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Ágrip 

Brjóstagjöf unglingsmæðra varir oftast stutt auk þess sem tíðnin er mun minni en hjá eldri mæðrum. 

Brjóstamjólk er besta næring sem ungbarn getur fengið og því er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar 

fræði, styðji og hvetji ungar mæður til brjóstagjafar. Unglingsárin geta verið flókin og gegna unglingar 

mörgum hlutverkum sem geta haft hindrandi áhrif á brjóstagjöf. Menning og viðhorf samfélaga hafa að 

sama skapi áhrif á ákvörðun þeirra um að hafa barn sitt á brjósti en viðhorf samfélaga eru oft á tíðum 

neikvæð og valda því að færri hefja brjóstagjöf. Þessi neikvæðu viðhorf gera það að verkum að ungar 

mæður forðast að gefa barni sínu brjóst á almannafæri.  

Hjálplegur stuðningur getur verið vandfenginn en mæður unglingsmæðra eru oftast þeirra helstu 

stuðningsaðilar en aðrir fjölskyldumeðlimir, makar og jafningjar geta einnig veitt hjálplegan stuðning. 

Ungar mæður leita ekki mikið til fagfólks eftir að heim er komið og tjá vöntun á stuðningi og fræðslu í 

tengslum við brjóstagjöf. Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar geri sér grein fyrir aðstæðum ungra 

stúlkna sem verða þungaðar, hugmyndum þeirra, tilfinningum og hvernig sé best að nálgast þær á 

stuðningsríkan hátt.  

Tilgangur þessa verkefnis var að skoða hvaða þættir hafa áhrif á brjóstagjöf unglingsmæðra og 

hverjar stuðningsþarfir þeirra eru í tengslum við brjóstagjöf. Markmið fræðilegu samantektarinnar var 

að upplýsa hjúkrunarfræðinga um aðstæður unglingsmæðra og hvað það er sem skiptir máli þegar 

rætt er um brjóstagjöf við ungar stúlkur. Með því að hjúkrunarfræðingar séu upplýstir um aðstæður og 

hugarheim unglingsmæðra þá eru þeir betur í stakk búnir til að fræða þær og styðja á viðeigandi hátt.  

Helstu niðurstöður þessarar samantektar eru að það er margt sem hefur áhrif á það hvort ungar 

mæður leggi barn sitt á brjóst en fyrst og fremst er vöntun á þekkingu ungra stúlkna um brjóstagjöf, 

kosti hennar og galla fyrir bæði móður og barn. Auk vöntunar á fræðslu þá telja ungar mæður stuðning 

í brjóstagjöfinni vera ábótavant en fræða þarf bæði ungar mæður og stuðningsaðila þeirra um 

brjóstagjöf. Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar leitist eftir því að ná góðu meðferðarsambandi við 

ungar mæður, veiti þeim réttmætar upplýsingar og hjálplegan stuðning í tengslum við brjóstagjöf. 

 

 

 

 

 

 

 

Lykilorð: Brjóstagjöf, unglingar, stuðningur. 
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Abstract 

Breastfeeding of adolescent mothers usually lasts a short period, as well as the frequency is 

predominantly lower than with older mothers. Breast milk is the best nourishment a newborn can have, 

so it is very important that nursing staff educate, support and encourage young mothers to breastfeed. 

Adolescent years can be complex and teens have many roles that can get in the way of breastfeeding. 

Sociological cultures and perspectives have their part to play in whether to breastfeed or not, which 

are more or less negative. This leads to a lower percentage of young mothers that choosing to 

breastfeed and mothers who decide to breastfeed their children even avoid doing so in public.  

Helpful support for the young mothers seems rare but the most common person to give support is 

usually their mother but other family members, spouses and other teen mothers are next in line. 

Adolescent mothers seldom reach out to healthcare professionals for help after they leave the 

hospital, but do however express lack of support and education related to breastfeeding. It is very 

important that nurses acknowledge the situation pregnant adolescent women are in, their ideas, 

feelings and how to approach them in a supportive manner.  

The purpose of this assignment was to look into the factors that affect breastfeeding of teen 

mothers, and what their supportive needs are related to breastfeeding. The theoretical goal of the 

summary is to enlighten nurses to the environment of teen mothers and what is important when 

discussing the importance of breastfeeding with young women. By ensuring that nursing staff is aware 

of the situation and mindset of teen mothers, they will be better equipped to educate and support in an 

appropriate way. 

