eins mörgum og þeir hefðu viljað. Flestum mæðrunum fannst 

það leiðinlegt og höfðu hlakkað mikið til þess að halda skírn eða nafnaveislu. Sérstaklega 

til þess að vinir og ættingjar gætu loks hitt barnið og fengið að kynnast því. Þrjár mæður 

greindu sérstaklega frá því að þær hefðu planað að halda fjölmenna skírnarveislu og 

fannst þeim verulega leiðinlegt að það gekk ekki upp. Ein móðirin sagði eftirfarandi þegar 

þau voru spurð hvort þau hefðu haldið skírn hefði Covid-19 ekki verið:  

Fyndið að skírnin hafi verið það erfiðasta við Covid-19.Þetta situr alveg enn þá í mér, 
því mér fannst þetta mjög, mjög, mjög erfitt. Við enduðum á að halda nafnaveislu, 
eða við ætluðum alltaf að skíra hana en það var kominn mánuður síðan hún fæddist 
þannig að við höndluðum bara ekki að hún væri enn þá ekki með nafn. Við vildum að 
fólk vissi nafnið hennar, þannig við buðum bara nánustu ættingjum okkar, bara 
ömmum og öfum. Þú veist okkar foreldrum og okkar ömmum og öfum í kaffi þar sem 
við sögðum nafnið hennar. Það sem ég hefði viljað gera í skírninni, en ég þurfti að 
kyngja því. Síðan byrjaði vesenið með skírnina og við vorum meira segja með kirkju, 
við bókuðum meira að segja tvisvar sinnum kirkju og þetta var allt bara ótrúlega erfitt 
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og ótrúlega mikið vesen. Ég grét mjög mikið yfir þessu, af því að maður er líka fullur 
af hormónum á þessum tíma.  

Önnur móðir tók í sama streng og greindi frá að hún hefði ætlað að halda fjölmenna 

skírnarveislu þar sem þau voru nú þegar búin að missa af svo miklu í barneignarferlinu og 

einnig þar sem fáir væru búinn að sjá barnið. Hún sagði eftirfarandi þegar hún lýsti 

upplifun sinni á skírninni:  

Við vorum með gestalista og allt sko. Af því að ég var bara vá ég er búin að missa af 
öllu það er enginn búinn að hitta mig þessa meðgöngu og enginn búinn að sjá barnið 
eða neitt. Þannig ég ætlaði bara að halda svaka skírn, en svo einhvern veginn já 
skírðum við hana sirka þremur mánuðum eftir fæðingu. Þú veist við ætluðum að gera 
það þennan dag og halda svaka skírn en það var ekki raunin.  

Fjögur pör greindu frá að þau hefðu viljað gera meira með barninu sínu. Þrjú þeirra 

greindu frá að þau hafi ætlað að fara með barnið í ungbarnasund og sagði ein móðirin 

eftirfarandi þegar hún lýsti upplifun sinni á fæðingarorlofinu:  

Við hefðum viljað gera miklu meira með hann. Það reyndu margar í mínum 
bumbuhóp að skrá í ungbarnasund, og það frestaðist bara um marga, marga mánuði. 
Núna var hann fyrst að byrja í sundinu sínu, og þá í framhaldshóp númer tvö og má 
ekki fara í annan og hann er eiginlega orðinn of stór í þennan. Hann er miklu eldri en 
þau sem eru með honum. Hann þarf svo mikið á einhverju að halda, en það var ekkert 
sem ég gat gert með honum. Ég gat ekki farið á bókasafnið, ekki farið með hann á 
kaffihús. Það var bara allt lokað. 

Einn faðirinn sagði eftirfarandi þegar hann greindi frá að honum fannst Covid-19 

faraldurinn hafa tekið ákveðnar upplifanir af barninu sínu:  

Ég held að það sé örugglega meira og minna sóttvarnar social aspectinn, að vera 
svona innilokuð með hana eftir að hún fæðist. Sem sagt þegar hún er orðin svona 
mánaðar eða tveggja mánaða gömul, sérstaklega þegar hún er orðin þriggja mánaða, 
þá er hún svona komin á þann aldur að manni finnst bara gott fyrir hana að fara 
aðeins út og  upplifa mismunandi hluti. Þó hún geri sér ekki beint grein fyrir því en 
svona að það síist inn í hana að heimurinn er stærri en bara heimilið okkar, að það er 
actually eitthvað þarna úti og það er rosalega mikið af fólki í heiminum. 

Allir foreldrarnir greindu frá að barneignarferlið þeirra hefði verið öðruvísi hefði Covid-19 

faraldurinn ekki verið. Þeir greindu allir frá að færri hefðu hitt barnið og nefndu nokkrir 

þeirra að þeim hefði fundist leiðinlegt að geta ekki deilt þessu ferli með sínum nánustu 

og leyft þeim að kynnast barninu. Mæðurnar höfðu meiri væntingar heldur en feðurnir 

þegar það kom að skírninni og fæðingarorlofinu. Feðurnir töldu að fæðingarorlofið þeirra 
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hefði ekki breyst mikið þrátt fyrir Covid-19, þar sem að þeir fóru aftur í vinnu nokkrum 

vikum eftir fæðingu barnsins.  

4.4 Einmanaleiki og einangrun  

Allir foreldrarnir upplifðu sig einangraða á einhverjum tímapunkti á barneignarferlinu, þá 

sérstaklega mæðurnar þar sem makarnir fóru aftur í vinnu nokkrum vikum eftir fæðingu 

barnsins og voru þá mæðurnar eftir einar heima með barnið. Sjö mæður greindu frá að 

þær hefðu upplifað sig einmana eða einangraða á meðgöngunni og níu mæður greindu 

frá að þær hefðu upplifað sig einangraðar í fæðingarorlofinu. Ein móðirin sem fór í 

veikindaleyfi snemma á meðgöngunni upplifði sig mjög einangraða á meðgöngunni og 

greindi frá að hún hefði verið komin með nóg af því að vera heima. Hún sagði að það hefði 

verið mjög erfitt fyrir hana að vera heima þar sem hún væri vanalega alltaf á fullu. Önnur 

móðir greindi frá að hún hefði einnig farið í veikindaleyfi snemma á meðgöngunni þar sem 

ekki hefði verið til nóg af hönskum og grímum á Íslandi svo hægt væri að tryggja öryggi 

hennar á vinnustaðnum. Hún sagði eftirfarandi þegar hún lýsti upplifun sinni á 

veikindaleyfinu:  

Já þú veist svo gat ég ekki farið út á kaffihús eða neitt svo ég var bara bundin heima, 
og þetta var rosa erfitt. Maður treysti sér ekki einu sinni í byrjun til að fara í langan 
göngutúr eða fara neitt þar sem fólk var í kringum mann. Svo já soldið einmanalegt 
myndi ég segja. 

