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Ágrip 

Mikill munur er á tíðni brjóstagjafar meðal fyrirbura og heilbrigðra fullburða barna. Tilgangur þessarar 

fræðilegu samantektar var að skoða þá þætti sem hafa áhrif á brjóstagjöf fyrirbura og þá sérstaklega 

hvernig vanþroski fyrirburans hefur áhrif á hana. Auk þess var leitast við að skoða hvernig NIDCAP 

hugmyndafræði (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program), sem byggist 

á einstaklingsmiðaðri þroskahvetjandi meðferð, getur gagnast við umönnun fyrirbura og hvernig hún 

getur nýst við brjóstagjöf þeirra. 

Heimildaleit fór fram í eftirfarandi gagnasöfnum: PubMed, CINAHL frá EBSCO, ScienceDirect, 

MEDLINE frá Ovid, Google Schoolar og gagnagrunnum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar. Helstu 

leitarorð voru: Brjóstagjöf, fyrirburi, kengúrumeðferð, brjóstamjólk, NIDCAP og Newborn Individualized 

Developmental Care and Assessment Program. 

Niðurstöður fræðilegu samantektarinnar sýndu að þeir þættir sem höfðu hvað mest áhrif á getu 

fyrirbura til brjóstagjafar voru hversu mikið þeir voru fæddir fyrir tímann og hversu alvarleg 

heilsufarsvandamál þeirra voru. Brjóstamjólk var fyrirburunum sérstaklega mikilvæg þar sem hún veitti 

þeim mikilvæga vörn gegn sýkingum og stuðlaði að auknum þroska þeirra. Notkun NIDCAP 

hugmyndafræðinnar í tengslum við brjóstagjöf jók þroskahæfileika fyrirburans til að taka brjóst. 

Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar hafi góðan þekkingarfræðilegan grunn um brjóstagjöf fyrirbura, 

viti hvað geti takmarkað getu fyrirbura til brjóstagjafar og þekki leiðir til að koma til móts við þær 

takmarkanir. Þeir þurfa að vera vel að sér um kosti brjóstamjólkur og vita að ýmsar ráðleggingar um 

brjóstagjöf fyrirbura eru frábrugðnar ráðleggingum um brjóstagjöf heilbrigðra fullburða barna. 

Hjúkrunarfræðingar eru í lykilstöðu til að veita fræðslu og stuðning við brjóstagjöf fyrirbura og stuðla 

þannig að heilbrigði þeirra og draga úr dánartíðni. 

 

Lykilorð: Fyrirburar, brjóstagjöf, NIDCAP, Newborn Individualized Developmental Care and 

Assessment Program. 
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Abstract 

A wide gap in breastfeeding rates has been noted in preterm infants compared to healthy term infants. 

The aim of this literature review was to examine the factors that affect breastfeeding in preterm infants 

and especially examine how the immaturity of the preterm infant affects it. Additionally the aim was to 

examine how NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program), 

which is based on individualized developmental care, can support the care of the preterm infant and 

their breastfeeding. 

In the search for answers the following databases were used: PubMed, CINAHL from EBSCO, 

ScienceDirect, MEDLINE from Ovid, Google Schoolar and databases of the World Health 

Organization. Using the following keywords: Breastfeeding, preterm/premature infant, skin to skin 

care/ kangaroo care, breast milk, NIDCAP and Newborn Indivdualized Developmental Care and 

Assessment Program. 

The results of this literature review showed that the main influencing factors on the preterm infants’ 

ability to breastfeed, was the degree of their prematurity and the severity of their illnesses. Breast milk 

was especially good for preterm infants because it provided the protective properties that the 

premature infants lacked and supported their development. The use of NIDCAP model in relation to 

breastfeeding increased the infants’ developmental ability to breastfeed. 

It is important that nurses obtain evidence-based knowledge and know the main influencing factors 

on the preterm infants’ ability to breastfeed and how to take care of them. Nurses must be well 

informed on properties of breast milk and know that recommendations vary between preterm infants 

and healthy term infants. Nurses play an essential role in providing instructions and support 

breastfeeding and therefore promote the preterm infants’ health and decrease their mortality rate. 

 

Keywords: Preterm/premature infants, breastfeeding, NIDCAP, Newborn Individualized 

Developmental Care and Assessment Program. 
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Þakkir 

Við viljum koma á framfæri þökkum til allra þeirra sem veittu okkur aðstoð við gerð þessa 

lokaverkefnis. Sérstakar þakkir fá leiðbeinendur okkar Arnheiður Sigurðardóttir aðjúnkt og Ólöf Ásta 

Ólafsdóttir doktor við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands fyrir frábæra leiðsögn, góðar ábendingar og 

innblástur. Einnig viljum við þakka fjölskyldum okkar fyrir þolinmæði, hvatningu og ómetanlegan 

stuðning í gegnum allt námið. Að lokum viljum við þakka hvor annarri fyrir góða samvinnu við gerð 

verkefnisins.
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Skilgreiningar 

Fyrirburi (preterm/premature infant): Barn sem fæðist fyrir 37 vikna meðgöngu, óháð 

fæðingarþyngd barnsins (Flacking, Nyqvist, Ewald og Wallin, 2003; Lowdermilk, Perry, Cashion og 

Alden, 2012). 

 

Síðfyrirburi (late preterm infant): Barn sem fæðist eftir 34-36 vikna meðgöngu (Cleaveland, 2010; 

Lowdermilk, Perry, Cashion og Alden, 2012). 

 

Mikill fyrirburi (very preterm infant): Barn sem fæðist eftir 28-31 vikna meðgöngu (Nyqvist, 2013). 

 

Örburi (extremely preterm infant): Barn sem fæðist eftir 27 vikna meðgöngu eða styttri meðgöngu 

(Nyqvist, 2013). 

 

Leiðréttur aldur (corrected age): Þegar tekið er tillit til þess á hvaða viku meðgöngu fyrirburinn 

fæddist og aldur hans reiknaður út frá því hvenær hann ætti að hafa fæðst miðað við fulla meðgöngu 

(Lowdermilk, Perry, Cashion og Alden, 2012). 

 

Mexíkanahattur (nipple shield): Örþunnur sílíkon skjöldur sem lagður er yfir geirvörtuna til að auka 

tilfærslu mjólkur til fyrirburans (Meier o.fl, 2000). 

 

Sondugjöf (gavage): Fæðugjöf um slöngu sem liggur frá munni eða nefi ofan í magann 

(Lowdermilk, Perry, Cashion og Alden, 2012). 

 

Staupgjöf (cup feeding): Þegar barni er gefin mjólk að drekka úr litlu glasi eða staupi (Nyqvist o.fl., 

2013). 

 

Nýburagjörgæsla (neonatal intensive care unit): Er gjörgæsludeild ætluð fyrirburum og veikum 

nýburum, á Íslandi ber eina nýburagjörgæsludeildin heitið Vökudeild (Landspítali, e.d). 
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1 Inngangur 

Mikill munur er á tíðni brjóstagjafar meðal fyrirbura og heilbrigðra fullburða barna (Bonet, Blondel, 

Agostino og Combier, 2011; Davanzo, Monasta, Ronfani, Brovedani og Demarini, 2012). Rannsóknir 

hafa sýnt að brjóstagjöf fyrirbura er mun skemmri en meðal heilbrigðra fullburða barna (Flacking, 

Nyqvist, Ewald og Wallin, 2003) og eru ástæður þess taldir vera margir samverkandi þættir (Maastrup, 

Bojesen, Kronborg og Hallström, 2012; Rakel Björg Jónsdóttir og Arna Skúladóttir, 2010). Einn af 

þessum þáttum er vanþroski fyrirburans en hann getur haft mikil áhrif á brjóstagjöfina (Dougherty og 

Luther, 2008; Nyqvist o.fl., 2013; Rakel Björg Jónsdóttir og Arna Skúladóttir, 2010). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin mælir með brjóstamjólk sem einu fæðu nýburans fyrstu sex 

mánuði ævinnar og er sérstök áhersla lögð á fyrirbura (Edmond og Bahl, 2006; WHO, 2003a). 

Ávinningur fyrirbura af brjóstamjólk er ákaflega mikill, sérstaklega vegna þess að hún veitir þeim 

mikilvæga vörn gegn sýkingum og stuðlar að auknum þroska þeirra (Dougherty og Luther, 2008; Ip 

o.fl., 2007; Nyqvist, o.fl., 2013). Til að stuðla að brjóstagjöf fyrirbura er meðal annars mælt með því að 

veita kengúrumeðferð snemma og reglulega á nýburagjörgæslunni (Häggkvist o.fl., 2011). Fyrirburinn 

fór á mis við að þroskast nægilega í móðurkviði og geta því komið upp ýmis vandamál við brjóstagjöf. 

Því er mikilvægt að nálgast fyrirburann á einstaklingsmiðaðan hátt með því að lesa í merki hans 

(Isaacson, 2006). 

NIDCAP stendur fyrir Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program 

(Nyqvist, 2005). NIDCAP er hugmyndafræði sem miðar að einstaklingsmiðaðri þroskahvetjandi 

meðferð (Sehgal og Stack, 2006), þar sem áhersla er lögð á virðingu fyrir einstaklingsbundnum 

þörfum fyrirburans (Mosqueda o.fl., 2013). NIDCAP leggur meðal annars áherslu á að draga úr of 

mikilli örvun, lesa úr merkjum fyrirburans, bæta umhverfi nýburagjörgæslunnar, hvetja til húð við húð 

meðferðar og brjóstagjafar (McAnulty o.fl., 2010; Sizun, Ratynski og Boussard, 1999). NIDCAP var 

einnig þróað með það að markmiði að veita fyrburanum viðeigandi örvun að því marki að taugaþroski 

hans þoli það, ásamt því að skapa umhverfi á nýburagjörgæslunni sem verndar viðkvæman heila- og 

taugaþroska fyrirburans (McAnulty, Duffy, Butler, Bernstein, Zurakowski o.fl., 2010; Wallin og 

Eriksson, 2009). Fyrirburar sem fá meðhöndlun samkvæmt NIDCAP hugmyndafræði þurfa á sondu að 

halda í skemmri tíma til næringarinntektar þar sem þeir ná fyrr að nærast um munn og útskrifast einnig 

fyrr heim af nýburagjörgæslunni (Nyqvist, 2005; Nyqvist, o.fl., 2013). 

Hjúkrunarfræðingar þurfa að vera vel að sér um kosti brjóstamjólkur og mikilvægi hennar sem 

næring og áhrif hennar á lifun ungbarna. Hjúkrunarfræðingar eru í lykilstöðu til að veita fræðslu, 

stuðning og aðstoð fyrir mæður sem eru með börn á brjósti eða eru að mjólka sig. Þannig geta 

hjúkrunarfræðingar stuðlað að því að börnin fái þau næringarefni sem nauðsynleg eru fyrir vöxt þeirra 

og þroska (Bozzette og Posner, 2012). Eitt af helstu markmiðum hjúkrunar á nýburagjörgæslu er að 

stuðla að brjóstagjöf fyrirbura en hún getur verið mikil áskorun. Mikilvægt er að veita mæðrum fyrirbura 

fræðslu um brjóstagjöf, sýna þeim stuðning og veita þeim aðstoð við brjóstagjöfina (Discenza, 2009). 

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar er að skoða þá þætti sem hafa áhrif á brjóstagjöf 

fyrirbura og þá sérstaklega hvernig vanþroski fyrirburans hefur áhrif á hana. Fjallað verður um heila- 

og taugaþroska fyrirbura og NIDCAP hugmyndafræði verður kynnt. Einnig er fjallað um áhrif 
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kengúrumeðferðar á fyrirburann og brjóstagjöf hans. Greint er frá brjóstagjafaferli fyrirburans, kostum 

brjóstamjólkur og ráðleggingum varðandi brjóstagjöf. Að lokum er sagt frá því hvernig nýta megi 

NIDCAP hugmyndafræði til að styðja við brjóstagjöf fyrirbura. 

Leitast verður eftir því að svara eftirfarandi fjórum rannsóknarspurningum sem settar voru fram við 

gerð verkefnisins. Í fyrsta lagi var leitast eftir að svara: Hvernig er best að styðja við brjóstagjöf 

fyrirbura? Í öðru lagi: Hverjir eru kostir brjóstagjafar fyrir fyrirbura?  Í þriðja lagi: Hefur NIDCAP 

hugmyndafræði áhrif á heila- og taugaþroska fyrirbura? Og að lokum: Er hægt að nota NIDCAP 

hugmyndafræði til styðja við brjóstagjöf fyrirbura? 
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Aðferðir 

Heimildaleit fór fram í gagnasöfnum PubMed, CINAHL frá EBSCO, ScienceDirect, MEDLINE frá Ovid 

og Google Schoolar. Einnig var leitað í gagnagrunni Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar eftir 

opinberum ráðleggingum tengdum brjóstagjöf fyrirbura. 

Helstu leitarorð voru brjóstagjöf (breastfeeding), fyrirburi (preterm/premature infant), 

kengúrumeðferð (skin to skin care/kangaroo care), brjóstamjólk (breast milk), NIDCAP og newborn 

individualized developmental care and assessment program. Heimildaleit fór fram á tímabilinu október 

2013 til mars 2014. Valdar voru greinar sem féllu að efni verkefnisins og voru greinar metnar með því 

að lesa útdrætti þeirra. Heimildalestur vísaði oft á aðrar ranns knir og greinar sem auk  ess voru 

n ttar vi  ger  verkefnisins.  eitast var vi  a  takmarka heimildaleitina vi  ritr ndar fr  igreinar sem 

gefnar voru út eftir árið 2005. 
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2 Fræðileg samantekt 

2.1 Heila- og taugaþroski 

Mikil aukning hefur orðið í lifun fyrirbura og léttbura, sérstaklega hefur aukningin verið meðal þeirra 

minnstu eða þeirra sem eru fæddir fyrir 26. viku meðgöngu. Vegna þessarar þróunar hafa hamlanir í 

taugaþroska aukist meðal fyrirbura (Inder, Warfield, Wang, Huppi og Volpe, 2005; Mikkola o.fl., 2005). 