The findings of this summary is that many things can affect whether teen mothers breastfeed, but 

more importantly there is a lack of knowledge among young mothers on breastfeeding and its pros 

and cons for both mother and child. Along with a lack of education, young mothers consider support in 

the process of breastfeeding to be inadequate, but education for young mothers and their supporters 

is crucial. Nurses must reach out to teen mothers and establish good relations and provide them with 

accurate information and helpful support. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: breastfeeding, teenager, adolescent, support. 
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1 Inngangur  

Brjóstagjöf er talin vera hin eðlilega leið til að næra ungbörn (Embætti landlæknis, 2012; World Health 

Organization, 2013b) en algengt er að litið sé á brjóstagjöf sem meðfædda kunnáttu (Elín Ösp 

Gísladóttir og Jónína Einarsdóttir, 2013). Mæður í rannsókn Elínar Aspar Gísladóttur og Jónínu 

Einarsdóttur (2013) töldu að brjóstagjöf væri auðveld fyrir nýbakaðar mæður en eftir að hafa eignast 

barn og upplifað það að hafa barn á brjósti þá sögðu þær brjóstagjöf vera flókna og kalla á mikla 

vinnu. 

Unglingar standa frammi fyrir mörgum þroskaverkefnum svo sem að kynnast sjálfum sér, 

kynhlutverki sínu og sjálfsmynd auk þess að vera að þroskast sem sjálfstæðir einstaklingar (Alden, 

Cashion, Lowdermilk og Perry, 2012). Auk þessara þroskaverkefna fylgja unglingsárunum mörg 

hlutverk svo sem að vera dóttir/sonur, vinur, nemandi og jafnvel maki og starsfmaður. Hjá unglings-

mæðrum bætist við það mikilvæga hlutverk að verða móðir en það getur reynst stúlkum mjög flókið að 

samtvinna öll þessi ólíku hlutverk (Coley, Cupito, Labbok, Nwokah og Smith, 2012). Þungun 

unglingsstúlku getur haft mikil áhrif á líf hennar (Lancaster og Stanhope, 2012) og geta þau mörgu 

hlutverk sem fylgja unglingsárunum jafnvel orðið til þess að unglingsmæður gefist upp á að hafa barn 

sitt á brjósti (Chesser, Wipperman og Woods, 2013; Cohen og Wambach, 2009). Ráðlagt er að barn 

nærist eingöngu á brjóstamjólk fyrstu sex mánuði lífs síns en að brjóstagjöf sé haldið áfram samhliða 

annarri fæðu til tveggja ára aldurs eða lengur. Það að brjóstagjöf gangi upp er að miklu leyti undir því 

komið hvaða upplýsingar ungar mæður fá auk þess sem þær þurfa að fá nauðsynlegan stuðning frá 

fjölskyldu, heilbrigðisstarfsfólki og samfélaginu (World Health Organization, 2013b). 

Hjúkrunarfræðingar starfa á heilbrigðisstofnunum víðsvegar um landið en í starfi sínu sinna þeir 

meðal annars nýbökuðum mæðrum og þar á meðal unglingsmæðrum. Mikilvægt er að hjúkrunar-

fræðingar finni sig örugga í að aðstoða unglingsmæður við verkefni sem fylgja því að eignast barn og 

má þar nefna meðal annars brjóstagjöf. Samkvæmt Embætti landlæknis (2012) er það hlutverk 

hjúkrunarfræðinga að veita nýbökuðum foreldrum stuðning og fræðslu um brjóstagjöf.  

Verkefni þetta er mikilvægt fyrir hjúkrun að því leyti að það hjálpar hjúkrunarfræðingum að átta sig 

á brjóstagjöf unglingsmæðra, stöðu þeirra, hindrunum og tilfinningum varðandi brjóstagjöf. Farið er auk 

þess yfir stuðningsþarfir unglingsmæðra með barn á brjósti og hvað hægt sé að gera til að auka 

líkurnar á farsælli brjóstagjöf. Með aukinni þekkingu á reynslu unglingsmæðra af brjóstagjöf verða 

hjúkrunarfræðingar og aðrir heilbrigðisstarfsmenn betur í stakk búnir til að veita viðeigandi og 

hjálplegan stuðning til ungra mæðra með barn á brjósti.  