Ein móðirin greindi frá að hún hefði upplifað kæfandi tilfinningu yfir að vera föst heima í 

fæðingarorlofinu. Önnur móðir tók í sama streng og greindi frá að hún hefði upplifað sig 

alltaf eina heima með barn og sagði eftirfarandi þegar hún lýsti fyrstu mánuðunum í lífi 

barnsins:  

Sko ég hefði alveg viljað hitta eins og aðrar mæður alveg meira. Já eins og ég segi það 
var ekkert rosalega mikið um heimsóknir á þessum tíma sem að er bara kostur þannig 
séð líka. Þá fékk maður líka bara að njóta þess að vera við þrjú. En manni fannst þetta 
alveg stundum einmanalegt. Eins og ég byrjaði að mæta í einhverja hittinga hérna 
uppi í kirkju, en svo voru þeir flautaðir af út af Covid-19. Þá fór maður bara aftur í það 
að vera heima, en það var svona upp í lokin á fæðingarorlofinu þegar ég fór að gera 
aðeins meira. Þá fannst mér bara einhvern veginn bara andlega líðan miklu léttari og 
betri, þú veist maður var bara eiginlega kominn með ógeð á því að vera heima. Mér 
fannst einhvern veginn bara allir dagar vera alveg eins. Maður bara vaknaði gaf 
honum að borða og svo var bara rútínan alltaf alveg eins yfir daginn. 



68 

Eitt par greindi frá því að þau hefðu verið gott sem ein fyrstu þrjá mánuðina eftir fæðingu 

barnsins, og að þau hefðu einangrast mikið. Faðirinn greindi frá að honum fannst verst að 

þau gátu ekki fengið neinn í heimsókn upp á að fá stuðning. Annað par greindi einnig frá 

að þau hefðu fengið lítinn stuðning eftir fæðingu barnsins og sagði móðirin eftirfarandi:  

Þannig við þráuðumst við bara mjög svefnlaus þarna fyrstu vikuna og vorum bara 
með voðalega lítinn stuðning þú veist. Við erum alveg ágætlega sett þannig, eigum 
góða að. En bara fólk vildi ekki koma og við vorum ekkert að biðja fólk  um að koma 

Eitt par greindi frá að fæðingarorlofið hefði verið mjög einmanalegt og að þau hefðu átt 

mjög einmanalega upplifun á barneignarferlinu. Móðirin sagði eftirfarandi:  

Það er búið að vera mjög einmanalegt. Þó við séum búin að eiga mjög góðan tíma við 
þrjú. Það var ekki þessi kannski félagslegi stuðningur svona „it takes a village“ 
tilfinning. Það var ekki þetta net held ég. 

Þeir foreldrar sem áttu börn fyrir greindu frá að þetta barneignarferli hefði verið meira 

einangrandi heldur en þegar þeir áttu hin börnin. Ein móðirin sagði eftirfarandi:  

Eins og ég segi þá hefur þetta verið mun meira einangrandi heldur en með eldri, af 
því að við höfum þessa viðmiðun sko. Þú veist svona stutt síðan. Ég fann alveg mikið 
fyrir því. Bæði líka bara fyrir mig og fyrir hann, af því að honum fannst líka mjög erfitt 
að vera mikið heima. 

Allir foreldrarnir greindu frá að þeir hefðu upplifað sig einangraða á einhverjum 

tímapunkti í ferlinu. Mæðurnar upplifðu sig þó töluvert meira einangraðar heldur en 

feðurnir þar sem þær voru mikið einar heima með barnið, á meðan feðurnir fóru aftur að 

vinna. Þeir foreldrar sem áttu börn fyrir greindu allir frá að þeir hefðu verið mun meira 

einangraðir á þessu barneignarferli heldur en með eldri börnin.  

4.5 Áhrif Covid-19 á heilbrigðisþjónustu  

Aðeins sex pör greindu frá að þau hefðu viljað meiri eða betri heilbrigðisþjónustu á 

barneignarferlinu. Ein móðirin greindi frá að það hafi byrjað að blæða hjá henni þegar hún 

var gengin 25 vikur á leið. Hún sagði að hún hafi í kjölfarið farið í skoðun á spítalanum og 

átti hún að fá viðtal við fæðingarlækni í framhaldinu. Hún sagði eftirfarandi þegar hún 

lýsti reynslu sinni á heilbrigðisþjónustunni: 

Þegar þetta gerðist þá, þá átti ég að fá viðtal hjá fæðingarlækni, en ég fékk ekki 
viðtalið fyrr en ég var komin 34 vikur. Þú veist þó þetta gerðist í kringum 25. viku þá 
þurfti ég að bíða í 9 vikur eftir að hitta fæðingarlækni til að ræða það. 
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Önnur móðir greindi frá að hún hafi upplifað lítinn stuðning á sængurlegudeildinni og taldi 

hún að mögulega hafi það verið vegna Covid-19. Hún sagði eftirfarandi þegar hún lýsti 

reynslu sinni á sængurlegudeildinni:  

Já og líka brjóstagjöfin hjá mér. Ég ætla ekkert að fara að kenna þeim um það að hún 
hafi klikkað. En hann sem sagt hætti 9 vikna á brjósti, út af því að hann fékk aldrei 
nóg. En sko það var aldrei komið með pumpu til mín eða spurt mig hvernig hann væri 
að nærast eða neitt svoleiðis. 

Tvær mæður greindu frá að þær hafi farið fyrr heim af sængurlegudeildinni vegna  

Covid-19. Önnur þeirra sagði eftirfarandi aðspurð hvort þeim hefði verið ráðlagt að fara 

heim eftir einn dag á sængurlegunni:  

Já en við ýttum alveg á eftir því og þau sáu enga ástæðu fyrir því að halda okkur. En 
ég held að ef það hefði ekki verið Covid-19 þá hefðum við klárlega verið þarna aðra 
nótt, því hún verður mjög fljótt gul og þá kannski hefði verið hægt að grípa fyrr inn í, 
og hún hefði kannski bara þurft ljós í eina nótt eða eitthvað þannig. Þetta var orðið 
frekar slæmt þegar hún fer svo inn á vöku. Bara mjög slæm gildi, bara leit mjög illa út 
og náttúrulega mikið sjokk að vera komin heim og þurfa að fara aftur. 