Fyrirburar eru afar viðkvæmir fyrir því að verða fyrir heilaskaða og þar sem fjöldi fyrirburafæðinga fer 

vaxandi er mikilvægt að finna leiðir til að koma í veg fyrir hugsanlegan skaða (Rees, Harding og 

Walker, 2008). 

Síðustu áratugi hefur orðið aukin vitundarvakning er varðar þá flóknu röð atburða sem leiða til 

myndunar og þroska taugakerfisins í nýburum. Ólík svæði heilans eru að myndast á mismunandi 

tímum, heilastofninn myndast snemma, heilahvelin síðar og litli heili síðast (Rees og Harding, 2004). 

Rannsóknir á bæði mönnum og dýrum hafa sýnt að taugaþroski fóstursins, alvarleiki skaða og aldur 

fóstursins á þeim tíma sem skaðinn verður skiptir verulegu máli (Rees, Harding og Walker, 2008). 

Rúmlega þriðjungur af stærð heilans þroskast á síðustu sex til átta vikum meðgöngunnar. Þar af 

leiðandi standa fyrirburar verr að vígi þegar kemur að þroska og getu til að bregðast við áreiti heldur 

en heilbrigð fullburða börn (Walker, 2008). Heilinn stjórnar sogi, hefur áhrif á úthald, árvekni og 

sjálfvirka taugakerfið. Aftur á móti hefur heilastofninn áhrif á loftskipti, rúmmál lungnanna, öndun og 

svefnmynstur. Þegar heilinn og heilastofninn eru óþroskaðir hefur það meðal annars áhrif á 

brjóstagjöfina (Isaacson, 2006; Walker, 2008). Einnig hafa taugakerfis-, vitsmunaþroska- og 

hegðunarvandamál verið tengd við fyrirburafæðingar (Dyet o.fl., 2006). 

Í rannsókn sem byggð var á samanburði á taugaskoðun og myndatökum af heila í 119 fyrirburum 

með fæðingarþyngd <1500 g og 29 heilbrigðum fullburða börnum sem tilheyrðu samanburðarhópi, 

kom í ljós skaði á hvíta efni (white matter) í heila fyrirbura. Einnig kom fram að þegar fyrirburarnir náðu 

40 vikum í leiðréttum aldri voru þeir með áberandi minna magn af heilavef en samanburðarhópur 

(Inder, Warfield, Wang, Huppi og Volpe, 2005). 

Taugafræðileg vandamál meðal fyrirbura geta haft veruleg áhrif á fæðugjöf um munn. Til að 

nýburar geti tekið inn fæðu verða þeir að geta samhæft sog, kyngingu og öndun. Þeir verða að hafa 

leitunarviðbragð, kúgunarviðbragð og hóstaviðbragð, ásamt því að þurfa að hafa bylgjuhreyfingar í 

vélinda (esophageal peristalsis). Þessi viðbrögð þroskast á fósturtímabilinu og halda áfram að þróast 

alla meðgönguna en ná svo fullum þroska í lok meðgöngunnar (Isaacson, 2006). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi vel starfhæfrar fylgju, ef fylgjan virkar ekki sem skildi getur 

það haft áhrif á heilaþroska fósturs. Í rannsókn á 28 fyrirburum sem höfðu náð 32,5 vikum í 

meðgöngulengd var rannsakaður þroski á virkni. Þar kom fram að fyrirburar sem urðu fyrir 

næringarskorti á meðgöngu höfðu skerta getu er varðar athygli og til samskipta miðað við 

samanburðarhóp. Fyrirburarnir áttu einnig í meiri erfiðleikum með að halda athygli og svara áreiti 

(Tolsa o.fl., 2004). 

Allt að 10% fyrirbura þróa með sér hreyfihamlanir eins og heilalömun (cerebral palsy) og til viðbótar 

glíma 25-50% fyrirbura við þroskahömlun eða hegðunarvandamál (Rees, Harding og Walker, 2008). Í 

íslenskri rannsókn, sem kallast Litlir fyrirburar á Íslandi, var gerð taugalæknisfræðileg rannsókn á 
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fyrirburum sem vógu 500-999g. Þar kom fram að 74% fyrirburanna sem voru skoðaðir og 5% barna í 

samanburðarhópi, voru með vanþroskuð viðbrögð, óeðlilegar hreyfingar, minnkuð eða aukin viðbrögð 

og minnkaða eða aukna vöðvaspennu. Frávik á hreyfifærni svo sem jafnvægi, handahreyfingar, 

göngufærni, hopp og að standa á einum fæti greindist hjá 51% fyrirbura en aðeins hjá 2% barna í 

samanburðarhópi. Einnig kom fram að fyrirburarnir voru órólegri við skoðun en börn í 

samanburðarhópi (Ingibjörg Georgsdóttir o.fl., 2003). 

2.2 Svefn- og vökustig 

Vökustigin sem eru sex talsins skiptast í djúpan svefn (deep sleep), léttan svefn (light sleep), syfjað 

eða milli svefns og vöku (drowsy), vakandi rólegt (quiet alert), vakandi virkt (active alert) og grátur 

(crying) (Brazelton og Nugent, 1995; Karl, 2004). Þessi stig eru mælanleg með heilalínuriti og eru 

greind með lífeðlisfræðilegu- og hegðunarmynstri. Nýburinn er aðeins á einu stigi í einu og æskilegt er 

að hann fari í gegnum stigin í röð en það gerist þó ekki alltaf. Hæfnin til að hafa stjórn á vökustigunum 

er nauðsynleg í taugaþroska nýburans og endurspegla þau ástand taugakerfis hans (Karl, 2004). 

Stig eitt er djúpi svefninn (deep sleep), á því stigi andar barnið djúpt og reglulega, augu þess eru 

lokuð og kyrr. Á stigi tvö er barnið í léttum svefni (light sleep), augu eru lokuð en augnhreyfingar eru 

miklar. Líkaminn hreyfist lítilega og soghreyfingar eru til staðar. Öndun er óregluleg og jafnvel hröð, 

barnið vaknar auðveldlega á þessu stigi. Þegar barnið er á stigi þrjú þá er það á milli svefns og vöku 

eða syfjað (drowsy). Það hreyfir sig af og til, opnar og lokar augunum (Brazelton og Nugent, 1995; 

Lomax, 2011). Viðbrögð barnsins eru sein og hreyfigeta í lágmarki. Á stigi fjögur er barnið vakandi og 

rólegt (quiet alert). Augu eru vel opin og öndun er regluleg. Barnið veitir umhverfinu athygli og best er 

að hafa samskipti við það á þessu stigi. Þegar barnið er á stigi fimm þá er það vakandi og virkt (active 

alert). Það hreyfir sig mikið, öndun er óregluleg, augu eru opin og barnið sýnir miklar andlitshreyfingar. 

Stig sex kallast grátur (crying). Barnið grætur kröftuglega, það andar óreglulega og er viðkvæmt fyrir 

áreiti (Brazelton og Nugent, 1995; Lomax, 2011). 

Eftir því sem barnið kemst nær fullri meðgöngulengd verður það hæfara í því að takast á við ytri og 

innri þætti sem hafa áhrif á svefn- og vökustigin (Brazelton og Nugent, 1995). Fyrstu daga lífsins eiga 

sum börn erfitt með að fara létt á milli þessara stiga. Sum þeirra eru svo uppgefin vegna áreitis frá 

umhverfinu að þau bregðast við með því að reyna loka á umhverfið og haldast í léttum svefni (light 

sleep) eða eru á milli svefns og vöku (drowsy) til að spara orku. Þessi börn eru oft lengur að nærast og 

eiga erfitt með að haldast á brjóstinu. Til að geta skoðað og skilið hegðun nýbura er mikilvægt að 

þekkja svefn- og vökustig þeirra. Fyrir hjúkrunarfræðinga er mikilvægt að þekkja þessi stig og nota þá 

þekkingu til að hjálpa foreldrunum að hugsa um barnið sitt (Karl og Keefer, 2011). 

2.3 NIDCAP hugmyndafræði 

Fyrirburinn er viðkvæmur og þolir lítið, mikilvægt er að annast hann með það í huga og að allt sé innan 

þolmarka hans (Westrup, 2007). NIDCAP hugmyndafræðin miðar að því að lesa úr merkjum og 

viðbrögðum sem fyrirburinn sýnir. Það er mikilvægt að fyrirburinn sé fær um að taka þátt í meðferðinni 

svo að hann vilji lifa (Mosqueda, Castilla, Perapoch, Lora, Lopez-Maestro o.fl., 2013; Westrup, 2007). 
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NIDCAP stendur fyrir Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program 

(Nyqvist, 2005). Megin áhersla NIDCAP er virðing fyrir einstaklingsbundnum þörfum fyrirburans og 

fjölskyldu hans (Mosqueda, Castilla, Perapoch, Lora, Lopez-Maestro o.fl., 2013; Sehgal og Stack, 

2006). Það sem virkar fyrir eitt barn virkar kannski ekki fyrir annað og það sem virkar fyrir barnið einn 

daginn gæti ekki hentað næsta dag (Sehgal og Stack, 2006). NIDCAP leggur áherslu á að draga úr of 

mikilli og neikvæðri örvun, lesa úr merkjum fyrirburans og bæta umhverfið á nýburagjörgæslunni. 

Hugmyndafræðin leggur einnig áherslu á að leyfa móður og systkinum að umgangast barnið, hvetja til 

húð við húð meðferðar og brjóstagjafar (McAnulty, Duffy, Butler, Bernstein, Zurakowski o.fl., 2010; 

Sizun, Ratynski og Boussard, 1999). Helsta aðferðin sem er notuð í NIDCAP er athugun á hegðun og 

viðbrögðum fyrirburans í tengslum við umönnun sem er gefin, til dæmis við fæðugjöf, bleyjuskipti, töku 

blóðsýna, líkamlega skoðun og aðra umönnun (Kleberg, Hellstrom-Westas og Widstrom, 2007; 

Westrup, Bohm, Lagercrantz og Stjernqvist, 2004). 

NIDCAP hugmyndafræðin er flókin og yfirgripsmikil og veitir vinnuramma fyrir fjölskyldumiðaða 

þroskahvetjandi hjúkrun (Als, 2009; Kleberg, Hellstrom-Westas og Widstrom, 2007). Þessi 

hugmyndafræði leggur áherslu á samskipti milli foreldra og barns. Eitt af mikilvægum markmiðum 

NIDCAP er að hjálpa foreldrum að verða næmari fyrir því að lesa úr þeim merkjum sem barnið sýnir 

og bæta þannig samskipti þeirra á milli (Kleberg, Westrup og Stjernqvist, 2000). Hugmyndafræðin er 

byggð á tengslamyndun og trausti og krefst góðra og náinna samskipta milli starfsólks og foreldra (Als, 

2009). Foreldrarnir eru hvattir til þess að læra að lesa í merki fyrirburans og taka þátt í umönnun hans 

eins fljótt og mögulegt er (Kleberg, Hellstrom-Westas og Widstrom, 2007). 

Meðferð sem byggir á NIDCAP felur í sér stjórn á utanaðkomandi áreiti, staðsetningu og óreglu á 

nýburagjörgæslunni, á grundvelli mats á þörfum hvers og eins fyrirbura (Hack, 2009). Fyrirburar dvelja 

margir í langan tíma á nýburagjörgæslu og eru þá í umhverfi sem er mjög ólíkt veru barna í legi móður 

sinnar. Umhverfi nýburagjörgæslunnar felur í sér mikla birtu, ónáttúruleg hljóð, endurteknar truflanir og 

óþægindi, til dæmis við sýnatöku og nálauppsetningu (Hack, 2009). Fyrirburinn þarf oft að jafna sig til 

að geta tekist á við alla þá meðferð sem hann þarf að ganga í gegnum (Mosqueda, Castilla, Perapoch, 

Lora, Lopez-Maestro o.fl., 2013). 

Fræðilegi ramminn á bakvið NIDCAP er studdur af nokkrum vísindalegum sviðum, þar á meðal 

taugavísindum, þroska- og fjölskyldu sálfræði, læknisfræði og hjúkrun (Westrup, 2007). Meðferð byggð 

á NIDCAP hugmyndafræði er örugg og hefur enga fylgikvilla eða óæskileg áhrif á fyrirburann (Wallin 

og Eriksson, 2009). 

NIDCAP krefst þjálfaðra umönnunaraðila til að hafa eftirlit með og leggja mat á hegðun fyrirburans 

fyrir, á meðan og eftir umönnun. Í framhaldi af því eiga þeir að veita tilmæli til starfsfólks og foreldra út 

frá því mati. Þessar tillögur sem starfsmaðurinn veitir fela almennt í sér að minnka hávaða og ljós og 

nota hjálpartæki sem stuðla að sveigjanleika og innri stöðugleika (self-regulation). Þessar tillögur fela 

einnig í sér aukna þátttöku foreldra við umönnun fyrirburans (Ohlsson, 2009). 

2.3.1 NIDCAP umönnunaráætlun 

Umönnunaráætlun er skipulögð samkvæmt einstaklingsmiðuðum þörfum fyrirburans, sem eru metnar 

með sértækum athugunum (Sizun, Ratynski og Boussard, 1999). NIDCAP fer þannig fram að þjálfaður 
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starfsmaður fylgist með hegðun fyrirburans í sjö til tíu daga (Wallin og Eriksson, 2009). Hann metur 

núverandi getu fyrirburans með tilliti til ósjálfráða taugakerfisins, hreyfingar, samhæfingar og athygli. 

