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ÚTDRÁTTUR 

Verkir í geirvörtum við brjóstagjöf eru algeng ástæða fyrir því að konur hætta 

með börn sín á brjósti. Samkvæmt fyrirliggjandi rannsóknum finna 33-96% 

mæðra fyrir verkjum í geirvörtum á brjóstagjafatímanum. Fáar rannsóknir hafa 

skoðað reynslu kvenna af þessu vandamáli. Tekin voru viðtöl við tíu konur til að 

skoða reynslu þeirra af því að fá verki í geirvörtur við brjóstagjöf. Einnig var 

reynsla kvennanna af meðferðarúrræðum könnuð og skoðað hvort verkir í 

geirvörtum við brjóstagjöf hefðu áhrif á framvindu brjóstagjafar. Einnig var 

spurt um reynslu af stuðningi ljósmæðra og annarra heilbrigðisstarfsmanna við 

brjóstagjöf. 

Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn og var fyrirbærafræði 

(phenomenology) valin sem aðferðafræðilegur grunnur rannsóknar. Mæðurnar 

voru á aldrinum 18 til 42 ára, flestar giftar eða í sambúð. Fimm voru með 

háskólamenntun, ein með iðnmenntun, ein hafði lokið framhaldsskóla og þrjár 

voru með grunnskólapróf. Sjö konur áttu börn fyrir og höfðu reynslu af 

brjóstagjöf, en þrjá konur voru að eignast sitt fyrsta barn. Sjö mæður áttu einbura 

og þrjár tvíbura. 

Helstu niðurstöður rannsóknar voru að konurnar áttu í erfiðleikum með að leggja 

börn sín rétt á brjóst. Þær fengu áverka á geirvörtur og verulega verki sem leiddu 

til andlegrar vanlíðanar. Konurnar kviðu fyrir því að leggja börnin á brjóst, 

fundu til þreytu og vanmáttarkenndar. Í sumum tilvikum leiddu verkirnir til þess 

að konurnar hættu með börn sín á brjósti. Konunum reyndist vel að bleyta 

geirvörtur fyrir gjöf, nota plastfilmu á geirvörtur milli gjafa, nota mexikanahatt á 

geirvörtur við brjóstagjöf og að nota mjaltavél tímabundið. Konurnar töldu 

fræðslu um brjóstagjöf á meðgöngu hafa verið of litla, en þær voru ánægðar með 

fræðslu og stuðning sem þær fengu á sængurkvennadeildinni.  

Efla þarf fræðslu um brjóstagjöf á meðgöngu og í sængurlegu. Á meðgöngu þarf 

að ræða fyrirhugaða brjóstagjöf við verðandi mæður með það að markmiði að 
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efla sjálfstraust þeirra til brjóstagjafar. Í sængurlegu þarf að kenna konum að 

leggja börn sín rétt á brjóst, því að rannsóknir hafa sýnt að það er öflugasta 

leiðin til að fyrirbyggja verki í geirvörtum við brjóstagjöf. 

Lykilorð: Brjóstagjöf, brjóstagjafareynsla, verkir í geirvörtum, sárar geirvörtur, 

þreyta, kvíði og barnvænt sjúkrahús. 
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ABSTRACT 

Nipple pain while breastfeeding is a common reason for women to give up 

breastfeeding their children and 33-96% of mothers feel nipple pain during 

breastfeeding. Only a few researches have looked into women's experience with 

this problem. Interviews were conducted with ten women about their 

experiences and they were also asked about their experience of midwives' and 

other health staff's support while breastfeeding. 

The research is a qualitative interview research, and phenomenology was the 

methodological basis of the research. The women were 18 to 42 years of age and 

most of them married or living with their partner. Five of them had a university 

degree, one had graduated from a technical school, one had graduated from a 

high school and three from a secondary school. Seven of the women had older 

children and had already experienced breastfeeding, but three of them were 

having their first child. Seven of the mothers had an only child and three of them 

had twins. 

The women had difficulties with breastfeeding technique. The main cause of 

nipple pain was poor positioning of the baby at the breast. They got sore nipples 

and were in significant pain, leading to emotional distress. The women were 

nervous about breastfeeding their children, felt fatigue and inferiority complex. 

In some cases, the pain caused the women to give up breastfeeding. The women 

had good experience from wetting the nipples before breastfeeding, as well as 

putting polyethylene film dressing on the nipples between breastfeeding periods, 

using a nipple shield and temporarily use of a milking machine. The women 

considered the knowledge on breastfeeding, that health staff provided during 

their pregnancy, too little, but they were pleased with the education and support 

they got in the postpartum period. Education on breastfeeding during pregnancy 

and postpartum must be reinforced. There is need to enhance self-esteem of 
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breastfeeding women. The most intensive way to prevent nipple pain while 

breastfeeding is to teach the right technique to latch-on. 

 

Key words: Breastfeeding, lactation, experience, nipple pain, sore nipple, 

fatigue, anxiety and “Baby friendly hospitals initiative”.   
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INNGANGUR 

Þessi rannsókn fjallar um reynslu og líðan kvenna sem fá verki eða sár á 

geirvörtur við brjóstagjöf. Hugmyndin að rannsókninni kviknaði á 

sængurkvennadeild Landspítalans, en þar hefur höfundur sem er ljósmóðir, 

hjúkrunarfræðingur og brjóstagjafaráðgjafi starfað í fimm ár. Á deildinni dvelja 

konur sem þurfa á umönnun að halda eftir fæðingu. Sumar þessara kvenna finna 

fyrir verkjum í geirvörtum við upphaf brjóstagjafar. Ég fékk áhuga á að rannsaka 

hvaða áhrif verkirnir hafa á framvindu brjóstagjafar, upplifun og líðan 

kvennanna. Einnig fannst mér vanta upplýsingar um hvaða meðferðarúrræði 

reynast gagnleg við verkjum í geirvörtum við brjóstagjöf og sárum geirvörtum. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) og Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna 

(UNICEF) mæla með að heilbrigðum nýburum sé ekki gefin önnur fæða en 

brjóstamjólk fyrstu sex mánuði ævinnar (WHO, 1998). Brjóstamjólk er besta 

fæðan fyrir ungabörn, minnkar hættu á ungbarnadauða, sýkingum, ofnæmi, 

niðurgangi og hefur jákvæð áhrif á uppbyggingu ónæmiskerfis nýburans (WHO, 

1998). 

Samkvæmt skráningu á Íslandi eru 93% vikugamalla barna eingöngu á brjósti, 

48% við fjögurra mánaða aldur og 13% við sex mánaða aldur (Geir 

Gunnlaugsson, 2005). Hlutfall þeirra barna sem eru á brjósti við fjögurra og sex 

mánaða aldur er alltof lágt miðað við ráðleggingar 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar og gefur það tilefni til að rannsaka hvað 

veldur. 

Samkvæmt rannsókn Dodd og Chalmers (2003) eru verkir í geirvörtum algeng 

orsök þess að konur hætta með börn sín á brjósti. Um 33-96% mjólkandi mæðra 

finna fyrir verkjum í geirvörtum á brjóstagjafatímanum. Nákvæm greining á 

orsökum og árangursrík meðferð við verkjum í geirvörtum geta komið í veg fyrir 

fylgikvilla eins og slæma verki, sár, blæðingu, ófullnægjandi mjólkurframleiðslu 

og að móðir hætti snemma með barn sitt á brjósti (Lavergne, 1997).  Á hinn 
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bóginn hafa samanburðarrannsóknir á áhrifum meðferða hafa ekki sýnt fram á 

áhrifamátt einnar meðferðar umfram annarra við að fyrirbyggja eða græða sár 

sem valda verkjum í geirvörtum við brjóstagjöf (Morland-Schulz og Hill, 2005). 

Þess vegna tel ég mikilvægt að kanna viðhorf mæðra sem hafa upplifað verki í 

geirvörtum við brjóstagjöf, kanna hvaða ráð hafa reynst þeim vel í glímunni við 

þetta vandamál og þau sem fylgja. 

Í þessari rannsókn eru tekin viðtöl við tíu mæður sem hafa fengið verki í 

geirvörtur við brjóstagjöf, grennslast fyrir um upplifun þeirra af verkjum og 

hvaða áhrif verkirnir hafa haft á líðan þeirra og framvindu brjóstagjafar. Einnig 

er skoðað hvaða reynslu konurnar hafa af meðferðum við verkjum í geirvörtum 

við brjóstagjöf og hvernig aðstoð ljósmæðra og annarra heilbrigðisstétta hefur 

reynst þeim, með það fyrir augum að niðurstöður nýtist til að þróa þekkingu á 

fyrirbyggjandi meðferð til að stuðla að farsælli brjóstagjöf. Lagt var af stað með 

eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

1. Hver er reynsla kvenna af því að vera með verki í geirvörtum við 

brjóstagjöf? 

2. Hafa verkir í geirvörtum áhrif á framvindu brjóstagjafar? 

3. Hver er reynsla kvenna af meðferðarúrræðum? 

4. Hver er reynsla kvennanna af stuðningi ljósmæðra og annarra 

heilbrigðisstarfsmanna? 
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FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 

Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegt efni og rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á upplifun og reynslu kvenna af verkjum í geirvörtum við brjóstagjöf. Í 

fyrstu verður fjallað um brjóstagjöf í nútímasamfélagi, gildi brjóstagjafar fyrir 

mæður og mikilvægi brjóstamjólkur fyrir ungabörn. Síðan verður fjallað um 

lífeðlisfræði brjóstagjafar. Kynnt verður fræðilegt efni og rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á verkjum í geirvörtum við brjóstagjöf, fyrirbyggingu þeirra og 

meðferð. Sagt verður frá því hvernig mæður leggja börn rétt á brjóst þannig að 

barnið taki nægan brjóstvef uppí sig og móðirin fái ekki verki í geirvörtur við 

brjóstagjöf. Fjallað verður um helstu orsakir fyrir verkjum í geirvörtum við 

brjóstagjöf. Að lokum verður rætt um verki, fyrirbyggingu þeirra, meðferð og 

líðan kvenna sem verða að hætta með börn sín á brjósti vegna verkja í 

geirvörtum við brjóstagjöf. Heimildaleit var gerð í Ovid, PubMed og ProQuest 

gagnabönkunum með leitarorðunum:  Breastfeeding, lactation, experience, 

nipple pain, sore nipple, fatigue, anxiety og ,,Baby friendly hospitals initiative“.  

Við heimildaleit kom í ljós að skortur er á eigindlegum rannsóknum er lýsa 

reynslu og líðan kvenna sem upplifað hafa verki í geirvörtum við brjóstagjöf. 

Samanburðarrannsóknir á meðferðum við sárum geirvörtum og verkjum í 

geirvörtum við brjóstagjöf hafa ekki sýnt fram á gagnsemi einnar meðferðar 

umfram annarra. Þess vegna er fróðlegt að skoða reynslu viðmælenda minna af 

meðferðarúrræðum og stuðningi  heilbrigðisstarfsmanna. 

Brjóstagjöf í nútímasamfélagi 

Eins og áður hefur komið fram mæla Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) 

og Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna (UNICEF) með því að heilbrigðum 

nýburum sé ekki gefin önnur fæða en brjóstamjólk fyrstu sex mánuði ævi sinnar 

og að börn séu höfð á brjósti ásamt því að fá aðra fæðu til tveggja ára aldurs 

(WHO, 2001). Tíðni brjóstagjafar í heiminum er afar mismunandi eftir löndum. 

Árið 2001 var tíðni brjóstagjafar í Ástralíu 83% hjá börnum við útskrift af 
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fæðingardeild og 55% við þriggja til fimm mánaða aldur (Harris, Nayda og 

Summers, 2003). Í Kanada hófu árið 2003 84,5% kvenna brjóstagjöf, en aðeins 

38,4% voru með börn sín eingöngu á brjósti þegar þau voru fjögurra mánaða 

gömul. Við sex mánaða aldur barnanna voru 38,7% mæðranna með þau á brjósti 

ásamt því að gefa þeim aðra fæðu. Í Bandaríkjunum hefja um 70% mæðra 

brjóstagjöf, en aðeins 46% þeirra eru með börn sín eingöngu á brjósti þegar þær 

útskrifast af fæðingardeildinni og  33% eru með börnin á brjósti til sex mánaða 

aldurs (Dennis, 2006). Í Finnlandi voru árið 2005 um 60% barna yngri en 

mánaðargömul eingöngu á brjósti og 51% við þriggja mánaða aldur (Hannula, 

Kaunonen og Tarkka, 2008). Samkvæmt skýrslu sem kom út árið 2005 voru 

93% íslenskra barna eingöngu á brjósti vikugömul, 48% voru á brjósti við 

fjögurra mánaða aldur og einungis 13% voru á brjósti við sex mánaða aldur 

(Geir Gunnlaugsson, 2005). Ljóst er að flestar mæður á Íslandi hefja brjóstagjöf, 

en við eigum langt í land með að ná því markmiði að íslensk börn séu eingöngu 

á brjósti til sex mánaða aldurs og á brjósti ásamt því að fá aðra fæðu til tveggja 

ára aldurs eins og nú er mælt með (WHO, 2001). Við þessar aðstæður er eðlilegt 

að staldra við og huga að því hvað heilbrigðisstarfsmenn geta gert til að stuðla 

að aukinni tíðni og lengd brjóstagjafar án ábótargjafa.  

Fræðsla um brjóstagjöf hefst í mæðraverndinni, eftir fæðingu fær móðirin 

leiðsögn ljósmóður við að leggja barn sitt á brjóst og í sængurlegunni er boðið 

uppá skipulagða fræðslu um brjóstagjöf sem er í höndum brjóstagjafaráðgjafa og 

ljósmæðra. Eftir að heim er komið er ungbarnavernd sinnt af 

hjúkrunarfræðingum frá heilsugæslunni. Þetta fyrirkomulag ætti að vera 

árangursríkt til að stuðla að brjóstagjöf og styðja niðurstöður eftirfarandi 

rannsóknar þessa tilhögun. Í yfirlitsgrein Finnanna Hannula, Kaunonen og 

Tarkka (2008) var farið yfir 31 rannsókn sem voru birtar á árunum 2000 til 2006 

og kannað hvaða aðferð væri árangursríkust til að stuðla að brjóstagjöf. Í ljós 

kom að árangursríkast var að fræðsla um brjóstagjöf næði yfir allt 

barneignartímabilið. Á meðgöngu væri áhrifaríkt að ræða kosti brjóstagjafar við 
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verðandi mæður. Í sængurlegunni hentaði fræðsla vel þar sem áherslur barnvæns 

sjúkrahúss, en þeim verður lýst síðar, eru hafðar að leiðarljósi, ásamt verklegri 

kennslu og styðjandi hvatningu til brjóstagjafar. Eftir heimkomu af fæðingar-

stofnun reyndust heimsóknir, símtöl og brjóstagjafaráðgjöf hafa jákvæð áhrif á 

framvindu brjóstagjafar. 

Ljóst er að ýmsir aðrir þættir en fræðsla og stuðningur heilbrigðisstétta hafa áhrif 

á framvindu brjóstagjafar. Sjálfsöryggi og sjálfstraust mæðra hefur áhrif á trú 

þeirra á eigin getu til að brjóstfæða barn sitt. Konur með mikið sjálfstraust eru 

líklegar til að hafa börn sín lengur á brjósti en konur með lítið sjálfstraust. Aukin 

þekking kvenna á brjóstagjöf hefur jákvæð áhrif á sjálfsöryggi við brjóstagjöf 

(Blyth, Creedy, Dennis, Moyle, Pratt, De Vries og Healy, 2004). Hár aldur 

mæðra, aukin menntun, góðar tekjur og hjónaband hafa einnig jákvæð áhrif á 

lengd brjóstagjafar (Noel-Weiss, Bassett og Cragg, 2006). Í niðurstöðum 

rannsóknar Mörgu Thome og samstarfsmanna á tengslum þunglyndis, streitu og 

brjóstagjafar á Íslandi á árunum 1992-1996 kemur í ljós að aukin menntun 

mæðra eykur líkur á brjóstagjöf. Í rannsókninni kemur einnig í ljós að minni 

menntun, þunglyndi, tvíburar og að vera einstæð móðir minnka líkur á 

brjóstagjöf hjá mæðrum 2-3 mánuðum eftir fæðingu (Thome, Alder og Ramel, 

2006). Hér á landi er menntunarstig kvenna hátt sem stuðla ætti að aukinni tíðni 

brjóstagjafar. Lengd fæðingarorlofs hefur áhrif á lengd brjóstagjafar, konur sem 

snúa snemma til vinnu eftir barnsburð hætta fyrr með börn sín á brjósti en konur 

sem hafa langt fæðingarorlof (Moore og Coty, 2006). Konur á Íslandi eiga þess 

yfirleitt kost að taka fæðingarorlof í sex mánuði og ættu þess vegna að hafa 

tækifæri til að hafa börn sín eingöngu á brjósti þann tíma.  

Síðustu ár hefur þróunin verið sú að konur dvelja nú í styttri tíma en áður á 

sjúkrastofnunum eftir barneignir. Nú er algengt hérlendis að konur fari heim 

innan tveggja sólarhringa frá fæðingu barns og njóti heimaþjónustu ljósmæðra. 

Fróðlegt væri að vita hvort stytting á sængurlegu hafi áhrif á lengd brjóstagjafar 

og tíðni vandamála sem upp koma við brjóstagjöf. Hér á landi hefur ekki verið 
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gerð rannsókn til að kanna þessa þætti. Á árunum 1999 til 2000 var gerð í 

Svíþjóð rannsókn til að athuga hvort snemmútskriftir eftir fæðingu hefðu áhrif á 

lengd brjóstagjafar og tíðni brjóstagjafavandamála. Safnað var gögnum frá 593 

fæðingarstöðum í Svíþjóð og heildarfjöldi þátttakenda í rannsókninni var 3293. 

Nokkru færri konur luku rannsókninni, eða 2709 en það voru 82% kvenna sem 

fæddu á því tímabili sem rannsóknin var gerð. Úrtakið var valið með 

tilviljanakenndum hætti og spannaði alls þrjár vikur, sem dreifðust á 

rannsóknartímann. Niðurstöðurnar voru í stuttu máli þær að snemmútskriftir 

höfðu hvorki áhrif á lengd brjóstagjafar né tíðni brjóstagjafavandamála hjá 

rannsóknarhópnum. Eina undantekningin var að konur sem útskrifuðust á sjötta 

degi eftir fæðingu eða seinna voru síður líklegar til að fá sárar geirvörtur fyrstu 

sex dagana eftir fæðingu barns en konur sem útskrifuðust snemma. Þessar konur 

voru hins vegar í aukinni hættu á að geirvörtur þeirra yrðu sárar fjórum til átta 

vikum eftir fæðingu barns (Waldenström og Aarts, 2004). 

Snemmútskriftir af fæðingarstofnunum hérlendis fela í raun í sér að sængurlegan 

færist inn á heimilin. Ljósmæður í heimaþjónustu sinna sængurkonunum í þeirra 

eigin umhverfi. Slík tilhögun er í eðli sínu fjölskylduvæn á þann hátt að móðir 

og ungabarn eru í styttri tíma á sjúkrastofnun fjarri fjölskyldu sinni.  

En stuðningur fjölskyldu við brjóstagjöf er mikilvægur þáttur í að stuðla að 

lengingu brjóstagjafatímans. Sérstaklega er talið mikilvægt fyrir framvindu 

brjóstagjafar að maki sé jákvæður gagnvart brjóstagjöfinni (Blyth o.fl., 2004). 

Hildur Sigurðardóttir (2006) ljósmóðir gerði megindlega rannsókn árið 2004 og 

kannaði viðhorf mæðra til ljósmæðraþjónustu í sængurlegu. Þar kom í ljós að 

íslenskar konur eru almennt ánægðar með heimaþjónustu ljósmæðra. Konurnar 

náðu betur að hvílast í eigin umhverfi og líkaði vel að vera í stuðningsríku 

umhverfi fjölskyldunnar. Í rannsókninni kom einnig fram að jákvætt viðhorf 

mæðra til brjóstagjafar og sjálfsöryggi höfðu jákvæð áhrif á lengd brjóstagjafar. 
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Tíu þrep til vel heppnaðrar brjóstagjafar 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) og Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna 

(UNICEF) hrundu af stað alþjóðlegri herferð árið 1990 sem hafði það markmið 

að varðveita, efla og styðja brjóstagjöf í heiminum. Stefnt var að því að öll börn í 

heiminum fengju tækifæri til að fæðast inn í þjóðfélög þar sem brjóstagjöf væri 

viðtekin venja. Áætlunin nefnist ,,Baby Friendly Hospitals Initiative“ sem þýtt 

hefur verið á íslensku sem barnvænt sjúkrahús. Sjúkrastofnanir sem fá leyfi til að 

kalla sig barnvæn sjúkrahús þurfa að uppfylla tíu skilyrði, sem kallast ,,Ten steps 

to successful breastfeeding“ eða tíu þrep til vel heppnaðrar brjóstagjafar 

(Hofvander, 2005).  