Ein móðirin greindi einnig frá að hún hafi ekki farið á sængurlegudeildina þar sem faðirinn 

mátti ekki koma með henni og treysti hún sér ekki til þess að dvelja þar ein með barnið. 

Hún greindi frá því að barnið hennar hefði verið með varahaft sem hefði ekki verið greint 

fyrr en mörgum mánuðum seinna. Hún taldi að þau hefðu frekar verið gripin hefði hún 

dvalið fyrstu nóttina á sængurlegudeildinni. Hún sagði eftirfarandi þegar hún lýsti 

upplifun sinni á fyrstu dögunum heima:  

Þannig já mér finnst leiðinlegt að hafa ekki getað verið fyrstu nóttina hjá þeim, og 
þær þá hefðu jafnvel getað gefið honum smá mjólk og þá séð að hann var að taka 
brjóstið svona vitlaust og að eitthvað væri að bögga hann.  

Eitt par greindi frá að fimm daga skoðunin hefði dottið út hjá þeim vegna Covid-19 og 

hefði barnið ekki farið í heyrnamælingu fyrr en þrem til fjórum vikum seinna. Þau greindu 

einnig frá skertri þjónustu í ungbarnavernd og sögðu að þau hefðu aðeins fengið eina 

heimsókn og tvö símtöl í stað heimsókna. Þau sögðu að þau hefðu loks fengið að mæta í 

ungbarnavernd á heilsugæsluna þegar að barnið var orðið sex vikna. Annað par sem lenti 

í því að þau og barnið þeirra smituðust af Covid-19 greindu frá því að þau hefðu hringt í 

Covid-19 neyðarnúmer fyrir börn og óskað eftir að einhver kæmi að skoða barnið. Móðirin 
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greindi frá að þau hefðu ekki fengið neina þjónustu fyrir barnið nema upp á skrifuð sýklalyf 

og sagði eftirfarandi aðspurð hvort þau hefðu viljað betri þjónustu: 

Já ég bara man þegar ég hringdi í þetta neyðarnúmer. Þú veist þegar þú hringir í það 
þá er einhver ástæða fyrir því.. Þú ert ekki bara að hringja þangað upp úr þurru. 
Þannig að.. Já ég hefði alveg viljað að hún hefði verið skoðuð þá. En það var ekkert 
svoleiðis í boði. Ég spurði meira að segja hvort ég mætti koma með hana niður á 
Covid-19 deild, en það var ekki heldur í boði.  

Þeir foreldrar sem hefðu viljað meiri eða betri heilbrigðisþjónustu eða stuðning á 

barneignarferlinu töldu að Covid-19 hefði haft áhrif á þjónustuna. Aðeins ein móðir 

greindi frá skertri heilbrigðisþjónustu á meðgöngu. Þrjár mæður töldu að þær hefðu 

fengið minni þjónustu á sængurlegudeildinni vegna Covid-19 og fóru því tvær þeirra fyrr 

heim af spítalanum og ein þeirra sleppti því að fara á sængurlegudeildina. Tvær mæður 

greindu frá að þær hefðu viljað meiri og betri heilbrigðisþjónustu fyrir barnið sitt. Önnur 

þeirra greindi frá skertri þjónustu í ungbarnavernd og fimm daga skoðun og hin þeirra 

greindi frá að hún hefði viljað fá meiri og betri heilbrigðisþjónustu fyrir barnið sitt þegar 

það smitaðist af Covid-19.  

4.6 Jákvæð áhrif Covid-19  

Foreldrarnir voru spurðir hvort þeir hefðu upplifað eitthvað jákvætt við það að eignast 

barn á tímum Covid-19 og nefndu allir foreldrarnir einhverja jákvæða þætti í gegnum 

viðtalið. Flestir foreldranna greindu frá að vegna Covid-19 hefðu þeir fengið meira næði 

fyrstu vikurnar eftir fæðingu barnsins sem þeir kunnu mjög vel að meta. Einnig að þeir 

hefðu fengið meiri tíma til að kynnast sem fjölskylda. Nokkrir foreldrarnir sögðu að þeim 

hefði fundist þægilegt að geta notað Covid-19 sem afsökun fyrir því að þurfa ekki að að 

mæta í jólaboð og aðrar heimsóknir. Foreldrarnir upplifðu einnig að fólk sýndi þeim meiri 

skilning ef þeir vildu ekki fara í heimsóknir eða bjóða fólki í heimsókn þar sem það var 

Covid-19. Einn faðirinn sagði eftirfarandi þegar hann rifjaði upp hvernig gestagangurinn 

var með eldra barnið þeirra:  

En það vantaði svolítið þá að maður gæti stýrt því. Að það var ekki bara einhver 
frænka sem maður hittir nánast aldrei væri bara að æða hérna og maður vill svolítið 
bara hafa privacy og þú veist, foreldrar okkar koma og þess háttar. En maður vill 
ekkert hafa stöðugan gestagang fyrstu dagana eða vikurnar.  



71 

Ein móðirin talaði um að brjóstagjöfin hefði verið krefjandi  og að hún hefði verið viðkvæm 

fyrstu vikuna, hún taldi það hefði verið sér fyrir bestu að fólk gat ekki komið og hitt barnið 

á þessum tíma. Faðirinn tók undir og sagði:  

Ég ætla bara að vera hreinskilinn, mér fannst það næs. Mér finnst fólk allt of ágengt 
að reyna að hitta eitthvað lítið barn sem er kannski ekkert tilbúið að fá heimsóknir, 
og þarna höfðum við bara afsökun. Þannig mér fannst það bara geggjað sko. 

Mörgum þeirra fannst þetta vera dýrmætur tími þar sem þeir fengu að njóta og vera í 

næði fyrstu vikurnar í lífi barnsins. Eitt parið hafði velt því fyrir sér hvort barnið þeirra 

hefði verið jafn vært hefði verið stöðugur gestagangur og fullt hús af fólki. Nokkrir 

foreldrar nefndu að stundum fyndist þeim erfitt að setja öðrum mörk varðandi barnið, en 

vegna Covid-19 hefðu þau ekki þurft þess. Ein móðirin sagði eftirfarandi:   

Mér finnst rosa óþægilegt að biðja fólk um að snerta ekki kerruna eða að setja ekki 
hendina ofan í vagninn. Og ég þurfti ekki að gera það. Ég var búin að hugsa svo rosa 
mikið um hvað það yrði erfitt að segja fólki að taka barnið mitt eða eitthvað svona, 
en ég þurfti ekkert að gera það. Við vorum í svona okkar eigin búbblu og ég held að 
við séum búin að eyða miklu meiri tíma bara við þrjú heldur en við hefðum annars 
gert 

Eitt parið greindi frá að þau grínist oft með það að þau hafi eignast barn á besta mögulega 

tíma, þrátt fyrir Covid-19. Faðirinn greindi frá að hann hafi unnið heima á tímum Covid-

19 og sagði:  

Já þannig að ég fékk alla daga með henni, þótt ég sé að vinna þá er ég samt inni á 
heimilinu með henni, og kaffipásurnar fara bara í að vitleysast eitthvað í henni. 