Einnig eru skoðaðar hverskonar breytingar verða á fyrirburanum við til dæmis meltingu og svo vegna 

áhrifa frá ytri þáttum eins og ljósi, hljóði og snertingu (Kleberg, Westrup og Stjernqvist, 2000). Á 

grundvelli þessara athugana, eru gefnar ráðleggingar varðandi einstaklingsbundna umönnun og 

breytingar á umhverfi byggt á núverandi þroskastigi fyrirburans. Eftir því sem fyrirburinn þroskast eru 

tillögurnar aðlagaðar að breyttu ástandi hans (Kleberg, Westrup og Stjernqvist, 2000; Wallin og 

Eriksson, 2009; Westrup, Bohm, Lagercrantz og Stjernqvist, 2004). Umönnunaráætlanir eru ræddar 

við foreldra og starfsfólk, einnig er rædd geta þeirra til að túlka og meta veiku merkin sem fyrirburinn 

gefur og hvernig má betrumbæta umönnun hans (Kleberg, Westrup og Stjernqvist, 2000). Sérþjálfað 

starfsfólk aðstoðar foreldrana við að sjá og túlka merki fyrirburans, viðbrögð fyrirburans við umhverfinu 

og umönnun. Fæðugjöf og umönnun voru aðlagaðar að ástandi og takti barnsins til dæmis ef barnið 

var þreytt eða sofandi var fæðugjöf seinkað eða bleyjuskiptum þar til barnið sýndi vökumerki (Kleberg, 

Hellstrom-Westas og Widstrom, 2007). Taugaþroski fyrirburans er stöðugt að aukast og þess vegna 

eru þessar athuganir endurteknar með sjö til tíu daga millibili og hönnuð ný umönnunaráætlun 

reglulega (Wallin og Eriksson, 2009). 

2.3.2 Innleiðing NIDCAP 

Innleiðing NIDCAP hugmyndafræðinnar getur verið erfitt ferli. Ókostir við innleiðingu 

hugmyndafræðinnar eru meðal annars þeir að kostnaðurinn við þjálfun starfsfólks er mikill (Sizun, 

Ratynski og Boussard, 1999; Wallin og Eriksson, 2009) og NIDCAP er aðeins með þjálfun í boði hjá 

löggiltum NIDCAP miðstöðvum. Þessar miðstöðvar eru einkum staðsettar í Bandaríkjunum, Argentínu, 

Belgíu, Frakklandi, Svíþjóð, Hollandi og Bretlandi (Wallin og Eriksson, 2009). NIDCAP hugmyndafræði 

krefst mikillar samvinnu við nýburalækna, taugasérfræðinga, hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga, 

félagsráðgjafa og foreldra fyrirburanna. Einn af kostum við innleiðingu NIDCAP hugmyndafræðinnar er 

aukin ánægja meðal starfsfólks, aðallega vegna þess að þægindin hafa orðið meiri fyrir fyrirburana 

(Sizun, Ratynski og Boussard, 1999). NIDCAP samtökin mæla með fimm ára ferli í innleiðingu 

NIDCAP hugmyndafræðinnar (Wallin og Eriksson, 2009). 

Við innleiðingu NIDCAP hugmyndafræðinnar er mælt með viðeigandi umhverfi á nýburagjörgæslu 

fyrir fyrirburann og fjölskyldu hans í þeim tilgangi að stuðla að auknum þroska fyrirburans. Lögð er 

áhersla á að veita tímanlega og skipulagða hjúkrun, ásamt því að foreldrar fái stuðning svo efla megi 

sjálfstraust þeirra við umönnun fyrirburans með tilliti til líkamlegra þarfa og stuðning miðað við þroska 

hans. Áður en fyrirburar útskrifast af nýburagjörgæslu er mikilvægt að mynda sterkan ramma af 

sérfræðingum sem vinna saman við umönnun þeirra, sérfræðingum svo sem lungnasérfræðing, 

sjúkraþjálfara, félagsráðgjafa, næringarfræðing og heilsugæsluhjúkrunarfræðingum (Pressler og 

Hepworth, 2002). 

2.3.3 NIDCAP og taugaþroski 

Heilbrigt fullburða barn getur tekist á við mismunandi áreiti og getur haldið sér vakandi, ásamt því að 

hlusta og snúa sér að foreldrum sínum og sýna þeim athygli. Fyrirburinn hefur ekki þroska til að sýna 

þessa hegðun eða til að ráða við utanaðkomandi áreiti. Fyrirburinn getur sýnt ýkt viðbrögð ef hann 
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verður fyrir of miklu eða neikvæðu áreiti, til dæmis með því að auka eða minnka hreyfingu, anda 

óreglulega eða fara í öndunarhlé (Kleberg, Hellstrom-Westas og Widstrom, 2007). Til að trufla ekki 

þroska fyrirburans á meðan á þessu viðkvæma tímabili stendur, verða afskiptin að vera aðlöguð að 

þroska hans (Kleberg, Hellstrom-Westas og Widstrom, 2007). Ein af tilgátum NIDCAP er að 

hugmyndafræðin geti stuðlað að bættum taugaþroska en þó eru ekki allir á sama máli hvað varðar þá 

tilgátu (Hack, 2009). 

Fræðilegur bakgrunnur NIDCAP er þekktur sem „synactive theory“ grunnur sem lýsir taugaþroska 

fósturs og nýbura. Kenningin styður það að undirkerfi (miðtauga- og úttaugakerfið) taugakerfisins 

þroskist í sérstakri röð og séu samtvinnuð (Wallin og Eriksson, 2009). Heili fyrirburans er mjög 

viðkvæmur og hefur því takmarkaða færni til að takast á við utanaðkomandi áreiti. Áreiti getur verið í 

formi hávaða, birtu og meðhöndlun sem fyrirburinn nýtur. Til dæmis heyra ungbörn í móðurkviði hljóð 

af 40-60 desíbel en á nýburagjörgæslu eru umhverfishljóðin um 70-80 desíbel. Því er mikilvægt að 

reyna að halda öllum hávaða í lágmarki á nýburagjörgæslunni (Sehgal og Stack, 2006). Umhverfi 

fyrirburans á nýburagjörgæslunni getur verið áskorun fyrir hann á mjög viðkvæmu tímabili, þar sem 

heilinn hans er að vaxa mjög ört (McAnulty, Duffy, Butler, Bernstein, Zurakowski o.fl., 2010; Sehgal og 

Stack, 2006). 

NIDCAP hugmyndafræðin var þróuð til að mynda þroskahvetjandi umönnunar ramma og umhverfi 

á nýburagjörgæslu með áherslu á stuðning við viðkvæman heilaþroska fyrirburans (McAnulty, Duffy, 

Butler, Bernstein, Zurakowski o.fl., 2010). Grundvallaratriði í þroskahvetjandi umönnun er að styðja við 

þroska barnsins, heilaþroski er eitt aðalatriðið í þessu samhengi (Westrup, 2007). NIDCAP var einnig 

þróað með það að markmiði að veita fyrirburanum viðeigandi örvun að því marki að taugaþroski hans 

þoli það og til að efla taugaþroskann (Kleberg, Westrup og Stjernqvist, 2000; Wallin og Eriksson, 

2009; Westrup, Bohm, Lagercrantz og Stjernqvist, 2004). 

Niðurstöður rannsóknar McAnulty o.fl. (2010) á 38 fyrirburum sem fæddust eftir 29 vikna meðgöngu 

eða fyrr, staðfesta þá tilgátu að á tveimur seinustu þriðjungum meðgöngunnar sé heili fósturs verulega 

viðkvæmur og því séu fyrirburar mjög viðkvæmir fyrir endurteknum streituvaldandi atburðum á 

nýburagjörgæslunni. Hægt er að draga úr þessu varnarleysi með einstaklingsbundinni þroskahvetjandi 

hjúkrun sem er byggð á NIDCAP hugmyndafræði (McAnulty, Duffy, Butler, Bernstein, Zurakowski o.fl., 

2010). Í ljósi þess að heilaþroskinn er mikill á þessu tímabili er líklegt að heilinn gæti orðið fyrir skaða 

vegna neikvæðs áreitis á nýburagjörgæslunni sem gæti haft alvarlegar afleiðingar til framtíðar fyrir 

heilaþroska fyrirburans (Westrup, 2007). Niðurstöður rannsóknar McAnulty o.fl. (2010) staðfesta einnig 

mismunandi næmi í framhluta heila fyrirbura og sýna að þetta varnarleysi má meðhöndla með 

umönnun sem byggist á NIDCAP hugmyndafræðinni. 

Skiptar skoðanir eru um áhrif NIDCAP hugmyndafræðinnar, þá sérstaklega hvað varðar áhrif 

hennar á taugaþroska fyrirbura. Vísindalegar sannanir um áhrif NIDCAP eru einnig takmarkaðar 

(Wallin og Eriksson, 2009). Í kringum 1999 var NIDCAP hugmyndafræðin umdeild meðal nýburalækna 

og talin vera ein af gagnlausustu fyrirburameðferðum á nýburagjörgæsludeildum (Sizun, Ratynski og 

Boussard, 1999). 

Í rannsókn frá árinu 2012 voru könnuð áhrif NIDCAP á taugaþroska meðal 30 fyrirbura sem fæddir 

voru eftir 27-33 vikna meðgöngu, og sýndu niðurstöðurnar að NIDCAP bætti taugaþroska þeirra (Als 
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o.fl., 2012). Samkvæmt rannsókn Peters o.fl. (2009) bætti umönnun, byggð á NIDCAP, ávinning til 

langtíma og skammtíma er varðar taugaþroska meðal fyrirbura og léttbura. Einnig hafði umönnun 

byggð á NIDCAP hugmyndafræði jákvæð áhrif á taugaþroska fyrirburanna um 18 mánaða leiðréttan 

aldur. 

2.3.4 NIDCAP og tengslamyndun 

Á meðgöngunni eru verðandi mæður ómeðvitað að tengjast barninu sínu. Þegar heilbrigður fullburi 

fæðist þá bregst hann við umhverfi sínu, nær augnsambandi, tekst á við mismunandi áreiti og getur 

haldið sér vakandi, ásamt því að hlusta og snúa sér að foreldrum sínum (Kleberg, Hellstrom-Westas 

og Widstrom, 2007). Fyrirburinn hefur ekki öðlast þroska til að takast á við slíkt áreiti eða sýna 

samsvarandi hegðun og heilbrigt fullburða barn (Nyqvist, 2005). Hjá fyrirburum hefst lífið inni á 

nýburagjörgæsludeild, það tímabil mótast af sársaukafullri örvun og óþægindum. Orka fyrirburans gæti 

farið í að bregðast við þessum áreitum og það kemur niður á mögulegum samskiptum fyrirburans við 

foreldrana (Kleberg, Hellstrom-Westas og Widstrom, 2007). NIDCAP hugmyndafræðin leggur 

sérstaklega áherslu á einstakt hlutverk foreldra í lífi fyrirburans (Nyqvist, 2005). Einnig er stuðlað að 

velferð foreldranna með því að leyfa þeim að dvelja ótakmarkað við hlið fyrirburans og með því að 

gefa þeim tækifæri til að annast hann og tengjast honum (Nyqvist, 2005). Foreldrar fyrirbura tjá oft 

kvíða, hræðslu, reiði og hjálparleysi á meðan barn þeirra dvelur á nýburagjörgæslunni. Þessar 

tilfinningar geta haft neikvæð áhrif á tengslamyndun milli foreldris og barns, auk þess sem það gæti 

valdið því að fyrirburinn sýni veikari merki, minni árvekni og veikari svörun. Það getur síðan haft þau 

neikvæðu áhrif á móður að hún upplifi það að barnið vilji ekki snertingu (Kleberg, Hellstrom-Westas og 

Widstrom, 2007). 

Í rannsókn á þroska og tengslamyndun 42 fyrirbura með fæðingarþyngdina ≤1500g sem Kleberg, 

Westrup og Stjernqvist (2000) framkvæmdu virtust mæður fyrirbura, sem fengu umönnun samkvæmt 

NIDCAP hugmyndafræði, ná betri tengslum við barnið sitt og ná betur að lesa í merki þess, miðað við 

mæður fyrirbura í samanburðarhópi. 

Í rannsókn Kleberg o.fl. (2007) var kannað hvort og þá hvernig NIDCAP hugmyndafræðin hefði 

áhrif á mæður fyrirbura, í tengslum við móðurhlutverkið, nýburagjörgæsluna og skynjun fyrirburans. 

Úrtakið í rannsóknina voru fyrirburar með meðgöngulengdina <32 vikur. Þar kom fram að mæður 

fyrirburanna sem fengu meðferð sem byggð var á NIDCAP (n=12), upplifðu meiri stuðning frá 

starfsfólki nýburagjörgæslunnar, en upplifðu á sama tíma meiri kvíða heldur en mæður fyrirburanna í 

samanburðarhópi (n=13). Fyrirburarnir í samanburðarhópnum fengu hefðbundna meðferð en í henni 

var umönnun þeirra á föstum tímum. Umönnun var ekki einstaklingsmiðuð og ekki var lesið markvisst í 

merki fyrirburanna. Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar voru að mæður fyrirburanna sem hjúkrað 

var samkvæmt NIDCAP hugmyndafræðinni, fundu fyrir meiri nánd við börnin sín í samanburði við hinn 

hópinn en upplifðu jafnframt meiri kvíða. Það að móðir fái að taka þátt í umönnun barnsins síns strax, 

samkvæmt NIDCAP, virðist auka tilfinningar og nánd milli móður og barns. Kvíðinn sem mæðurnar í 

NIDCAP hópnum upplifðu er talin stafa af því að mæðurnar náðu að tengjast börnunum sínum mun 

fyrr, eða á meðan sjúkrahúsdvölinni stóð. Ekki var marktækur munur milli hópanna með tilliti til þess 
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hvernig mæðurnar skynjuðu getu þeirra til að túlka merki og þarfir barnsins og um hlutverk þeirra sem 

móðir (Kleberg, Hellstrom-Westas og Widstrom, 2007). 

2.4 Ávinningur kengúrumeðferðar fyrir brjóstagjöf fyrirbura 

Kengúrumeðferð er eitt af meðferðarformum NIDCAP (Wallin og Eriksson, 2009). Kengúrumeðferð er 

upprunnin í Bogota í Kolumbíu og var þar fyrst kynnt fyrir 27 árum þegar öll hjúkrunarrými fyrirbura 

voru yfirfull. Þá héldu mæður fyrirburanna á þeim húð við húð í uppréttri stöðu 24 tíma sólarhringsins 

til að halda á þeim hita. Lögð var áhersla á brjóstagjöf eina og sér og tíðar brjóstagjafir. Síðar kom í 

ljós að kengúrumeðferðin var ekki aðeins góð til að halda hita á börnunum heldur bætti hún 

tengslamyndun móður og barns og dró úr ungbarnadauða (Jefferies, 2012). 