Tíu þrep til vel heppnaðrar brjóstagjafar (WHO og UNICEF) 

Sérhver stofnun sem veitir mæðraþjónustu og sinnir umönnun nýfæddra barna 

skal: 

1. Hafa skriflega stefnu varðandi brjóstagjöf sem miðlað er reglulega 

til alls heilbrigðisstarfsfólks. 

2. Þjálfa allt heilbrigðisstarfsfólk í vinnuaðferðum sem nauðsynlegar 

eru til að framfylgja þessari stefnu. 

3. Fræða allar barnshafandi konur um kosti brjóstagjafar og hvernig 

best sé að standa að henni. 

4. Aðstoða mæður við fyrstu brjóstagjöf innan hálfrar stundar frá 

fæðingu. 

5. Sýna mæðrum hvernig á að leggja barn á brjóst og hvernig hægt sé 

að viðhalda mjólkurmyndun jafnvel þó að móðir og barn séu 

aðskilin. 

6. Ekki gefa nýfæddum börnum aðra fæðu eða vökva en brjóstamjólk 

nema að heilsufarsleg rök liggi að baki. 
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7. Hafa sólarhringssamveru, leyfa móður og barni að vera saman allan 

sólarhringinn. 

8. Hvetja til að börnum sé gefið brjóst þegar þau vilja. 

9. Ekki gefa brjóstabörnum túttur eða snuð. 

10. Styðja uppbyggingu stuðningshópa við brjóstagjöf og vísa mæðrum 

á þá við útskrift af fæðingarstofnun. 

Árið 2004 höfðu um 18 þúsund sjúkrahús í heiminum náð því markmiði að vera 

barnvæn (Merewood, Mehta, Chamberlain, Philipp og Bauchner, 2005). Í 

Evrópu standa Svíar sig best en þar eru allar fæðingarstofnanir barnvænar. Í 

Noregi eru 64% fæðingarstofnananna barnvænar og í Sviss 38% fæðingar-

stofnananna. Í öðrum heimsálfum er staðan mjög misjöfn, en í Austur-Asíu eru 

um 53% fæðingarstofnana barnvænar, 24% í Suður-Asíu og 22% í Ameríku 

(UNICEF, 2004).  

Svíþjóð er eitt þeirra landa sem unnið hefur að eflingu brjóstagjafar á grundvelli 

stefnunnar um barnvænt sjúkrahús og náð góðum árangri. Árið 1993 var stefnan 

kynnt í Svíþjóð og áhersla lögð á að bæta starfsvenjur á fæðingarstofnunum og 

efla þekkingu starfsfólks og mæðra á brjóstagjöf. Fjórum árum seinna höfðu 65 

fæðingardeildir náð því markmiði að vera viðurkenndar sem barnvæn sjúkrahús. 

Á sama tíma hafði tíðni brjóstagjafar í Svíþjóð hjá sex mánaða börnum aukist frá 

því að vera 50% uppí 73%, sem má telja góðan árangur (Hofvander, 2005). 

Brjóstagjöf í Tromsö í Noregi jókst eftir að stefnan um barnvænt sjúkrahús var 

innleidd. Skoðaðar voru skrár yfir 653 börn sem fædd voru árið 1992 og 721 

barn fætt árið 1997. Hlutfall þeirra barna sem höfð voru á brjósti við þriggja, 

sex, níu og tólf mánaða aldur jókst á þessu tímabili. Brjóstagjöf við þriggja 

mánaða aldur jókst úr 79% í 90%, við sex mánaða aldur úr 57% í 74%, við níu 

mánaða aldur úr 35% í 56% og við tólf mánaða aldur úr 11% í 19% 

(Andreassen, Bale, Kaaresen og Dahl, 2001). 
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Í Skotlandi var gerð rannsókn til að kanna áhrif stefnunnar um barnvænt 

sjúkrahús á tíðni brjóstagjafar. Skoðuð var tíðni brjóstagjafar hjá rúmlega 445 

þúsund vikugömlum börnum sem fæðst höfðu á árunum 1995 til 2000. 

Niðurstöður sýndu að börn sem fæddust á barnvænum sjúkrahúsum voru 28% 

líklegri til að vera á brjósti við sjö daga aldur, en börn sem fæddust á 

sjúkrahúsum sem voru ekki barnvæn ( Broadfoot, Britten, Tappin og 

MacKenzie, 2005). 

Tyrknesk heilbrigðisyfirvöld hafa frá árinu 1991 unnið að því í samvinnu við 

UNICEF að gera sjúkrahús í landinu barnvæn. Samkvæmt skýrslu frá 

tyrkneskum heilbrigðisyfirvöldum árið 2003 verða um 73% fæðinga í landinu á 

barnvænum sjúkrahúsum. Gerð var rannsókn á tíðni brjóstagjafar hjá konum sem 

fæddu á háskólasjúkrahúsinu í Gazi, fyrir og eftir að sjúkrahúsið fékk 

viðurkenninguna barnvænt sjúkrahús í maí 2002. Í úrtökunum voru 258 börn 

sem fæddust á tímabilinu nóvember 2001 til febrúar 2002, áður en sjúkrahúsið 

fékk viðurkenningu sem barnvænt sjúkrahús, og 297 börn sem fæddust á 

tímabilinu nóvember 2002 til febrúar 2003, sex mánuðum eftir að sjúkrahúsið 

varð barnvænt. Öllum börnunum var fylgt eftir þegar þau voru 15 daga gömul og 

þegar þau voru tveggja, fjögurra, sex, níu, tólf, átján og tuttugu og fjögurra 

mánaða gömul. Aflað var upplýsinga um mataræði barnanna og einnig var aflað 

upplýsinga um aldur, menntun, atvinnu og barnafjölda mæðranna. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru að tíðni brjóstagjafar jókst hjá börnum sem fæddust eftir 

að sjúkrahúsið varð barnvænt og við fjögurra mánaða aldur jókst hún úr 45,6% í 

53,7%. Þættir sem höfðu jákvæð áhrif á lengd brjóstagjafar voru hærri aldur 

mæðra, aukinn barnafjöldi, að lengd meðgöngu væri meiri en 37 vikur og að 

móðirin hefði atvinnu (Duyan Camurdan, Özkan, Yuksel, Pasli, Sahin og 

Beyazova, 2007). 

Í mörgum löndum hefur reynst erfitt að ná því markmiði að fylgja öllum tíu 

þrepum vel heppnaðrar brjóstagjafar. Í Svíþjóð var aðallega erfiðleikum bundið 

að fylgja þrepi sex, um að gefa nýfæddum börnum ekki aðra fæðu eða vökva en 
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brjóstamjólk nema að heilsufarsleg rök lægju þar að baki (Hofvander, 2005). Hér 

á Íslandi hefur engin fæðingastofnun verið skilgreind sem barnvænt sjúkrahús. 

Ljósmæður hafa síðustu ár leitast við að starfa í anda stefnunnar um barnvænt 

sjúkrahús, en ljóst er að skipulag heilbrigðisþjónustu er í eðli sínu íhaldssamt og 

rótgrónum hugmyndum og vinnulagi er erfitt að breyta. Við eigum líkt og Svíar 

erfitt með að fylgja þrepi sex og gefum ungabörnum gjarnan þurrmjólkurábót í 

sængurlegunni. Í ljósi reynslu annarra þjóða af jákvæðum áhrifum innleiðingar 

stefnunnar um barnvænt sjúkrahús á tíðni og lengd brjóstagjafar er þó orðið 

tímabært að íslenskar heilbrigðisstofnanir vinni markvisst að því að fá 

viðurkenningu fyrir að vera barnvæn. 

Dvöl kvenna á sjúkrahúsi eftir barnsburð hefur á síðustu árum verið að styttast. Í 

Svíþjóð fara um 50% kvenna heim á tveim fyrstu sólarhringunum eftir 

barnsburð, sem þýðir að fræðsla um brjóstagjöf fer nú í auknum mæli fram fyrir 

utan sjúkrahúsanna (Hofvander, 2005). Hér á landi fara 65% mæðra heim innan 

24 klukkustunda eftir fæðingu og ljósmæður sem sinna heimaþjónustu fræða þær 

um brjóstagjöf eftir komuna heim (Landspítalinn, 2008). Haustið 2008 var tekið 

upp það nýmæli á Landspítalanum að bjóða konum sem fæða börn sín með 

valkeisaraskurði að fara  heim innan 48 klukkustunda frá aðgerð ef heilsa leyfir 

og njóta heimaþjónustu ljósmæðra. 

Mikilvægi brjóstagjafar fyrir mæður 

Brjóstagjöf er mikilvæg bæði fyrir mæður og ungabörn. Mæður hafa börn sín á 

brjósti vegna þess að þær trúa því að þær séu að gera það sem er best fyrir barnið 

(Enkin, Keirse, Neilson, Crowther, Duley, Hodnett og Hofmeyer, 2000). 

Brjóstagjöf hefur marga kosti fyrir mæður og stuðlar að jákvæðu 

tilfinningasambandi móður og barns. Í þessum kafla og síðar vitna ég í 

kennslubókina ,,Breastfeeding, a guide for medical profession“ sem fjallar um 

brjóstagjöf á fræðilegan hátt og byggir á nýjustu rannsóknum á þessu sviði og er 

gjarnan notuð sem alfræðibók um brjóstagjöf. 
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Samband móður og barns á brjósti er talið vera nánasta samband sem til er. Að 

halda barni við brjóst sér er talin vera jafnvel sterkari tilfinningaleg reynsla en að 

ganga með barn (Lawrence og Lawrence, 1999). Í rannsókn sem gerð var á 

reynslu kvenna af brjóstagjöf lýstu sumar konur brjóstagjöfinni sem einstakri 

tifinningalegri reynslu og staðfestingu á mikilvægi móðurhlutverksins (Schmied 

og Barclay, 1999). Brjóstagjöf stuðlar að samdrætti legsins eftir fæðingu. Þegar 

barn er lagt á brjóst örvar sog þess losun hormónsins oxytosin frá heiladingli og 

hormónið hefur áhrif á móttaka í leginu sem dregst saman. Við það minnkar 

yfirborð þess svæðis sem fylgjan var áður staðsett á og blæðingarhætta frá legi 

eftir fæðingu minnkar. Brjóstagjöf stuðlar þannig að því að legið dragist saman í 

sína upphaflegu stærð, sem það var í fyrir þungun (Percival, 2000).  

Brjóstagjöf hefur verndandi áhrif gegn streitu. Gerð var samanburðarrannsókn á 

magni streituhormóna í munnvatni hjá konum sem höfðu nýlega haldið á barni 

og hjá konum sem höfðu nýlega gefið brjóst. Konurnar sem höfðu nýlega gefið 

brjóst voru með minna af streituhormónunum í munnvatni eftir streituvekjandi 

atburð, en konurnar í samanburðarhópnum (Heinrichs, Meinlschmidt, Neumann, 

Wagner, Kirschbaum, Ehlert o.fl., 2001). Í yfirlitsgrein sem Elizabeth Sibolboro 

Mezzacappa skrifar árið 2004 í tímaritið ,,Nutrition Reviews“ kemur fram að 

niðurstöður rannsókna sýna að brjóstagjöf hefur verndandi áhrif gegn streitu hjá 

konum með börn á brjósti.  

Brjóstagjöf er einnig fjárhagslega hagkvæmari en pelagjöf, ekki þarf að kaupa 

þurrmjólk og pela. Hún er einnig vinnusparandi, ekki þarf að eyða tíma í að 

blanda þurrmjólk og hita, þvo pela og túttur. Brjóstamjólkin er ávallt til reiðu, 

rétt næringaefnasamsetning, rétt hitastig, fullkomin fæða fyrir ungabarnið 

(Biancuzzo, 1999). Brjóstagjöf hefur einnig verjandi áhrif gegn þungun, sé 

barnið haft eingöngu á brjósti (Lawrence og Lawrence, 1999). Konur sem hafa 

börn sín á brjósti eru fljótari að ná fyrra líkamlegu formi eftir barnsburð og þeim 

er síður hætt við offitu, krabbameini og beinþynningu seinna á ævinni (Jevitt, 
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Hernandez og Groer, 2007). Fræða þarf mæður um að brjóstagjöf sé holl bæði 

fyrir þær sjálfar og barnið. 

Mikilvægi brjóstagjafar fyrir ungabörn 

Brjóstamjólk er meira en góð næring, hún er sérsniðin að næringarþörfum 

ungabarnsins, alveg eins og mjólk annarra dýra hentar afkvæmum þeirra. Fyrsta 

mjólkin, broddmjólkin, er þykk og gul á litinn, hún stuðlar að eðlilegri 

þarmaflóru og auðveldar losun fósturhægða hjá ungabörnum. Í broddmjólkinni 

eru mótefni gegn bakteríum og vírusum sem eru í fæðingarveginum og nánasta 

umhverfi barnsins eftir fæðingu. Brjóstamjólkin hefur jákvæð áhrif á vöxt heila 

og taugakerfis barnsins. Á fyrsta æviári þess stækkar heilinn um meira en 

helming, þyngist úr 350 í 1100 gr. Börn sem eru á brjósti eru með hærra 

kólesteról í blóði en börn sem eru á þurrmjólk. Samkvæmt dýratilraunum hefur 

hátt kólesteról í fæðu ungviðis verndandi áhrif gegn háu kólesteróli í blóði síðar 

á ævinni. Í brjóstamjólkinni eru hvít blóðkorn og mótefni gegn mörgum 

algengum sjúkdómum. Immúnoglobulin gerð A (IgA) er í miklu magni í 

broddmjólkinni og verndar meltingarveg barna fyrir ýmsum bakteríum og 

vírusum. Vörn brjóstagjafar gegn magakveisum og niðurgangspestum er vel 

þekkt og sýnt hefur verið fram á að brjóstagjöf barna í þróunarríkjum dregur úr 

ungbarnadauða. Brjóstagjöf er talin verja börn gegn sýkingum í öndunarvegi, 

sérstaklega fyrstu sex mánuði ævi þeirra. Síðast en ekki síst er brjóstamjólk talin 

vera öflug vörn gegn ofnæmi og astma. Hægt er að minnka stórlega líkur á að 

barn fái ættgengan astma og ofnæmi með því að hafa það á brjósti fyrstu sex 

mánuðina ( Lawrence og Lawrence, 1999). 

Hópur sérfræðinga las yfir 56 rannsóknir sem birtar voru eftir árið 2001 og 

skoðuðu hvort niðurstöður þeirra styddu það að brjóstagjöf minnkaði líkur á 

astma, exemi og ofnæmi hjá börnum. Niðurstöður þeirra voru á þá leið að 

brjóstagjöf minnkaði hættu á þessum sjúkdómum og að áhrifin voru meiri hjá 

börnum sem voru í hættu á að fá astma, exem eða ofnæmi vegna fjölskyldusögu 
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um þessa sjúkdóma. Niðurstöðurnar sýndu að brjóstagjöf í a.m.k. fjóra mánuði 

hefði verndandi áhrif gegn astma, exemi og ofnæmi hjá börnum. Talið er að 

áhrifin vari a.m.k. fyrsta æviár barnsins (van Odijk, Kull, Borres, Brandtzaeg, 

Edberg, Hanson o.fl., 2003).  

Brjóstagjöf er einnig talin hafa verndandi áhrif gegn offitu. Samkvæmt rannsókn 

sem gerð var í Hollandi voru börn sem höfð voru á brjósti í meira en 16 vikur í 

minni hættu á að vera í yfirþyngd við sjö ára aldur. Rannsóknin náði til 1961 

barns sem var fylgt eftir frá fæðingu til sjö ára aldurs (Scholtens, Gehring, 

Brunekreef, Smit, de Jongste, Kerkhof o.fl., 2007). 

Niðurstöður rannsóknar sem gerð var í Hvíta-Rússlandi á árunum 1996 til 2005 

benda til þess að brjóstagjöf hafi jákvæð áhrif á vitrænan þroska barna. Könnuð 

var lestrar og skriftarkunnátta 13.889 sex ára barna, einnig var lagt fyrir þau 

greindarpróf. Börn sem höfðu verið lengur á fullri brjóstagjöf en í þrjá mánuði 

sýndu betri lestrar- og skriftarkunnáttu og mældust með hærri greindarvísitölu en 

börn er höfðu verið skemur á brjósti (Kramer, Aboud, Mironova, Vanilovich, 

Platt, Matush o.fl., 2008). Af framansögðu er ljóst að ávinningur barna af 

brjóstamjólkurgjöf er umtalsverður og því er mikilvægt að heilbrigðisstarfsmenn 

geri það sem í þeirra valdi stendur til að styðja við brjóstagjöf. 

Lífeðlisfræði brjóstagjafar 

Í brjóstum kvenna eru mjólkurkirtlar umvafðir fitu og bandvef. Í brjóstunum er 

einnig net æða, sogæða og tauga. Frá mjólkurkirtlunum liggja mjólkurgangar til 

geirvartanna. Snemma á meðgöngu byrja brjóstin að búa sig undir brjóstagjöf, 

hormónin prógesteron og estrogen stuðla að auknum þroska mjólkurkirtlanna. 

Geirvartan stækkar og verður meira áberandi, brjóstin stækka og verða 

viðkvæmari. Á sextándu viku meðgöngu hefst mjólkurmyndunin, brjóstin byrja 

að framleiða broddmjólkina vegna áhrifa frá laktogen-hormónum (Rhodes 

Alden, 2007). Eftir fæðingu barns minnkar magn hormónanna prógesterons og 

estrogens í blóði móður og við það örvast framleiðsla og losun hormónsins 
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prólaktíns frá afturhluta heiladinguls. Á meðgöngu er hlutverk prólaktíns að 

undirbúa brjóstin til að framleiða mjólk, eftir fæðingu örvar hormónið 

framleiðslu og losun mjólkur við brjóstagjöf. Magn hormónsins prólaktín í blóði 

er hæst fyrstu tíu dagana eftir fæðingu barns, minnkar síðan með tímanum en 

helst nægjanlega hátt meðan konan er með barnið á brjósti. Sog barnsins örvar 

framleiðslu prólaktíns og stuðlar að mjólkurmyndun. Mjólkurmyndun er einnig 

háð því að barnið drekki mjólk úr brjóstinu, því meira sem barnið drekkur, því 

meira framleiðir brjóstið svo að jafnvægi verður milli eftirspurnar og framboðs 

mjólkur (Lawrence og Lawrence, 1999). 

Hormónið oxytosin er einnig nauðsynlegt til að brjóstagjöf geti átt sér stað. 

Þegar barnið sýgur geirvörtur móður sinnar hvetur undirstúka heilans afturhluta 

heiladinguls til að framleiða hormónið oxytosin. Hormónið hvetur mjólkur-

losunarviðbragðið og mjólkin fer frá mjólkurkirtlunum til geirvartanna. 

Hormónið oxytosin gegnir einnig mikilvægu hlutverki við að örva samdrátt 

legsins eftir fæðingu barns. Mæður finna gjarnan fyrir samdráttarverkjum í legi 

samfara brjóstagjöf, sérstaklega á fyrstu þremur til fimm dögum eftir fæðingu 

barns (Rhodes Alden, 2007).   

Streita, verkir og þreyta geta hamlað losun oxytosins frá afturhluta heiladinguls 

og komið í veg fyrir eðlilegt mjólkurlosunarviðbragð við brjóstagjöf. Mikilvægt 

er að grennslast fyrir um hvað veldur streitu hjá móðurinni og gefa henni 

tækifæri til að segja frá vanlíðan sinni. Verkjalyf og að tryggja móður nægan 

svefn, getur einnig stuðlað að bættri líðan móður og haft jákvæð áhrif á 

brjóstagjöfina (Lawrence og Lawrence, 1999). 

Flatar og innfallnar geirvörtur 

Gerð og lögun brjósta hefur ekki áhrif á getu þeirra til að framleiða mjólk. Konur 

með lítil brjóst geta mjólkað jafn vel og brjóstastórar konur sé brjóstkirtilvefur til 

staðar. En gerð og lögun geirvartanna getur haft áhrif á hversu vel móðurinni 

gengur að leggja barn sitt á brjóst. Barn sem er lagt á brjóst með flatri eða 
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innfallinni geirvörtu reynir að finna geirvörtuna, það hreyfir höfuðið hvað eftir 

annað í átt að brjóstinu með galopinn munninn en finnur ekki geirvörtuna. Sum 

börn verða reið og orga, en önnur gefast upp og sofna. Flatar og innfallnar 

geirvörtur geta leitt til þess að barnið á erfitt með að ná nógu miklu af 

brjóstvefnum uppí sig við brjóstagjöf. Við slíkar aðstæður finna mæður gjarnan 

fyrir verkjum í geirvörtum við brjóstagjöf vegna þess að barnið klemmir 

brjóstvefinn. Húðin á geirvörtunum er í flestum tilvikum mjög teygjanleg og 

geirvörturnar þrefalda lengd sína á meðan á brjóstagjöf stendur. Þegar geirvörtur 

eru flatar eða innfallnar getur ástæðan verið að bandvefsstrengur heldur 

geirvörtunum föstum, svo þær ná ekki að koma nógu vel út við brjóstagjöf. 