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að skoða þætti sem hafa áhrif á gang brjóstagjafar 

hjá unglingsmæðrum, stuðningsþarfir þeirra í tengslum við brjóstagjöf og hlutverk hjúkrunarfræðinga 

gagnvart unglingsmæðrum en markmið verkefnisins var að leita svara við eftirfarandi rannsóknar-

spurningum:  

1. Hvaða þættir hafa áhrif á brjóstagjöf unglingsmæðra?  

2. Hverjar eru helstu stuðningsþarfir unglingsmæðra í tengslum við farsæla brjóstagjöf? 
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2 Aðferðir 

Heimildaleit og heimildagreining fór fram á tímabilinu 5. september 2013 til 27. mars 2014. Heimildaleit 

fór fram í gagnasöfnunum PubMed, ProQuest og Google Scholar. Helstu leitarorð sem notast var við 

voru brjóstagjöf (e. breastfeeding), unglingar (e. teenager, e. adolescent) og stuðningur (e. support) en 

heimildir voru einnig fengnar út frá heimildaskrám þeirra heimilda sem fundust í gagnagrunnum og 

notast var við.  

Leitast var við að nota rannsóknargreinar sem birtar hafa verið á síðastliðnum fimm árum og 

einungis voru notaðar rannsóknargreinar þar sem hægt var að nálgast rannsóknina í heild sinni á 

veraldarvefnum. Leitin einskorðaðist við greinar sem fjölluðu um brjóstagjöf unglingsmæðra og þann 

stuðning sem þær fá og voru einungis notaðar rannsóknir sem náðu til þátttöku ungra mæðra 21 árs 

eða yngri. Leitast var við að finna eigindlegar og megindlegar rannsóknir en einnig fannst eitt fræðilegt 

yfirlit sem var nýtt við gerð verkefnisins. Eftir leit í gagnagrunnum voru 14 rannsóknir sem féllu undir 

þau skilmerki sem sett voru við heimildaleitina en rannsóknirnar voru frá Bandaríkjunum, Kanada, 

Englandi, Írlandi, Brasilíu og Íslandi. Ekki fundust rannsóknir frá Norðurlöndum við leit í 

gagnagrunnunum þrátt fyrir að höfundur hafi slegið inn leitarorðin á sænsku. Heimildagreining var gerð 

á þeim rannsóknum sem notaðar voru við gerð þessarar fræðilegu samantektar en það var gert meðal 

annars til þess að auðvelda samþáttun niðurstaðna rannsóknanna og til að fá betri yfirsýn á efninu.  
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3 Niðurstöður 

3.1 Fræðileg samantekt 

Brjóstagjöf er almennt talin vera hin eðlilega leið til að næra ungbarn og er talið að nánast allar mæður 

geti haft börn sín á brjósti. Brjóstamjólk inniheldur öll þau næringarefni sem börn þarfnast frá fæðingu 

og fram að sex mánaða aldri og stuðlar hún að því að börn dafni og þroskist sem best. Það hvort 

mæður hafa börn sín á brjósti eður ei er fyrst og fremst undir því komið að þær fái réttar upplýsingar 

um brjóstagjöf auk stuðnings frá fjölskyldu, heilbrigðisstarfsfólki og samfélaginu (World Health 

Organization, 2013b). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) ráðleggur að börn yngri en sex mánaða nærist eingöngu á 

brjóstamjólk og að brjóstagjöf sé haldið áfram samhliða annarri fæðu til tveggja ára aldurs eða lengur 

(World Health Organization, 2013b). Í skilgreiningunni um að barn sé eingöngu á brjósti felst að barn 

fær einungis brjóstamjólk sem fæðu en má þó fá lyf, vítamín og steinefni þar fyrir utan (Embætti 

landlæknis, 2012; World Health Organization, 2013b). 