Í hátekjuríkjum þar sem eru nægir fjármunir og góður aðgangur er að nýjustu tækjum er 

kengúrumeðferð ekki talin nauðsynleg til að tryggja það að fyrirburinn lifi af (Jefferies, 2012). Fram 

kemur í ráðleggingum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO, 2003) að æskilegt sé að nota 

kengúrumeðferð á öllum nýburagjörgæslum og í dag er hún veitt á mörgum sjúkrahúsum (Jefferies, 

2012), þar á meðal á nýburagjörgæslum á öllum Norðurlöndunum (Olsson o.fl., 2012). 

Kengúrumeðferð gerir umhverfið á nýburargjörgæslunni mannlegra og gerir um leið foreldrum kleift að 

vera þátttakendur í meðferð fyrirburans. Á nýburagjörgæslum er kengúrumeðferð meðal annars notuð 

til að hvetja til tengslamyndunnar og brjóstagjafar (Jefferies, 2012). 

Kengúrumeðferð felst í því að fyrirburinn er einungis klæddur í bleyju og húfu og liggur í uppréttri 

stöðu á berri bringu foreldrisins og síðan er teppi eða sæng breitt yfir fyrirburann. Yfirleitt stendur 

kengúrumeðferð yfir frá einni og upp í þrjár klukkustundir í senn og á meðan er fylgst með lífsmörkum 

fyrirburans, sérstaklega líkamshita, öndun og hjartslætti (Jefferies, 2012). Samantektarrannsókn sem 

tók saman 23 rannsóknir á 190 heilbrigðum fullburða börnum og 326 fyrirburum (með 26-36 vikna 

meðgöngulengd) sýndi að líkamshiti barnanna jókst einungis um 0,22°C, engin breyting var á 

hjartslætti og engin marktæk breyting var á súrefnismettun á meðan á kengúrumeðferð stóð (Mori, 

Khanna, Pledge og Nakayama, 2010). Mælt er með því að kengúrumeðferð sé að lágmarki ein 

klukkustund en það er vegna þess að hringrás svefns tekur um eina klukkustund og allt umstang 

veldur fyrirburanum álagi (Olsson o.fl., 2012). 

Fyrirburinn fer á mis við þann vöxt og þroska sem á sér stað á seinustu vikum meðgöngunnar og 

þegar hann fæðist og yfirgefur kjörumhverfi sitt verður truflun á eðlilegum þroska hans (Jefferies, 

2012). Skortur á líkamlegri snertingu snemma á ævinni hefur verið tengdur við hegðunar- og 

tilfinningaleg vandamál síðar á ævinni (Olsson o.fl., 2012). Kengúrumeðferð stuðlar að auknum þroska 

heila og taugakerfis og getur þannig komið á móti þeim þroska sem fyrirburinn fór á mis við. Hún eykur 

einnig jafnvægi á svefn- og vökustigum fyrirburans (Jefferies, 2012; Nyqvist o.fl., 2010). Fyrirburar sem 

njóta kengúrumeðferðar sýna greinilegri viðbrögð í vöku og eru værari en þeir sem ekki njóta 

meðferðarinnar (Jefferies, 2012). Kengúrumeðferð stuðlar að því halda hjartslætti, öndun og 

súrefnismettun fyrirburans stöðugri og hefur jákvæð áhrif á hitastjórnun og efnaskipti. Meðferðin getur 

einnig dregið úr sársauka fyrirburans við nálastungur. Síðast en ekki síst hefur kengúrumeðferð mjög 

góð áhrif á brjóstagjöf fyrirbura (Flacking, Ewald og Wallin, 2011; Maastrup o.fl., 2014; Nyqvist o.fl., 

2010). 
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Fyrstu kynni fyrirburans af brjóstagjöf hefjast með kengúrumeðferð (Flacking, Ewald og Wallin, 

2011). Rannsóknir hafa sýnt að fyrirburar sem njóta meðferðarinnar eru oftar eingöngu á brjósti og er 

brjóstagjöf þeirra almennt lengri en þeirra sem ekki fá að njóta meðferðarinnar (Flacking, Ewald og 

Wallin, 2011; Hake-Brooks og Anderson, 2008). Kengúrumeðferð hjálpar einnig til við að auka 

mjólkurmyndun móðurinnar (Nyqvist o.fl., 2013). Nýlega var gefin út tillaga að leiðbeiningum fyrir 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina þar sem greint er frá tíu skrefum að árangursríkri brjóstagjöf á 

nýburagjörgæslu. Í skrefi fjögur er mælst til þess að kengúrumeðferð sé veitt snemma og reglulega á 

nýburagjörgæslunni (Häggkvist o.fl., 2011). Kengúrumeðferð ætti að veita um leið og ástand barnsins 

leyfir eftir fæðingu. Á meðan á kengúrumeðferð stendur ætti að hvetja móðurina til að lesa í hegðun 

barnsins til að hjálpa henni að læra að greina þau merki sem barnið sýnir þegar það vill nærast 

(Nyqvist o.fl., 2013). 

 Kengúrumeðferð getur magnað verndandi áhrif brjóstamjólkur fyrir fyrirbura. Það er vegna þess að 

þegar fyrirburi fær snemma kengúrumeðferð kemst móðir hans í kynni við sömu sýkla og hann. Þannig 

getur líkami hennar myndað mótefni við sýklum í hans nánasta umhverfi og veitt honum mótefni gegn 

þeim með brjóstamjólkinni (Hake-Brooks og Anderson, 2008). 

Kengúrumeðferð eykur sjálfsöryggi mæðra í umönnun fyrirburans. Mæður sem hafa verið með 

fyrirburann sinn í kengúrumeðferð læra fyrr að lesa í hegðun hans og bregðast við þörfum hans 

(Jefferies, 2012). Meðferðin hefur sérstaklega góð áhrif á brjóstagjöf hjá minnstu og viðkvæmustu 

fyrirburunum (Flacking, Ewald og Wallin, 2011) og því fyrr á ævinni sem fyrirburar fá kengúrumeðferð 

því betri áhrif hefur hún á brjóstagjöf þeirra (WHO, 2007). Jafnvel kengúrumeðferð sem aðeins er veitt 

í stutta stund hefur verið tengd við hærri tíðni og lengri tímabil brjóstagjafar hjá fyrirburum (Muddu, 

Boju og Chodavarapu, 2013; Nyqvist o.fl., 2010) en eftir því sem meðferðin er lengri því meiri og betri 

áhrif hefur hún á brjóstagjöfina (Hake-Brooks og Anderson, 2008). 

Á Norðurlöndunum er kengúrumeðferð veitt að meðaltali í þrjár til sex klukkustundir, nema á Íslandi 

og Finnlandi en þar er tíðnin lægri eða frá einni og upp í þrjár klukkustundir. Fræðimenn telja að 

líklega megi rekja lægri tíðni kengúrumeðferðar til þess að styttra er síðan áhersla var lögð á 

fjölskyldumeðferð hér á landi og í Finnlandi (Olsson o.fl., 2012). Til að stuðla að kengúrumeðferð er 

mikilvægt að umhverfið á nýburagjörgæslunni sé fjölskylduvænt og aðstaða sé fyrir foreldra til að 

dvelja hjá barninu sínu allan sólarhringinn. Heilbrigðisstarfsmenn, sérstaklega hjúkrunarfræðingar hafa 

það mikilvæga hlutverk að kynna kengúrumeðferð fyrir foreldrum. Hvetja ætti foreldra til að veita 

kengúrumeðferð eins oft og þeir vilja og ástand barnsins leyfir (Olsson o.fl., 2012). 

2.5 Brjóstagjöf fyrirbura 

2.5.1 Algengi brjóstagjafar fyrirbura 

Mikill munur er á tíðni brjóstagjafar hjá fyrirburum við útskrift af nýburagjörgæslu og hjá heilbrigðum 

fullburða börnum (Bonet, Blondel, Agostino og Combier, 2011; Davanzo, Monasta, Ronfani, Brovedani 

og Demarini, 2012). Rannsóknir hafa sýnt að brjóstagjöf fyrirbura er skemmri en hjá heilbrigðum 

fullburða börnum (Flacking, Nyqvist, Ewald og Wallin, 2003), sérstaklega hjá fyrirburum sem fæðast 

mikið fyrir tímann (Perrella o.fl., 2012). 
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Ástæður þess að tíðni brjóstgjafar er lægri hjá fyrirburum eru taldir vera margir samverkandi þættir 

(Maastrup, Bojesen, Kronborg og Hallström, 2012; Rakel Björg Jónsdóttir og Arna Skúladóttir, 2010). 

Fyrst ber að nefna aðskilnað móður og barns sem hefur áhrif á brjóstagjöfina. Ýmsir þættir eru tengdir 

móðurinni en það eru til dæmis streita, lítil mjólkurframleiðsla, þunglyndi, félagsleg staða, atferli og 

stuðningur. Umhverfið á nýburagjörgæslunni skiptir einnig máli en þættir eins og skortur á einrúmi eru 

taldir hafa áhrif (Rakel Björg Jónsdóttir og Arna Skúladóttir, 2010). Síðast en ekki síst getur vanþroski 

fyrirburans haft mikil áhrif á brjóstagjöfina (Dougherty og Luther, 2008; Nyqvist o.fl., 2013; Rakel Björg 

Jónsdóttir og Arna Skúladóttir, 2010). 

2.5.2 Takmarkanir fyrirbura til brjóstagjafar 

Helstu áhrifaþættir á getu fyrirbura til brjóstagjafar eru hversu mikið þeir eru fæddir fyrir tímann og 

hversu alvarleg heilsufarsvandamál þeirra eru (Nyqvist o.fl., 2013). Vegna óþroskaðs taugakerfis eiga 

fyrirburar í erfiðleikum með að samhæfa sog, kyngingu og öndun, þeir sýna lítil eða engin 

hungurviðbrögð, eiga erfitt með halda sér vakandi og hafa oft lítið úthald (Lucas, Gupton, Holditch-

Davis og Brandon, 2013). Einnig hafa þeir oft lítinn sogkraft og skortir orku til að sjúga brjóstið nógu oft 

og lengi (Dougherty og Luther, 2008). 

Fyrir örugga og árangursríka fæðugjöf um munn þurfa fyrirburar að geta samhæft sog, kyngingu og 

öndun (Cleaveland, 2010; Dougherty og Luther, 2008). Ef reynd er fæðugjöf um munn áður en þessi 

samhæfing er til staðar getur fyrirburinn tekið öndunarhlé, komið fram óeðlileg seinkun á hjartslætti 

hans eða hann orðið fyrir köfnun (Isaacson, 2006). 

Algengt er að fyrirburar séu komnir með þroskað og árangursríkt sog þegar þeir eru orðnir 32-35 

vikna miðað við meðgöngulengd en rannsóknir sýna misjafnar niðurstöður (Dougherty og Luther, 

2008; Isaacson, 2006; Nyqvist, 2005). Það getur þó verið seinna ef fyrirburinn er einnig að glíma við 

heilsufarsvandamál. Samhæfing sogs, kyngingar og öndunar er ekki fullþroskað fyrr en um það bil 

sem fyrirburinn er orðinn 40 vikna gamall miðað við meðgöngulengd (Dougherty og Luther, 2008). 

Brjóstgjöf er besta aðferðin til að næra fyrirbura um munn (Dougherty og Luther, 2008). Ástæða 

þess er að oft ná fyrirburarnir betri samhæfingu sogs, kyngingar og öndunar á brjósti en ef þeir nærast 

með annars konar aðferð, til dæmis með pela (Nyqvist, 2005). Á meðan fyrirburinn er á brjósti ætti að 

fylgjast með öndun hans, súrefnismettun og hjartslætti þar til samhæfing sogs, kyngingar og öndunar 

er að fullu náð (Dougherty og Luther, 2008). 

Taka skal fram að óþroskað sog fyrirburans segir ekki til um hvernig fæðugjöf mun ganga í 

framtíðinni og fyrirburar læra yfirleitt alla þá hæfni sem þeir þurfa til að nærast um munn á sama tíma í 

leiðréttum aldri og fullburða börn (Nyqvist o.fl., 2013). Mat á því hvort fyrirburi sé tilbúinn að fara á 

brjóst ætti einungis að fara eftir því hvort ástand hans sé stöðugt (Nyqvist o.fl., 2013). 

Fyrirburar upplifa oft mikið neikvætt áreiti í munninum strax frá því að þeir koma í heiminn. Dæmi 

um neikvæð áreiti sem fyrirburar verða fyrir eru sonduísetning, öndunarvél sem liggur ofan í barkann 

og þegar sogað er slím úr öndunarfærum með soglegg. Ef fyrirburinn upplifir mikið neikvætt áreiti í 

munninn er það áhættuþáttur fyrir erfiðleika við fæðugjöf. Til að draga úr þessum neikvæðu áreitum er 

mikilvægt að huga að því að halda þeim í lágmarki ásamt því að veita þeim jákvætt áreiti í munninn. 
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Dæmi um jákvæð áreiti við munn er til dæmis að strjúka kinnar fyrirburans, gefa honum snuð og 

mjólkurdropa í munninn (Isaacson, 2006). 

Þrátt fyrir að minnstu og viðkvæmustu fyrirburarnir séu oft í mestum erfiðleikum með brjóstagjöfina 

verður að gæta þess að styðja vel við brjóstagjöf hjá öllum fyrirburum (Nyqvist o.fl., 2013). Rannsóknir 

hafa sýnt að síðfyrirburar hafa lægri tíðni brjóstagjafar en fyrirburar sem fæðast fyrr. Legutími þeirra á 

nýburagjörgæslunni er oft styttri og njóta því mæður þeirra oft minni stuðnings við brjóstagjöfina en 

þeirra sem fæddir eru fyrr (Lucas, Gupton, Holditch-Davis og Brandon, 2013). Þess vegna er 

mikilvægt að starfsfólk á nýburagjörgæslunni nýti tímann vel og gæti þess að styðja sérstaklega við 

þennan hóp fyrirbura (Ahmed, 2010; Ayton, Hansen, Quinn og Nelson, 2012; Cleaveland, 2010; 

Lucas, Gupton, Holditch-Davis og Brandon, 2013; Meier, 2007). 