Tímabundinn bjúgur í geirvörtum við upphaf brjóstagjafar getur einnig minnkað 

teygjanleika þeirra og valdið barninu erfiðleikum við að ná taki á brjóstinu 

(Wilson-Clay og Hoover, 2002). 

Ýmis ráð hafa í gegnum tíðina verið notuð í þeim tilgangi að auðvelda 

brjóstagjöf hjá konum með flatar og innfallnar geirvörtur. Um tíma var konum 

ráðlagt að gera svokallaðar Hoffmans-æfingar á meðgöngu. Tilgangur þeirra var 

að teygja á bandvefnum sem heldur geirvörtunum inni. Húðin var teygð og 

toguð eftir kúnstarinnar reglum. Nú er ekki talið ráðlegt að beita þessari aðferð, 

því að mikið áreiti á geirvörtur á meðgöngu getur komið af stað fæðingu fyrir 

tímann. Kraftmikil börn geta í sumum tilvikum náð að sjúga flatar eða innfallnar 

geirvörturnar út við brjóstagjöf. Sé það ekki mögulegt er ráðlagt að nota 

mjaltavél til að móta geirvörtuna fyrir gjöf. Mælt er með að nota rafdrifna 

brjóstapumpu í fimm mínútur áður en barnið er lagt á brjóstið. Þessi aðferð hefur 

í mörgum tilvikum reynst árangursrík. Sé bjúgur í geirvörtunum gefst vel að 

leggja kalda bakstra á geirvörtur rétt fyrir gjöf og handmjólka síðan brjóstið til 

að móta geirvörtuna fyrir gjöf. Um tíma var konum ráðlagt að nota sprautur sem 

skorið hafði verið framan af og stimplinum snúið öfugt í  til að toga fram 

geirvörtur fyrir brjóstagjöf. Ekki er lengur mælt með þessari aðferð þar sem hún 

getur valdið skaða á brjóstvefnum (Lawrence og Lawrence, 1999). Vörtuhlífar, 
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stundum nefndar mexikanahattar, eru í sumum tilvikum notaðar af konum með 

flatar eða innfallnar geirvörtur. Mikilvægt er að velja rétta stærð af vörtuhlíf og 

reyna að ná geirvörtunni fram í hlífina við brjóstagjöf. Samhliða notkun á 

vörtuhlíf þarf gjarnan að nota mjaltavél til að brjóstin fái næga örvun til að 

framleiða mjólk. Vörtuhlífin auðveldar barninu að finna geirvörtuna og ná 

brjóstinu uppí sig. Takist ekki að koma barninu á brjóst getur móðirin valið þann 

kost að mjólka sig og gefa barninu brjóstamjólk með pela. Það er alltaf 

ávinningur af því að barnið fái brjóstamjólk þótt ekki takist að koma því á brjóst 

(Wilson-Clay og Hoover, 2002).  

Verkir í geirvörtum og orsakir þeirra 

Verkir í geirvörtum við brjóstagjöf eru afar algengir, þar sem 33-96% kvenna 

segjast upplifa þá (Lavergne, 1997). Samkvæmt yfirlitsgrein Morland-Schulz og 

Hill (2005) virðast verkirnir vera verstir á þriðja degi eftir fæðingu, fara 

minnkandi frá og með sjöunda degi og geta varað í allt að sex vikur eftir 

fæðingu. Morland-Schulz og Hill (2005) gerðu kerfisbundna skoðun á átján 

rannsóknum sem birtar höfðu verið á árunum 1983 til 2004 og fjölluðu um 

fyrirbyggingu og meðferð á verkjum í geirvörtum hjá mjólkandi mæðrum. 

Rannsóknirnar sýndu að ýmis atriði geta stuðlað að verkjum í geirvörtum við 

brjóstagjöf, má þar nefna að barnið tekur brjóst ekki rétt, flatar eða innfallnar 

geirvörtur, stálmi og að barnið er tekið óvarlega af brjósti. Samkvæmt 

rannsóknunum reyndist fræðsla um rétta brjóstagjafatækni vera öflugasta 

forvörnin gegn verkjum í geirvörtum við brjóstagjöf. 

Þekkt hefur verið allt frá árinu 1945 að algengasta orsök þess að konur fá verki í 

geirvörtur við brjóstagjöf er að barnið tekur of lítið af brjóstvefnum uppí sig 

þegar það er lagt á brjóst og óeðlilegt álag verður á geirvörtur sem stuðlar að 

sáramyndun (Gunther, 1945). Mikilvægt er að greina slíkt og leiðrétta til að 

komast fyrir vandamálið. Gunther (1945) gerði rannsókn á orsökum sárra 

geirvarta, í úrtakinu voru 114 konur. Hann komst að því að mikilvægast væri að 
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börn tækju brjóstið rétt, til að minnka líkur á sárum geirvörtum. Áður hafði verið 

talið að aðalorsakir sárra geirvarta hjá mjólkandi mæðrum væru núningur og að 

börnin bitu mæður sínar þegar þau voru lögð á brjóst. Síðari tíma rannsakendur 

vitna gjarnan í rannsókn Gunthers og virðist mér hún vera tímamótarannsókn í 

brjóstagjafafræðum. Niðurstöður hans eru enn í fullu gildi nú rúmlega sextíu 

árum síðar.  

Algengasta orsök þess að mæður hætta með börn sín á brjósti er að þær telja sig 

ekki mjólka nóg fyrir barnið. Verkir í geirvörtum við brjóstagjöf er önnur 

algengasta ástæða þess að konur hætta snemma með börn sín á brjósti (Dodd og 

Chalmers, 2003). Það er því ljóst að fyrirbygging og meðferð verkja í 

geirvörtum við brjóstagjöf er mikilvæg til að stuðla að lengri brjóstagjöf hjá 

mæðrum. Minnka má líkur á verkjum í geirvörtum við brjóstagjöf með því að 

kenna mæðrum rétta tækni við að leggja börn sín á brjóst (Pugh o.fl., 1996). 

Upphaf vandans má oft rekja til þess að barnið er ekki lagt rétt á brjóst. Fjallað 

verður nánar um rétta tækni við brjóstagjöf síðar í þessum kafla en fyrst verður 

greint nánar frá orsökum og einkennum verkja í geirvörtum við brjóstagjöf og  

viðeigandi meðferð.  

• Algeng ástæða fyrir verkjum í geirvörtum við brjóstagjöf eru áverkar 

sem koma fram sem roði, þroti, bólga, fleiður, skrámur, blöðrur, 

sprungur eða sár. Áverkarnir og verkirnir geta leitt til þess að konur 

hætti brjóstagjöf fyrr en þær höfðu ætlað sér (Gunther, 1945; Dodd og 

Chalmers, 2003; Lavergne, 1997; Ziemer, Cooper og Pigeon, 1995). 

Algengasta orsök áverka á geirvörtu er að barnið tekur of lítið af 

brjóstvefnum uppí sig, sem leiðir til núnings eða togs, sem endað getur 

með sáramyndun (Gunther, 1945). Með því að skoða lögun geirvörtu 

strax eftir að barn hefur verið tekið af brjósti er hægt að greina hvort 

barnið hefur tekið brjóstið rétt eða rangt. Sé vörtubroddurinn jafn 

rúnaður allan hringinn hefur barnið tekið brjóstið rétt. Sé 

vörtubroddurinn skakkur, líkt og gómlaga snuð eða varalitur, hefur 
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barnið tekið brjóstið vitlaust (Wilson-Clay og Hoover, 2002). Sé 

geirvartan skökk í munni barns kemur gjarnan klemmufar þvert yfir 

vörtubroddinn, sem getur þróast yfir í sár sé ekkert að gert. Tungllaga 

far á mörkum geirvörtu og vörtubaugs getur verið vísbending um að tog 

sé á geirvörtuna við brjóstagjöf. Að kenna móður að leggja barn sitt rétt 

á brjóst er nauðsynleg forsenda þess að áverkar á geirvörtum nái að 

gróa. 

• Sýkingar geta valdið verkjum. Algengasta bakterían sem veldur 

sýkingum í geirvörtum er ,,Staphylococcus aureus“ bakterían, hún getur 

einnig valdið sýkingu í brjóstvefnum og graftarkýlamyndun. Sýking er 

greind með því að tekið er strok af geirvörtunni sem sent er í ræktun. 

Sýking er síðan meðhöndluð með sýklalyfjum, oftast með pensillíni. 

Konan heldur brjóstagjöf áfram á meðan á meðferð stendur. Góður 

handþvottur og að þvo geirvörturnar með vatni fyrir gjöf getur hindrað 

útbreiðslu sýkingarinnar (Tait, 2000). Fyrirbygging og meðferð á sárum 

geirvörtum minnka líkur á að konur með börn á brjósti fái sýkingu í 

brjóstvefinn (Amir, Forester, Lumley og McLachan, 2007).  

• Sveppasýking af völdum ,,Candida albicans“ getur valdið verkjum í 

geirvörtum við brjóstagjöf. Konur lýsa verknum sem brennandi eða sem 

stingjum sem leiða inn í brjóstið (Neifert, 2004). Húðin á geirvörtunum 

er viðkvæm, rauð, glansandi og þrútin. Sveppasýking er meðhöndluð 

með sveppaeyðandi lyfi, Daktcort-kremi sem borið er á geirvörtur eftir 

gjöf. Munnur barnsins er samhliða meðhöndlaður með sveppaeyðandi 

mixtúru sem heitir Mycostatin. Hreinlæti er mikilvægt til að hindra að 

sýkingin taki sig upp aftur og koma í veg fyrir krosssmit milli móður og 

barns. Í sumum tilvikum dugir meðferð með kremi ekki og þá fær konan 

sveppaeyðandi lyf sem heitir Diflucan til inntöku (Wiener, 2006). Helstu 

orsakir sveppasýkinga eru sýklalyfjanotkun, steranotkun, sykursýki, 

ónæmisbæling, áverkar á geirvörtum og plasthúðaðir brjóstapúðar sem 
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halda raka að geirvörtunum. Sveppasýkingar annars staðar á líkamanum 

geta einnig borist til brjóstanna (Mass, 2004).  

• Sambland af sveppa- og bakteríusýkingu í geirvörtum getur verið orsök 

langvinnra verkja í geirvörtum. Þessar konur þurfa að vera á sýklalyfjum 

og sveppaeyðandi lyfjum samtímis í allt að sex vikur (Eglash, Plane og 

Mundt, 2005). 

• Tunguhaft getur stuðlað að verkjum í geirvörtum við brjóstagjöf. Tunga 

barnsins verður hjartalaga og nær ekki nógu langt undir geirvörtu móður 

við brjóstgjöf. Barnið tekur of lítið af brjóstvefnum uppí sig, núningur 

eða tog myndast sem eykur hættu á sáramyndun. Meðferð felst í því að 

klippa á tunguhaftið, þá losnar um tunguna og barnið nær að taka meira 

af brjóstvefnum uppí sig og mjólka brjóstið án núnings eða togs. 

Meðferðin er talin árangursrík og hættulaus (Dollberg, Botzer, Grunis og 

Mimouni, 2006). Tunguhaft kemur eins og fyrr segir í veg fyrir að 

barnið nái að taka nóg af brjóstvefnum uppí sig við brjóstagjöf. Það 

hefur þau áhrif að brjóstið fær ekki næga örvun af sogi barnsins, 

mjólkurframleiðslan fullnægir ekki þörfum barnsins og hver gjöf getur 

orðið langdregin. Þetta getur leitt til þess að brjóstagjöf sé hætt fyrr en 

ástæða er til. Að klippa á tunguhaft er árangursrík aðferð til að leysa 

þetta vandamál. Ekki er þörf á að nota deyfingu, blæðing er engin eða 

óveruleg og börnin virðast ekki finna fyrir sársauka, sofa jafnvel þegar 

klippt er á tunguhaftið (Wallace og Clarke, 2006). 

• Exem á geirvörtum og vörtubaugi er stundum ástæða verkja við 

brjóstagjöf. Um helmingur kvenna sem fær exem á geirvörtur á 

brjóstagjafatímanum hefur sögu um exem annars staðar á líkamanum. 

Exemið er oftast á vörtubaugnum, sem er þurr og hreistraður. Kláði, 

sviði og verkir valda konunni óþægindum við brjóstagjöf. Meðferð er 

veitt með sterakreminu Hydrocortisol, sem borið er á exemsvæðið eftir 

brjóstagjöf. Konan þarf að þvo kremið vel af geirvörtunum fyrir 
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brjóstagjöf. Brjóstagjöf er haldið áfram meðan á meðferð stendur 

(Barankin og Gross, 2004). 

• Raynaud´s syndrómi er lýst sem mjög sárum verkjum í geirvörtum við 

brjóstagjöf. Vörtutoppurinn verður hvítur á lit vegna æðasamdrátta sem 

leiðir til skerts blóðflæðis til vörtutoppsins. Verkjunum er lýst sem 

brennandi sársauka við brjóstagjöf. Þegar tilfelli eru væg nægir að setja 

heita bakstra á brjóstið fyrir gjöf, en lyfjameðferð með æðaútvíkkandi 

lyfjum, svo sem Nifedipine, vinnur á þessum kvilla (Anderson, Held og 

Wright, 2004). 

Mikilvægt er að greina hvað veldur verkjum í geirvörtum við brjóstgjöf til að 

tryggja að meðferð sé við hæfi. Brjóstagjafaráðgjafar og ljósmæður sem starfa 

við umönnun mjólkandi mæðra geta greint vandann og ákveðið viðeigandi 

meðferð í samráði við lækna sé þörf á lyfjameðferð. 

Verkjamat og verkjaupplifun 

Erfitt er að meta verki sé þeim lýst með orðum og þess vegna hafa verið þróuð 

mælitæki sem auðvelda okkur að meta verki á hlutlægan hátt. Algengt er að nota 

númeraskalann frá 0-10 (Visual Analogue Scale), þar sem 0 merkir enga verki 

og 10 merkir verstu mögulegu verki, við mat og skráningu á verkjum (Buchko, 

Pugh, Bishop, Cochran, Smith og Lerew, 1993; Duffy, Percival og Kershaw, 

1997; Pugh, Buchko, Bishop, Cochran, Smith og Lerew, 1996). Verkjaskalinn er 

viðurkenndur sem réttmætt og áreiðanlegt tæki í vísindarannsóknum (Duffy 

o.fl.,1997). Réttmæti vísar til þess að mælitækið mælir það sem verið er að 

mæla. Áreiðanleiki þýðir að endurteknar mælingar á sama hlutnum gefa svipaða 

niðurstöðu (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Stundum er talað um sárar geirvörtur 

og er þá áverkinn flokkaður eftir útliti geirvarta: roði, þroti, bólga, fleiður, 

skrámur, blöðrur, sprungur eða sár (Ziemer o.fl., 1995). Ekki er algilt að 

samband sé á milli styrks verkjar og alvarleika áverka á geirvörtu (Lavergne, 

1997). 
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Verkjaupplifun og viðbrögð við verkjum eru einstaklingsbundin. Sumar konur 

halda áfram brjóstagjöf þrátt fyrir slæma verki, á meðan aðrar konur með vægari 

verki geta ekki hugsað sér að leggja börn sín á brjóst. Verkir geta einnig komið í 

veg fyrir eðlilega mjólkurlosun úr brjóstum, með því að hindra oxytosin-losun 

frá heiladingli, en hormónið hvetur að öllu jöfnu mjólkurlosun. Verkir eru 

viðvörunarkerfi líkamans til að koma í veg fyrir frekari skaða (Woolridge, 

1986a). 

Margir þættir hafa áhrif á verkjaupplifun s.s. persónuleiki, fyrri reynsla af 

verkjum, stuðningur fjölskyldu og kvíði (Ohel, Walfisch, Shitenberg, Sheiner og 

Hallak, 2007). Einstaklingar með slæma verkjasögu hafa tilhneigingu til að hafa 

lægri verkjaþröskuld en aðrir (Rollman, Abdel-Shaheed, Gillespie og Jones, 

2004). Viðbrögð við verkjum virðast að einhverju leyti vera lærð viðbrögð. 

Einstaklingur í fjölskyldu sem sýnir sterk viðbrögð við verkjum virðist vera 

fyrirmynd annarra í fjölskyldunni hvað varðar verkjaviðbrögð (Koutantji, Pearce 

og Oakley, 1998). Tengsl virðast vera á milli kvíða og verkjaupplifunar. Kvíðnir 

einstaklingar virðast upplifa verki sterkar en ókvíðnir einstaklingar (Carr, 

Thomas og Wilson-Barnet, 2004). Konur sem búa við erfiðar félagslegar 

aðstæður eru líklegri til að hafa verki og upplifa verki sem slæma en betur 

stæðar kynsystur þeirra (Jablonska, Soares og Sundin, 2006). Ljóst er að 

verkjaupplifun er mjög einstaklingsbundin og að taka verður tillit til margra 

þátta við mat á verkjum og verkjameðferð. 

Að leggja barn rétt á brjóst 

Eins og fyrr segir er helsta ástæða þess að konur fá verki í geirvörtur við 

brjóstagjöf sú að barnið tekur brjóstið ekki rétt uppí munninn. Mikilvægasta 

forvörnin gegn verkjum í geirvörtum við brjóstagjöf og sárum geirvörtum er að 

kenna mæðrum að leggja börn sín rétt á brjóst. En hugtakið rétt 

brjóstagjafatækni er skilgreint sem árangursrík aðferð við að leggja barn á brjóst 

(Pugh o.fl., 1996). Með því er átt við að tunga barnsins nái með mjúkum 
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bylgjuhreyfingum að þrýsta mjólk úr safngöngum brjóstsins aftur í kok og 

barnið kyngi (Woolridge, 1986b). Woolridge (1986b) tók myndir með 

röntgentækni af börnum á brjósti, sem sýndu hvernig mjólkin berst með 

bylgjuhreyfingum tungunnar frá safngöngum sem liggja undir vörtubaug í brjósti 

móðurinnar og ofan í kok barnsins sem kyngir mjólkinni (mynd 1). 

Röntgenmyndirnar juku mjög skilning manna á brjóstagjöf og teikningar 

byggðar á þeim eru í fjöldamörgum kennslubókum og tímaritsgreinum um 

brjóstagjöf. Réttri brjóstagjafatækni er lýst í rannsókn Pugh o.fl. (1996), en þar 

var konum kennt að leggja börn sín á brjóst á eftirfarandi hátt: 

 

 

1. Handmjólka fram nokkra dropa af broddi til að koma losunarviðbragði 

af stað, stinna geirvörtuna og auðvelda barni að ná taki á geirvörtunni.  

2. Styðja við brjóstið með C-gripi, og beina geirvörtunni að nefbroddi eða 

efri vör barnsins (mynd 2). 

3. Þrýsta barni að brjósti þegar það hefur opnað munninn upp á gátt. Þá 

nær barnið að grípa geirvörtuna og stóran hluta vörtubaugsins með 

munninum.  

4. Barn skal liggja í kjöltu móður þannig að magi þess snúi að maga 

móður, svo snúningur komi ekki á háls barnsins við brjóstagjöf. 

  

Mynd 2 Rétt staða barns 
við brjóst (Page, 2000) 

Mynd 1 Sog og kynging 
(Woolridge, 1986b) 
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5. Styðja skal með púða, t.d. gjafapúða, við barn og handleggi móður. 

Stuðningur minnkar álag á handleggi og axlir móður og auðveldar henni 

að halda barninu í réttri hæð á móts við brjóstið. 

6. Rjúfa skal sog barns og leggja það aftur á brjóst ef barnið klemmir 

geirvörtu móður sinnar. Sogið er rofið með því að þrýsta fingri uppí 

munn barnsins. Sé barnið tekið af brjósti án þess að rjúfa sogið fyrst 

getur fylgt því sársauki því að barnið vill ógjarnan sleppa brjóstinu. 

7. Nota a.m.k. tvær brjóstagjafastellingar (kjöltustöðu, öfuga kjöltustöðu, 

fótboltahald eða hliðarlegu móður) til að álag vegna sogs barnsins 

dreifist um brjóstin (Pugh, o.fl., 1996; Mass, 2004) (myndir 3, 4 og 5). 