Um 16 milljónir unglingsmæðra á aldrinum 15-19 ára ala barn inn í þennan heim á ári hverju auk 

þess sem tvær milljónir stúlkna yngri en 15 ára eignast barn á hverju ári. Um 95% þessara 

unglingsmæðra eru búsettar í þróunarlöndum en þungun er algengari hjá stúlkum sem eru fátækar, 

lítið menntaðar og búa í dreifbýli (World Health Organization, 2012). Unglingar upplifa heiminn á 

annan máta en fullorðið fólk en þungun unglingsstúlku getur haft mikil áhrif á líf hennar (Lancaster og 

Stanhope, 2012). Unglingsárunum fylgja mörg þroskaverkefni en unglingar eru meðal annars að móta 

sjálfsmynd sína, kynnast sjálfum sér og kynhlutverki sínu, setja sér markmið fyrir framtíðina og eru að 

þroskast sem sjálfstæðir einstaklingar (Alden, Cashion, Lowdermilk og Perry, 2012). Unglingsmæður 

eru samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) viðkvæmur hópur sem þarf sérstaka athygli 

og stuðning, meðal annars í tengslum við brjóstagjöf (World Health organization, 2013b). 

Hjúkrunarfræðingar eru í lykilaðstöðu til að skilja ungar mæður, aðstæður þeirra og stuðningsþarfir en 

mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar séu fordómalausir og reyni eftir bestu getu að skilja hegðun þeirra, 

upplifun og orðaforða og séu nærgætnir í garð þeirra (Lancaster og Stanhope, 2012).  

Hjúkrunarfræðingar starfa víðsvegar um landið á hinum ýmsu heilbrigðisstofnunum og fylgir það oft 

starfinu að aðstoða þungaðar unglingsstúlkur og ungar mæður við hin ýmsu viðfangsefni. Brjóstagjöf 

er eitt af þessum viðfangsefnum en það er hlutverk hjúkrunarfræðinga að aðstoða foreldra við að taka 

ákvörðun um það hvernig þeir vilja næra barn sitt (Alden o.fl., 2012). 

Við gerð þessarar samantektar valdi höfundur 14 rannsóknir eftir leit í gagnagrunnum og mun þetta 

fræðilega yfirlit byggja á þeim. Ì viðauka aftast í ritgerðinni  má sjá stutta greiningu á þeim rannsóknum 

sem fjallað verður um.  

3.2 Samantekt á niðurstöður rannsókna 

Rannsóknargreinar sem höfundur valdi áttu margt sameiginlegt og komu viss þemu upp við lestur 

þeirra. Helstu þemun voru: Ákvarðanatakan um það hvort gefa eigi brjóst eða ekki, lengd og tíðni 

brjóstagjafar, vandamál tengd brjóstagjöf, hindrandi viðhorf samfélagsins, brjóstagjöf á almannafæri, 
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mörg hlutverk unglingsmæðra, jákvæðir þættir tengdir brjóstagjöf unglingsmæðra og stuðningur við 

brjóstagjöf. Höfundur mun hér fyrir neðan fjalla um þessi þemu og niðurstöður rannsóknanna. 

3.3 Áhrifaþættir í brjóstagjöf unglingsmæðra 

3.3.1  Á ég að hafa barn mitt á brjósti eða ekki? 

Ákvörðunin um að hafa barn sitt á brjósti er í flestum tilfellum tekin á meðgöngunni (Bogdan o.fl., 2012; 

Grassley, 2010) en flestar unglingsmæður telja ákvörðunina vera þeirra val og að það sé undir þeim 

komið hvort þær hafi barn sitt á brjósti eður ei (Bogdan o.fl., 2012). Hvenær á meðgöngunni mæður 

taka þessa ákvörðun hefur áhrif á lengd brjóstagjafar. Sýnt hefur verið fram á að ef stúlkur taka 

ákvörðunina snemma á meðgöngunni þá varir brjóstagjöfin lengur en hjá þeim sem taka ákvörðunina 

seint á meðgöngunni (Cohen og Wambach, 2009).  

Connor, Giles, Mallet og McClenahan (2010) gerðu rannsókn á Norður-Írlandi en þar svöruðu 2021 

unglingur á aldrinum 13-14 ára spurningalista þar sem könnuð voru viðhorf þeirra til brjóstagjafar. 