2.5.3 Kostir brjóstamjólkur fyrir fyrirbura 

Brjóstamjólk er besta næring sem völ er á fyrir nýfædd börn. Hún veitir þeim nauðsynleg næringarefni 

auk þess sem hún er auðmeltanleg (Isaacson, 2006). 

Ávinningur fyrirbura af brjóstamjólk er mikill því hún veitir mikilvæga vörn gegn sýkingum. 

Ónæmiskerfi fyrirbura er óþroskað og eru þeir því útsettari fyrir sýkingum en fullburða börn (Ip o.fl., 

2007; Isaacson, 2006). Sýnt hefur verið fram á lægri tíðni þarmadrepsbólgu (Dougherty og Luther, 

2008; Ip o.fl., 2007), öndunarfærasýkinga og blóðeitrunar hjá fyrirburum sem nærast á brjóstamjólk (Ip 

o.fl., 2007). 

Með því að koma í veg fyrir sýkingar og stuðla að auknum vexti og þroska fyrirbura dregur 

brjóstamjólk úr dánartíðni þeirra og legutími á nýburagjörgæslu verður styttri (Dougherty og Luther, 

2008). Því fyrr sem fyrirburinn fær brjóstamjólk því betra (Furman, Taylor, Minich og Hack, 2003). 

Brjóstamjólk hefur einnig verndandi áhrif gegn ýmsum heilsufarsvandamálum síðar á ævinni 

(Dougherty og Luther, 2008; Ip o.fl., 2007) meðal annars offitu og sykursýki (Ip o.fl., 2007). 

Brjóstamjólk er fyrirburum einnig sérstaklega góð því hún er talin bæta taugaþroska og þroska 

augnanna (Dougherty og Luther, 2008; Vohr o.fl., 2006). Auk þess hafa rannsóknir sýnt fram á að 

fyrirburar sem fá brjóstamjólk skora hærra á greindarprófum, hafa betri hreyfiþroska og færri 

hegðunarvandamál síðar á ævinni en fyrirburar sem ekki njóta brjóstamjólkur (Dougherty og Luther, 

2008; Innis, 2007). 

2.5.4 Mjólkun hjá mæðrum fyrirbura 

Hvetja skal mæður til að gefa fyrirburum mjólkaða brjóstamjólk eins fljótt og kostur er (Dougherty og 

Luther, 2008; Maastrup o.fl., 2014). Ef móðirin getur ekki mjólkað sig sökum veikinda eða annarra 

vandamála í sængurlegu getur aðstandandi eða hjúkrunarfræðingur aðstoðað hana við að mjólka sig 

(Arnheiður Sigurðardóttir, 2008; Dougherty og Luther, 2008). Örvun brjósta sem veitt er snemma eftir 

fæðingu fyrirburans er mikilvæg til að koma af stað mjólkurframleiðslu hennar (Dougherty og Luther, 

2008). Ráðlagt er að mæður fyrirbura mjólki sig um leið og hægt er eða að minnsta kosti innan sex 

klukkustunda frá fæðingu fyrirburans (Häggkvist o.fl., 2011; Nyqvist, 2005). Mælt er með því að 

móðirin mjólki sig reglulega eftir það eða að minnsta kosti átta sinnum á sólarhring til að viðhalda 

mjólkurframleiðslunni (Dougherty og Luther, 2008; Häggkvist o.fl., 2011). Móðirin ætti ekki að sofa 
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lengur en fjóra eða fjóra og hálfa klukkustund í einu án þess að mjólka sig (Dougherty og Luther, 

2008). Mjólkun með mjaltavél ætti að taka um það bil 10–15 mínútur eða þar til flæðið hefur stöðvast. 

Það er mikilvægt að hætta ekki mjólkuninni fyrr en flæðið hefur stöðvast vegna þess að eftirmjólkin 

sem kemur í lokin er fituríkari og þar með orkuríkari (Isaacson, 2006). Mæður sem mjólka umfram það 

magn sem fyrirburinn þarfnast ættu að huga að því að gefa barninu eftirmjólkina af þessum sökum. 

Leggja skal áherslu á að gefa fyrirburanum fituríku eftirmjólkina svo stuðla megi að viðunandi 

þyngdaraukningu hans (Slusher o.fl., 2003). Að nota tvöfalt mjólkunarsett sem er sett við mjaltarvél, 

þannig að bæði brjóstin eru mjólkuð í einu, er árangursríkast og eykur magn brjóstamjólkur sem 

mjólkuð er (Dougherty og Luther, 2008; Nyqvist, 2005). Reynst hefur árangurstríkt fyrir sumar mæður 

að handmjólka broddinn úr brjóstunum fyrstu tvo dagana, en mjaltavél ætti að nota samhliða 

handmjólkun frá og með degi tvö (Dougherty og Luther, 2008). Einnig hefur verið sýnt fram á að 

brjóstavinding meðfram mjólkun í mjaltavél eykur mjólkurframleiðslu mæðra fyrirbura (Nyqvist, 2005). 

Ef möguleiki er fyrir hendi ættu að vera herbergi á öllum nýburagjörgæslum ætluð til mjólkunar 

(Isaacson, 2006). Þar gætu mæður nýtt aðstöðuna til að mjólka sig en einnig gætu þær kosið að 

mjólka sig hjá fyrirburanum sínum (Nyqvist, 2005). Þegar móðir mjólkar sig hjá fyrirburanum er hægt 

að veita þeim næði með því að vera með skilrúm eða gardínur. Talið er að ef móðir getur séð og snert 

fyrirburann sinn á meðan hún mjólkar sig örvi það losunarviðbragð í brjóstunum og auki 

mjólkurframleiðsluna (Isaacson, 2006). Samfara því að fyrirburinn fer oftar á brjóst og drekkur meira af 

því getur móðirin smám saman fækkað þeim skiptum sem hún mjólkar sig (Isaacson, 2006). 

2.5.5 Brjóstagjafaferli fyrirbura 

Hægt er að skipta brjóstagjafaferli fyrirbura niður í fimm skref. Fyrsta skrefið felst í því að móðirin tekur 

fyrirburann í kengúrumeðferð (Dougherty og Luther, 2008). Á meðan á kengúrumeðferð stendur lærir 

móðirin að lesa í hegðun fyrirburans og lærir að gera sér grein fyrir því hvenær hann er tilbúinn til að 

fara á brjóst (Nyqvist, o.fl., 2013). 

Venjulega fá fyrirburar mjólkurgjöf á tveggja eða þriggja tíma fresti en það fer eftir því hvernig þeir 

þola mjólkina og hvað þeir eru þungir. Það er í höndum nýburalækna að gera áætlun fyrir 

mjólkurinntöku fyrirburans með því að reikna út mjólkurþörf hans. Áætluninni fyrir mjólkurinntökuna er 

fylgt þar til fyrirburinn hefur náð þeim taugaþroska að hann sýni vel og nógu oft hungurmerki, þannig 

að næringarinntaka hans sé fullnægjandi fyrir vöxt hans og þroska (Nyqvist, 2005). Til að byrja með 

fær fyrirburinn oftast næringu í gegnum sondu (Nyqvist, o.fl., 2013). Foreldrar eru hvattir til að taka þátt 

í mjólkurgjöf um sondu um leið og fyrirburinn helst í stöðugu ástandi á meðan á næringargjöf stendur 

(Nyqvist, 2005). 

Annað skrefið í brjóstgjafaferlinu er þegar fyrirburinn byrjar að lykta af brjóstinu og sleikja það. Þá 

getur móðirin handmjólkað fram dropa af brjóstamjólk sem fyrirburinn sleikir. Fyrirburinn getur ekki á 

þessu stigi samhæft sog, kyngingu og öndun. Þess vegna er mikilvægt að móðirin mjólki sig áður en 

hún leggur hann við brjóstið til að fyrirburanum svelgist ekki á og ástand hans haldist stöðugt. Á þessu 

stigi hefur fyrirburinn ekki öðlast nægilegan kraft og sofnar því oft við brjóstið (Dougherty og Luther, 

2008). 
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Í þriðja skrefinu í brjóstagjafaferlinu eru tímabil þar sem fyrirburinn er vakandi og rólegur farin að 

vara í þó nokkra stund. Þá er æskilegt að leggja hann við brjóstið og leyfa honum að spreyta sig. Í 

upphafi þessa skrefs er áfram mælst til þess að móðirin mjólki sig alveg áður en hún leggur hann á 

brjóstið. Því má svo hætta þegar fyrirburinn er farinn að vera meira vakandi og er farinn að sýna þess 

merki að hann vilji nærast (Dougherty og Luther, 2008). Þá getur móðirin mjólkað sig í nokkrar mínútur 

án þess að tæma brjóstin að fullu. Slík mjólkun kemur í veg fyrir að flæðið sé meira en fyrirburinn 

ræður við, en á sama tíma er auðveldara fyrir hann að ná mjólk úr brjóstinu. Þá þarf fyrirburinn ekki að 

eyða orku sinni í að koma af stað losunarviðbragði heldur fer strax að nærast (Isaacson, 2006). Á 

þessu stigi byrjar fyrirburinn að læra að samhæfa sog, kyngingu og öndun og sog hans þroskast 

(Dougherty og Luther, 2008). 

Þegar fyrirburinn hefur náð þeim taugaþroska sem þarf til að samhæfa hungur og seddu við svefn- 

og vökustig ætti að byggja brjóstagjöfina á því að móðir fyrirburans les í hegðun hans og gefur honum 

brjóst þegar hann sýnir þess merki að vera svangur (Häggkvist o.fl., 2011; Nyqvist, o.fl., 2013). Að 

miða fæðugjöf út frá hungurmerkjum fyrirburans í stað skipulagðra gjafa eftir tíma hefur verið tengt við 

það að fyrirburinn nær fyrr að fá alla næringu um munn, næringarinntaka hans eykst hraðar, hann vex 

hraðar og legutími á nýburagjörgæslunni verður styttri (Nyqvist, o.fl., 2013). 

Sýnt hefur verið fram á að miklir fyrirburar og örburar hafa getað sogið brjóst á árangursríkan hátt 

þar sem þeir ná að taka til sín brjóstamjólk frá 28 vikna aldri miðað við meðgöngulengd. Einnig hafa 

rannsóknir sýnt að fyrirburar hafa verið einungis á brjósti frá 32 vikna aldri miðað við meðgöngulengd 

(Nyqvist, o.fl., 2013). Þegar móðirin er til staðar á nýburagjörgæslunni ætti að hvetja hana til að taka 

fyrirburann upp og setja hann á brjóst um leið og hann sýnir merki þess að vilja drekka, en jafnframt 

þarf að gæta þess að lesa vel í hegðun fyrirburans til að trufla hann ekki þegar hann er í djúpum svefni 

(Nyqvist, o.fl., 2013). 

Fjórða skrefið í brjóstagjafaferlinu byrjar þegar mjólk fer frá brjóstinu til fyrirburans. Þrátt fyrir 

óþroskað sog hefur fyrirburinn náð nægu valdi á soginu til að geta sogið í dágóða stund og tekið sér 

svo hlé til að anda. Fyrirburinn nær að drekka þó nokkuð magn áður en hann þreytist. Eftir því sem 

fyrirburinn þroskast eykst frammistaða hans á brjóstinu og hann nær að drekka meira magn af 

brjóstamjólk beint af brjósti. Móðirin heldur áfram, samhliða brjóstagjöfinni, að mjólka sig eftir hverja 

gjöf. Á þessu stigi nær fyrirburinn stöku sinnum að klára fulla gjöf (Dougherty og Luther, 2008). Til að 

gæta þess að fyrirburinn sé að fá næga næringu er notast við mjólkurvigtun og miðað við áætlun fyrir 

mjólkurinntöku fyrirburans (Nyqvist, o.fl., 2013). 

Hvetja skal móður fyrirburans til að huga að stellingu hans við brjóstagjöfina. Höfuð og háls ættu að 

vera í beinni línu við búkinn og mjaðmir beygðar. Þannig helst ástand fyrirburans stöðugra sem 

auðveldar fæðugjöf hans (Cleaveland, 2010). Góðar brjóstagjafastellingar fyrir fyrirbura eru til dæmis 

fótboltastellingin (football position), vöggustelling (cradle position) og aðlöguð vöggustelling (modified 

cradle position) (Ahmed, 2010; Dougherty og Luther, 2008; Isaacson, 2006). 

Að lokum í fimmta skrefinu hefur fyrirburinn náð nægjanlegu þreki og þeirri samhæfingu sem þarf til 

að nærast að mestu leyti á brjóstinu (Dougherty og Luther, 2008; Isaacson, 2006). 
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2.5.6 Notkun sondu og snuðs meðfram brjóstagjöf fyrirbura 

Sondugjöf er notuð þegar fyrirburinn getur ekki nærst með brjóstagjöf einni og sér. Þegar fyrirburi 

nærist í gegnum sondu og móðir er ekki til staðar er gott að bjóða honum upp á snuð á meðan á 

sondugjöfinni stendur. Þá er gjarnan settur lítill dropi af brjóstamjólk með sprautu á tungu fyrirburans 

svo að hann finni bragð og sjúgi snuðið um leið og hann fær næringu í magann (Nyqvist, 2005). Snuð 

er mikilvægt fyrirburum til að þroska sogviðbragð þeirra. Snuðnotkun veitir fyrirburanum vellíðan þegar 

hann er aðskilinn frá móður sinni (Dougherty og Luther, 2008). Snuð eru einnig notuð við 

verkjastjórnun fyrirbura, til að róa þá og notkun þeirra er talin bæta meltingu þeirra (Nyqvist o.fl., 2013). 