Önnur móðir greindi einnig frá að henni fannst muna miklu eftir að faðirinn byrjaði að 

vinna heima vegna Covid-19 í fæðingarorlofinu og sagði eftirfarandi:  

Við vorum rosalega heppin líka að hafa hann svona mikið heima, og það bara bjargaði 
mér. Því það var bara viss tími þegar þú byrjaðir að vinna heima, þar sem ég var alveg 
að gefast upp. Þá fannst mér munur að hafa hann heima, en hann var samt alltaf að 
reyna að vinna og við að reyna að púsla þessu. 

Foreldrarnir töluðu allir um að Covid-19 faraldurinn hefði gefið þeim meiri tíma með 

fjölskyldu sinni og meira næði til að njóta fyrstu mánuðina í lífi barnsins. Þeir fundu ekki 

fyrir eins mikilli pressu að bjóða fólki í heimsóknir eða fara út með barnið þar sem enginn 

var hvort sem er að gera neitt og allir voru að passa sig á Covid-19.  
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5 Umræður  
Í þessum kafla eru meginniðurstöður rannsóknarinnar ræddar í samhengi við fræðilega 

bakgrunn ritgerðarinnar, í þeim tilgangi að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar 

voru fram í upphafi. Megin rannsóknarspurningin var: Hver er upplifun foreldra af 

meðgöngu, fæðingu og fyrstu mánuðunum í lífi barnsins á tímum Covid-19? Einnig eru 

þrjár eftirfarandi undirspurningar: Hver er reynsla og upplifun foreldra af meðgöngu á 

tímum Covid-19? Hver er reynsla og upplifun foreldra á takmörkunum vegna Covid-19 á 

barneignarferlinu? Hver er reynsla og upplifun foreldra á að vera með ungbarn á tímum 

Covid-19? Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að foreldrarnir höfðu allir mismunandi 

upplifun á meðgöngu, fæðingu og fyrstu mánuðunum í lífi barnsins á tímum Covid-19. Þó 

var hægt að sjá sameiginleg mynstur á upplifun flestra foreldranna.  

5.1 Upplifun foreldra af meðgöngunni  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að foreldrarnir upplifðu mikla óvissu á 

meðgöngunni sem olli þeim meðal annars ótta, hræðslu, kvíða og/eða stressi. 

Foreldrarnir upplifðu mikla óvissu um hvaða áhrif smit myndi hafa á barnshafandi konur, 

fóstur og nýbura, og einnig óvissu um hvort faðirinn yrði viðstaddur fæðinguna og hvaða 

takmarkanir yrðu á fæðingardeildinni þegar það kæmi að fæðingu þeirra. Þessi óvissa 

leiddi meðal annars til þess að foreldrarnir einangruðu sig að einhverju leiti á 

meðgöngunni, sérstaklega þegar nær dró fæðingu barnsins. Því meira sem foreldrarnir 

voru hræddir við að smitast því meira einangruðu þeir sig. 

Erlendar rannsóknir sýna sambærilegar niðurstöður og ríkti mikil óvissa meðal 

verðandi foreldra um allan heim, bæði um hvaða áhrif Covid-19 hefði á barnshafandi 

konur og fóstur, og einnig um hvort maki yrði viðstaddur fæðinguna eða dvölina á 

spítalanum. Streita, ótti, áhyggjur, kvíði, þunglyndi og einmanaleiki var algeng líðan meðal 

kvennanna, en rannsóknir benda til þess að óvissa geti valdið ótta, hræðslu og/eða kvíða, 

og hefur meðal annars neikvæð líkamleg áhrif á heilsufar barnshafandi kvenna (Mollard 

og Wittmaack, 2021; Mortazavi o.fl., 2021; Salehi o.fl., 2020; Hamzehgardeshi o.fl., 2021). 

Andleg vanlíðan hefur ekki aðeins neikvæð áhrif á barnshafandi konuna og hennar 

daglega líf, heldur getur hún einnig haft áhrif á heilsu og þroska fóstursins. Streita hjá 

barnshafandi konu getur leitt til hraðari hjartsláttar hjá fóstrinu, óróleika og eirðarleysis 

þar sem streituhormónin fara yfir fylgjuna. Streita hjá barnshafandi konu aukið líkurnar á 
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fyrirburafæðingu og að barnið fæðist með litla fæðingarþyngd. Streita getur einnig leitt 

til tengslaröskunar á milli móður og barns, meðgöngu- og fæðingarþunglyndi, líkamlegra 

vandamála og einnig aukið líkurnar á meðgöngueitrun (Mortazavi o.fl., 2021; Mortazavi 

og Ghardashi, 2021; Salehi o.fl., 2020). Því er mikilvægt að stuðla að góðri líkamlegri og 

andlegri heilsu foreldra, bæði fyrir þeirra eigin heilsu og fyrir þroska fóstursins.  

Upplifun og líðan maka á barneignarferlinu hefur lítið verið rannsökuð í samanburði 

við rannsóknir sem gerðar hafa verið á upplifun barnshafandi kvenna. Því hafa heldur ekki 

verið gerðar margar rannsóknir á upplifun maka á tímum Covid-19. Naurin o.fl. (2020) 

framkvæmdu þó langtímarannsókn á sjúkrahúsi í Svíþjóð þar sem byrjað var að fylgjast 

með barnshafandi konum og mökum þeirra áður en faraldurinn hófst, og sýna 

niðurstöður þeirrar rannsóknar að áhyggjur maka af heilsu barnsmóður og fósturs hafi 

aukist verulega eftir að faraldurinn hófst. Áhyggjurnar voru meiri en það sem teljist vera 

eðlilegar meðgöngutengdar áhyggjur og olli þeim streitu í kjölfarið. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að foreldrarnir höfðu mis miklar væntingar til 

meðgöngunnar en þeir greindu allir frá að meðgangan þeirra hefði verið öðruvísi hefði 

faraldurinn ekki verið. Vert er að taka fram að þeir foreldrar sem áttu von á sínu fyrsta 

barni höfðu meiri væntingar heldur en þeir foreldrar sem áttu von á sínu öðru eða þriðja 

barni. Mæðurnar höfðu einnig töluvert meiri væntingar heldur en feðurnir. Nokkrar 

mæður sem áttu von á sínu fyrsta barni greindu frá að þeim hefði fundist leiðinlegt að 

missa af þáttum eins og barnasturtu (e. baby shower), kynjaveislu (e. gender reveal) og 

meðgöngusundi. Þær töluðu um að þær hafi misst af þeim hlutum sem aðrar mæður 

töluðu um að væru svo æðislegir á meðgöngunni. Þeim fannst leiðinlegt að missa af 