Kannað var hjá stúlkum hversu líklegt þær töldu að þær myndu hafa barn sitt á brjósti og hjá drengjum 

var skoðað hvort þeir töldu líklegt að þeir myndu hvetja maka sinn til þess að hafa barn á brjósti. Af 

stúlkunum töldu 65,5% líklegt að þær myndu hafa barn sitt á brjósti en 26,5% töldu það ólíklegt. Í 

rannsókninni komu fram jákvæð tengsl á milli þess að hafa verið á brjósti sem ungbarn og þess að 

ætla sér að hafa barn sitt á brjósti í framtíðinni. Ekki voru þátttakendur alltaf vissir hvort þeir höfðu 

verið á brjósti sem ungbörn, en 29% stúlkna og 48% drengja vissu ekki hvort þau höfðu verið á brjósti 

sem ungbörn. Af stúlkunum sögðust 31% hafa verið á brjósti og 40% að þær hefðu ekki verið á brjósti. 

Tvær aðrar rannsóknir hafa stutt þetta en í þeim kom fram jákvæð fylgni milli þess að hafa verið á 

brjósti sem ungbarn og að hafa sitt eigið barn á brjósti (Cohen og Wambach, 2009; Grassley, 2010).  

 Ákvarðanatakan um það hvort unglingsmæður ætli sér að hafa barn sitt á brjósti reynist oft flókin 

og eru margir þættir sem hafa áhrif á hana og má þar nefna menningu, fjölskyldu og maka/barnsföður 

(Grassley, 2010). Ein helsta ástæðan sem stúlkur gefa fyrir því að hafa barn sitt á brjósti er sú að 

brjóstamjólk sé besti kosturinn fyrir heilsu barnsins (Bogdan o.fl., 2012; Cohen og Wambach, 2009; 

Coley o.fl., 2012; Condon, Rhodes, Tapp, Warren og Withall, 2012) en einnig horfa stúlkur til 

sparnaðarins sem hlýst af því að gefa barni brjóstamjólk (Bogdan o.fl., 2012, Cohen og Wambach, 

2009; Coley o.fl., 2012). Annað sem styður ákvörðunina um að hafa barn á brjósti er meðal annars 

jákvæð tengslamyndun sem hlýst af brjóstagjöfinni (Bogdan o.fl., 2012), jákvæð áhrif brjóstagjafar-

innar á heilsu móðurinnar (Cohen og Wambach, 2009) og þægindin sem hljótast af því að þurfa ekki 

að hita pela á næturnar (Cohen og Wambach, 2009; Condon o.fl., 2012). 

Í rannsókn sem Divney og samstarfsfólk hans gerðu árið 2013 voru tekin viðtöl við 225 

unglingsmæður á aldrinum 14-21 árs og maka þeirra. Tvö viðtöl voru tekin, fyrst á meðgöngunni 

(gengnar að meðaltali 29 vikur) og svo sex mánuðum eftir fæðingu barnsins. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós jákvæða fylgni milli þess að ætla sér að hafa barn sitt á brjósti og þess að 

móðir legði barn sitt á brjóst þegar það fæddist, en þær stúlkur sem ætluðu að gefa barni sínu brjóst 

voru 23 sinnum líklegri til að leggja barn sitt á brjóst eftir fæðinguna en þær sem ætluðu sér ekki að 

hafa barn sitt á brjósti. Þær sem áttu maka sem voru hlynntir brjóstagjöf voru einnig líklegri til að gefa 

brjóst.  



13 

Jackson, Moseley og Walsh gerðu rannsókn árið 2008 þar sem 121 kanadískir unglingar á 

aldrinum 15-19 ára voru fengnir til að svara stöðluðum spurningalistum. Markmið rannsóknarinnar var 

að skoða þá þekkingu sem unglingar hafa á næringu ungbarna og ásetning þeirra um næringu hjá 

börnum sínum í framtíðinni. Einnig var verið að rannsaka áhrifin sem fræðsla um næringu ungabarna 

hafði á þekkingu þeirra á brjóstagjöf og ásetning þeirra í þeim efnum. Þátttakendum var skipt í tvo 

hópa, rannsóknarhóp og samanburðarhóp, en íhlutunin sem rannsóknarhópurinn fékk var 60 mínútna 

fyrirlestur um næringu ungbarna. Hóparnir svöruðu sama spurningalistanum fyrir íhlutunina, eftir 

íhlutunina og svo tíu vikum seinna. Fyrir íhlutunina sögðust 37% þátttakenda í rannsóknarhópnum að 

þeim fyndist líklegt eða væru ákveðin í því að gefa barni sínu brjóst en eftir íhlutunina jókst hlutfallið 

upp í 75% og hélst í 71% tíu vikum seinna. Í samanburðarhópnum sem fékk enga íhlutun sögðu 46% 

að þeim fyndist líklegt eða væru ákveðin í að gefa barni sínu brjóst en þegar þau voru spurð tíu vikum 

seinna sögðust 49% vera ákveðin eða að þeim fyndist líklegt að þau myndu hafa barn sitt á brjósti. 