 

 

Þegar öfug kjöltustaða eða fótboltastaða er notuð skal styðja með hendi fyrir 

aftan axlir barnsins. Með því móti hefur móðirin gott vald á að þrýsta barni sínu 

að brjósti, þegar það opnar munninn uppá gátt. Best er að neðri vör barns snerti 

fyrst vörtubauginn, langt fyrir neðan geirvörtuna og geirvartan falli síðan 

eðlilega inn í munn barnsins. Geirvartan og stór hluti vörtubaugsins er þá í 

munni barnsins. Þá mynda geirvartan og vörtubaugurinn eins konar spenalaga 

form í munni barnsins. Tungan mjólkar þá brjóstið með bylgjuhreyfingum í átt 

  
 

Mynd 3 Hliðarlega  
(Page, 2000) 

Mynd 4 Kjöltustaða 
(Page, 2000) 

Mynd 5 Fótboltahald 
(Page, 2000) 
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að efri gómnum og þrýstir móðurmjólkinni úr safngöngum brjóstsins aftur í kok 

barnsins sem kyngir. Safngangar brjóstsins liggja undir vörtubaugnum og í þá 

streymir mjólkin þegar barnið er á brjósti (Henderson, Stamp og Pincombe, 

2001; Woolridge, 1986a, Woolridge, 1986b). Árangursríkasta leiðin til að 

fyrirbyggja verki í geirvörtum við brjóstagjöf og stuðla að farsælli brjóstagjöf er 

talin sú að kenna konum að leggja börn sín rétt á brjóst þegar við upphaf 

brjóstagjafar (Morland-Schulz og Hill, 2005). Amerískir barnalæknar mæla með 

því að í sængurlegunni fylgist ljósmæður með því hvort barn tekur brjóst rétt og 

hvort brjóstagjöfin sé árangursrík a.m.k. tvisvar á dag (Cadwell, 2007).   

Fyrirbygging verkja og sára á  geirvörtum við brjóstagjöf 

Hugtakið fyrirbygging er skilgreint sem hvert það inngrip sem miðar að því að 

varðveita heilbrigði (Morland-Schulz og Hill, 2005). Árangursríkasta aðferðin til 

að fyrirbyggja verki er sem fyrr segir að kenna móður að leggja barnið rétt á 

brjóst. Mikilvægt er að ljósmóðir eða brjóstagjafaráðgjafi sé til staðar á meðan 

móðirin prófar sig áfram í upphafi brjóstagjafar. Mikilvægt er að 

heilbrigðisstarfsmenn sem kenna brjóstagjöf séu færir í að orða leiðbeiningar 

sínar um brjóstagjafatækni á auðskiljanlegan hátt (Pugh o.fl., 1996). Sérstaklega 

er nauðsynlegt að frumbyrjur fái góða kennslu og hvatningu þegar þær hefja 

brjóstagjöf (Hong, Callister og Schwartz, 2003). Hong o.fl. (2003) gerðu 

eigindlega rannsókn á skynjun frumbyrja á stuðningi hjúkrunarfræðinga við 

brjóstagjöf og þar kom fram að hjúkrunarfræðingar veittu andlegan stuðning og 

fræddu konurnar um brjóstagjöf. Einnig kom fram að stundum veittu 

hjúkrunarfræðingar ófullnægjandi fræðslu og stuðning við brjóstagjöf. Starfsfólk 

sýndi einnig stundum ósveigjanleika í samskiptum við sængurkonur.  

Ýmsar aðferðir hafa verið rannsakaðar í þeim tilgangi að fyrirbyggja að sár 

myndist og konur fái verki í geirvörtum á brjóstagjafatímanum. Verður hér 

greint frá nokkrum þeirra: 
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• Um tíma var konum ráðlagt að nudda geirvörtur með grófu handklæði á 

meðgöngutímanum til að herða vörturnar (Gunther, 1945). Slík meðferð  

er nú ekki ráðlögð þar sem hún getur valdið oxytosin-losun frá 

heiladingli og komið af stað fæðingu fyrir tímann (Morland-Schulz og 

Hill, 2005). 

• Lengi var konum ráðlagt að takmarka tímalengd brjóstagjafar við tíu 

mínútur á hvoru brjósti til að minnka líkur á verkjum í geirvörtum við 

brjóstagjöf (Gunther, 1945). Nú er konum ráðlagt að hafa börn sín á 

brjósti eins lengi og barnið og konan vilja til að brjóstin fái næga örvun 

til mjólkurframleiðslu og barnið fái nægju sína af brjóstamjólk.                          

Með því að leiðrétta rangt grip barnsins á brjósti, má draga verulega úr 

verkjum  sem stafa af sárum geirvörtum (Woolridge, 1986a). 

• Buchko o.fl. (1993) gerðu samanburðarrannsókn á áhrifum þriggja 

meðferða við að fyrirbyggja verki í geirvörtum við brjóstagjöf. 

Meðferðirnar sem notaðar voru í rannsóknarhópunum þrem voru í fyrsta 

lagi að leggja te-bakstra við geirvörtur milli gjafa, í öðru lagi að leggja 

volgar vatnsvættar grisjur á geirvörtur milli gjafa og í þriðja lagi að láta 

brjóstamjólk þorna á geirvörtunum milli gjafa. Samanburðarhópur 

notaði enga meðferð, en fékk sömu fræðslu um brjóstagjöf og konurnar í 

rannsóknarhópnum. Þátttakendum var á tilviljanakenndan hátt skipt í 

fjóra hópa. Rannsakandi ræddi fyrst við konurnar innan 24 klukkustunda 

frá fæðingu barns til að fá upplýst samþykki fyrir þátttöku, veita fræðslu 

um brjóstagjöf og kynna meðferð sem hverri konu hafði verið úthlutað. 

Þátttakendur fengu munnlega og skriflega fræðslu um eftirfarandi þætti: 

1) Nudda brjóst í 60 sekúndur fyrir brjóstagjöf og mjólka fram nokkra 

dropa af broddi til að örva mjólkurlosunarviðbragðið. 2) Styðja við 

brjóstið með C-gripi þegar barnið er lagt á brjóst. 3) Beina geirvörtunni 

uppí barnið þegar það hefur opnað munninn vel. 4) Líkami barnsins snúi 

að móðurinni við brjóstagjöf. 5) Konan noti púða undir barnið og til að 
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styðja undir handlegg sinn meðan á brjóstagjöf stendur. 6) Rjúfa sog 

barnsins og leggja barnið aftur á brjóst finni konan fyrir verkjum við 

upphaf brjóstagjafar. 7) Nota fleiri en eina brjóstagjafastöðu yfir daginn, 

t.d. að liggja við brjóstagjöf og fótboltastöðu. Konum í meðferðar-

hópunum var ráðlagt að nota viðeigandi meðferð að minnsta kosti 

fjórum sinnum yfir daginn. Konurnar mátu sjálfar gagnsemi meðferðar í 

sex daga eftir fæðingu barns með því að svara spurningalistum. Boðið 

var uppá símaráðgjöf brjóstagjafaráðgjafa á rannsóknartímanum. Í ljós 

kom að konurnar sem notuðu volgar vatnsvættar grisjur milli gjafa voru 

ólíklegastar til að fá verki í geirvörtur við brjóstagjöf. Þess ber hins 

vegar að geta að úrtakið í rannsókninni var lítið, aðeins 73 konur, og 

dregur það úr gildi rannsóknarinnar. Höfundar telja að fræðsla sé 

mikilvægasti einstaki þátturinn til að stuðla að brjóstagjöf. 

• Centuori, Burmaz, Ronfani, Fragiacomo, Quintero, Pavan, Davanzo og 

Cattaneo (1999) gerðu rannsókn á Ítalíu á því hvort áhrifaríkt væri að 

nota krem til að fyrirbyggja eða meðhöndla sárar geirvörtur. Þess má 

geta að á Ítalíu eru krem og olíur gjarnan notuð í þessum tilgangi. Alls 

tóku 219 konur þátt í rannsókninni og var þeim skipt af handahófi í tvo 

hópa. 123 konur voru í þeim tilraunahópi sem notaði ekki neina 

meðferð. Í samanburðarhópnum voru 96 konur sem notuðu krem í þeim 

tilgangi að fyrirbyggja eða koma í veg fyrir sárar geirvörtur. 

Niðurstöðurnar voru skýrar, enginn munur var á tíðni sárra geirvarta og 

á lengd brjóstagjafar milli rannsóknarhópanna. Hins vegar kom í ljós að 

notkun snuða og pelatútta á fæðingardeildinni var algengari hjá börnum 

kvenna sem fundu fyrir verkjum í geirvörtum við brjóstagjöf  en hjá 

börnum kvenna sem ekki fundu fyrir verkjum. Að hafa börnin inni hjá 

sér í a.m.k. 20 klukkustundir á sólarhring, leggja þau á brjóst eftir 

þörfum, nota ekki snuð og pela og sleppa mjólkurvigtun  virtist auka 

líkur á að börnin væru á fullri brjóstagjöf við fjögurra mánaða aldur. 
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Höfundar draga þá ályktun að fræðsla og stuðningur, s.s. fræðsla til 

mæðra um hvernig leggja skal barn á brjóst og endurskoðun á 

starfsvenjum á sjúkrahúsinu, séu áhrifameiri en kremnotkun til að 

minnka hættu á sárum geirvörtum. 

• Dodd og Chalmers (2003) báru saman tvær aðferðir til að fyrirbyggja og 

meðhöndla sárar geirvörtur hjá 100 frumbyrjum með börn á brjósti. 

Meðferðirnar fólust í því að bera lanolin-krem á geirvörtur milli gjafa 

eða hafa vatnsgelsumbúðir á geirvörtunum milli gjafa. Rannsóknin var 

gerð í Alabama og Massachusetts USA. Konurnar voru á 

tilviljanakenndan hátt valdar í rannsóknarhópana og skrifuðu undir 

upplýst samþykki fyrir þátttöku sinni. Þátttakendur fengu 

klukkustundarlanga fræðslu um brjóstagjöf og þeim var kennt að leggja 

börnin rétt á brjóst. Konurnar sem notuðu vatnsgelsumbúðirnar fengu 

fræðslu um mikilvægi hreinlætis við meðhöndlun umbúðanna. 

Handþvottur var ráðlagður áður en umbúðir voru handleiknar og 

geirvörtur þvegnar áður en umbúðirnar voru settar á þær, eftir 

brjóstagjöf. Konunum sem notuðu lanolin-krem var einnig ráðlagt að 

þvo hendur sínar áður en þær bæru kremið á geirvörturnar. Þeim var enn 

fremur ráðlagt að láta brjóstamjólk þorna á geirvörtunum áður en þær 

bæru kremið á þær. Konunum var þar að auki ráðlagt að setja 

brjóstahlífar inn í brjóstahaldarana til að varna því að kremið óhreinkaði 

föt þeirra. Á meðan á rannsókni stóð (12 vikur) hringdu rannsakendur 

sex sinnum í þátttakendur og leiðbeindu konunum um bætta 

brjóstagjafatækni ef þær fundu fyrir verkjum í geirvörtum við 

brjóstagjöf. Rannsakendur mátu einnig árangur meðferðar með 

símtölunum. Konunum líkaði mjög vel að hafa vatnsgelsumbúðirnar á 

geirvörtunum milli gjafa, umbúðirnar drógu meira úr verkjum í 

geirvörtum en kremmeðferðin. Hins vegar fengu átta konur sem notuðu 

vatnsgelsumbúðirnar sýkingu í geirvörtur, en sýkinga varð ekki vart hjá 
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konum sem notuðu krem. Rannsakendur mæla því ekki með 

vatnsgelsumbúðum til að fyrirbyggja eða meðhöndla sárar geirvörtur 

aðferðin sé dýr og hætta á sýkingum of mikil. 

• Duffy o.fl.(1997) gerðu rannsókn í Ástralíu og skoðuðu hvort aukin 

fræðsla á meðgöngu um hvernig leggja skal börn á brjóst minnkaði líkur 

sængurkvenna á að fá verki í geirvörtur við brjóstagjöf. Sjötíu konum 

var á tilviljanakenndan hátt skipt í rannsóknar- og samanburðarhóp. 

Allir þátttakendur fengu þá fræðslu sem að jafnaði er í boði á 

sjúkrahúsinu sem rannsóknin var gerð á. Konurnar í rannsóknarhópnum 

fengu að auki klukkustundarlanga sýnikennslu um hvernig leggja skal 

barn á brjóst þegar þær voru gengnar 36 vikur. Í ljós kom að konurnar 

sem fengu meiri fræðslu fundu síður fyrir verkjum í geirvörtum við 

brjóstagjöf en konurnar í samanburðarhópnum á fyrstu fjórum dögunum 

eftir fæðingu barna sinna. Sex vikum eftir fæðingu höfðu fleiri konur 

sem fengu aukafræðslu börn sín á brjósti en konur í 

samanburðarhópnum. Rannsakendur draga þá ályktun af niðurstöðum 

rannsóknarinnar að konur sem fengu aukafræðslu undir lok meðgöngu 

um hvernig leggja skal barn á brjóst hafi verið betur í stakk búnar til að 

leggja börn sín rétt á brjóst eftir fæðinu. Það hafi skilað sér í minni tíðni 

verkja í geirvörtum og minni líkum á sárum geirvörtum á fyrstu fjórum 

dögum brjóstagjafar. En í rannsókn Ziemer o.fl. (1990) kom fram að 

líklegast er að konur finni fyrir verkjum í geirvörtum við upphaf 

brjóstagjafar og að verkirnir séu oft verstir á þriðja degi eftir fæðingu 

barns.  

• Pugh o.fl. (1996) báru saman þrjár aðferðir til að minnka líkur á verkjum 

í geirvörtum við brjóstagjöf hjá 170 frumbyrjum. Rannsóknin var gerð í 

úthverfi borgar á austurströnd Bandaríkjanna. Konunum var á 

tilviljanakenndan hátt skipt í fjóra rannsóknarhópa þ.e. þrjá 

meðferðarhópa og einn samanburðarhóp sem notaði enga meðferð. 
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Meðferðirnar voru að bera lanolin-krem á geirvörtur milli gjafa, að 

leggja volgar vatnsvættar grisjur á geirvörtur milli gjafa og láta 

brjóstamjólk þorna á geirvörtum milli gjafa. Þátttakendur fengu kennslu 

um rétta brjóstagjafatækni, sem er samhljóða fræðslu sem þátttakendur í 

rannsókn Buchko, o.fl.(1993) fengu (sjá bls. 25), enda er hér að hluta til 

um sömu rannsakendur að ræða. Í þessari rannsókn voru þátttakendur 

fleiri og kannaðir voru aðrir þættir. Konum í meðferðarhópunum var 

ráðlagt að nota viðeigandi meðferð a.m.k. fjórum sinnum yfir daginn. 

Konunum var fylgt eftir í sex vikur eftir fæðingu. Árangur meðferða var 

metinn með símtölum á fjórða, sjöunda og fjórtánda degi eftir fæðingu 

barns og þegar barnið var sex vikna. Niðurstöðurnar voru á þann veg að 

engin þessarra aðferða var betri en önnur til að draga úr verkjum í 

geirvörtum við brjóstagjöf eða auka lengd brjóstagjafatímans.  

• Henderson o.fl. (2001) skoðuðu hvort sérstök aukafræðsla hefði áhrif á 

tíðni verkja í geirvörtum við brjóstagjöf hjá 160 frumbyrjum í Ástralíu. 

Konurnar voru á tilviljanakenndan hátt valdar í rannsóknar- og 

samanburðarhóp. Allar konurnar fengu reglubundna fræðslu og 

umönnun á brjóstagjafatímanum. Konurnar í rannsóknarhópnum fengu 

að auki 30 mínútna fræðslu um gerð brjósta, brjóstagjafastellingar, 

hvernig leggja skal barn á brjóst og um hvernig barnið sýgur brjóstið. Í 

ljós kom að konurnar sem fengu meiri fræðslu voru síður líklegar til að 

finna fyrir verkjum í geirvörtum við brjóstagjöf á fyrstu þrem dögum 

brjóstagjafar en konurnar í samanburðarhópnum, eftir þann tíma var 

enginn munur á hópunum tveim.  

• Manizheh, Rashidi, Delazar, Madarek, Kagar, Ghasemzadeh o.fl. (2007) 

gerðu samanburðarrannsókn á áhrifum þess að bera piparmyntuvatn og 

brjóstamjólk á geirvörtur milli gjafa í þeim tilgangi að fyrirbyggja sár á 

geirvörtum við brjóstagjöf. Þátttakendur voru 196 frumbyrjur sem fæddu 

á tímabilinu febrúar til maí árið 1995 á kennslusjúkrahúsi í Tabriz í Íran. 
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Konunum var skipt í tvo hópa með tilviljanavali. Konurnar í 

rannsóknarhópnum fengu fyrirmæli um að leggja bómullarskífur vættar í 

piparmynntuvatni á geirvörturnar eftir hverja brjóstagjöf. Samanburðar-

hópurinn lagði bómullarskífur vættar í brjóstamjólk á geirvörtur milli 

gjafa. Konurnar þvoðu síðan geirvörturnar fyrir hverja gjöf. Niðurstöður 

urðu þær að konur sem notuðu piparmyntuvatn voru í minni áhættu á að 

fá sár á geirvörtur við brjóstagjöf, en konurnar sem notuðu brjóstamjólk. 

Tíðni sárra geirvarta var 9% hjá konunum sem notuðu piparmyntuvatn 

en 27% hjá konunum sem notuðu brjóstamjólk. Konunum var fylgt eftir 

með allt að þrem heimsóknum eða símtölum á fyrstu 14 dögunum eftir 

fæðingu barns og síðan var hringt í allar konurnar sex vikum eftir 

fæðingu barns.  

• Manizheh, Rashidi, Nokhoodchi, Tagavi, Farzadi, Sadaghat o.fl. (2007) 

gerðu, í framhaldi af fyrri rannsókn, samanburðarrannsókn á áhrifum 

þess að nota piparmyntugel, lanolin-krem og krem sem innihélt lyfleysu 

til fyrirbyggingar á sárum geirvörtum. Þátttakendur voru 216 frumbyrjur 

og var þeim tilviljanakennt skipt í þrjá hópa. Konurnar fengu fyrirmæli 

um að nudda gelinu eða kreminu á geirvörtuna og vörtubauginn eftir 

hverja brjóstagjöf. Konurnar þvoðu síðan geirvörturnar fyrir hverja 

brjóstagjöf. Konurnar notuðu meðferðirnar í 14 daga, fylgst var með 

árangri meðferða í allt að fjögur skipti hjá hverri konu á meðan á 

meðferð stóð. Árangur meðferða var að lokum metinn sex vikum eftir að 

þær hófust. Í ljós kom að konur sem notuðu piparmyntukrem voru síður 

líklegar til að fá sárar geirvörtur en konur sem notuðu lanolin-krem eða 

lyfleysu. Höfundar mæla með að piparmyntugel sé notað til að 

fyrirbyggja sárar geirvörtur og að konum sé kennd rétt tækni við að 

leggja börn sín á brjóst, þegar við upphaf brjóstagjafar. 

• Ziemer o.fl. (1995) rannsökuðu hvort fyrirbyggja mætti verki í 

geirvörtum við brjóstagjöf og stuðla að betri sáragræðingu með því að 
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hafa þunna plastfilmu á geirvörtunum milli brjóstagjafa. Fimmtíu konur 

tóku þátt í rannsókninni og voru með plastfilmu á annarri geirvörtunni 

milli brjóstagjafa í sjö daga. Í ljós kom að konurnar fundu minna fyrir 

verkjum í þeim geirvörtum sem þær notuðu plast á á milli gjafa. 

Marktækt betur gekk að græða vessandi fleiðursár á geirvörtum með því 

að nota plastfilmu á geirvörtur milli gjafa. Ekki sást munur á hvernig 

gekk að græða önnur sár með notkun filmunnar. Ljósmyndir voru teknar 

af geirvörtunum til að meta hvernig gekk að græða sárin. Konurnar voru 

fengnar til að meta verkina með skalanum 1 til 6, þar sem 1 þýddi engir 

verkir og 6 merkti slæma verki. 

Samantekt á rannsóknarniðurstöðum 

Eins og fram kemur hér að ofan hafa eftirfarandi aðferðir reynst gagnlegar 

samkvæmt rannsóknum til að fyrirbyggja verki og sár á geirvörtum við 

brjóstagjöf: Leiðrétta rangt grip barnsins á brjósti, nota volgar vatnsvættar grisjur 

á geirvörtur milli gjafa, fræða konur um hvernig leggja skal barn á brjóst, leggja 

bómullarskífur vættar í piparmyntuvatni á geirvörtur milli gjafa, bera 

piparmyntukrem á geirvörtur milli gjafa og nota plastfilmu á geirvörtur milli 

gjafa.  

Samkvæmt ofangreindum rannsóknum reyndust eftirfarandi aðferðir ekki 

gagnlegar í þeim tilgangi að fyrirbyggja verki í geirvörtum við brjóstagjöf: að 

nudda geirvörtur með grófu handklæði á meðgöngu í þeim tilgangi að herða 

geirvörturnar og að takmarka tímalengd brjóstagjafar. 