Það getur tekið fyrirburann langan tíma að nærast eingöngu með brjóstagjöfinni og hætta að fá 

næringu í gegnum sondu. Mæður fyrirbura þurfa því að leggja sig fram við að vera til staðar fyrir 

fyrirburann til að hann fái tækifæri til að spreyta sig á brjóstinu þegar hann tilbúinn til þess. En það er 

undirstaða þess að brjóstagjöfin geti orðið að veruleika (Nyqvist o.fl., 2013). 

2.5.7 Notkun pela og staups meðfram brjóstagjöf fyrirbura 

Þegar fyrirburinn er farinn að vakna upp á nóttunni og sýna áhuga á að nærast og móðirin er ekki til 

staðar má byrja að gefa honum pela þó hann sé enn með sondu. Þó má aðeins gefa pela með leyfi 

foreldranna. Brjóstagjöfin heldur þá áfram á daginn og ef fyrirburinn sýnir þreytumerki má gefa honum 

mjólkina í gegnum sonduna. Smám saman þroskast fyrirburinn og þar með eykst hæfileiki hans til að 

drekka (Nyqvist, 2005). 

Pelar sem henta fyrirburum eru með beinni túttu og einu gati sem mjólk kemst í gegnum. Slík lögun 

á pela hvetur til þess að staða tungunnar sé rétt við sogið (Dougherty og Luther, 2008). Til eru 

rannsóknir sem benda til þess að pelagjöf geti haft neikvæð áhrif á brjóstagjöf fyrirbura (Nyqvist o.fl., 

2013). 

Staupgjöf hefur verið tengd við hærri tíðni brjóstagjafar við útskrift fyrirbura af nýburagjörgæslu en 

pelagjöf (Nyqvist o.fl., 2013; Yilmaz, Caylan, Karacan, Bodur og Gokcay, 2014). Á sumum 

nýburagjörgæslum hefur staupgjöf ekki náð að festa sig í sessi í samanburði við pelagjöf. En hún ætti 

að vera fyrsti valkosturinn til gjafar brjóstamjólkur um munn þegar fyrirburinn getur ekki nært sig 

einvörðungu á brjósti (Nyqvist, 2005). Rannsóknir hafa sýnt að staupgjöf er ekki tímafrekari en 

pelagjöf en aftur á móti fer meira magn mjólkur til spillis í samanburði við pelagjöf. Því er mikilvægt að 

áætla það magn sem ekki fer upp í fyrirburann og bæta honum það upp til að tryggja að hann fái það 

magn af mjólk sem honum er ætlað að fá (Nyqvist, 2005). 

Hægt er að kynna staupgjöf fyrir fyrirburanum á 29. viku miðað meðgöngulengd ef ástand hans er 

stöðugt (Nyqvist o.fl., 2013). Staup er notað í fjarveru móðurinnar eða þegar fyrirburinn sýnir ekki 

áhuga á að sjúga brjóstið lengur en er samt vakandi (Nyqvist, 2005). Staupgjöf er ekki talin hafa 

truflandi áhrif á lífsmörk fyrirburans (Nyqvist o.fl., 2013) en pelagjöf getur haft áhrif á öndun og 

hjartslátt hans (Nyqvist, 2005). Áður en foreldrar byrja að gefa fyrirburanum mjólk með staupi sýnir 

hjúkrunarfræðingur þeim hvernig á að halda á honum í uppréttri stöðu og hvernig best er að halda á 

staupinu (Nyqvist, 2005). 
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2.5.8 Mexíkanahattur 

Notkun mexíkanahatta við brjóstagjöf hefur reynst vel fyrir fyrirbura en þeir hjálpa þeim að halda sér á 

brjósti og sjúga, ásamt því að minna þá á að sjúga brjóstið í stað þess að sofna við það (Nyqvist, 

2005). Ekki skal nota mexíkanahatt fyrr en móðirin hefur fengið viðeigandi stuðning við brjóstagjöfina 

og að það sé fullreynt að þörf sé á honum (Nyqvist o.fl., 2013). Notkun mexíkanahatts við brjóstagjöf 

fyrirbura hefur verið tengd við lengri tímabil þar sem fyrirburinn er vakandi og lengri tímabil sogs á 

brjóstinu (Nyqvist, 2005). Rannsókn Meier o.fl. (2000) sýndi fram á að mexíkanahattur eykur 

mjólkurinntöku fyrirbura og dregur ekki úr lengd brjóstagjafar hjá þeim. Notkun mexíkanahatts við 

brjóstagjöf getur einnig aukið mjólkurframleiðslu móðurinnar (Meier o.fl., 2000; Nyqvist, 2005). 

2.5.9 Mjólkurvigtun 

Mjólkurvigtun vísar til þess að fyrirburinn er vigtaður fyrir og eftir brjóstagjöf til að áætla það magn sem 

hann hefur drukkið við brjóstið (Dougherty og Luther, 2008). Þyngdaraukning í grömmum er þá magn 

brjóstamjólkur í millilítrum sem fyrirburinn hefur drukkið af brjóstinu (Isaacson, 2006). Um leið og 

fyrirburinn sýnir merki þess að hann sé að taka til sín brjóstamjólk skal hefja mjólkurvigtun (Dougherty 

og Luther, 2008). Merki þess að fyrirburinn sé að fá til sín mjólk er að hægt er að heyra hann kyngja 

en einnig er möguleiki að sjá það með því að draga brjóstamjólk til baka úr sondunni. Mjólkurvigtun 

getur verið hvetjandi því hún sýnir frammistöðu fyrirburans á brjóstinu (Nyqvist, 2005). Rannsóknir 

hafa sýnt að aðferðin er hjálpleg mæðrum og er hún nákvæm og áreiðanleg (Dougherty og Luther, 

2008). Markmið mjólkurvigtunar er að geta metið inntöku brjóstamjólkur við brjóstagjöf svo hægt sé að 

draga úr fjölda sondugjafa og að lokum hætta þeim alfarið. Einnig gefur hún vísbendingu um það 

magn sem fyrirburinn þarf til viðbótar af næringu við brjóstagjöfina þangað til að hann hefur náð 

fullnægjandi tökum á brjóstagjöfinni (Nyqvist, 2005). Mjólkurvigtun er síðan hætt þegar fyrirburinn er 

farinn að taka áætlaðan skammt af brjóstamjólk við hverja brjóstagjöf. Eftir það er fyrirburinn vigtaður 

einu sinni á dag eða annan hvern dag til að gæta þess að hann sé að þyngjast nægilega vel og þar 

með fá til sín næga mjólk. Það gerist venjulega við 40 vikna aldur miðað við meðgöngulengd 

fyrirburans (Nyqvist, 2005). 

2.5.10 Ráðleggingar við brjóstagjöf fyrirbura 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin mælir með brjóstamjólk sem einu fæðu nýburans fyrstu sex mánuði 

ævinnar og er sérstök áhersla lögð á fyrirbura og veika nýbura. Þegar nýburinn er sex mánaða má 

hefja aðra fæðugjöf en mælt er með brjóstagjöf samhliða henni til tveggja ára aldurs eða lengur 

(Edmond og Bahl, 2006; WHO, 2003a). 

Nýlega var gerð tillaga að leiðbeiningum fyrir Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina þar sem greint er frá 

tíu skrefum BFHI (Baby-Friendly Hospital Initiative) að árangursríkri brjóstagjöf á nýburagjörgæslu fyrir 

fyrirbura og veika nýbura. Fyrsta skrefið er að á nýburagjörgæslu skal vera skrifleg stefna um 

brjóstagjöf sem reglulega er farið í gegnum með starfsfólki deildarinnar. Annað skrefið felst svo í því 

að þjálfa og mennta starfsfólk deildarinnar þannig að hægt sé að fylgja eftir stefnunni sem sjúkrahúsið 

hefur sett sér (Häggkvist o.fl., 2011). 
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Í þriðja skrefinu er greint frá því að nauðsynlegt sé að fræða allar þær mæður sem eru innlagðar af 

þeirri ástæðu að hætt er við því að þær eignist fyrirbura eða veikt barn, um brjóstagjöf, kosti 

brjóstagjafar og mjólkun (Häggkvist o.fl., 2011). 

Fjórða skrefið að árangursríkri brjóstagjöf á nýburagjörgæslu undirstrikar mikilvægi þess að hvetja 

til þess að veita kengúrumeðferð oft og snemma. Ef kengúrumeðferð er takmörkuð verða að liggja fyrir 

gildar ástæður, svo sem eins og óstöðugt ástand fyrirburans, en að öðrum kosti skuli hann njóta 

kengúrumeðferðar eins og kostur er. Einnig að gæta þess að ef fyrirburanum er ekki leyft að fara í 

kengúrumeðferð séu fyrir því haldbærar ástæður vegna óstöðugs ástands hans (Häggkvist o.fl., 

2011). 

Fimmta skrefið leggur áherslu á mikilvægi þess að fylgja mæðrum eftir, kenna þeim að koma 

mjólkurframleiðslunni af stað, viðhalda henni og hvetja þær til brjóstagjafar um leið og ástand 

nýburans er orðið stöðugt. Sjötta skrefið að árangursríkri brjóstagjöf á nýburagjörgæslu felst í því að 

nýburum skal ekki gefin önnur fæða en brjóstamjólk nema heilsufarslegar ástæður liggi að baki 

(Häggkvist o.fl., 2011). 

Sjöunda skrefið felst í mikilvægi þess að tryggja samveru móður og barns allan sólarhringinn 

(Häggkvist o.fl., 2011). Æskilegt er að bjóða upp á einkastofur þar sem aðstaða er fyrir foreldra til að 

vera hjá barninu sínu allan sólarhringinn. Einkastofur eru algengar á barnadeildum en eru ekki eins vel 

þekktar á nýburagjörgæsludeildum. Rannsóknir hafa sýnt að sólarhringsviðvera móður er hvetjandi 

fyrir foreldrana, hefur jákvæð áhrif á tengslamyndun og brjóstagjöf. Þegar aðstæður á deildinni eru 

þannig að ekki er hægt að bjóða upp á sólarhringsviðveru er kjörið að hafa herbergi fyrir móðurina til 

að hvílast í sem er í stuttri fjarlægð frá nýburagjörgæslunni (Nyqvist o.fl., 2013). 

Í áttunda skrefinu að árangursríkri brjóstagjöf á nýburagjörgæslu er kveðið á um að hvetja ætti til 

þess að aðlaga næringargjöfina, frá því að vera á skipulögðum tímum yfir sólarhringinn, yfir í að haga 

næringargjöfunum smám saman eftir þörfum fyrirburans eða þegar hann er tilbúinn til þess. Í níunda 

skrefinu er lögð áhersla á að nota ekki pela fyrr en brjóstagjöfin er komin vel á veg og ekki nota 

mexíkanahatt og snuð, nema ástæður liggi fyrir því (Häggkvist o.fl., 2011). 

Að lokum segir í tíunda skrefinu að tryggja þurfi aðgang að stuðningi fyrir foreldra og undirbúa þá 

fyrir áframhaldandi brjóstagjöf eftir útskrift af nýburagjörgæslunni (Häggkvist o.fl., 2011). 

Leiðbeiningar um tíu skref að árangursríkri brjóstagjöf á nýburagjörgæslu hvetja til þess að 

fyrirburar og veikir nýburar fái brjóstamjólk en þeir þurfa einmitt mest á henni að halda (Merewood, 

2013). 

2.5.11 Brjóstagjöf fyrirbura og útskrift af nýburagjörgæslu 

Áður en fyrirburinn útskrifast heim þurfa foreldra hans að vera orðnir sjálfstæðir í umönnun hans þar 

með talið fæðugjöf (Nyqvist o.fl., 2013). 

Foreldragisting þar sem foreldrar geta dvalið með fyrirburanum í herbergi á sjúkrahúsinu nálægt 

nýburagjörgæslunni er hjálpleg til undirbúnings fyrir útskrift heim. Í foreldragistingunni sjá foreldrarnir 

um alla umönnun fyrirburans en hafa starfsfólk deildarinnar innan handar ef koma upp spurningar eða 

ef þá vantar aðstoð (Dougherty og Luther, 2008). Tilgangur foreldragistingar er meðal annars að 
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styðja við brjóstagjöf fyrirburans (Maastrup, Bojesen, Kronborg og Hallström, 2012). Foreldragisting 

hefur góð áhrif á brjóstagjöfina því þá getur móðirin gefið brjóst um leið og fyrirburinn sýnir merki þess 

að vera svangur og hjálpar foreldrunum að vera öruggari með brjóstagjöfina þegar heim er komið 

(Isaacson, 2006). 

Niðurstöður íslenskrar rannsóknar Rakelar Bjargar Jónsdóttur og Örnu Skúladóttur (2010) benda á 

mikilvægi þess að nýburar séu farnir að drekka af brjósti við heimferð en það eykur líkur á 

áframhaldandi brjóstagjöf. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á hærri tíðni brjóstgjafar hjá fyrirburum, við fjögurra og sex 

mánaða leiðréttan aldur, ef þeir útskrifast snemma heim og eru ennþá að hluta til nærðir í gegnum 

sondu en þó farnir að drekka af brjósti heldur en þegar beðið er eftir því að fyrirburanir séu farnir að fá 

alla brjóstamjólk um munn og útskrifast þá síðar (Nyqvist o.fl., 2013). 

2.6 NIDCAP og brjóstagjöf fyrirbura 

NIDCAP styður einstakt hlutverk foreldranna í lífi fyrirburans. Lögð er áhersla á að foreldrarnir geti 

dvalið ásamt fyrirburanum á nýburagjörgæslunni og tekið þátt í þeim ákvörðunum sem tengjast 

brjóstagjöf og næringu fyrirburans. Einnig er lögð áhersla á að foreldrarnir taki yfir ábyrgð á fæðugjöf 

og umönnun fyrirburans eins fljótt og þeir eru tilbúnir til þess (Nyqvist o.fl., 2012). Þegar fyrirburinn 

hefur náð þeim taugaþroska sem hann þarf til að samhæfa hungur og seddu við svefn- og vökustig, 

ætti að byggja brjóstagjöfina á því að móðir fyrirburans les í hegðun hans og gefi honum brjóst þegar 

hann sýnir þess merki að vera tilbúinn til þess (Häggkvist o.fl., 2011; Nyqvist, o.fl., 2013). Með því að 

nota einstaklingsmiðaða þroskahvetjandi nálgun til brjóstagjafar, getur það hjálpað fyrirburanum að 

læra tæknina sem er nauðsynleg til að nærast á árangursríkan hátt. Þessi nálgun á næringu fyrirbura, 

hvort sem það er brjóstagjöf eða pelagjöf, inniheldur athugun á þeim merkjum sem fyrirburinn sýnir 

(Isaacson, 2006). 