þáttum eins og að ganga um með óléttukúluna, fara á kaffihús og vera partur af samfélagi 

þar sem aðrar mæður væru að ganga í gegnum það sama og þær. Flestar mæðurnar 

upplifðu sig mjög einangraðar á meðgöngunni, þá sérstaklega þær sem fóru snemma í 

veikindaleyfi. Feðurnir upplifðu einnig einangrun, en fundu ekki jafn mikið fyrir því og 

mæðurnar. 

Erlendar rannsóknir sýna sambærilegar niðurstöður og upplifðu barnshafandi konur 

um allan heim einmanaleika og einangrun á meðgöngunni eftir að faraldurinn skall á. 

Útgöngu- og samkomubann minnkaði streituna hjá konunum en olli þeim meiri 

einmanaleika og þunglyndi. Faraldurinn hafði einnig veruleg áhrif á þeirra daglegt líf og 
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félagsleg tengsl, en margar þeirra voru aðskildar mökum sínum og öðrum 

fjölskyldumeðlimum til að koma í veg fyrir að smitast. Konurnar greindu frá að skortur á 

félagslegum stuðningi á tímum Covid-19 hefði valdið þeim miklum einmanaleika á 

meðgöngunni og einnig kvíða. Félagslegur stuðningur er nauðsynlegur á tímum sem 

þessum og getur lítill félagslegur stuðningur haft neikvæð áhrif á andlega heilsu. Því er 

mikilvægt að verðandi foreldrar fái stuðning, bæði frá hvort öðru og frá sínum nánustu, 

þar sem það getur dregið úr streitu foreldranna og einnig hjálpað þeim að aðlagast 

foreldrahlutverkinu (Mortazavi og Ghardashi, 2021; Sahin og Kabacki, 2021). 

5.2 Upplifun foreldra af takmörkunum  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að foreldrarnir áttu auðveldast með þær 

takmarkanir sem settar voru á meðgönguvernd og ung- og smábarnavernd. Þeir foreldrar 

sem áttu barn fyrir fannst lítið mál að hafa ekki fengið að fara saman í þær skoðanir, en 

þeir sem áttu von á sínu fyrsta barni fannst það leiðinlegt og hefðu viljað fara saman. Þeir 

foreldrar sem áttu barn fyrir áttu einnig auðveldara með að fá ekki að fara saman í 

ómskoðanir. Því benda niðurstöður rannsóknarinnar til þess að þeir foreldrar sem áttu 

von á sínu fyrsta barni upplifðu faraldurinn hafa haft meiri áhrif á barneignarferlið sitt, 

heldur en þeir foreldrar sem áttu barn fyrir. Þeir foreldrar sem áttu von á sínu fyrsta barni 

vildu fá stuðning frá hvort öðru þar sem þeir þekktu ekki aðstæðurnar og vissu ekki alveg 

hvað þeir voru að fara út í. Þeir foreldrar sem áttu barn fyrir fannst þetta minna mál vegna 

þess að þeir hefðu gert þetta áður og þekktu ferlið.  

Foreldrarnir áttu erfiðara með þær takmarkanir sem höfðu áhrif á ómskoðanir, aðrar 

læknisheimsóknir og innlagnir á sjúkrahús. Þær mæður sem  þurftu að fara einar í 

belglosun, vendingu, gangsetningu eða vera einar í innlögn á sjúkrahúsi fannst það 

verulega erfitt og vilja ekki upplifa þetta einar aftur. Þeim fannst einnig erfitt að meðtaka 

allar upplýsingar sem þær fengu frá heilbrigðisstarfsfólki og upplýsa faðirinn.   

Foreldrunum fannst erfiðast að hugsa til þess að fá ekki að vera saman í innlögn á 

sjúkrahúsi og kveið þeim mest fyrir því. Tvær mæður greindu frá að þær hafi reynt að 

halda sér eins lengi heima í hríðum og þær gátu þar sem þær vildu alls ekki dvelja einar á 

spítalanum. Einnig fóru nokkrir foreldrar fyrr heim af sjúkrahúsinu eftir fæðingu heldur 

en þeir hefðu viljað. Einnig sleppti ein móðirin að fara á sængurlegudeildina þar sem 

faðirinn mátti ekki dvelja með henni.  
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Stöðugar vísbendingar erlendra rannsókna benda til þess að konur þrái og meti nærveru 

maka síns í barneignarferlinu (Fenwick o.fl., 2012). Makinn er mikilvægur stuðningur fyrir 

konuna í barneignarferlinu og hefur það góð áhrif á bæði konuna og makann þegar maki 

tekur þátt í undirbúning fæðingar, eins og að mæta í meðgönguvernd og ómskoðanir. Eftir 

að faraldurinn skall á settu sjúkrahús út um allan heim á mis miklar takmarkanir til að 

koma í veg fyrir smit. Algengast var að einn aðstandandi mætti fylgja barnshafandi konu 

í fæðingu og að dvöl á sængurlegu eftir fæðingu væri stytt (Mollard og Wittmaack, 2021).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að feðrunum fannst leiðinlegt að missa af 

þáttum í barneignarferlinu og fannst þeim verst að geta ekki verið til staðar fyrir 

barnsmóður sína og veitt henni stuðning. Aðeins tveir feður greindu frá að 

takmarkanirnar hafi ekki haft nein áhrif á upplifun þeirra á barneignarferlinu. Þeir fengu 

báðir að vera viðstaddir 12 vikna og 20 vikna ómskoðunina og fengu að vera með 

barnsmóður sinni allan tímann á fæðingardeildinni. Þeir áttu það einnig sameiginlegt að 

eiga barn fyrir. Fjórir feður greindu frá að þeim hafi fundist leiðinlegt og erfitt að missa af 