Meðferðir við verkjum og sárum geirvörtum við brjóstagjöf  

Meðferð er í rannsóknum skilgreind sem hver sú meðferð sem hefur þann 

tilgang að meðhöndla heilsufarsvanda (Lavergne, 1997). Þegar kona finnur fyrir 

verkjum í geirvörtum við brjóstagjöf er mikilvægast að huga að stöðu barnsins 

við brjóstið og kenna henni að leggja barnið rétt á brjóst (Morland-Schulz og 

Hill, 2005). Erfitt getur verið að græða sárar geirvörtur vegna þess að endurtekið 
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áreiti við brjóstagjöf veldur því að sárin fá ekki frið til að gróa (Brent, Rudy, 

Redd, Rudy og Roth, 1998). Kona með sárar geirvörtur getur minnkað óþægindi 

við brjóstagjöf með því að leggja barnið fyrst á þá geirvörtu sem er minna sár og 

síðan þegar mjólkurlosunarviðbragðið er komið í gang getur hún lagt barnið á 

sárari geirvörtuna. Ef konan getur ekki hugsað sér að leggja barnið á brjóst 

vegna verkja í geirvörtum við brjóstagjöf er nauðsynlegt að viðhalda 

mjólkurframleiðslunni með því að handmjólka brjóstið eða nota mjaltavél á 

meðan sárin eru að gróa (Betzold, 2007). Gerður hefur verið samanburður á 

gagnsemi ýmissa meðferða við verkjum í geirvörtum við brjóstagjöf og hér 

verður greint frá niðurstöðum nokkurra rannsókna: 

• Brent o.fl. (1998) báru saman tvær meðferðir við sárum geirvörtum. 

Valdar voru 42 konur sem leituðu til brjóstagjafaráðgjafa í Pittsburgh í 

USA og sem óskuðu eftir meðferð við sárum geirvörtum. Konunum var 

skipt í tvo hópa með tilviljanakenndum hætti. Konur í báðum hópunum 

létu brjóstamjólk þorna á geirvörtunum eftir gjöf. Helmingur kvennanna 

var meðhöndlaður með því að hafa vatnsgelsumbúðir á geirvörtunum 

milli brjóstagjafa. Nýjar umbúðir voru notaðar í hvert skipti. Konurnar í 

samanburðarhópnum báru lanolin-krem á geirvörturnar eftir gjöf. Þær 

notuðu einnig brjóstaskeljar á brjóstunum til hlífðar milli gjafa. Allar 

fengu þær fræðslu um brjóstagjöf og brjóstagjafatækni. Niðurstöður 

sýndu að báðar aðferðirnar reyndust árangursríkar. Notkun lanolin-

krems og brjóstaskelja var árangursríkari en notkun vatnsgelsumbúða. 

Einnig var tíðni sýkinga algengari hjá konunum sem notuðu 

vatnsgelsumbúðirnar. 

• Cadwell, Turner-Maffei, Blair, Brimdyr og McInerney (2004) gerðu í 

Lettlandi samanburðarrannsókn á þrem aðferðum til að minnka verki í 

geirvörtum hjá mjólkandi mæðrum. Allar konurnar fengu kennslu í því 

hvernig barn er lagt rétt á brjóst. Hópur 1 fékk fyrirmæli um að láta 

geirvörtur þorna eftir brjóstagjöf, þvo sér um hendurnar og bera síðan 
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lanolin-krem á geirvörturnar. Konurnar áttu einnig að vera með 

brjóstaskeljar á geirvörtunum milli gjafa. Hópur 2 fékk fyrirmæli um að 

láta geirvörturnar þorna eftir brjóstagjöf, þvo sér um hendurnar, setja  

vatnsgelsumbúðir á geirvörturnar og hafa þær þar milli gjafa. Hópur 3 

fékk kennslu í því hvernig barn er lagt rétt á brjóst, en notaði hvorki 

lanolin-krem, brjóstaskeljar né vatnsgelsumbúðir milli gjafa. Árangur 

meðferðanna þriggja var í öllum tilvikum jákvæður, en ekki var 

marktækur munur á árangri meðferða. Freistandi er því að álykta að 

kennsla í því hvernig barn er lagt rétt á brjóst sé sá þáttur sem leitt hefur 

til árangurs. Hóparnir voru jafn stórir og í þá var valið með 

tilviljanakenndum hætti. Allar konurnar 94 sem tóku þátt í rannsókninni 

höfðu verki í geirvörtum við brjóstagjöf áður en rannsóknin hófst. Þessi 

rannsókn segir þess vegna ekkert til um hvort aðferðirnar þrjár geti 

dregið úr líkum á verkjum í geirvörtum við brjóstagjöf. 

• Lavergne (1997) gerði í Kanada samanburðarrannsókn á áhrifum þess að 

nota volgar vatnsvættar bómullargrisjur og volga vatnsvætta tepoka sem 

bakstra við geirvörtur í 15 mínútur eftir hverja brjóstagjöf. Þátttakendur í 

rannsókninni voru 65 frumbyrjur með börn á brjósti og sárar geirvörtur. 

Hver þátttakandi notaði vatnsvættar grisjur á annað brjóstið og tepoka á 

hitt. Til samanburðar voru nokkrar konur ekki látnar nota neina meðferð 

við sárum geirvörtum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að ekki 

var marktækur munur á gagnsemi meðferðanna tveggja. Árangur af 

meðferð var samt betri en hjá konum sem enga meðferð fengu. 

Rannsakandi mælti frekar með volgu vatnsvættu grisjunum þar sem um 

ódýra og skaðlausa meðferð væri að ræða. Te-meðferðin gæti hins vegar 

haft áhrif á bragð sem barnið skynjaði við brjóstagjöf. Talið er að volgar 

vatnsvættar bómullargrisjur auki blóðflæði til vefja, stuðli að 

sáragróningu og dragi úr verkjum í geirvörtum við brjóstagjöf. 
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Kenningu um áhrifamátt te-bakstra til að meðhöndla verki í geirvörtum 

má rekja til Isabel Hampton árið 1893 (Buchko o.fl., 1993). 

• Powers og Tapia (2004) rannsökuðu notkun mexikanahattsins hjá 287 

konum. Algengast var að konur notuðu hattinn vegna flatra geirvarta 

(62%). Um 23% kvennanna notuðu hattinn til að hlífa sárum geirvörtum 

við brjóstagjöf. Konurnar í rannsókninni notuðu mexikanahattinn að 

meðaltali í tvær vikur og töldu hann hafa hjálpað sér að halda áfram 

brjóstagjöf, þrátt fyrir sárar geirvörtur. Einnig kom fram í umfjöllun um 

rannsóknina að notkun mexikanahatts er umdeild og talið er að brjóstin 

fái ekki næga örvun til mjólkurframleiðslu við notkun hans. 

• Mexikanahatturinn er stundum notaður tímabundið til að hlífa sárum           

geirvörtum og gefa þeim færi á að gróa. Hann er framleiddur úr þunnu 

sílikoni og er notaður í þeim tilgangi að verja geirvörtur gegn núningi 

við brjóstagjöf. Forverar hans úr þykku gúmmíi komu fram á 18. öld og 

í kjölfar seinni heimsstyrjaldar voru framleiddar hlífar úr þynnra gúmmíi 

(Sheridan, 1997). 

Samantekt á rannsóknarniðurstöðum 

Eins og fram kom áður reyndust eftirfarandi meðferðir gagnlegar samkvæmt 

rannsóknum til að græða sárar geirvörtur og drógu úr verkjum í geirvörtum við 

brjóstagjöf: Að fræða um brjóstagjafatækni, láta brjóstamjólk þorna á 

geirvörtum eftir brjóstagjöf, hafa vatnsgelsumbúðir á geirvörtum milli 

brjóstagjafa, bera lanolin-krem á geirvörtur eftir brjóstagjöf, nota brjóstaskeljar á 

geirvörtur milli gjafa, hafa raka tepoka eða volgar vatnsvættar grisjur á 

geirvörtum í 15 mínútur eftir gjöf, hafa plastfilmu á geirvörtum milli gjafa og 

nota mexikanahatt á geirvörtur við brjóstagjöf. En niðurstöður rannsókna á 

meðferðum til að græða sárar geirvörtur hafa ekki bent til þess að ein meðferð sé 

betri en önnur. 
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Reynsla kvenna af brjóstagjöf 

Reynsla kvenna af brjóstagjöf hefur ekki mikið verið skoðuð með eigindlegum 

rannsóknum þ.e. með því að ræða við konurnar sjálfar um þeirra upplifun. 

Kelleher (2006) gerði rannsókn í Kanada og Bandaríkjunum á árunum 2000 til 

2002 og tók hálfstöðluð djúpviðtöl við 52 konur mánuði eftir fæðingu barna 

þeirra. Niðurstöðurnar sýna að margar konur upplifa verki eða óþægindi við 

brjóstagjöf og að oftast kemur það konunum á óvart hve miklir verkirnir eru og 

hvað þeir vara lengi. Konur sem hafa reynslu af brjóstagjöf tala um mikilvægi 

þess að vita að um tímabundið ástand sé að ræða og að verkirnir muni minnka 

þegar líða tekur á brjóstagjafatímann. Margar konur, sérstaklega frumbyrjur, 

finna fyrir yfirþyrmandi ábyrgðartilfinningu við umönnun barna sinna. Konurnar 

upplifa flestar stuðning ljósmæðra á jákvæðan hátt, en sumar konur greina frá 

því að þeim hafi þótt óþægilegt að ljósmæður handlékju brjóst þeirra þegar þær 

aðstoðuðu þær við brjóstagjöf.  

Manhire, Hagan og Floyd (2007) gerðu afturvirka eigindlega rannsókn á 

upplifun mæðra á Nýja-Sjálandi af brjóstagjöf. Þátttakendur voru 153 konur á 

aldrinum 20 til 49 ára sem áttu börn á aldrinum fjögurra mánaða til þriggja ára. 

Helstu niðurstöður rannsakenda voru að seigla, ákvarðanataka, sjálfstraust og 

ánægja með brjóstagjöf væru þeir áhrifaþættir sem hefðu jákvæðust áhrif á lengd 

brjóstagjafar hjá konunum. Þeir þættir sem hafa neikvæð áhrif á lengd 

brjóstagjafar samkvæmt rannsókninni eru verkir, takmarkanir á frelsi móður, 

misvísandi ráðgjöf ljósmæðra og skortur á stuðningi frá vinum og ættingjum.  

Harris o.fl. (2003) gerðu rannsókn í Ástralíu og tóku opin djúpviðtöl við sex 

mæður þrem mánuðum eftir fæðingu barna þeirra, til að kanna reynslu þeirra af 

brjóstagjöf og móðurhlutverkinu. Í ljós kom að konunum fannst þær vera illa 

undirbúnar undir foreldrahlutverkið og brjóstagjöfina þrátt fyrir að hafa sótt 

undirbúningsnámskeið á meðgöngunni. Konurnar upplifðu allar vandamál við 

brjóstagjöf, m.a. verki í geirvörtum við brjóstagjöf, litla mjólkurframleiðslu og 

endurteknar sýkingar í brjóstum. Konurnar töldu að væntingar þeirra til 
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móðurhlutverksins hefðu verið óraunhæfar. Konurnar upplifðu 

ábyrgðartilfinningu gagnvart ungabarninu, en höfðu lítinn tíma fyrir sig sjálfar, 

misstu svefn og voru þreyttar. Þrátt fyrir erfiðleikana við brjóstagjöf kom fram 

að flestar höfðu jákvætt viðhorf til brjóstagjafar. Misjafn var hvort konurnar 

fengu nægan stuðning frá ættingjum, ljósmæðrum og heilbrigðisstarfsfólki.  

Líðan kvenna sem verða að hætta brjóstagjöf 

Margir sjá móðurhlutverkið í rómantísku ljósi og búast við að brjóstagjöfin 

gangi vandræðalaust. Erfiðleikar við brjóstagjöf svo sem verkir í geirvörtum og 

sárar geirvörtur koma því mæðrum stundum í opna skjöldu (Mozingo, Davis, 

Droppleman og Merideth, 2000). Mozingo o.fl. (2000) gerðu eigindlega 

rannsókn á upplifun kvenna sem hófu brjóstagjöf en hættu henni innan tveggja 

vikna frá fæðingu barns. Mæðurnar fundu fyrir sektarkennd og skömm vegna 

þess að þær gátu ekki haldið brjóstagjöfinni áfram. Höfundar telja að konurnar 

hefðu þurft að fá betri fræðslu um brjóstagjöf, þegar við upphaf brjóstagjafar. 

Einnig hefðu þær þurft á meiri stuðningi að halda frá heilbrigðisstarfsmönnum 

þegar ljóst var að þær gátu ekki haft börn sín á brjósti. 

Árangursrík brjóstagjöf getur verið mikilvægur þáttur í sjálfsmynd móður sem 

góðrar móður og getur móðir sem hættir brjóstagjöf upplifað sig sem slæma 

móður segir Lesley Ann Page í kennslubókinni ,,The New Midwifery“ árið 

2000. Í annarri kennslubók sem áður er getið kemur fram að konur sem verða, 

vegna eigin veikinda eða barnsins, að hætta við fyrirhugaða brjóstagjöf eru 

líklegar til að sýna sorgarviðbrögð, mæðurnar upplifa missi, þær syrgja 

brjóstagjöfina og geta fundið fyrir þunglyndiseinkennum (Lawrence og 

Lawrence, 1999). Eygló Ingadóttir (2002) gerði eigindlega rannsókn á andlegri 

vanlíðan eftir barnsburð og þar kemur fram að einkenni fæðingarþunglyndis eru 

m.a. vanmáttarkennd, kvíði, örvænting og orkuleysi. 

Í samanburðarrannsókn sem gerð var í Ástralíu á 48 konum með viðvarandi 

verki í geirvörtum við brjóstagjöf á annarri viku eftir fæðingu og 65 konum sem 
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voru verkjalausar kom í ljós marktækt meiri tíðni þunglyndis, streitu og 

tilfinningaójafnvægis hjá konunum sem voru með verki við brjóstagjöf. 

Jafnframt kom í ljós að eftir að konurnar fengu aðstoð við brjóstagjöf og verkir 

við brjóstagjöf rénuðu batnaði þeirra andlega líðan og tíðni þunglyndis og streitu 

minnkaði (Amir, Dennerstein, Garland, Fisher og Farish, 1996). 

Ljóst er að langvinnir verkir samfara brjóstagjöf geta leitt til streitu og truflað 

tengslamyndun móður og barns (Tait, 2000). Mæður sem hætta brjóstagjöf 

snemma geta fundið fyrir sektarkennd og þurft faglegan stuðning frá ljósmóður 

eða hjúkrunarfræðingi til að sætta sig við þá ákvörðun sína að hafa hætt með 

barnið á brjósti (Mozingo o.fl., 2000). Það er því mikilvægt að konurnar fái 

viðeigandi fræðslu og stuðning til að draga úr verkjum samhliða brjóstagjöf í 

þeim tilgangi að minnka líkur á að þær hætti brjóstagjöf fyrr en hugur þeirra 

stendur til. Farsæl brjóstagjöf stuðlar ekki einungis að góðu heilsufari barna, 

heldur einnig að góðri andlegri líðan mæðra þeirra. 

Samantekt á fræðilegum bakgrunni 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) og Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna 

(UNICEF) mæla með að heilbrigðum nýburum sé ekki gefin önnur fæða en 

brjóstamjólk fyrstu sex mánuði ævi sinnar og að börn séu þaðan í frá höfð á 

brjósti ásamt því að fá aðra fæðu til tveggja ára aldurs. Flestar mæður á Íslandi 

hefja brjóstagjöf, en við eigum langt í land með að ná fyrrgreindum markmiðum. 

Brjóstagjöf er mikilvæg fyrir mæður og ungabörn, stuðlar að jákvæðu 

tilfinningalegu sambandi milli móður og barns, minnkar streitu hjá mæðrum, 

eflir ónæmisvarnir nýburans og minnkar hættu á astma og ofnæmi. Verkir í 

geirvörtum við brjóstagjöf er önnur algengasta ástæða þess að konur hætta með 

börn sín á brjósti, en algengasta ástæðan er að konur telja sig ekki mjólka barni 

sínu nóg. 33-96% mæðra finna fyrir verkjum í geirvörtum á 

brjóstagjafatímanum. Minnka má líkur á verkjum í geirvörtum við brjóstagjöf 

með því að kenna mæðrum rétta tækni við að leggja börn sín á brjóst. 
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Samanburðarrannsóknir á áhrifum meðferða til að fyrirbyggja eða meðhöndla 

verki í geirvörtum við brjóstagjöf hafa ekki sýnt fram á gagnsemi einnar 

aðferðar umfram gagnsemi annarra. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar um 

reynslu kvenna af verkjum í geirvörtum við brjóstagjöf. Í ljósi þess tel ég þetta 

rannsóknarverkefni mikilvægt og að það varpi ljósi á líðan og reynslu mæðra af 

verkjum í geirvörtum við brjóstagjöf og hvaða aðferðir hafa gagnast til að 

fyrirbyggja og meðhöndla verki í geirvörtum við brjóstagjöf. Ennfremur kemur 

verkefnið inn á mikilvægi fræðslu um brjóstagjöf og stuðnings ljósmæðra og 

annarra heilbrigðisstétta.  
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AÐFERÐAFRÆÐI 

Rannsókn þessi er eigindleg viðtalsrannsókn og fyrirbærafræði 

(phenomenology) er valin sem aðferðafræðilegur grunnur rannsóknarinnar. Í 

fyrirbærafræði er leitast við að kynnast reynsluheimi viðmælanda, hvernig 

einstaklingar upplifi það sem fyrir ber (Björn Þorsteinsson, 2006). 

Fyrirbærafræði er eigindleg rannsóknaraðferð sem ætlað er að auka skilning á 

mannlegum fyrirbærum (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Í þessari rannsókn 

leitast rannsakandi við að öðlast skilning á reynslu og upplifun sængurkvenna á 

verkjum í geirvörtum við brjóstagjöf og þeim meðferðarúrræðum sem eru í boði. 

Kannað var hvort verkir í geirvörtum við brjóstagjöf hafi áhrif á lengd 

brjóstagjafar. Einnig var spurt um reynslu kvenna af fræðslu um brjóstagjöf og 

af stuðningi ljósmæðra og annarra heilbrigðisstarfsmanna. 

Fyrirbærafræði 

Fyrirbærafræði er rannsóknarhefð sem á rætur sínar í fyrirbæraheimspeki. 

Þjóðverjinn Edmund Husserl (1859-1938) er upphafsmaður fyrirbærafræðinnar 

sem sérstakrar fræðigreinar. Husserl vildi með kenningum sínum leggja nýjan 

grundvöll að vísindalegri þekkingarleit. Husserl beindi athygli sinni að eðli 

þekkingar, þekkingarfræði. Husserl gagnrýndi þá skoðun að vísindi sýndu 

heiminn eins og hann væri í raun og veru. Aðeins vitund mannsins gæti skynjað 

heiminn. Menn gerðu ráð fyrir því að aðrir hefðu sömu reynslu af heiminum og 

þeir sjálfir (Rúnar Vilhjálmsson, 1982). Í fyrirbærafræðinni er talað um 

reynsluheim þann heim sem umlykur okkur, við búum í, eins og hann kemur 

okkur fyrir sjónir. Hver einstaklingur sér heiminn með sínum augum. Sýn hans 

mótast af fyrri reynslu og eigin túlkun á þeirri reynslu. Þessi sýn einstaklingsins 

hefur áhrif á hvernig hann upplifir heiminn og hvernig hann lifir lífi sínu 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Meðal heimspekinga sem kenndir eru við 

fyrirbærafræði má nefna Martin Heidegger (1889-1976), Jean-Paul Sartre (1905-

1980) og Maurice Merleau-Ponty (1907-1961). Arftaki Husserls, Martin 
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Heidegger, einbeitti sér að verufræði og spurði hver væri eðli tilvistar mannsins. 

Hann lagði áherslu á tungumálið sem lykilinn að því að skilja hugarástand 

mannsins. Tjáningin gerir mönnum ekki einungis ljóst það sem sagt er, heldur 

veitir innsýn í líðan þess sem tjáir sig. Við miðlum öðrum hvernig er ástatt fyrir 

okkur, hvernig okkur líður (Skribekk og Gilje, 1999). Fyrirbærafræðin gengur út 

frá því sem vísu að fólk hafi ákveðna reynslu sameiginlega, að reynslan hafi 

ákveðinn kjarna.  

Túlkandi fyrirbærafræði 

Ein undirgreina fyrirbærafræðinnar er túlkandi fyrirbærafræði (hermeneutics)  

sem leitast við að túlka daglega reynslu fólks, leggur áherslu á fjölbreytileika og 

að engin ein rétt túlkun sé til. Túlkandi fyrirbærafræði skoðar hugsanir, 

tilfinningar, minningar og reynslu. Túlkandi fyrirbærafræði leggur megináherslu 

á að samband okkar við veruleikann er ætíð aðstæðubundinn. Allar hugmyndir 

okkar um heiminn og þar á meðal öll vísindi, vísa til reynslu, þ.e.a.s. til vitundar 

um það sem fyrir ber (Björn Þorsteinsson, 2006). 

Í túlkandi fyrirbærafræði leitast rannsakandi við að skapa þekkingu með því að 

heyra og skilja rödd viðmælanda síns. Rannsakandi og þátttakendur hafa áhrif 

hvorir á aðra og skapa sameiginlega þekkingu. Rannsóknarferlið byggist á sjö 

meginþáttum: að vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að 

raða saman og að sannreyna (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Benner (1994) telur 

mikilvægt að rannsakandi dvelji í heimi viðmælenda sinna, leitist við að heyra 

og skilja rödd þeirra og lýsi frásögn þeirra eins vel og kostur er. Í þessari 

rannsókn reyni ég að lýsa frásögn mæðranna sem mest með þeirra eigin orðum, 

sjá síðar í þemagreiningu. 