Í rannsókn Nyqvist o.fl. (2005) fengu mæður fyrirbura ráðleggingar varðandi brjóstagjöf samkvæmt 

NIDCAP hugmyndafræðinni. Þessar ráðleggingar byggðust á einstaklingsbundnum viðbrögðum 

barnanna þeirra. Mæðrunum var kennt hvernig þau brugðust við snertingu, stellingu sem þau voru sett 

í, hljóði, ljósi, lykt og bragði (Nyqvist, Sjoden og Ewald, 1999). Beiting einstaklingsbundinnar 

þroskahvetjandi nálgunar sem byggist á þoli fyrirburans, auðveldar ákvarðanir um tímasetningu, 

framsetningu og framvindu næringargjafar um munn (Nyqvist, 2005). Ef fæðugjöf er miðuð út frá 

hungurmerkjum fyrirburans í stað þess að gjafir séu á skipulögðum tímum, hefur verið tengt við það að 

fyrirburinn nái fyrr að fá alla næringu um munn, næringarinntaka hans eykst hraðar, hann vex hraðar 

og legutími á nýburagjörgæslunni verður styttri (Nyqvist, o.fl., 2013). Fyrirburar sem fá meðhöndlun 

samkvæmt NIDCAP, ná fyrr að nærast um munn og eru marktækt styttra tímabil að fá næringu í 

gegnum sondu. Notkun NIDCAP hugmyndafræðinnar í tengslum við brjóstagjöf eykur þroskahæfileika 

fyrirburans til að taka brjóst (Nyqvist, 2005). 
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3 Umræða 

Fyrirburar þurfa að glíma við margar áskoranir þegar kemur að brjóstagjöf (Lucas, Gupton, Holditch-

Davis og Brandon, 2013). Margir samverkandi þættir valda því að brjóstagjöf fyrirbura er styttri en hjá 

heilbrigðum fullburða börnum (Maastrup, Bojesen, Kronborg og Hallström, 2012; Rakel Björg 

Jónsdóttir og Arna Skúladóttir, 2010). Ávinningur fyrirbura af brjóstamjólk er mikill og því ætti að leggja 

áherslu á að styðja við brjóstagjöf þeirra (Dougherty og Luther, 2008; Nyqvist, o.fl., 2013). Hægt er að 

nýta NIDCAP hugmyndafræði til stuðnings við brjóstagjöf fyrirbura (Nyqvist, 2005). 

NIDCAP hugmyndafræðin miðar að einstaklingsmiðaðri þroskahvetjandi meðferð (Sehgal og Stack, 

2006). NIDCAP var þróað til að mynda þroskahvetjandi umönnunarkerfi og umhverfi á 

nýburagjörgæslu, sem sérstaklega styddi við viðkvæman heilaþroska fyrirburans (McAnulty o.fl., 

2010). NIDCAP var einnig þróað með það að markmiði að veita fyrirburanum viðeigandi örvun að því 

marki að taugaþroski hans þoli það (Wallin og Eriksson, 2009). 

Í upphafi verkefnisins voru settar fram fjórar rannsóknarspurningar og leitast var við að finna svör 

við þeim. 

3.1 Brjóstagjöf fyrirbura 

Brjóstagjöf fyrirbura er almennt styttri en hjá heilbrigðum fullburða börnum (Flacking, Nyqvist, Ewald 

og Wallin, 2003), sérstaklega hjá fyrirburum sem fæðast mikið fyrir tímann (Perrella o.fl., 2012). 

Ástæður þess eru taldir vera margir samverkandi þættir (Maastrup, Bojesen, Kronborg og Hallström, 

2012; Rakel Björg Jónsdóttir og Arna Skúladóttir, 2010). Eins og til dæmis aðskilnaður móður og 

barns, streita og skortur á einrúmi á nýburagjörgæslu (Rakel Björg Jónsdóttir og Arna Skúladóttir, 

2010). 

Vanþroskað taugakerfi fyrirbura getur valdið miklum erfiðleikum við brjóstagjöf. Fyrirburar sýna oft 

lítil eða engin hungurviðbrögð, eiga í erfiðleikum með að halda sér vakandi og skortir hæfni til að 

samhæfa sog, kyngingu og öndun (Lucas, Gupton, Holditch-Davis og Brandon, 2013). Vegna lítils 

úthalds hafa þeir oft veikt sog og skortir orku til að sjúga brjóstið á árangursríkan hátt (Dougherty og 

Luther, 2008). 

Þeir þættir sem hafa hvað mest áhrif á getu fyrirburans til brjóstagjafar er hversu mikið þeir eru 

fæddir fyrir tímann og hversu alvarleg heilsufarsvandamál þeir eru að glíma við (Nyqvist o.fl., 2013). 

Þrátt fyrir að minnstu og viðkvæmustu fyrirburarnir eigi oft í mestum erfiðleikum með brjóstagjöfina 

verður að gæta þess að styðja vel við brjóstagjöf hjá öllum fyrirburum (Nyqvist o.fl., 2013) sérstaklega 

hjá síðfyrirburum (Ahmed, 2010; Ayton, Hansen, Quinn og Nelson, 2012; Cleaveland, 2010; Lucas, 

Gupton, Holditch-Davis og Brandon, 2013; Meier, 2007). 

Fyrirburar, sérstaklega þeir sem fæðast mikið fyrir tímann, upplifa oft mikið neikvætt áreiti í 

munninum en það getur verið áhættuþáttur fyrir erfiðleika við brjóstagjöf. Mikilvægt er að halda 

þessum neikvæðu áreitum í lágmarki og veita fyrirburunum jákvætt áreiti á móti til að draga úr 

neikvæðu áreitunum (Isaacson, 2006). 

Brjóstagjafaferli fyrirbura er að mörgu leyti ólíkt brjóstagjafaferli heilbrigðra fullburða barna. Í 

upphafi er algengt að fyrirburinn fari nokkrum sinnum í kengúrumeðferð til móður sinnar áður en hann 
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byrjar að drekka af brjósti (Dougherty og Luther, 2008). Þá er hann nærður í gegnum sondu og gerð er 

áætlun fyrir mjólkurinntöku hans til að tryggja að hann nærist nægilega vel fyrir vöxt hans og þroska 

(Nyqvist, 2005). 

Kengúrumeðferð stuðlar að auknum þroska heila og taugakerfis og getur þannig komið til móts við 

þann þroska sem fyrirburinn fór á mis við og stuðlað að aukinni getu hans til að drekka af brjóstinu 

(Jefferies, 2012; Nyqvist o.fl., 2010). Kengúrumeðferð gerir umhverfið á nýburagjörgæslunni 

mannlegra og er hvetjandi fyrir tengslamyndun foreldris og barns (Jefferies, 2012). Ávinningur 

kengúrumeðferðar er margvíslegur en hún stuðlar meðal annars að því að halda ástandi fyrirburans 

stöðugu (Flacking, Ewald og Wallin, 2011; Maastrup o.fl., 2014; Nyqvist o.fl., 2010). Þegar ástand 

hans er orðið stöðugt er hann tilbúinn að fara á brjóst (Nyqvist o.fl., 2013). Stöðugt ástand fyrirburans 

auðveldar einnig fæðuinntöku hans (Cleaveland, 2010). 

Rannsóknir hafa sýnt að kengúrumeðferð stuðlar að lengri brjóstagjöf fyrirbura. Hún stuðlar einnig 

að því að fyrirburinn sé eingöngu á brjósti (Flacking, Ewald og Wallin, 2011; Hake-Brooks og 

Anderson, 2008) og að aukinni mjólkurframleiðslu móðurinnar (Nyqvist o.fl., 2013). Kengúrumeðferð 

magnar verndandi áhrif brjóstamjólkur fyrir fyrirbura með því að útsetja móðurina fyrir sýklum sem 

fyrirburinn hefur komist í snertingu við. Þannig getur líkami móðurinnar myndað mótefni við sýklum í 

hans nánasta umhverfi og veitt honum mótefni gegn þeim með brjóstamjólkinni (Hake-Brooks og 

Anderson, 2008). Kengúrumeðferð eykur einnig getu móður til að lesa í hegðun fyrirburans og 

bregðast við þörfum hans (Jefferies, 2012). Meðferðin hefur mest áhrif þegar hún er veitt snemma á 

ævinni (WHO, 2007) og eftir því sem hún er lengri (Hake-Brooks og Anderson, 2008). 

Kengúrumeðferð er talin hafa sérstaklega góð áhrif á brjóstagjöf hjá minnstu og viðkvæmustu 

fyrirburunum (Flacking, Ewald og Wallin, 2011). 

Hjúkrunarfræðingar hafa það hlutverk að kynna kengúrumeðferð fyrir foreldrum fyrirbura. Á Íslandi 

er lengd kengúrumeðferðar almennt styttri en á hinum Norðurlöndunum en til að stuðla að aukinni 

lengd meðferðarinnar er mikilvægt að umhverfið á nýburagjörgæslunni sé fjölskylduvænt og aðstaða 

sé fyrir foreldra að dvelja hjá barninu sínu allan sólahringinn (Olsson o.fl., 2012). 

Hvetja skal mæður til að gefa fyrirburanum mjólkaða brjóstamjólk eins fljótt og kostur er (Dougherty 

og Luther, 2008; Maastrup o.fl., 2014). Ráðlagt er að mæður fyrirbura mjólki sig að minnsta kosti innan 

sex klukkustunda frá fæðingu fyrirburans (Nyqvist, 2005) og mjólki sig svo að minnsta kosti átta 

sinnum á sólarhring til að viðhalda mjólkurframleiðslunni (Dougherty og Luther, 2008). Einnig er 

ráðlagt að hvetja foreldra til að taka þátt í mjólkurgjöf með sondu (Nyqvist, 2005) en þegar þeir eru 

ekki til staðar er gott að gefa fyrirburum snuð á meðan á sondugjöf stendur (Nyqvist, 2005). Snuð er 

mikilvægt fyrirburum til að þroska sogviðbragð þeirra auk þess sem það veitir vellíðan (Dougherty og 

Luther, 2008) og bætir meltingu þeirra (Nyqvist o.fl., 2013). 

Um leið og fyrirburinn sýnir þess merki að hann sé að taka til sín brjóstamjólk af brjóstinu skal hefja 

mjólkurvigtun (Dougherty og Luther, 2008). Mjólkurvigtun er nákvæm og áreiðanleg leið til áætla magn 

brjóstamjólkur sem fyrirburinn fær (Dougherty og Luther, 2008). Mjólkurvigtun er hvetjandi fyrir móður 

fyrirbura og er árangursrík leið til að draga úr fjölda sondugjafa svo að fyrirburinn geti fengið 

brjóstagjöf eina og sér sem allra fyrst (Nyqvist, 2005). Í fjarveru móðurinnar eða þegar fyrirburinn vill 
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ekki sjúga brjóstið lengur er hægt að bjóða honum upp á pela eða staup til að uppfylla næringarþörf 

hans (Nyqvist, 2005). 

Óþroskað sog fyrirburans segir ekki til um hvernig fæðugjöf mun ganga í framtíðinni og fyrirburar 

læra yfirleitt alla þá hæfni til að nærast um munn á sama tíma í leiðréttum aldri og fullburða börn 

(Nyqvist o.fl., 2013). Þegar fyrirburinn er farinn að drekka allt það magn sem er áætlað að hann þurfi 

af brjóstinu má hætta mjólkurvigtun og þá er fyrirburinn í staðinn vigtaður reglulega til að tryggja það 

að hann sé að nærast vel (Nyqvist, 2005). 

Foreldragisting hefur reynst hjálpleg til undirbúnings fyrir útskrift heim af nýburagjörgæslu 

(Dougherty og Luther, 2008). Foreldragisting hefur góð áhrif á brjóstagjöfina og er góð leið til að koma 

reynslu á hana. Rannsóknir hafa sýnt að mikilvægt er að fyrirburinn sé farinn að drekka af brjósti áður 

en hann útskrifast heim (Rakel Björg Jónsdóttir og Arna Skúladóttir, 2010). Einnig hefur verið sýnt 

fram á að betra sé fyrir fyrirburann að útskrifast snemma heim þó hann sé enn að hluta til nærður í 

gegnum sondu en þegar það er beðið eftir því að hann sé farinn að fá alla brjóstamjólkina um munn 

(Nyqvist o.fl., 2013). Þannig má áætla að best sé að stuðla að árangursríkri brjóstagjöf fyrir fyrirbura 

með því að hefja brjóstagjöf á nýburagjörgæslunni en auk þess að leggja áherslu á að þeir útskrifist 

snemma heim þó þeir séu enn að fá næringargjöf að einhverju leyti með sondu. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin mælir með brjóstamjólk sem einu fæðu fyrirbura fyrstu sex mánuði 

ævinnar. Við sex mánaða aldur er æskilegt að hefja aðra fæðugjöf en mælt er með brjóstagjöf 

samhliða henni til tveggja ára aldurs eða lengur (Edmond og Bahl, 2006; WHO, 2003a). 

Hjúkrunarfræðingar þurfa að vera vakandi fyrir því að ýmsar ráðleggingar um brjóstagjöf fyrirbura eru 

frábrugðnar ráðleggingum um brjóstagjöf heilbrigðra fullburða barna (Isacsson, 2006). 

Tillaga að BFHI leiðbeiningum fyrir árangursríka brjóstagjöf á nýburagjörgæslu segir til um að 

skrifleg stefna um brjóstagjöf skuli vera á nýburagjörgæslum og starfsfólk skuli vera frætt reglulega um 

stefnu deildarinnar til að hægt sé að fara eftir henni. Greint er frá mikilvægi þess að fræða allar 

innlagðar konur, sem eiga á hættu að eignast fyrirbura, um brjóstagjöf, kosti brjóstagjafar og mjólkun 

(Häggkvist o.fl., 2011). 