ákveðnum þáttum á meðgöngunni, en vildu samt ekki meina að takmarkanirnar hefðu 

haft mikil áhrif á sig. Þeim fannst skipta mestu máli að geta verið til staðar þegar það kæmi 

að fæðingunni. Fjórir feður töldu þó að takmarkanir vegna Covid-19 hefðu haft veruleg 

áhrif á þátttöku þeirra í barneignarferlinu. Þeir áttu það allir sameiginlegt að þetta var 

þeirra fyrsta barn. Þeir hefðu viljað fá að taka meiri þátt á meðgöngunni og upplifðu sig 

út undan í ferlinu. Einn þeirra sem lenti hvað mest í takmörkunum á barneignarferlinu 

greindi frá að þungunin hefði verið honum óraunveruleg mest alla meðgönguna og fannst 

honum erfitt að tengjast fóstrinu á meðgöngunni. Flestir feðurnir fengu að fara inn á 

fæðingardeild nokkrum mínútum eftir að barnsmóðir þeirra var lögð inn, en greindu 

nokkrir feðurnir frá að þeim hefði þótt verulega erfitt að horfa á barnsmóður sína labba 

eina inn á sjúkrahúsið í miðjum hríðum og fá ekki að styðja hana. 

Erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið á upplifun feðra á barneignarferlinu sýna 

að ómskoðanir og það að finna barnið sparka í móðurkviði hjálpaði feðrunum að aðlagast 

barneignarferlinu og nýja hlutverkinu. Það að sjá barnið sitt í ómskoðun og heyra 

hjartslátt þess hjálpaði þeim að tengjast barninu og dró einnig úr kvíða hjá þeim. 

Rannsóknir sýna einnig að þungunin verður oft ekki raunveruleg fyrir feðurna fyrr en þeir 

sjá barnið í ómskoðun eða finna fyrir því sparka í móðurkviði. Algengt er að feður upplifi 
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sig á hliðarlínunni í barneignarferlinu, meðal annars vegna skorts á athygli og samskiptum 

frá heilbrigðisstarfsfólki sem veldur þeim gjarnan gremju og depurð (Fenwick o.fl., 2012; 

Hambidge o.fl., 2021).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að þrátt fyrir að feðurnir misstu af ákveðnum 

þáttum í ferlinu þá upplifðu meirihluti þeirra sig ekki allir vera út undan eða á hliðarlínunni 

í barneignarferlinu. Það var þó ljóst að þeir feður sem upplifðu miklar takmarkanir og 

misstu þar af leiðandi af mörgum þáttum, upplifðu sig vera meira út undan heldur en þeir 

sem urðu lítið varir við takmarkanir. Niðurstöður rannsóknarinnar benda líka til þess að 

þeir feður sem áttu von á sínu öðru eða þriðja barni upplifðu sig minna út undan heldur 

en þeir sem áttu von á sínu fyrsta barni. Allir foreldrarnir áttu það sameiginlegt að hafa 

reynt að sýna takmörkununum skilning, en fannst oft erfitt að skilja þær vegna skorts á 

rökstuðningi fyrir þeim.  

5.3 Upplifun foreldra á að vera með ungbarn  

Niðurstöður þessarar rannsóknarinnar sýna að foreldrarnir mun hræddari um að smitast 

af Covid-19 á meðgöngunni heldur en eftir fæðingu barnsins. Það gæti verið vegna þess 

að eftir fæðingu barnsins þurftu foreldrarnir ekki lengur að vera í þeirri óvissu hvort að 

faðirinn yrði viðstaddur fæðinguna eða ekki. Tvö pör sem greindu frá að hafa ekki upplifað 

hræðslu við að smitast eftir fæðingu barns áttu það sameiginlegt að barnið var órólegt 

fyrstu mánuðina og fannst þeim skorta stuðning á þessum tíma. Þau upplifðu þetta vera 

erfiðan og krefjanda tíma að geta ekki fengið stuðning og höfðu ekki tíma til þess að hafa 

áhyggjur á að smitast. Fjögur pör höfðu litlar áhyggjur á að smitast, þrjú þeirra áttu það 

sameiginlegt að hafa átt barnið um sumarið 2020, þegar lítið var um takmarkanir og smit 

í samfélaginu. Þeir foreldrar sem voru verulega hræddir um að smitast eftir fæðingu 

barnsins bönnuðu eða takmörkuðu heimsóknir fyrstu mánuðina eftir fæðingu barnsins. 

Foreldrarnir upplifðu einangrun eftir fæðingu barnsins, þá sérstaklega mæðurnar eftir að 

faðirinn fór aftur að vinna þegar barnið var orðið nokkra vikna gamalt. Níu mæður greindu 

frá að þær hefðu upplifað sig einangraðar í fæðingarorlofinu. Þær upplifðu sig mikið einar 

heima með barnið og fannst fæðingarorlofið vera einmanalegur og einangrandi tími.  

Mæðurnar höfðu töluvert meiri væntingar heldur en feðurnir þegar það kom að 

fæðingarorlofinu. Feðurnir töldu að Covid-19 hafi lítið sem ekkert haft áhrif á 

fæðingarorlofið þeirra, þar sem að þeir fóru aftur í vinnu nokkrum vikum eftir fæðingu 
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barnsins. Allar mæðurnar töldu þó að Covid-19 hafi haft áhrif á fæðingarorlofið þeirra. 

Þær töldu að fæðingarorlofið þeirra hefði verið mun meira einangrandi heldur en þær 

hefðu séð fyrir sér. Mæðurnar hefðu viljað fara meira út meðal vinkvenna eða annara 

mæðra. Jafnvel fara með barnið á kaffihús eða í ungbarnasund. Nokkrir foreldrar nefndu 

að þeir hefðu viljað gera meira með barninu sínu á þessum tíma og fannst leiðinlegt að 

geta ekki leyft því að upplifa heiminn. 

Erlendar rannsóknir sýna sambærilegar niðurstöður, en verðandi foreldrar út um 

allan heim þurftu að sætta sig við þann raunveruleika að reynsla þeirra af 

barneignarferlinu yrði öðruvísi en þeir hefðu vonað og ímyndað sér (Mollard og 

Wittmaack, 2021). Félagslegur stuðningur er nauðsynlegur á tímum sem þessum og getur 

lítill félagslegur stuðningur haft neikvæð áhrif á andlega heilsu foreldra. Stuðningur er 

einnig mikilvægur á barneignarferlinu og getur dregið úr streitu og depurð. Erlendar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á barnshafandi konum á tímum Covid-19 sýna að 

konurnar upplifðu skort á félagslegum stuðning og að það hefði í kjölfarið valdið þeim 

einmanaleika og kvíða (Sahin og Kabacki, 2021). 