Fyrirfram gefnar hugmyndir um viðfangsefnið 

Í fyrirbærafræði er talað um að rannsakandi komi til verksins með fyrirfram 

mótaðar hugmyndir um rannsóknarefnið. Í fyrirbærafræði Husserls er lögð 
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áhersla á að ýta þessum forskilningi til hliðar svo að hann trufli ekki skilning á 

fyrirbærinu, eins og hann birtist rannsakanda í samræðum við viðmælanda. 

Gadamer telur hins vegar ógerlegt og óæskilegt að ýta forskilningi til hliðar á 

þennan hátt. Hann segir að fyrri sýn rannsakanda á tilverunni fylgi honum, en 

gagnlegt sé að gera sér grein fyrir því hvaða fyrirfram skoðanir rannsakandi 

hefur á rannsóknarviðfangsefninu. Mælt er með því að skrá niður þá sýn, áður en 

viðtöl hefjast, því forskilningur breytist og mótast eftir því sem líður á 

rannsóknina. Gadamer telur að skilningur sé einungis mögulegur á grundvelli 

forskilnings, forskilningur á viðfangsefninu sé ekki einungis æskilegur, heldur 

beinlínis nauðsynleg undirstaða skilnings á viðfangsefninu (Fleming, Gaidays og 

Robb, 2002).  
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FRAMKVÆMD 

Á grundvelli heimspeki Gadamer hafa verið sett fram fimm leiðbeinandi þrep 

sem nýtt voru við gerð þessarar rannsóknar. Þessi skref eru: 1) Setja fram 

rannsóknarspurningar. 2) Skrá forskilning á rannsóknarefninu. 3) Leitast við að 

skilja rannsóknarefnið með samtölum við þátttakendur í rannsókninni. 4) Leitast 

við að skilja rannsóknarefnið með því að lesa yfir skráð samtöl. 5) Sýna fram á 

trúverðugleika (Fleming o.fl., 2002). Ég notaði þessi skref við framkvæmd 

þessarar rannsóknar og tel þau hafa hjálpað mér við að greina og skilja líðan 

kvenna sem fá verki í geirvörtur við brjóstagjöf sem og hvaða meðferðir hafa 

reynst gagnlegar og reynslu kvenna af stuðningi og fræðslu 

heilbrigðisstarfsmanna við brjóstagjöf. 

Rannsóknarspurningar settar fram 

Fyrsta skrefið í rannsóknarferlinu var að setja fram viðeigandi 

rannsóknarspurningar, spurningar sem hafa það markmið að ná fram djúpum 

skilningi á viðfangsefni rannsóknarinnar, spurningar sem eru líklegar til að kalla 

fram skilning á kjarna viðfangsefnisins, með það að markmiði að auka þekkingu 

í hjúkrun (Fleming o.fl., 2002). Eins og áður hefur komið fram voru 

rannsóknarspurningarnar: 

1. Hver er reynsla kvenna af því að vera með verki í geirvörtum við 

brjóstagjöf? 

2. Hafa verkir í geirvörtum áhrif á framvindu brjóstagjafar? 

3. Hver er reynsla kvenna af meðferðarúrræðum? 

4. Hver er reynsla kvennanna af stuðningi ljósmæðra og annarra 

heilbrigðisstarfsmanna? 
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Forskilningur á rannsóknarviðfangsefni 

Ég geri mér grein fyrir því að ég tek með sér fyrirfram gefnar hugmyndir um 

viðfangsefnið með mér inn í rannsóknarferlið. Þær hugmyndir fengust með því 

að lesa um viðfangsefnið, kynnast því í gegnum starf og í samræðum við 

vinnufélaga. Hér á eftir eru hugleiðingar mínar áður en ég hóf rannsóknina.  

Í starfi mínu sem ljósmóðir á sængurkvennadeild Landspítalans hef ég kynnst 

konum sem eru með verki í geirvörtum við brjóstagjöf. Verkirnir eru allt frá því 

að vera væg óþægindi uppí að vera óbærilegir. Reynslan hefur kennt mér að 

væga verki má í flestum tilfellum minnka með því að kenna móðurinni að leggja 

barnið rétt á brjóst. Slæma verki er erfiðara að ráða við, þá eru konurnar gjarnan 

komnar með áverka á geirvörturnar, t.d. sár með hrúðri sem rifnar upp við 

brjóstagjöf. Mín reynsla er sú að verkirnir hafi hindrandi áhrif á framvindu 

brjóstagjafar hjá konunum og að úrræði heilbrigðisstarfsmanna séu fá. 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á meðferðarúrræðum sýna því miður ekki 

fram á gagnsemi einnar meðferðar umfram annarra við verkjum í geirvörtum við 

brjóstagjöf (Morland-Schulz og Hill, 2005). Ég taldi því brýnt að leita eftir 

upplýsingum frá sængurkonunum sjálfum um upplifun þeirra af verkjunum, 

meðferðarúrræðum og stuðningi heilbrigðisstarfsmanna. 

Leyfi og  tilkynningar 

Áður en gagnaöflun hófst var rannsóknin tilkynnt með bréfi til Persónuverndar. 

Sótt var um leyfi fyrir rannsókninni hjá yfirlækni á kvennasviði Landspítala og 

hjá siðanefnd Landspítalans Háskólasjúkrahúss. Yfirlæknir og siðanefnd komu 

með gagnlegar ábendingar um hvað betur mætti fara í rannsóknaráætluninni. 

Þessir aðilar veittu síðan leyfi fyrir rannsókninni (sjá viðauka). Til að tryggja 

nafnleynd viðmælenda minna eru upplýsingar um þær í rannsóknargögnum 

skráðar undir dulnefni. Rannsakandi hefur einn aðgang að réttum nöfnum 

kvennanna og verður þeim upplýsingum eytt að rannsókn lokinni. 
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Val á þátttakendum 

Rannsakandi valdi sjálfur tíu konur til að taka þátt í rannsókninni. Rannsakandi 

komst í kynni við konurnar þegar þær dvöldu á sængurkvennadeild 

Landspítalans og fékk hjá þeim munnlegt leyfi til að skrá niður nafn þeirra og 

símanúmer í þeim tilgangi að hafa samband við þær síðar og ræða við þær um 

reynslu þeirra af verkjum í geirvörtum við brjóstagjöf. Úrtakið er þæginda- og 

tilgangsúrtak. Konurnar fundu allar fyrir verkjum í geirvörtum við upphaf 

brjóstagjafar á sængurkvennadeildinni. Þegar leyfi fyrir rannsókninni lágu fyrir 

var konunum sent kynningarbréf og viku síðar var haft samband við þær 

símleiðis og falast eftir þátttöku þeirra í rannsókninni. Allar konurnar skrifuðu 

undir upplýst samþykki fyrir þátttöku sinni í rannsókninni (sjá fylgiskjal).  

Konurnar eru á aldrinum 18 til 42 ára og allar nema ein eru í sambúð með 

barnsföður. Menntun þeirra er frá grunnskólaprófi upp í háskólamenntun. Fjórar 

búa úti á landi og sex búa á Reykjavíkursvæðinu. Þrjár fæddu tvíbura og sjö 

fæddu einbura, hlutfall frum- og fjölbyrja er jafnt. Þrjár hættu brjóstagjöf eftir 6-

7 vikur vegna verkja við brjóstagjöf. Ein hætti brjóstagjöf eftir fimm mánuði 

vegna þrálátra verkja við brjóstagjöf. Hinar sex voru enn með börnin á brjósti 

þegar viðtölin voru tekin. Börn þeirra voru þá á aldrinum fjögura og hálfs 

mánaða til níu mánaða (sjá nánari lýsingu á úrtaki í meðfylgjandi töflu).  

Bakgrunnur og kynning á þátttakendum 

Anna er 33ja ára tvíburamóðir, hún er í sambúð og er með háskólamenntun. 

Tvíburarnir eru hennar fyrstu börn, þeir eru 7½ mánaða þegar viðtalið fer fram 

og eru á brjósti. Anna fékk blæðandi sár á geirvörtur og mat verkina sem því 

fylgdu með tölunni 7 á skalanum 0 til 10. 

Birna er 32ja ára tvíburamóðir, hún er gift og er með grunnskólapróf. Hún á fyrir 

tvö börn, en tvíburarnir eru 11 mánaða þegar viðtalið er tekið. Birna fékk þrálát 

sár á geirvörtur og hætti brjóstagjöf eftir fimm mánuði. Hún mat styrkleika 

verkja með tölunni 9 á skalanum 0 til 10. 
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Tafla 1  Kynning á þátttakendum. 

 

 

 

 

  Anna  Birna  Edda   Erla 

Aldur barns   7½ mán  11 mán  8 mán   4½ mán 

Barn á brjósti  já  já  já 

Lengd brjóstagjafar   5 mán     

Fjöldi barna  2  4  1  2 

Hjúskaparstaða  sambúð  gift  sambúð  sambúð 

Menntun  háskóli  grunnskóli framhalds-
skóli 

  háskóli 

Aldur  33 ára  32 ára 31 árs  32 ára 

Stigun verkja  7  9   3-4   7 

Sár blæðandi sár  sár sprunga 
fleiður 

húð 
skinnlaus    
 

Tvíburar  já já   
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 Guðrún  Helga  Ingibjörg  Soffía  Vigdís  Þóra 

 6 mán 9 mán  9 mán   6 mán  8 mán 9 mán 

  já      já já 

6 vikur   7 vikur 6 vikur    

 2  1  2  1  4 1 

 sambúð  einstæð  sambúð  sambúð  gift sambúð 

 grunnskóli  háskóli  iðnskóli  grunnskóli  háskóli háskóli 

 19 ára  42 ára  27 ára  18 ára  37 ára 26 

 10  7  8-10  6-7  7 7-8 

blæðandi 
sár  

sár klemmufar   blöðrur 
fleiður 
skinnlaus 
húð 

klemmusár 

   já    
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Edda er 31 árs frumbyrja, hún er í sambúð og er með framhaldsskólamenntun. 

Barn hennar er átta mánaða þegar viðtalið er tekið og er á brjósti. Edda fékk 

sprungu og fleiður á geirvörtur við upphaf brjóstagjafar, hún mat styrkleika 

verkja 3-4 á skalanum 0 til 10. 

Erla er 32ja ára, hún er í sambúð og er með háskólapróf. Erla á eitt barn fyrir. 

Yngra barnið er 4½ mánaða þegar viðtalið er tekið og er á brjósti. Erla segir 

húðina á geirvörtunum hafa verið skinnlausa og mat styrkleika verkja með 

tölunni 7 á skalanum 0 til 10. 

Guðrún er 19 ára tvíburamóðir, hún er í sambúð og er með grunnskólapróf. 

Tvíburarnir eru sex mánaða þegar viðtalið er tekið. Brjóstagjöf varði í sex vikur. 

Guðrún metur verkina á styrkleika 10 á skalanum 0 til 10. Hún var með 

blæðandi sár á geirvörtum. 

Helga er 42ja ára frumbyrja, hún er einstæð móðir og með háskólamenntun. 

Barnið er níu mánaða þegar viðtalið er tekið og er á brjósti. Helga fékk sár á 

geirvörtur og metur styrkleika verkja 7 á skalanum 0 til 10. 

Ingibjörg er 27 ára, hún er í sambúð og er með iðnmenntun. Hún á fyrir eldra 

barn. Smábarnið er níu mánaða þegar viðtalið er tekið og var á brjósti til sjö 

vikna aldurs. Ingibjörg fékk klemmusár á geirvörtur og metur sársaukann 8-10 á 

skalanum 0 til 10. 

Soffía er 18 ára frumbyrja, hún er í sambúð og er með grunnskólamenntun. 

Barnið er sex mánaða þegar viðtalið er tekið og var á brjósti í sex vikur. Soffía 

fékk blöðrur á geirvörtur og metur sársaukann 6-7 á skalanum 0 til 10. 

Vigdís er 37 ára, hún er gift og er með háskólapróf. Hún á fyrir þrjú börn. 

Ungabarnið er átta mánaða þegar viðtalið er tekið og er á brjósti. Vigdís var með 

fleiður á geirvörtum og lýsir húðinni sem skinnlausri. Hún metur styrkleika 

verkja sem 7 á skalanum 0 til 10. 
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Þóra er 26 ára, hún er í sambúð og er með háskólapróf. Hún á eitt barn fyrir, 

ungabarnið er níu mánaða þegar viðtalið fer fram og er á brjósti. Þóra fékk 

klemmusár á geirvörtuna og metur sársaukann 7-8 á skalanum 0 til 10. 

Gagnaöflun, greining og túlkun gagna 

Viðtöl voru tekin við tíu mæður til að kanna reynslu þeirra af verkjum í 

geirvörtum við brjóstagjöf og áhrifum þeirrar reynslu á lengd brjóstagjafar. 

Einnig var spurt um reynslu af meðferðum við verkjum í geirvörtum. Kannað 

var hvort konurnar teldu að fræðsla um brjóstagjöf væri nægjanleg á meðgöngu 

og í sængurlegu. Konurnar voru spurðar hvort stuðningur ljósmæðra og annarra 

heilbrigðisstarfsmanna við þær hefði verið fullnægjandi. Í samræðunum reyndi 

ég að vera opinn fyrir skoðunum kvennanna til að öðlast skilning á viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Ég geri mér grein fyrir að ég næ aldrei alveg að skilja 

viðfangsefnið á sama hátt og þær gera.  

Tekin voru hálfstöðluð viðtöl við konurnar á heimilum þeirra. Ég studdist við 

viðtalsramma í viðtölunum (sjá fylgiskjal) og notaði einnig VAS skala til að 

meta styrkleika verkja sem konurnar fundu fyrir. VAS skalinn er mælitæki sem 

algengt er að nota í vísindarannsóknum við mat á verkjum, 0 á skalanum merkir 

enga verki en 10 merkir verstu verki sem hægt er að hugsa sér. Hvert viðtal tók 

30 til 45 mínútur. Viðtöl voru hljóðrituð og skráð orðrétt niður. Síðan voru 

viðtölin lesin aftur og aftur og aðalatriðin úr hverju viðtali skráð niður og reynt 

að greina heildarmynd viðmælandans af viðfangsefninu. Viðtölin voru lesin enn 

á ný og við það kom ég stundum auga á ný aðalatriði sem mér hafði yfirsést í 

byrjun. Síðan var leitast við að finna hvaða reynslu konurnar ættu sameiginlega 

og hún skráð niður sem þema. Þemun voru síðan studd með beinum tilvitnunum 

í orð mæðranna, en það er gert til að auka trúverðugleika rannsóknarinnar. 

Þá voru þemun borin saman við textann í heild sinni og leitast við að öðlast 

dýpri skilning á umræðuefninu. Ég reyndi við skrif á rannsóknarskýrslu að vera 

trú viðmælendum mínum með því að vitna orðrétt í viðtölin við þær. Viðtölin 
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voru við vinnslu verkefnisins lesin yfir aftur og aftur í þeirri von að komast að 

kjarna og lýsa upplifun kvennanna á verkjum í geirvörtum við brjóstagjöf, 

meðferðum og stuðningi heilbrigðisstarfsmanna við þær. 
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NIÐURSTÖÐUR 

Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Út frá viðtölum við 

konur um reynslu þeirra af því að vera með verki í geirvörtum við brjóstagjöf 

eru sett fram tíu þemu, sem lýsa reynslu og líðan kvennanna. Þemu 1-7 vísa til 

fyrstu rannsóknarspurningar um reynslu kvennanna af því að vera með verki í 

geirvörtum við brjóstagjöf. Þema 8 vísar til rannsóknarspurningar fjögur um 

reynslu þeirra af stuðningi heilbrigðisstarfsmanna. Þemu 9-10 vísa til 

rannsóknarspurningar þrjú um reynslu af vandanum og lausnum. Þemun eru 

síðan studd með beinum tilvitnunum í viðtölin við konurnar. Síðan er leitast við 

að svara rannsóknarspurningum sem settar voru fram við upphaf 

rannsóknarinnar.  

Þemu 

1. Erfiðleikar við að leggja barn rétt á brjóst. 

2. Að finna til við brjóstgjöf. 

3. Að líða illa andlega við brjóstagjöf. 

4. Að fá áverka á geirvörtur við brjóstagjöf. 

5. Að finna fyrir kvíða tengdum brjóstagjöf. 

6. Að finna fyrir þreytu tengdri brjóstagjöf. 

7. Að finna fyrir vanmáttarkennd. 

8. Að upplifa bæði fræðslu og skort á fræðslu. 

9. Að vita að maður kemst út úr þessu. 

10. Að vinna sig út úr vandanum. 
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1.  Erfiðleikar við að leggja barn rétt á brjóst. (,, .. það var alltaf eins og þau 

tækju ekki almennilega..“) 

Konurnar áttu í erfiðleikum með að leggja börnin rétt á brjóst og algengast var 

að þær ættu í erfiðleikum með að láta börnin taka geirvörtuna nógu langt uppí 

munninn.  

Anna sagði: 

,,Æi mér fannst þetta svo ógeðslega vont, það var alltaf eins og þau 

tækju ekki almennilega fyrst.“ 

Guðrún sagði: 

,,Þau gerðu nákvæmlega sömu vitleysuna systkinin, héldu sig bara 

fremst á geirvörtunum.“ 

Vigdís sagði: 

,,Ég var í svolitlu veseni með að fá hana til að taka nógu mikið uppí sig, 

ég kom ekki nógu miklu af brjóstinu uppí hana. Svo kom stálminn á 

þessum tíma og það var ekki til að bæta það og svo fór að blæða.“ 

2. Að finna til við brjóstgjöf. (,,Þetta var svo sárt..“) 

Konurnar sögðu frá verkjum í geirvörtum við brjóstagjöf. Oftast voru verkirnir 

verstir í byrjun hverrar gjafar. Sumar lýstu verkjum sem vara alla gjöfina. Átta 

konur lýstu verulegum verkjum og mátu styrkleika verkjanna með tölunni 7 eða 

meira, á númeraskalanum 0 til 10. 

Ingibjörg sagði: 

,,Ég sat heima og grenjaði, að reyna að láta hann drekka og bara ekkert 

gekk, og mér leið alveg ógeðslega illa, sko.“  

Guðrún sagði: 

,,Þetta var svo sárt, bæði í brjóstunum þegar ég fann flæðið og svo sár 

verkur í geirvörtunum, ég bara grenjaði og hef aldrei verið neinn 
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aumingi, alltaf getað harkað af mér, en þetta var bara mjög vont og 

lagaðist ekkert.“ 

Þóra sagði: 

,,Þetta var rosalega vont, ég beit á jaxlinn og var með tárin í augunum 

þegar hann var að drekka.“ 

Erla sagði: 

,,Maður bara grét þegar hún var að drekka og þegar maður var að 

leggja á.“  

Birna sagði: 

,,Það dró mig niður, alveg endalaust, þessi endalausi sársauki.“ 

3. Að líða illa andlega við brjóstagjöf. (,, ..ég var alveg ónýt á sálinni.“) 

Konurnar lýstu andlegri vanlíðan samfara brjóstagjöfinni sem kom fram á ýmsan 

hátt. 

Birna sagði: 

,,Ég var bara farin að ganga á sjálfa mig, bæði andlega og líkamlega. 

Það dró mig niður þessi endalausi sársauki. Ég grenjaði oft.“ ,,Maður 

þraukar þetta einhvern veginn.“ 

Helga sagði: 

,,Ég var alveg í rusli, en það kannski fylgir fæðingunni, maður veit það 

ekki. Þetta var mjög erfitt, ég var alveg í rusli og svo af því að þetta var 

svo vont. Ég fór að hágráta .. háskæla þarna, þannig að ég var alveg 

ofboðslega sár og viðkvæm, mjög viðkvæm. Svo gekk ágætlega andlega 

eftir að brjóstagjöfin var komin í gang.“ 

Guðrún sagði: 
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,,Hjá mér var brjóstagjöfin neikvæð lífsreynsla. Mér leið ömurlega, að 

ég gæti þetta ekki og konur tala um að þetta lagist, en þetta virtist ekki 

lagast hjá mér og ég var alveg ónýt á sálinni. Ég bara grenjaði þegar 

þau voru á brjósti. Það fór alveg með mig á sálinni eftir að ég hætti með 

þau á brjósti. Það er alveg hræðileg upplifun fyrir konur að geta þetta 

ekki. Ég hef örugglega fengið eitthvað svona fæðingarþunglyndi, ég er 

enn á lyfjum sko. Ég datt rosalega niður .. ég var eiginlega hætt að 

þekkja sjálfa mig .. bara alltaf niðurdregin og grátandi. Fannst ég vera 

ómöguleg mamma og það væri best að pabbinn væri bara með þau, því 

að ég gæti ekki einu sinni gefið þeim brjóst.“  

Erla sagði: 

,,Maður bara grét þegar hún var að drekka og þegar maður var að 

leggja á. Ég var bara eitthvað pirruð. Ég svaf ekkert og maður verður 

bara andlega ómögulegur.“ 

Ingibjörg sagði: 

,,Mér fannst ég ekki vera nógu góð mamma, að hann gæti ekki bara 

drukkið hjá mér, skilurðu. Svo sat ég heima og grenjaði, að reyna að 

láta hann drekka og bara ekkert gekk, mér leið alveg ógeðslega illa 

sko.“ 

4. Að fá áverka á geirvörtur við brjóstagjöf. (,,Það blæddi bara úr brjóstunum 

á mér..“) 

Algengustu áverkarnir voru klemmusár. Einnig var sagt frá blöðrum, sprungum, 

fleiðri, hrúðri, þunnri rauðri húð og blæðandi sárum. Sárin komu yfirleitt á þriðja 

degi og voru oftast viku til tíu daga að gróa. 