Hlutfallið hækkaði hjá samanburðarhópnum tíu vikum seinna þrátt fyrir enga íhlutun, en rannsakendur 

töldu að þessi hækkun gæti stafað af því að unglingarnir hafi rætt sín á milli eftir rannsóknina eða að 

þau hafi leitað sér upplýsinga um brjóstagjöf eftir að hafa svarað spurningalistanum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að fræðsla um brjóstagjöf hefur jákvæð áhrif á það hvort unglingar hefji 

brjóstagjöf þegar þeir verða foreldrar. 

Coley og samstarfsfólk (2012) gerðu einnig rannsókn þar sem þátttakendur fengu fræðslu. 

Þátttakendur voru fimm þungaðar unglingsmæður á aldrinum 14-17 ára sem allar höfðu tekið þátt í sjö 

vikna námskeiði fyrir verðandi mæður. Á námskeiðinu fengu þær 60-90 mínútna fyrirlestur um 

brjóstagjöf frá brjóstagjafaráðgjafa. Stúlkurnar sögðust hafa lært á námskeiðinu að brjóstamjólk væri 

besta næringin sem ungbörn gætu fengið. Þrátt fyrir að hafa fengið góðar upplýsingar á námskeiðinu 

þá var einungis ein sem hafði barn sitt á brjósti í fimm mánuði. Hinar stúlkurnar lögðu börnin á brjóst 

við fæðingu en eingöngu brjóstagjöf varði samanlagt í níu daga en börnin fengu þó brjóstamjólk 

samhliða annarri fæðu í samanlagt 109 daga. Sömu niðurstöður fengust í rannsókn Jackson o.fl. árið 

2008 en þar gerði fræðslan það að verkum að flestar stúlkur í rannsókninni reyndu að leggja barn sitt á 

brjóst en brjóstagjöfin varði þó oftast stutt.  

Ef unglingsstúlkur hefja brjóstagjöf þá ætla þær sér oftast að hafa barnið á brjósti í einhverjar vikur 

en algengt hugarfar stúlkna er á þá leið að þær ætli að „prófa“ brjóstagjöfina en ef hún gangi ekki þá 

muni þær gefa barninu þurrmjólk (Condon o.fl., 2012). Niðurstöður rannsóknar Bogdan og 

samstarfsfólks hans (2012) segja frá því að þær stúlkur sem ákveða að prófa brjóstagjöf eru almennt 

með börn sín skemur á brjósti en þær stúlkur sem eru ákveðnar í brjóstagjafaákvörðun sinni. 

Stúlkurnar í þessari rannsókn sem ákváðu að prófa brjóstagjöfina voru með börn sín á brjósti í 2-60 

daga. 

Unglingsmæður virðast gera sér grein fyrir því að brjóstamjólk sé besta næring sem völ er á fyrir 

ungbörn en vitneskjan um það að ráðlagt sé að gefa barni eingöngu brjóstamjólk fyrstu mánuðina 

virtist ekki vera til staðar. Ungar mæður telja að sá ávinningur sem fæst af brjóstagjöf fáist á fyrstu 

dögum eða vikum eftir fæðingu barnsins (Condon o.fl., 2012). Í rannsókn sem Dias og samstarfsfólk 

gerðu árið 2013 var þversögn í umræðu þátttakenda en þátttakendur vissu um kosti brjóstagjafar fyrir 
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heilsu barnsins, ræddu um brjóstagjöfina sem jákvæðan hlut og lögðu áherslu á vellíðan barnsins en 

þrátt fyrir þetta varði brjóstagjöf hjá þeim ekki nægilega lengi til að viðhalda þessum ávinningi.  