Niðurstöðurnar þessarar rannsóknar sýna að þrátt fyrir að foreldrarnir hefðu upplifað 

einangrun á barneignarferlinu, hefðu þeir kunnað að meta tímann sem þeir fengu með 

fjölskyldu sinni og töldu að Covid-19 hefði gefið þeim meira næði fyrstu vikurnar eftir 

fæðingu barnsins. Foreldrunum fannst einnig kostur að geta notað Covid-19 sem afsökun 

fyrir því að þurfa ekki að að mæta í jólaboð og í aðrar heimsóknir. Þeir upplifðu að fólk 

hafi sýnt þeim meiri skilning  ef þeir vildu ekki fara í heimsóknir eða bjóða fólki í heimsókn 

vegna faraldursins. Foreldrunum fannst þetta vera dýrmætur tími þar sem þeir fengu að 

njóta og vera í næði fyrstu vikurnar í lífi barnsins.   

5.4 Lokaorð 

Í þessari rannsókn var leitast við að varpa ljósi á upplifun og reynslu foreldra á meðgöngu, 

fæðingu og fyrstu mánuðunum heima á tímum Covid-19. Markmiðið var að ná fram bæði 

sjónarhorni barnsmóður og maka. Eftir bestu vitund rannsakanda hefur upplifun foreldra 

hérlendis á að eignast barn á tímum Covid-19 lítið sem ekkert verið rannsökuð. Mikilvægt 

er að taka fram að í eigindlegri rannsókn líkt og þessari er ekki hægt að alhæfa 

niðurstöðurnar yfir á stærra þýði. Þó geta niðurstöður þessarar rannsóknar gefið 

vísbendingar um þarfir og langanir verðandi og nýbakaðra foreldra á tímum Covid-19. Það 
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getur bæði verið metið sem styrkleiki og veikleiki að taka viðtöl við pör. Styrkleikinn er að 

hafa náð fram báðum sjónarhornum og heyra reynslu og upplifun beggja foreldra. Það 

getur þó einnig verið metið sem veikleiki að taka viðtöl við pör og fá þar af leiðandi ekki 

eins mikla dýpt og innsýn í upplifun þeirra, þar sem foreldrarnir voru saman í viðtalinu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að verðandi og nýbakaðir foreldrar þurfa frekari 

athygli og utan um hald á tímum sem þessum. Huga þarf að breyttum aðgerðum meðal 

annars í meðgönguvernd, ung- og smábarnavernd, ómskoðunum, og þá sérstaklega á 

fæðingardeildum og  meðgöngu- og sængurlegudeildum. Með því markmiði að stuðla að 

vellíðan foreldra á barneignarferlinu og koma í veg fyrir að þeir upplifi aukna óvissu á 

þessum tímum. Foreldrarnir voru sammála um að þeir hefðu allir upplifað óvissu á 

barneignarferlinu, þá mest hvað varðaði takmarkanir á sjúkrahúsum og áhrif Covid-19 á 

móður og fóstur. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að foreldrar sem eignast 

barn á tímum Covid-19 eða í sambærilegum aðstæðum þurfa á skýrari upplýsingum að 

halda hvað varðar reglur og takmarkanir á heilbrigðisstofnunum til þess að meðal annars 

draga úr óvissu, hræðslu og kvíða hjá þeim. Foreldrarnir voru sammála um að þeim fannst 

erfitt að hugsa til þess að vera viðskila á fæðingardeildinni eða á meðgöngu og 

sængurlegudeildinni, og olli það þeim meðal annars aukinni óvissu og kvíða á 

meðgöngunni. Foreldrarnir voru einnig sammála um að þeir upplifðu sig einangraða á 

einhverjum tímapunkti á barneignarferlinu, þá sérstaklega mæðurnar.  

Rannsakandi telur að þrátt fyrir að það þurfi að setja á takmarkanir til að sporna gegn 

breiðslu smita, þarf að taka mið af þörfum verðandi og nýbakaðra foreldra við ákvörðun 

takmarkana til að stuðla að vellíðan þeirra og barnsins á barneignarferlinu. Eins og fjallað 

var um í rannsókninni þá skiptir líðan foreldra á barneignarferlinu gríðarlegu máli, ekki 

aðeins fyrir heilsu foreldranna heldur einnig fyrir heilsu og þroska barnsins. Rannsóknir 

benda ítrekað á að faraldrar líkt og Covid-19, hafi neikvæð áhrif á líkamlega og andlega 

heilsu barnshafandi kvenna og getur þar af leiðandi haft slæmar heilsufarlegar afleiðingar 

á barnið. Rannsóknir sýna að feður vilja taka virkan þátt í barneignarferlinu og hefur 

þátttaka þeirra jákvæð áhrif á tengslamyndun þeirra við barnsmóður sína og barn. Einnig 

hefur þátttaka og stuðningur þeirra jákvæð áhrif á vellíðan móður og þar af leiðandi tengsl 

hennar við barnið.  
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Rannsakandi telur mikilvægt að upplifun og líðan verðandi og nýbakaðra foreldra sem 

eignast barn á tímum Covid-19 verði rannsökuð nánar, til þess að geta aðlagað þjónustu 

verðandi og nýbakaðra foreldra og mæta þörfum þeirra. Áhugavert væri að rannsaka 

upplifun mæðra sem gengu einar í gegnum barneingarferlið á tímum Covid-19. Einnig 

væri áhugavert að rannsaka betur upplifun maka á að eignast barn á tímum Covid-19, og 

fá dýpri innsýn í reynslu og upplifun þeirra.  
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Viðauki I – Kynningarbréf  

 

 

Kæri viðtakandi  

 

Anna Lind Særúnardóttir heiti ég og er meistaranemi á öðru ári í félagsráðgjöf við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Ég er að framkvæma þessa rannsókn sem er hluti af 

meistaraverkefninu mínu. Leiðbeinandi minn og ábyrgðaraðili rannsóknarinnar er dr. Guðný 

Björk Eydal, prófessor við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands.  

Tilgangur og markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á upplifun og reynslu foreldra sem 

gengu í gegnum meðgöngu, fæðingu og fyrstu sex mánuðina í lífi barnsins á tímum Covid-19. 