Soffía sagði: 

,,Ég fékk rosalegar blöðrur á bæði brjóstin ... þetta hefur verið í svona 

viku eftir að ég kom heim að jafna sig.“  
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Guðrún sagði: 

,,Það blæddi bara úr brjóstunum á mér ... það var alltaf eins og hrúður 

á geirvörtunum.“ 

5. Að finna fyrir kvíða tengdum brjóstagjöf. (,,Ég kveið fyrir að leggja þá á 

brjóst..“) 

Kvíði hafði ýmsar birtingarmyndir, kvíði fyrir því að brjóstagjöf myndi ekki 

ganga vegna slæmrar brjóstagjafareynslu og kvíði fyrir að leggja barn á brjóst 

vegna verkja. 

Erla sagði:  

,,Ég var strax farin að kvíða fyrir því (brjóstagjöfinni) og ég var búin að 

tala um það í mæðraverndinni hvort ég gæti eitthvað undirbúið mig, ég 

fékk ekkert út úr því. Það þyrfti að vera eitthvað ,,ljáðu mér eyra“ í 

sambandi við brjóstagjöf.“   

Birna sagði:  

,,Ég kveið fyrir að leggja þá á brjóst og svo stífnaði ég alveg, það var 

ekkert annað að gera og svo slakaði ég á eftir smá stund.“ 

Vigdís sagði:  

,,Það var fyrirkvíðanlegt (að leggja barnið á brjóst), því að það er 

náttúrulega verið að sjúga í raun og veru sárið.“  

6. Að finna fyrir þreytu tengdri brjóstagjöf. (,,Við vorum alveg úrvinda.“) 

Foreldrar eru mjög þreyttir í sængurlegunni og mæðurnar einnig til lengri tíma. 

Birna sagði:  

,,Mér fannst alveg svakalegur gestagangur (á sængurkvennadeildinni), 

ég grenjaði oft þegar fólk fór.“ 

Guðrún tvíburamóðir með börn á þriggja tíma gjöf sagði:  
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,,Ég hvíldist ekkert, þau voru bæði löt við að drekka og sofnuðu alltaf og 

ég varð að hamast við að vekja þau á meðan þau voru á brjóstinu. Hver 

gjöf tók klukkutíma, klukkutíma með hana og klukkutíma með hann, svo 

byrjaði þetta allt aftur.“ 

Anna tvíburamóðir sagði:  

,,Við vorum alveg úrvinda.“ 

Edda sagði:  

,,Þegar ég var búin að vera inni í þrjá daga, þá var ég ekkert búin að 

sofa, þá tóku þær hana fram eina nótt og ég fékk bara svefntöflu og fór 

að sofa.“ 

Birna tvíburamóðir sagði:  

,,Það var ekki fyrr en tveim, þrem mánuðum eftir (fæðinguna), þá fór ég 

að gefa eftir, það er eiginlega fyndið hvernig maður þraukar þetta 

einhvern veginn. Maður spáir bara ekkert í það fyrr en eitthvað gefur 

eftir, maður getur ekki meir.“ 

7. Að finna fyrir vanmáttarkennd. (,,Ómöguleg mamma..“) 

Sú tilfinning að vera að bregðast barninu og vera ekki nógu góð móðir kom fram 

hjá  nokkrum konum, í tengslum við erfiðleika við brjóstgjöf og að þurfa að 

hætta brjóstagjöf.  

Guðrún tvíburamóðir lýsti líðan sinni eftir að hún hætti með börnin á brjósti:  

,,Ég var eiginlega hætt að þekkja sjálfa mig. Bara alltaf niðurdregin og 

grátandi. Ómöguleg mamma og best að pabbinn væri bara með þau, því 

að ég gæti ekki einu sinni gefið þeim brjóst.“ 

Helga sagði:  
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,,Ég var alveg í rusli, hafði ekki hugmynd um að mjólkin ætti ekki eftir 

að flæða um, ég vissi ekkert að það væri eðlilegt að það tæki nokkra 

daga að koma brjóstagjöfinni í gang.“ 

Ingibjörg sagði:  

,,Mér fannst ég ekki nógu góð mamma, að hann gæti ekki bara drukkið 

hjá mér, skilurðu.“ 

8. Að upplifa bæði fræðslu og skort á fræðslu.  

Í viðtölunum kom fram að fræðsla um brjóstagjöf á meðgöngu er af skornum 

skammti. Fræðsla og stuðningur í sængurlegu fékk þó almennt jákvæða 

umfjöllun. 

Edda sagði:  

,,Ég fór á námskeið hjá Heilsuverndarstöðinni og þar var aðeins farið í 

þetta (brjóstagjöfina), en kannski ekkert of mikið. Það var aðallega að 

ég las mér til á netinu og kíkti á ljosmoðir.is.“ 

Þóra sagði:  

,,Mér finnst að það vanti kennslu um brjóstagjöf á meðgöngunni.“  

Edda sagði um sængurleguna:  

,,Mér fannst ég fá góða þjónustu og vel hugsað um okkur.“ ,,Svo voru 

þær rosalega duglegar að hjálpa mér að leggja hana á og svara 

spurningum.“ 

Þóra sagði:  

,,Mér finnst svolítið talað um slæma reynslu af sængurkvennadeildinni, 

en ég hef ekki upplifað það, mér fannst þið allar vera rosalega 

hjálpfúsar. Svo fór ég náttúrulega á (fræðslu) fund hjá henni Katrínu, 

það var alveg rosalega gott að fara á þann fund, hún sýndi mér margt 

sem ég hafði ekki einu sinni vitað með stóra strákinn minn t.d. hvernig 
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maður á að setja rétt (á brjóst), þannig að geirvartan snúi alveg rétt, 

næstum upp að nefi.“ 

9. Að vita að maður kemst út úr þessu. (,,Ég efaðist aldrei um að ég gæti haft 

barnið á brjósti.“) 

Í viðtölunum kom fram mikilvægi þess að konurnar viti að verkir í geirvörtum 

við brjóstagjöf eru í flestum tilvikum byrjunarvandamál. Fullvissan um að 

komast út úr vandanum studdi konurnar í því að halda brjóstagjöfinni áfram.   

Þóra sagði:  

,,Það var búið að segja mér að þetta tæki nokkra daga og ég vissi að ég 

var að gera rétt. Ég trúði því að þetta myndi taka nokkra daga og svo 

myndi þetta lagast.“ 

Vigdís sagði:  

,,Það er líka nauðsynlegt að vita að maður kemst út úr þessu, ég vissi 

það, það var mín sannfæring allan tímann. Það er líka hjálplegt að vita 

það, að þetta er svona tímabil og maður kemst út úr því. Ég efaðist 

aldrei um að ég gæti haft barnið á brjósti.“ 

10. Að vinna sig út úr vandanum. (,, ..þá minnkaði álagið.“) 

Að leggja barn rétt á brjóst, að bleyta vörtur fyrir gjöf, plastfilma, mjaltavél og 

mexikanahattur hjálpuðu konunum að vinna sig út úr vandanum. 

Vigdís sagði:  

,,Þá (þegar hún fer að nota mexikanahattinn) í fyrsta lagi minni 

sársauki, þannig að álagið dreifist á vörtuna og það fer meira af 

vörtunni inn í hettuna, stærri flötur, ég hafði einhvern veginn aldrei náð 

að koma svona miklu holdi uppí barnið, ég hafði engan veginn náð að 

láta hana sjúga þetta mikinn hluta af brjóstinu, sem að þá minnkaði 

álagið.“ 
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Helga sagði:  

,,Ég las grein um að þetta (mexikanahatturinn) væri svo voðalegt og 

hættulegt, en ég hef ekki þá reynslu af þeim. Þeir björguðu mér alveg 

sko. Og maður var alveg að fara yfirum þarna. Nei ég segi svona, vegna 

sársauka.“ 

Edda sagði:  

,,Svo ráðlagði hún mér líka að velgja vörturnar fyrir gjöf, setja blautt á 

þær, það hjálpaði líka mikið.“ 

Þóra sagði:  

,,Mér var bent á að bleyta vörturnar fyrir gjöf, þá var ekki eins vont 

þegar hann byrjaði að sjúga, mér fannst það algjör snilld.“ 

Erla sagði:  

,,Þetta var meira eins og húðin væri skinnlaus, svona viðkvæm öll .. ég 

held það hafi bjargað því að maður gat notað þessa filmu.“ 

Þóra sagði:  

,,Það er reyndar mjög þægilegt að hafa filmu ef manni er alveg rosalega 

illt og maður vill ekki að fötin komi við mann. Þá passar það, þá er það 

gott.“ 

Soffía sagði:  

,,Ég notaði ,,selló“ og það hjálpaði mér rosalega.“ 

Birna sagði:  

,,Og mjaltavélin, það var þá ekki þetta álag, það lagaði líka.“  
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Guðrún sagði:  

,,En svo fékk ég brjóstapumpuna sko og það var aðeins skárra, 

örugglega af því að þau sugu alltaf endann á geirvörtunni og það var 

skárra með pumpunni.“ 

Svör við rannsóknarspurningum - samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að verkir í geirvörtum við brjóstagjöf geta 

verið slæmir og haft veruleg áhrif á líðan kvenna á brjóstagjafatímanum. 

Konurnar mátu styrkleika verkjanna oftast með tölugildinu 7 eða hærra á VAS 

skala þar sem 0 merkir engan verk en 10 mestu verki sem hægt er að hugsa sér. 

Konur í þessari rannsókn lýstu því hvernig verkirnir höfðu neikvæð áhrif bæði á 

líkamlega og andlega líðan þeirra. Þær lýstu miklum sársauka, þreytu, kvíða, 

vanmáttarkennd og andlegri vanlíðan, sem þær fundu fyrir í tengslum við þetta 

vandamál. Verkirnir leiddu til þess að fjórar kvennanna hættu með börn sín fyrr 

á brjósti en hugur þeirra stóð til og það olli þeim vonbrigðum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að reynsla kvennanna af eftirfarandi 

meðferðarúrræðum var góð. Konurnar lýstu jákvæðri reynslu af því að bleyta 

geirvörturnar með vatni áður en þær lögðu börnin á sárar geirvörtur. Einnig var 

gagnlegt að nota plastfilmu á geirvörtur milli gjafa til að hindra að föt ertu sárar 

geirvörturnar. Mjaltavél var í sumum tilvikum notuð tímabundið til að halda við 

mjólkurframleiðslu, þegar konurnar treystu sér ekki til að leggja börn sín á brjóst 

vegna verkja í geirvörtum. Mexikanahattur, brjóstahlíf úr sílikoni sem notuð er á 

geirvörtur við gjöf, fékk jákvæða umsögn og fullyrtu tvær konur að hlífin hefði 

hreinlega bjargað brjóstagjöfinni hjá þeim. Konunum var kunnugt um að notkun 

brjóstahlífa gæti dregið úr mjólkurframleiðslu og höfðu börn sín lengur á brjósti 

í hverri gjöf til að vinna upp á móti þessum ókosti.   

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós mismunandi reynslu mæðra af stuðningi 

ljósmæðra og annarra heilbrigðisstarfsmanna. Konurnar töldu að fræðsla um 

brjóstagjöf á meðgöngutímanum væri of lítil og að hana bæri að efla. Konurnar 
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töldu sig fá góða fræðslu um brjóstagjöf og  aðstoð við að leggja börn á brjóst og 

á sængurkvennadeildinni. 



 62



 63

UMRÆÐUR 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar með hliðsjón af 

þeirri þekkingu sem fyrir er um viðfangsefnið. Meginþemu úr viðtölunum verða 

tengd við fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar, ritaðar heimildir úr 

brjóstagjafafræðum og við reynslu mína af umönnun sængurkvenna. Einnig 

verða settar fram tillögur um úrbætur í þjónustu við konurnar. 

1. Erfiðleikar við að leggja barn rétt á brjóst. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur í ljós að flestar kvennanna áttu í 

erfiðleikum með að leggja börn sín rétt á brjóst, þær komu ekki nógu miklum 

brjóstvef uppí börnin og fengu í kjölfarið verki í geirvörtur við brjóstagjöf. Þessi 

reynsla er í samræmi við þekkingu á þessu sviði. Þekkt hefur verið allt frá 1945 

að algengasta orsök þess að konur fá verki í geirvörtur við brjóstagjöf er að 

barnið tekur of lítið af brjóstvef uppí sig þegar það er lagt á brjóst (Gunther, 

1945). Samkvæmt rannsóknum reyndist fræðsla um rétta brjóstagjafatækni vera 

öflugasta forvörnin gegn verkjum í geirvörtum við brjóstagjöf (Morland-Schulz 

og Hill, 2005). Því er mikilvægt að konur fái góða tilsögn við að leggja börn sín 

á brjóst þegar við upphaf brjóstagjafar til að minnka líkur á að þær fái verki í 

geirvörtur við brjóstagjöf og áverka á geirvörtur. Viðmælendur mínir virðast 

ekki hafa fengið næga leiðsögn við að leggja börn sín á brjóst á 

sængurkvennadeildinni, þrátt fyrir að þær hafi talið sig fá góða þjónustu þar. Til 

að bæta vinnulag á deildinni mæli ég með að farið verði að ráðum amerískra 

barnalækna og ljósmóðir fylgist með því hvort barn tekur brjóst rétt tvisvar á 

dag, á meðan á sængurlegu stendur. Fyrirmæli um það og niðurstöður athugunar 

mætti skrá í hjúkrunarferlið (Cadwell, 2007). Með því að fylgjast reglubundið 

með því hvort barn tekur brjóst rétt ætti að vera hægt að leiðbeina konum um 

rétta brjóstagjafatækni og fylgja þeim leiðbeiningum eftir á markvissan hátt, í 

þeim tilgangi að minnka líkur á sáramyndun sem leitt getur til verkja í 

geirvörtum við brjóstagjöf.  
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2. Að finna til við brjóstagjöf. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að konurnar fundu fyrir verulegum verkjum í 

geirvörtum við brjóstagjöfina. Þær mátu sársaukann oftast með tölugildinu 7 eða 

hærra á verkjaskala þar sem 0 er enginn verkur og 10 er versti verkur sem þær 

gátu hugsað sér (VAS). Þetta er hærra gildi en kemur fram í erlendum 

rannsóknum, en samkvæmt þeim er sársauki í geirvörtum við brjóstagjöf metinn 

4-5 á VAS (Buchko o.fl., 1993; Duffy o.fl., 1997; Pugh o.fl.,1996). Ég tel þessa 

niðurstöðu athyglisverða og sýna að verkir í geirvörtum við brjóstagjöf geta 

verið mjög slæmir. Í starfi mínu sem ljósmóðir hef ég kynnst konum með slæma 

verki í geirvörtum við brjóstagjöf. Ósjálfráð viðbrögð þeirra, eins og að stífna 

upp og jafnvel sparka óvart frá sér í aðstoðarfólk sitt, styðja að um verulegan 

sársauka sé að ræða. Í rannsókn sem gerð var í Ástralíu á reynslu kvenna af 

brjóstagjöf kom m.a. fram að sumar konur voru hissa á því hve sársaukafull 

brjóstagjöf getur verið. Konur lýsa þar óbærilegum verkjum í geirvörtum þegar 

börn er lögð á brjóst og segja að þær hafi farið að gráta vegna sársauka við 

brjóstagjöf (Schmied og Barclay, 1999). Ljóst má vera af frásögn viðmælenda 

minna að verkir í geirvörtum við brjóstagjöf geta verið verulegir. Ekki er 

ásættanlegt að svo sé og því brýnt að ljósmæður og aðrir heilbrigðisstarfsmenn 

geri það sem í þeirra valdi stendur til að fyrirbyggja og meðhöndla vandann. Að 

kenna mæðrum að leggja barn rétt á brjóst við upphaf brjóstagjafar er 

árangursrík leið til þess. 

3. Að líða illa andlega við brjóstagjöf. 

Í þessari rannsókn lýsa viðmælendur mínir andlegri vanlíðan samfara 

erfiðleikum við brjóstagjöf. Þær sögðu að sársaukinn við brjóstagjöf hefði verið 

niðurdrepandi og að stutt hefði verið í tárin. Ein kvennanna taldi að rekja mætti 

fæðingarþunglyndi sem hún glímdi við til erfiðleika við brjóstagjöf.  

Hjúkrunarfræðingar í ungbarnavernd á vegum heilsugæslunnar skima fyrir 

þunglyndi hjá mæðrum eftir fæðingu og vísa þeim sem þurfa í viðeigandi 
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meðferð. Í þessari rannsókn var ekki skoðuð eftirfylgni eftir útskrift af 

fæðingastofnunum, en úr því þarf að bæta. 

Fáar rannsóknir hafa skoðað reynslu kvenna af brjóstagjöf og dregið fram að hún 

getur haft neikvæð áhrif á andlega líðan kvenna. Í rannsókn sem gerð var í 

Bandaríkjunum og Kanada á árunum 2000-2002 voru tekin opin djúpviðtöl við 

52 konur einum mánuði eftir fæðingu barns. Þar  kemur fram að margar mæður, 

sérstaklega frumbyrjur, fundu fyrir andlegri vanlíðan samfara verkjum í 

geirvörtum við brjóstagjöf (Kelleher, 2006). Í samanburðarrannsókn sem gerð 

var í Ástralíu á 48 konum með viðvarandi verki í geirvörtum við brjóstagjöf á 

annarri viku eftir fæðingu og 65 konum sem voru verkjalausar kom í ljós 

marktækt meiri tíðni þunglyndis, streitu og tilfinningaójafnvægis hjá konunum 

sem voru með verki við brjóstagjöf. Jafnframt kom í ljós að eftir að konurnar 

fengu aðstoð við brjóstagjöfina og verkir við brjóstgjöf rénuðu batnaði þeirra 

andlega líðan og tíðni þunglyndis og streita minnkaði (Amir, Dennerstein, 

Garland, Fisher og Farish, 1996).  

4. Að fá áverka á geirvörtur við brjóstagjöf. 

Í þessari rannsókn segja konur frá fjölbreyttum áverkum sem þær fengu vegna 

þess að börnin tóku ekki brjóst rétt. Áverkarnir komu yfirleitt fram á þriðja degi 

brjóstagjafar og voru oftast viku til tíu daga að gróa. Styrkleiki verkjanna 

reyndist vera alveg jafn mikill hvort sem um klemmufar eða sár var að ræða og 

er það í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna (Lavergne, 1997). Gerð 

áverka þarf að skoða miklu betur, því að mismunandi úrræði geta ef til vill hæft 

mismunandi áverkum. Að kenna konunum að leggja barn sitt rétt á brjóst virðist 

þó í öllum tilvikum vera lykillinn að því að draga úr verkjum í geirvörtum hjá 

mæðrunum. 
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5. Að finna fyrir kvíða tengdum brjóstagjöf. 

Í þessari rannsókn greina konur frá kvíða fyrir að leggja börn sín á brjóst, kvíða 

fyrir að setja sig aftur og aftur í aðstæður sem eru sársaukafullar. Þessi kvíði er 

skiljanlegur og í rannsókn Christu M. Kelleher (2006) komu fram svipaðar 

reynslusögur, þar lýstu mæður kvíða fyrir því að leggja börn sín á brjóst þar sem 

þær vissu að því fylgdi sárasauki. 

Ein af viðmælendum mínum átti að baki slæma brjóstagjafareynslu og kveið því 

að sagan myndi endurtaka sig. Hún hefði þurft að fá tækifæri til að vinna úr 

þessum kvíða á meðgöngunni, en svo virðist því miður ekki hafa verið. 

Hugmyndir hennar um að skapa þurfi vettvang til að vinna úr slæmri 

brjóstagjafareynslu eru athyglisverðar. Ljósmæður í mæðravernd sem verða 

varar við að konur kvíði brjóstagjöf þurfa að skoða vandlega brjóstagjafasögu 

þeirra og komast að því hvað veldur kvíðanum. Slæm reynsla af brjóstagjöf er 

líkleg til að draga úr sjálfsöryggi og minnka líkur á að barn sé haft á brjósti nema 

að konan fái tækifæri til að vinna úr fyrri reynslu. Mikilvægt er að greina kvíða 

fyrir brjóstagjöf á meðgöngu og veita verðandi móður tækifæri til að vinna úr 

reynslu sinni til að efla sjálfsöryggi hennar og auka líkur á að hún hafi næsta 

barn á brjósti. 