Dyson, Green, McMillan, Renfrew og Woolridge (2010) ræddu við 17 þungaðar unglingsstúlkur á 

aldrinum 16-19 ára en meira en helmingur þeirra, eða níu af sautján, ætluðu að gefa barni sínu 

eingöngu þurrmjólk. Sex ætluðu að hafa barn sitt á brjósti en tvær voru óákveðnar. Stúlkurnar virtust 

ekki vita um neina ókosti þess að gefa barni sínu þurrmjólk en gátu talið upp fjölmarga ókosti tengda 

brjóstagjöf. 

3.3.2 Lengd og tíðni brjóstagjafar hjá unglingsmæðrum 

Brjóstagjafatíðni er ólík eftir löndum en Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur tekið saman tíðni 

brjóstagjafar í helstu löndum heims. Í Noregi og Svíþjóð leggur mikill meirihluti barn sitt á brjóst. Árið 

2007 lögðu 97,3% sænskra kvenna barn sitt á brjóst en í Noregi var hlutfallið 99% árið 1998. Þrátt fyrir 

þetta háa hlutfall í Noregi þá eru ekki nema 7% mæðra með barn sitt eingöngu á brjósti við sex 

mánaða aldur. Í Svíþjóð árið 2007 var skoðuð tíðni brjóstagjafar þegar börnin voru einnar viku, tveggja 

mánaða, fjögurra mánaða og sex mánaða en tíðnin var 96%, 71,9%, 56,2% og 12,3%. Í Bretlandi árið 

2005 höfðu 76% allra mæðra einhvern tímann gefið barni sínu brjóst en tíðnin var mismunandi eftir 

landshlutum. Til dæmis var tíðnin 59% í Norðaustur-Englandi, 63% í Norður-Írlandi en 90% í London. 

Heildar brjóstagjafatíðnin í Bretlandi hefur hækkað á síðustu áratugum en tíðnin var 69% árið 2000 og 

62% árið 1990. Í Bandaríkjunum árið 2006 voru 73,9% barna lögð á brjóst en brjóstagjafatíðni í 

Bandaríkjunum hefur einnig farið hægt vaxandi á síðastliðnum árum. Tíðnin er þó mismunandi eftir 

fylkjum innan Bandaríkjanna (World Health Organization, 2013a). 

Embætti landlæknis hefur tekið saman brjóstagjafatíðni hérlendis en á árunum 2004-2008 fengu 

98% íslenskra ungbarna einhverja brjóstamjólk en 86% vikugamalla barna voru eingöngu á brjósti. 

Gögnin sýna hinsvegar að þegar börn eru orðin sex mánaða þá fá einungis 8% eingöngu brjóstamjólk 

(Embætti landlæknis, 2012) sem er lægra hlutfall en Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) 

ráðleggur, en hún ráðleggur að börn séu höfð eingöngu á brjósti fyrstu sex mánuði ævi sinnar (World 

Health Organization, 2013b). Þrátt fyrir að lítill hluti íslenskra barna fái eingöngu brjóstamjólk við sex 

mánaða aldur eins og ráðlagt er þá er þó mikill meirihluti, eða um 74%, sem fá einhverja brjóstamjólk 

ásamt annarri fæðu við sex mánaða aldur. Þetta hlutfall var svo 61% hjá átta mánaða börnum og 27% 

þegar börnin voru orðin eins árs. Á síðasta áratug hefur hlutfall þeirra barna sem fá brjóstamjólk með 

annarri fæðu aukist hér á landi en á árunum 1995-1997 fengu 13% ársgamalla barna brjóstamjólk en 

þetta hlutfall var orðið 27% á árunum 2004-2008 (Embætti landlæknis, 2012). Þessar tölur hér að ofan 

eiga við um öll fædd börn en ekki einungis börn unglingsmæðra.  