Samkvæmt leiðbeiningunum er mælt með því að veita kengúrumeðferð snemma og reglulega á 

nýburagjörgæslunni og mælt með sólarhringsviðveru foreldra. Leiðbeiningarnar segja til um að 

fyrirburinn skuli fara á brjóst um leið og ástand hans er orðið stöðugt. Þegar fyrirburinn er farinn að 

sýna merki þess að hann vilji nærast ætti að hvetja til þess að breyta næringargjöfinni frá því að vera á 

skipulögðum tímum yfir sólarhringinn í að haga henni smám saman eftir þörfum hans (Häggkvist o.fl., 

2011). 

Í tillögunni að leiðbeiningum BFHI er einnig sagt frá því að fyrirburum skuli ekki gefin önnur fæða 

en brjóstamjólk nema heilsufarslegar ástæður liggi að baki. Þar kemur einnig fram að ekki á að bjóða 

fyrirburum upp á pela fyrr en brjóstagjöf er komin vel á veg (Häggkvist o.fl., 2011). Til eru rannsóknir 

sem benda til þess að pelagjöf geti haft neikvæð áhrif á brjóstagjöf fyrirbura (Nyqvist o.fl., 2013) og 

hefur staupgjöf verið tengd við hærri tíðni brjóstagjafar hjá þeim (Nyqvist o.fl., 2013; Yilmaz, Caylan, 

Karacan, Bodur og Gokcay, 2014). Þó hefur staupgjöf verið notuð í minna mæli á sumum 
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nýburagjörgæsludeildum en hún ætti að vera fyrsti kosturinn við inntöku mjólkur um munn þegar 

fyrirburinn getur ekki verið einungis á brjósti (Nyqvist, 2005). 

Í tillögunni að leiðbeiningum BFHI er sagt frá því að einungis skuli nota mexíkanahatt ef ástæða 

þykir til (Häggkvist o.fl., 2011). Rannsóknir hafa sýnt fram á að mexíkanahattur geti reynst hjálplegur 

við brjóstagjöf fyrirbura, að hann auki mjólkurinntöku þeirra (Meier o.fl., 2000) ásamt því að geta aukið 

mjólkurframleiðslu móðurinnar (Meier o.fl., 2000; Nyqvist, 2005). 

Að lokum kemur fram í leiðbeiningunum að undirbúa þurfi foreldra fyrir áframhaldandi brjóstagjöf 

eftir útskrift af nýburagjörgæslu og tryggja þeim viðeigandi stuðning (Häggkvist o.fl., 2011). 

3.2 Kostir brjóstagjafar fyrir fyrirbura 

Brjóstgjöf er besta aðferðin til að næra fyrirbura um munn (Dougherty og Luther, 2008). Ástæða þess 

er að oft ná fyrirburarnir betri samhæfingu sogs, kyngingar og öndunar á brjósti en ef þeir nærast með 

annars konar aðferð, til dæmis með pela (Nyqvist, 2005). 

Brjóstamjólk veitir fyrirburum nauðsynleg næringarefni og stuðlar að þroska þeirra og vexti 

(Isaacson, 2006). Ávinningur fyrirbura af brjóstamjólk er mikill því hún veitir mikilvæga vörn gegn 

sýkingum (Ip o.fl., 2007; Isaacson, 2006). Rannsóknir hafa sýnt að brjóstamjólk lækkar tíðni 

þarmadrepsbólgu (Dougherty og Luther, 2008; Ip o.fl., 2007) og blóðeitrunar meðal fyrirbura (Ip o.fl., 

2007). Brjóstamjólk er auðmeltanleg (Isaacson, 2006) og hefur verndandi áhrif gegn ýmsum 

heilsufarsvandamálum síðar á ævinni (Dougherty og Luther, 2008; Ip o.fl., 2007). Brjóstamjólk bætir 

einnig heila- og taugaþroska fyrirbura og er góð fyrir þroska augnanna (Dougherty og Luther, 2008; 

Vohr o.fl., 2006). Auk þess hafa rannsóknir sýnt fram á að fyrirburar sem fá brjóstamjólk skora hærra á 

greindarprófum, hafa betri hreyfiþroska og færri hegðunarvandamál síðar á ævinni (Dougherty og 

Luther, 2008; Innis, 2007). Vegna þessara góðu áhrifa brjóstamjólkur á fyrirbura dregur hún einnig úr 

dánartíðni þeirra og styttir legutíma þeirra á nýburagjörgæsludeild (Dougherty og Luther, 2008). 

3.3 Áhrif NIDCAP á heila- og taugaþroska 

Heili fyrirburans er mjög viðkvæmur og hefur takmarkaða hæfni til að takast á við utanaðkomandi 

áreiti. Þetta áreiti getur verið í formi meðhöndlunar, hávaða og birtu (Sehgal og Stack, 2006). Þar sem 

heili fyrirburans er að vaxa mjög ört getur umhverfið á nýburagjörgæslu verið áskorun á viðkvæmu 

tímabili (McAnulty o.fl., 2010; Sehgal og Stack, 2006). 

Niðurstöðum rannsókna á áhrifum meðferðar sem byggð er á NIDCAP hugmyndafræði ber ekki 

saman. Niðurstöður samanburðarrannsóknar Ohlsson og Jakobs (2013) sýndu fram á engar 

skammtíma eða langtíma bætingar í taugaþroska fyrirbura með notkun NIDCAP hugmyndafræðinnar 

(Ohlsson og Jacobs, 2013). Hins vegar sýndi rannsókn Als o.fl. (2012) að áhrif NIDCAP á taugaþroska 

mikilla fyrirbura voru að NIDCAP hugmyndafræðin bætti verulega taugaþroska þeirra. Einnig kom fram 

í rannsókn Peters o.fl. (2009) að umönnun byggð á NIDCAP bætti langtíma og skammtíma 

niðurstöður taugaþroska hjá fyrirburum. Slík umönnun hafði einnig jákvæð áhrif á taugaþroska um 18 

mánaða leiðréttan aldur þeirra. 

Það eru mjög skiptar skoðanir varðandi áhrif NIDCAP á vitsmuna- og hreyfiþroska fyrirbura. 

Vísindalegar sannanir um áhrif NIDCAP eru einnig takmarkaðar (Wallin og Eriksson, 2009). 
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3.4 NIDCAP og brjóstagjöf fyrirbura 

Samkvæmt Nyqvist (2005) er hægt að nýta NIDCAP hugmyndafræði til stuðnings við brjóstagjöf. 

NIDCAP leggur áherslu á að lesa úr merkjum fyrirburans, hvetja til húð við húð meðferðar og 

brjóstagjafar (McAnulty o.fl., 2010; Sizun o.fl., 1999). 

NIDCAP hugmyndafræðin byggir á einstaklingsbundinni þroskahvetjandi nálgun sem byggist á þoli 

fyrirburans, auðveldar ákvarðanir um tímasetningu, framsetningu og framvindu næringargjafar um 

munn (Nyqvist, 2005). Þessi nálgun getur hjálpað fyrirburanum að læra tæknina sem er nauðsynleg til 

að hann geti nærst á árangursríkan hátt (Isaacson, 2006). NIDCAP hugmyndafræði leggur áherslu á 

að draga úr of miklu og neikvæðu áreiti (McAnulty o.fl., 2010; Sizun o.fl., 1999). Ef fyrirburinn upplifir 

mikið neikvætt áreiti í munninn er það áhættuþáttur fyrir erfiðleika við fæðugjöf (Isaacson, 2006). 

Þegar fyrirburinn hefur náð þeim taugaþroska sem þarf til að samhæfa hungur og seddu við svefn- 

og vökustig, ætti að byggja brjóstagjöfina á því að móðir fyrirburans les í hegðun hans og gefi honum 

brjóst þegar hann sýnir þess merki að vilja nærast (Häggkvist o.fl., 2011; Nyqvist o.fl., 2013). Að miða 

fæðugjöf út frá hungurmerkjum fyrirburans, í stað skipulagðra gjafa sem eru byggðar á föstum tímum, 

hefur verið tengt við að fyrirburinn nær að fá alla næringu um munn fyrr, næringarinntaka hans eykst, 

hann vex hraðar og legutími á nýburagjörgæslu verður styttri (Nyqvist o.fl., 2013). NIDCAP 

hugmyndafræðin leggur áherslu á að nota kengúrumeðferð (Wallin og Eriksson, 2009). En mæður 

sem hafa verið með fyrirburann sinn í kengúrumeðferð læra fyrr að lesa í hegðun barnsins og 

bregðast við þörfum þess (Jefferies, 2012). Fyrirburar sem fá meðhöndlun samkvæmt NIDCAP, ná fyrr 

að nærast um munn og eru marktækt styttra tímabil að fá fæðu í gegnum sondu. Það að beita 

NIDCAP hugmyndafræðinni í tengslum við brjóstagjöf eykur þroskahæfileika fyrirburans til að taka 

brjóst (Nyqvist, 2005). 
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Ályktanir 

Brjóstagjöf fyrirbura krefst mikillar vinnu og er hún ekki eins algeng og brjóstagjöf heilbrigðra fullburða 

barna (Flacking, Nyqvist, Ewald og Wallin, 2003). Ávinningur fyrirbura af brjóstamjólk er mikill og því 

mikilvægt að styðja við brjóstagjöf þeirra (Dougherty og Luther, 2008; Nyqvist, o.fl., 2013). Mikilvægt er 

að hjúkrunarfræðingar hvetji foreldra til að veita kengúrumeðferð á nýburagjörgæslunni (Häggkvist 

o.fl., 2011) og viti hvað kann að hafa áhrif á og takmarkar getu fyrirburans til brjóstagjafar (Isacsson, 

2006). Hjúkrunarfræðingar þurfa að vera vel að sér um kosti brjóstamjólkur (Bozzette og Posner, 

2012) og vita það að ýmsar ráðleggingar um brjóstagjöf fyrirbura eru frábrugðnar ráðleggingum um 

brjóstagjöf heilbrigðra fullburða barna (Isacsson, 2006). Gerð hefur verið tillaga að BFHI leiðbeiningum 

fyrir Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina að árangursríkri brjóstagjöf á nýburagjörgæslu fyrir fyrirbura og 

veika nýbura (Häggkvist o.fl., 2011). Slíkar leiðbeiningar hvetja til þess að hjúkrunarfræðingar kynni 

sér hversu ólík brjóstagjöf þessara barna getur verið í samanburði við heilbrigð fullburða börn og 

leiðbeina hjúkrunarfræðingum um þá gagnreyndu hætti sem stuðla að árangursríkri brjóstagjöf á 

nýburagjörgæslu (Nyqvist o.fl., 2013). 

NIDCAP miðar að einstaklingsmiðaðri þroskahvetjandi meðferð (Sehgal og Stack, 2006) þar sem 

er lögð áhersla á virðingu fyrir einstaklingsbundnum þörfum fyrirburans (Mosqueda o.fl., 2013). 

NIDCAP leggur áherslu á að lesa úr merkjum fyrirburans, draga úr of miklu áreiti, hvetja til húð við húð 

meðferðar og brjóstagjafar (McAnulty o.fl., 2010; Sizun, Ratynski og Boussard, 1999). Einnig hefur 

það sýnt jákvæð áhrif að nota NIDCAP til að stuðla að viðeigandi örvun á nýburagjörgæslu til að bæta 

taugaþroska fyrirbura (Kleberg, Westrup og Stjernqvist, 2000; Wallin og Eriksson, 2009; Westrup, 

Bohm, Lagercrantz og Stjernqvist, 2004). 

Hlutverk hjúkrunarfræðinga er að veita tímanlega og skipulagða hjúkrun. Hjúkrunarfræðingar eiga 

einnig að veita stuðning við foreldra til að auka sjálfstraust þeirra við umönnun fyrirburans með tilliti til 

líkamlegra þarfa og stuðningi við þroska hans (Pressler og Hepworth, 2002). NIDCAP 

hugmyndafræðin er byggð á tengslamyndun og trausti, hún krefst góðra og náinna samskipta milli 

hjúkrunarfræðinga og foreldra (Als, 2009). Hjúkrunarfræðingar og foreldrar fara eftir sérstakri 

umönnunaráætlun (Kleberg, Westrup og Stjernqvist, 2000), þar sem fæðugjöf og umönnun er aðlöguð 

að ástandi og takti fyrirburans (Kleberg, Hellstrom-Westas og Widstrom, 2007). 

Fyrirburar sem fá meðhöndlun samkvæmt NIDCAP hugmyndafræðinni, ná fyrr að nærast um munn 

og notkun hugmyndafræðinnar í tengslum við brjóstagjöf eykur þroskahæfileika fyrirburans til að taka 

brjóst (Nyqvist, 2005). 

Skiptar skoðanir eru varðandi áhrif NIDCAP, þá sérstaklega á taugaþroska og eru vísindalegar 

sannanir um áhrif hugmyndafræðinnar takmarkaðar (Wallin og Eriksson, 2009). Sannanir fyrir 

jákvæðum áhrifum NIDCAP hugmyndafræðinnir eru takmarkaðar og möguleg jákvæð áhrif er erfitt að 

meta á móti kostnaði við innleiðingu NIDCAP. En ljóst er að kengúrumeðferð sem NIDCAP 

hugmyndafræði leggur áherslu á stuðlar að brjóstagjöf fyrirbura (Wallin og Eriksson, 2009). 

Að mati höfunda eru ekki til nægilega margar rannsóknir sem styðja það að innleiðingarferli 

NIDCAP beri nægan ávinning á móti kostaði. Þó svo að NIDCAP hugmyndafræði sé ekki innleidd að 

öllu leyti á nýburagjörgæslu er hægt að nýta vinnuramma NIDCAP og góðar áherslur þess við 
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umönnun fyrirbura. Að mati höfunda er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar séu vakandi fyrir því að virða 

þolmörk fyrirburanna, lesi í hegðun þeirra og hagi meðferð þeirra eftir hverjum og einum. 
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