6. Að finna fyrir þreytu tengdri brjóstagjöf. 

Í þessari rannsókn lýstu foreldrarnir mikilli þreytu í sængurlegunni, þreytu sem 

tengist umönnunarálagi sem fylgir því að annast ungabarn. En konur sem finna 

fyrir verkjum við brjóstagjöf eru ólíklegar til að geta slakað á og hvílst við 

brjóstagjöf. Að foreldrar lýstu mikilli þreytu í sængurlegunni leiðir hugann að 

því hvort við ljósmæður leggjum orðið ofuráherslu á sólarhringssamveru móður 

og barns með það fyrir augum að stuðla að brjóstagjöf, á kostnað líðanar 

móðurinnar. Heimsóknir ættingja og vina á sængurkvennadeildina virtust einnig 

vera óhóflegar og stuðla að þreytu foreldra. Þar hefur heimsóknartími nú verið 

styttur til að koma til móts við óskir foreldar um meira næði í sængurlegu. 
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Í niðurstöðum franskrar rannsóknar kom fram að þreyta hjá mæðrum sem eru 

með börn á brjósti var ekki meiri en hjá mæðrum sem gáfu pela (Callahan, 

Séjourné og Denis, 2006). Þetta vekur athygli, ekki síst vegna þess að sumar 

konur tengja þreytu brjóstagjöfinni og hætta jafnvel brjóstagjöf hennar vegna. En 

erfiðleikar við brjóstagjöf svo sem sárar geirvörtur og verkir í geirvörtum við 

brjóstagjöf, juku líkur á þreytu hjá mæðrum ungabarna samkvæmt rannsókn sem 

gerð var á orsökum þreytu hjá frumbyrjum á fyrstu níu vikum eftir fæðingu 

barns (Wambach, 1998). Niðurstöður sömu rannsóknar benda til þess að 

svefnörðugleikar auki líkur á þreytu hjá mæðrum. Þreyta í foreldrahlutverki er 

vel þekkt og hafa dr. Marga Thome og Beth Alder (1999) gert rannsókn sem 

sýnir að símaráðgjöf getur dregið úr þreytu í foreldrahlutverki hjá mæðrum eftir 

útskrift af fæðingastofnun. 

7. Að finna fyrir vanmáttarkennd. 

Í rannsókninni kom fram hjá nokkrum mæðrum sú tilfinning að vera ekki nógu 

góð móðir og að vera að bregðast barninu sínu. Þessar tilfinningar komu fram í 

tengslum við erfiðleika við brjóstagjöf og að þurfa að hætta með barn sitt á 

brjósti. Ég nefni þessa tilfinningu vanmáttarkennd. Vanmáttarkennd getur verið 

eitt af einkennum fæðingarþunglyndis (Beck, 1992). Ein af viðmælendum 

mínum sem fann fyrir vanmáttarkennd var greind með fæðingarþunglyndi, fékk 

viðeigandi aðstoð og er búin að vinna sig út úr vandanum. Í rannsókn Mozingo 

o.fl. frá 2000 kemur fram að margar konur finna fyrir skömm, vonbrigðum og 

vanmáttartilfinningu í kjölfar þess að hafa þurft að hætta snemma með börn sín á 

brjósti. Þessi rannsókn vekur athygli mína sem heilbrigðisstarfsmanns á því hve 

mikilvægt er að sannfæra móðir, sem þurft hefur að hætta brjóstagjöf, um að hún 

hafi gert sitt besta og að hún sé góð móðir þó að hún geti ekki haft barn sitt á 

brjósti. Einnig er vert að skoða hvort ljósmæður í mæðravernd geti stuðlað að 

auknu sjálfsöryggi mæðra með fræðslu um brjóstagjöf á meðgöngu og á þann 

hátt minnkað hættu á að konur hætti með börn sín á brjósti fyrr en þær vilja. 

Vanmáttarkennd við umönnun ungabarns getur verið merki um skort á 
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sjálfstrausti og sjálfsöryggi hjá móður, en rannsóknir sýna að lítið sjálfsöryggi 

mæðra hefur neikvæð áhrif á lengd brjóstagjafar (Blyth o.fl., 2004, Noel-Weiss 

o.fl., 2006). 

8. Að upplifa bæði fræðslu og skort á fræðslu. 

Í þessari rannsókn kom fram að mæðurnar töldu að fræðsla um brjóstagjöf á 

meðgöngu hefði verið of lítil. Í rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum og birt 

árið 2006, höfðu konur sömu sögu að segja (Moore og Coty, 2006). 

Viðmælendur mínir voru hins vegar tiltölulega ánægðar með þá þjónustu sem 

þær fengu í sængurlegunni. Fræðsla um brjóstagjöf á meðgöngu og í sængurlegu 

er talin vera mjög áhrifarík leið til að stuðla að brjóstagjöf (Buchko o.fl., 1993, 

Duffy o.fl., 1997, Hong o.fl., 2003). Fræðsla og stuðningur 

heilbrigðisstarfsmanna er sérstaklega mikilvæg fyrir konur sem eru að eignast 

sitt fyrsta barn (Hong, ofl., 2003). Einnig er talið að námskeið á meðgöngu sem 

hafa það markmið að efla sjálfsöryggi kvenna stuðli að farsælli brjóstagjöf 

(Noel-Weiss, o.fl., 2006). 

Á sængurkvennadeildinni er boðið uppá klukkustundarlanga fræðslustund um 

brjóstagjöf þrisvar í viku. Konurnar lýstu ánægju sinni með þetta fyrirkomulag 

og töldu fræðsluna gagnlega. Einnig fóru þær jákvæðum orðum um þann 

stuðning sem þær fengu við brjóstagjöfina frá starfsfólki í sængurlegunni. Þessi 

stuðningur virðist samt ekki hafa verið nægur í ljósi þeirrar staðreyndar að 

konurnar fengu allar verki í geirvörtur við brjóstagjöf um lengri eða skemmri 

tíma. 

9. Að vita að maður kemst út úr þessu. 

Í rannsókninni kemur fram mikilvægi þess að mæðurnar sjái fram úr vandanum 

og viti að verkir í geirvörtum við brjóstagjöf eru í flestum tilvikum tímabundið 

vandamál sem tengist upphafi brjóstagjafar. Hér kom fram mikilvægi fræðslu 

um brjóstagjöf, að konurnar vissu hvers væri að vænta. Konur lýstu því að 

fullvissa þeirra um að komast út úr vandanum hefði hjálpað þeim að komast í 
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gegnum þetta tímabil. Hér kom sjálfsöryggi kvennanna sterkt fram og jákvæð 

áhrif þess á framvindu brjóstagjafar. Konurnar sem héldu brjóstagjöfinni áfram 

höfðu fulla trú á eigin getu til að komast út úr vandanum. Rannsóknir sýna að 

gott sjálfsöryggi og sjálfstraust hefur jákvæð áhrif á framvindu brjóstagjafar og 

eykur líkur á að konur hafi börn sín eingöngu á brjósti eins og ráðlagt er (Blyth 

o.fl., 2004). Gott sjálfsöryggi stuðlar að því að konan hafi trú á eigin getu til að 

hafa barn sitt á brjósti þrátt fyrir tímabundna erfiðleika eins og verki í 

geirvörtum við brjóstagjöf. 

10. Að vinna sig út úr vandanum. 

Í rannsókninni lýstu mæður reynslu sinni af meðferðarúrræðum og hvaða 

meðferðir höfðu hjálpað þeim til að vinna sig út úr vandanum. Þær sögðu að 

gagnlegt væri að læra að leggja barn rétt á brjóst, bleyta vörtur fyrir gjöf, nota 

plastfilmu á geirvörturnar til hlífðar milli gjafa, nota mjaltavél og nota 

mexikanahatt. 

Að bleyta vörtur fyrir gjöf minnkaði líkur á að sár rifnuðu upp við brjóstagjöf. 

Ég hef ekki séð heimildir um þetta ráð í greinum um meðferð við sárum 

geirvörtum, en veit að það er komið frá brjóstagjafaráðgjafa á 

sængurkvennadeildinni. Plastfilma á stærð við frímerki var höfð á geirvörtum 

milli gjafa til að hindra ertingu frá fötum. Mjaltavél var í nokkrum tilvikum 

notuð til að viðhalda mjólkurframleiðslu, þegar konur voru tímabundið ófærar 

um að leggja barn sitt á brjóst vegna sársauka við brjóstagjöf. Mexikanahattur 

var notaður til að hlífa sárum geirvörtum, álagið við brjóstagjöf dreifist og konan 

náði að gefa barni sínu brjóst án óbærilegs sársauka. Tvær konur fullyrtu að 

mexikanahatturinn hefði bjargað brjóstagjöfinni hjá þeim. 

Vörtuhlífar sem í daglegu tali eru nefndar mexikanahattar, eru framleiddar úr 

þunnu sílikoni og notaðar í þeim tilgangi að verja sárar geirvörtur gegn núningi 

við brjóstagjöf. Notkun mexikanahatta er umdeild og talið að brjóstin fái ekki 

næga örvun til mjólkurframleiðslu við notkun þeirra (Powers og Tapia, 2004). 
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Viðmælendur mínir voru vel meðvitaðir um að brjóstamjólkurframleiðslan gæti 

minnkað við notkun mexikanahatts, þær brugðust við því með því að hafa barnið 

lengur á brjósti í hverri gjöf. Minni sársauki við brjóstagjöf samfara notkun 

hattsins gerði þeim í raun kleift að hafa barnið lengur á brjósti í hverri gjöf. 

Viðmælendur mínir notuðu mexikanahattinn í tvær vikur. Á þeim tíma styrktist 

húðin á geirvörtunum, börnin náðu að taka brjóstið rétt uppí sig og verkir við 

brjóstagjöf hurfu smán saman. Af þessu má draga þann lærdóm að 

mexikanahattur geti í sumum tilvikum átt við sem bjargráð við verkjum í 

geirvörtum við brjóstagjöf. Ég tel mikilvægt að styðja mæður í því að nota þau 

bjargráð sem þær hafa góða reynslu af. Sérstaklega í ljósi þess að 

samanburðarrannsóknir á áhrifum meðferða til að fyrirbyggja og meðhöndla 

sárar geirvörtur hafa ekki sýnt fram á gagnsemi einnar meðferðar umfram 

gagnsemi annarra (Morland-Schulz og Hill, 2005).  

Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 

Ég tel meginstyrkleik rannsóknarinnar vera þann að hér koma fram nýjar 

upplýsingar þar sem konurnar lýstu með eigin orðum líðan sinni á 

brjóstagjafatímanum, en fáar rannsóknir hafa verið gerðar um þetta efni. 

Konurnar lýstu slæmum verkjum sem þær upplifðu við brjóstagjöfina, andlegri 

vanlíðan, kvíða, þreytu og vanmáttarkennd. Konurnar lýstu einnig hve mikilvægt 

það er að sjá fram úr vandanum og hvaða meðferðarúrræði hjálpuðu þeim að 

vinna sig út úr honum. Konurnar bentu á að fræðsla um brjóstagjöf á meðgöngu 

væri ófullnægjandi.  

Ég tel styrkleika rannsóknarinnar felast í því að konurnar lýsa reynslu sinni  með 

sínum eigin orðum og að ákveðinn samhljómur virðist vera milli reynsluheima 

kvennanna. Morse (1994) bendir á að kenningar sem verða til út frá eigindlegum 

rannsóknum hafi forsendur til að vera mjög þéttar og trúverðugar þar sem þær 

birta fyrirbæri eins og þeim er lýst af þeim sem reynsluna hafa. Ég tel einnig 

styrkleika felast í því að rannsakandi hefur margra ára reynslu í umönnun 
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sængurkvenna og hefur þar af leiðandi innsýn í reynsluheim þeirra sem nýttist í 

viðtölunum. 

Veikleiki rannsóknarinnar byggist á því að rannsakandi er byrjandi í þessari 

rannsóknaraðferð og það gæti hafa haft áhrif á gæði og dýpt viðtalsgagna. Við 

úrvinnslu gagna vöknuðu ýmsar spurningar sem mig langaði að fá svör við í 

þeim tilgangi að dýpka þekkingu mína á rannsóknarviðfangsefninu. Ég velti því 

einnig fyrir mér hvort of langt væri um liðið síðan konurnar glímdu við 

brjóstagjafavandann þegar viðtölin voru tekin. Hefði verið heppilegra að fá 

konurnar til að skrá dagbók á meðan þær glímdu við vandann og ræða síðan við 

þær stuttu eftir að þær höfðu komist út úr honum. Einnig fórst fyrir að spyrja 

konurnar um stuðning frá maka, vinum og fjölskyldu við brjóstagjöfina. Um lítið 

úrtak er að ræða þannig að ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum. Það var 

heldur ekki tilgangur rannsóknarinnar heldur að fá innsýn í reynslu og líðan 

kvenna með verki í geirvörtum við brjóstagjöf. 

Eins og áður hefur komið fram starfar rannsakandi  jafnframt sem ljósmóðir á 

sængurkvennadeild Landspítalans og sinnti flestum viðmælendum sínum í 

sængurlegunni. Ég tel að þessi tengsl hafi haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á 

rannsóknina. Jákvæðu áhrifin tel ég vera þau að konurnar könnuðust velflestar 

við mig og treystu mér fyrir reynslu sinni. Neikvæðu áhrifin gætu verið þau að 

mæðurnar væru tregir til að gagnrýna þá umönnun sem þær fengu á vinnustað 

mínum. 

Hagnýting rannsóknarinnar 

Rannsóknin bætir við þekkingu um reynslu kvenna af því að vera með verki í 

geirvörtum við brjóstagjöf og skal þar helst nefna að konurnar segjast upplifa 

slæma verki, sem þær meta með tölugildinu 7 eða hærra á VAS skala. Þetta er 

hærra gildi en áður hefur sést í erlendum rannsóknum, eins og áður hefur verið 

greint frá. Þessi niðurstaða er gagnleg fyrir okkur ljósmæður sem önnumst 

konurnar og hvetur okkur til að auka fræðslu um brjóstagjöf á meðgöngu og í 
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sængurlegu, með það að markmiði að vinna að fyrirbyggingu verkja í 

geirvörtum við brjóstagjöf. Mikilvægast er að ljósmæður kenni konum að leggja 

börn sín rétt á brjóst, en það er öflugsta leiðin til að fyrirbyggja verki í 

geirvörtum við brjóstagjöf.  

Í rannsókninni kemur fram að konur finna fyrir andlegri vanlíðan, þreytu, kvíða 

og vanmáttarkennd í tengslum við erfiðleika við brjóstagjöf. Konurnar þurfa á 

umönnun að halda meðan þær vinna sig út úr vandanum. Hjá mér vaknar sú 

spurning hvort eftirfylgni með mæðrum sem eru með börn á brjósti sé næg eftir 

að heim er komið. Þennan þátt þarf að kanna sérstaklega.  

Heilbrigðisstarfsmenn geta lært af reynslusögum um líðan kvenna sem finna 

fyrir verkjum í geirvörtum við brjóstagjöf og fengið innsýn í það hvernig hægt er 

að aðstoða, hvað gagnast og hvað ekki. 

Ábendingar um frekari rannsóknir 

Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert að gera stóra megindlega 

rannsókn og kanna tíðni verkja í geirvörtum við brjóstagjöf á Íslandi. 

Spurningalista mætti þróa út frá niðurstöðum rannsóknar minnar. Þannig væri 

hægt að meta styrkleika verkjanna, eðli áverka, orsakir, gagnsemi meðferða og 

stuðning heilbrigðisstarfsfólks. Einnig væri gagnlegt að mynda rýnihóp 

ljósmæðra til að ræða reynslu þeirra af gagnsemi meðferða við verkjum í 

geirvörtum við brjóstagjöf og fá fram hugmyndir þeirra um hvernig þróa mætti 

þjónustu við sængurkonur með það að markmiði að bæta umönnun kvenna sem 

glíma við brjóstagjafavandamál.  

Rannsakendur hafa lagt áherslu á að bera saman gagnsemi úrræða sem miða að 

því að fyrirbyggja og meðhöndla verki í geirvörtum við brjóstagjöf. Rannsóknir 

hafa ekki sýnt fram á gagnsemi eins meðferðarúrræðis umfram annað. Líklega 

má skýra það með því að verkir í geirvörtum við brjóstgjöf eru af ólíkum 

orsökum og áverkarnir misjafnir. Ástæða þess að konur fá áverka við brjóstagjöf 

er í flestum tilvikum sú að konurnar ná ekki að leggja barn sitt rétt á brjóst. 
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Konubrjóst eru ekki öll eins og geirvörtur kvenna mismunandi að lögun. Mjög 

erfitt getur verið að leggja börn á flatar og innfallnar geirvörtur, jafnvel þó að 

réttri brjóstagjafatækni sé beitt. Áhugavert væri að skoða sérstaklega reynslu 

kvenna með flatar eða innfallnar geirvörtur af brjóstagjöf með það að markmiði 

að þróa meðferð til að bæta þjónustu við þær en niðurstöður rannsókna hafa 

hingað til ekki getað bent á gagnsemi einnar meðferðar umfram annarra. Einnig 

þarf að efla rannsóknir um og fræðslu um brjóstagjöf á meðgöngu til að koma til 

móts við óskir kvenna. 

Lokaorð 

Vinna við þessa rannsókn hefur verið lærdómsrík. Hún er frumraun mín á 

rannsóknarsviðinu. Ég hef undir dyggri leiðsögn leiðbeinenda minna farið í 

gegnum allt rannsóknarferlið, frá því að hugmynd að rannsókn kviknar til 

fullbúinnar rannsóknarskýrslu.  

Í þessi rannsókn voru settar fram fjórar rannsóknarspurningar um: 1) Reynslu og 

líðan kvenna af því að vera með verki í geirvörtum við brjóstagjöf. 2) Áhrif þess 

að vera með verki í geirvörtum á framvindu brjóstagjafar. 3) Reynslu kvenna af 

meðferðarúrræðum. 4) Reynslu kvenna af stuðningi ljósmæðra og annarra 

heilbrigðisstarfsmanna. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að konurnar 

áttu í erfiðleikum með að leggja börn sín rétt á brjóst, fengu áverka og verki í 

geirvörtur við brjóstagjöf. Í sumum tilvikum leiddu verkirnir til andlegrar 

vanlíðanar hjá mæðrunum, þreytu og kvíða fyrir því að leggja börnin á brjóst. 

Nokkrar mæður hættu með börnin á brjósti fyrr en þær ætluðu sér og fundu í 

kjölfarið fyrir vanmáttarkennd. Mæður sem héldu brjóstagjöf áfram voru 

sannfærðar um að þetta vandamál væri tímabundið og að þær gætu unnið sig út 

úr vandanum. Konunum reyndist vel að bleyta geirvörtur fyrir gjöf, nota 

plastfilmu á geirvörtur milli gjafa, nota mexikanahatt til hlífðar við gjöf og nota 

mjaltavél þegar þær treystu sér ekki til að leggja börnin á brjóst vegna verkja. Á 

þann hátt náðu þær að yfirstíga vandamálið og halda brjóstagjöfinni áfram. 
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Stuðningur ljósmæðra og annarra heilbrigðisstarfsmanna fékk bæði jákvæða og 

neikvæða umsögn. Konurnar töldu að fræðsla um brjóstagjöf á meðgöngu hefði 

verið ófullnægjandi, en töldu sig fá góða fræðslu og aðstoð við brjóstagjöf í 

sængurlegunni. Þessa þætti þarf þó að skoða nánar með frekari rannsóknum. 

Af niðurstöðum rannsóknarinnar má læra að verkir í geirvörtum við brjóstagjöf 

geta haft veruleg áhrif á framvindu brjóstagjafar og lífsgæði mæðra. Fram kemur 

að fyrirbyggjandi meðferð er mikilvæg og að öflugasta leiðin til  að koma í veg 

fyrir verki í geirvörtum við brjóstagjöf er að kenna mæðrum að leggja börn sín 

rétt á brjóst þegar við upphaf brjóstagjafar. Fylgja þarf þeirri fræðslu eftir í 

sængurlegunni og kenna mæðrum að greina hvenær barn tekur brjóst rétt og 

hvenær ekki. Öflugasta leiðin til að koma í veg fyrir sárar geirvörtur og verki í 

geirvörtum við brjóstagjöf er sú að koma í veg fyrir að barn taki brjóst á rangan 

hátt og nái að særa geirvörtur móður sinnar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar þarf að kynna fyrir ljósmæðrum og öðrum 

heilbrigðisstarfsmönnum sem annast konur á meðgöngu og í sængurlegu. Það 

mun rannsakandi gera með því að birta grein um rannsóknina í 

Ljósmæðrablaðinu. 
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