Einnig er markmiðið að auka þekkingu á sviðinu, en ekki hefur verið gerð sambærileg rannsókn 

á Íslandi áður. Mikilvægt er að bæði móðir og maki taki þátt í viðtalinu þar sem leitast er eftir 

því að varpa ljósi á reynslu beggja foreldra og mismunandi sjónarhorn þeirra. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar geta nýst til þess að betrum bæta þjónustu og utan um hald við foreldra 

sem eignast barn á tímum Covid-19 eða í sambærilegum aðstæðum.   

Með bréfi þessu óskar undirrituð eftir þátttöku þinni og maka þíns í rannsókninni, þar sem 

þið deilið upplifun ykkar og reynslu á meðgöngu, fæðingu og fyrstu sex mánuðunum heima á 

tímum Covid-19. Tekin verða eigindleg hálfstöðluð viðtöl við 10-12 pör í gegnum 

fjarfundarbúnaðinn Zoom sem munu fara fram á tímabilinu ágúst 2021 til október 2021. Hvert 

par mætir í eitt viðtal og er áætlað að það taki um klukkustund. Tímasetning viðtalsins verður 

ákveðið í sameiningu við þátttakendur. Viðtalið verður tekið upp og í framhaldinu afritað 

orðrétt yfir í tölvu. Gögnin verða varðveitt á lokuðu heimasvæði Háskóla Íslands. Ekki verður 

hægt að rekja svör þátttakenda og verða þeir undir nafnleynd og fyllsta trúnaðar gætt. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar verða birtar í meistararitgerð sem er skilað í nóvember 2021 

og verður í framhaldinu birt á www.skemman.is.  

 Þátttakendur geta hætt þátttöku hvenær sem er í ferlinu og ef það eru einhverjar 

spurningar eða athugasemdir er hægt að hafa samband við undirritaða, als53@hi.is eða Guðný 

Björk Eydal, ge@hi.is.   

 



88 

Viðauki II – Upplýst samþykki 

 

Tilgangur og markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á upplifun og reynslu foreldra sem 

upplifðu meðgöngu, fæðingu og fyrstu sex mánuðina í lífi barnsins á tímum Covid-19.   

Rannsóknin er hluti af lokaverkefni Önnu Lindar Særúnardóttur til meistaragráðu í 

félagsráðgjöf til starfsréttinda við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Ábyrgðarmaður og 

leiðbeinandi rannsóknarinnar er dr. Guðný Björk Eydal (ge@hi.is) prófessor við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Niðurstöður rannsóknarinnar verða birtar í 

meistararitgerð sem skilað verður í nóvember 2021 og einnig birt á www.skemman.is.  

 

Ég undirrituð/aður hef lesið kynningarbréf um þátttöku í rannsókninni og samþykki hér með 

að taka þátt í rannsókninni, án greiðslu eða umbunar. Ég undirrituð/aður hef fengið kynningu 

á því í hverju þátttakan felst og hver tilgangur rannsóknarinnar er. Einnig treysti ég því að farið 

verði með allar persónuupplýsingar og skráningu þeirra í samræmi við lög um persónuvernd 

og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. Rannsakandi hefur upplýst mig um að trúnaði 

verði gætt og ekki verði hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda.  

Rannsakandi hefur einnig gert grein fyrir því að þátttaka í rannsókninni felist í einu 

viðtali sem fer fram í gegnum fjarfundarbúnaðinn Zoom og verður viðtalið hljóðritað, afritað 

og varðveitt á lokuðu heimasvæði Háskóla Íslands. 
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Viðauki III – Viðtalsvísir 

 

 

 Grunnupplýsingar  

- Hver er aldurinn ykkar?  

- Hver er núverandi hjúskapastaðan ykkar?  

- Hafið þið lokið menntun? Ef svo er, hvaða? 

- Hver er atvinna ykkar? 

- Greindust þið með Covid-19 á meðgöngunni? 

- Greindust þið með Covid-19 eftir fæðingu barnsins?  

- Þurftu þið að fara í sóttkví eða einangrun á meðgöngu? 

- Þurftu þið að fara í sóttkví eða einangrun eftir fæðingu barnsins? 

- Hver er dagsetning fæðingar barnsins? 

- Á hvaða fæðingarstað áttu þið barnið?  

- Hafið þið farið í gegnum barneignarferlið áður? Ef svo er, hversu oft? 

 

Meðgangan 

- Getið þið sagt mér hvaða áhrif Covid-19 hafði á meðgönguna ykkar? 

- Mátti maki fara með í snemmsónar, 12 vikna sónar og/eða 20 vikna sónar?  

- Ef nei, hvernig leið þér (barnshafandi móður) að fara ein í sónar?  

- Ef nei hvernig leið þér (maki) að mega ekki koma með í sónar? 

- Hvernig leið ykkur með þær takmarkanir sem voru í sónar, mæðravernd og í aðrar 

læknisheimsóknir? 

- Hefðu þið viljað að takmörkunum hefði verið háttað öðruvísi? Ef svo er, hvernig? 

- Voru þið hrædd um að smitast af Covid-19 á meðgöngu?  

- Voru þið hrædd um að fóstrið myndi smitast af Covid-19? 

 

Fæðingin 

- Getið þið sagt mér hvaða áhrif Covid-19 hafði á fæðinguna ykkar?  

- Þurftir þú (barnshafandi móðir) að vera ein á einhverjum tímapunkti á 

fæðingardeildinni?  
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- Ef já, hvernig leið þér þegar þú þurftir að vera ein á fæðingardeildinni? 

- Hvernig leið þér (maki) þegar þú máttir ekki fara með henni á fæðingadeildina? 

- Hvernig leið ykkur með þær takmarkanirnar sem voru á fæðingarstaðnum?  

- Hefðuð þið viljað að takmörkunum hefði verið háttað öðruvísi? Ef svo er, hvernig? 

 

Fyrstu sex mánuðurnir eftir fæðinguna 

- Getið þið sagt mér hvaða áhrif Covid-19 hafði á fyrstu sex mánuðina heima? 

- Fenguð þið heimsóknir fyrstu dagana?  

- Hvernig leið ykkur með að fá heimsóknir fyrstu dagana? 

- Voru þið einhverntímann hrædd um að barnið myndi smitast af Covid-19? 

- Voru þið búin að sjá fyrir ykkur að barneignarferlið yrði öðruvísi? Ef svo er, hvernig? 

- Sjáið þið eitthvað jákvætt við það að hafa eignast barn á tímum Covid-19? Ef svo er, 

hvað?  

- Sjáið þið eitthvað neikvætt við það að hafa eignast barn á tímum Covid-19? Ef svo er 

hvað? 

- Er eitthvað annað sem þið viljið koma á framfæri? 

 

 

  

 