Tíðni brjóstagjafar eykst með hækkandi aldri móður (Grassley, 2010) og það sama má segja um 

lengd brjóstagjafar eins og kom fram í rannsókn Dyson og samstarfsfólks hans árið 2010. Hjá Dyson 

og samstarfsfólki (2010) tók 301 ensk kona þátt í megindlegri rannsókn, 230 mæður eldri en 20 ára og 

71 þunguð unglingsstúlka á aldrinum 16-20 ára. Markmið rannsóknarinnar var að bera saman lengd 

brjóstagjafar hjá þessum aldurshópum. Í hópnum þar sem konur voru eldri en 20 ára voru 90% 

kvennanna með barn sitt á brjósti, ýmist eingöngu eða með annarri fæðu, en hlutfallið var 68% hjá 

unglingsmæðrunum. Einungis 17% unglingsmæðranna voru með börn sín eingöngu á brjósti en 
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hlutfallið var 30% hjá eldri hópnum. Af unglingsmæðrunum voru 32% sem gáfu barni sínu einungis 

þurrmjólk en hlutfallið var 8% hjá þeim eldri.  

Mæður sem hafa börn sín eingöngu á brjósti eru almennt með börn sín lengur á brjósti en þær 

mæður sem gefa börnum sínum ábót með brjóstamjólkinni. Þetta gæti stafað af því að ef börn fá aðra 

fæðu en brjóstamjólk þá drekka þau ekki jafn oft af brjóstinu sem veldur því að mjólkurframleiðslan hjá 

móðurinni minnkar sem getur svo leitt til styttri brjóstagjafar (Divney o.fl., 2013).  

Sjálfsöryggi hjá unglingsmæðrum hefur verið tengt við lengd brjóstagjafar (Cohen og Wambach, 

2009; Grassley, 2010) en í yfirliti sem Grassley gerði árið 2010 fjallaði hann um rannsókn sem kannaði 

tengsl á milli sjálfsöryggis unglingsmæðra og þeirrar tímalengdar sem börn voru á brjósti. 

Niðurstöðurnar voru þær að 69,5% stúlkna með mikið sjálfsöryggi voru með barn sitt á brjósti í 28 

daga en hlutfallið var einungis 20,8% hjá stúlkum með lítið sjálfsöryggi. 

Hér fyrir neðan má sjá töflu yfir tíðni og lengd brjóstagjafar í nokkrum af rannsóknum þessarar 

samantektar en Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) ráðleggur að mæður hafi börn sín eingöngu á 

brjósti fyrstu sex mánuðina en haldi brjóstagjöfinni áfram ásamt annarri fæðu í að minnsta kosti tvö ár 

eða lengur (World Health Organization, 2013b). 

Tafla 1 Yfirlit yfir tíðni og lengd brjóstagjafar eftir greinum 

Heimild Rannsók-

narsnið 

Þátttakendur Búseta Tíðni 

brjóstagjafar 

Lengd brjóstagjafar 

Chesser o.fl., 

2013. 

Eigindleg 

rannsókn. 

Tuttugu og níu 

þungaðar 

stúlkur og 

unglingsmæður 

yngri en 20 

ára. 

Bandaríkin. 31% lögðu barn á 

brjóst. 

7% voru með barn sitt á brjósti 

í meira en fjórar vikur. 

Cohen og 

Wambach, 

2009. 

Eigindleg 

rannsókn. 

Tuttugu og 

þrjár 

unglingsmæður 

á aldrinum 14-

18 ára. 

Kansas, 

Bandaríkin. 

Á ekki við. Þegar viðtalið átti sér stað 

voru 17% með barn sitt 

eingöngu á brjósti. 43% höfðu 

hætt brjóstagjöf en hjá þeim 

hafði hún varað að meðaltali í 

23 daga. 

Coley o.fl., 

2012. 

Eigindleg 

rannsókn. 

Fimm 

unglingsmæður 

á aldrinum 14-

17 ára. 

Norður 

Karólína, 

Bandaríkin. 

Á ekki við. Ein stúlka skar sig úr en hún 

hafði barn sitt eingöngu á 

brjósti í fimm mánuði. Hinar 

fjórar höfðu  börn sín 

eingöngu á brjósti í níu daga 

samanlagt. Brjóstagjöfin hjá 

þeim hélt þó áfram samhliða 

annarri fæðu í 109 daga 

samanlagt. 
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Dias o.fl., 

2013. 

Megindleg 

rannsókn. 

Tvöhundruð 

tuttugu og níu 

unglingsmæður 

á aldrinum 13-

19 ára. 

Brasilía. 75% gáfu brjóst. Í rannsókninni áttu 84% 

mæðranna börn yngri en 180 

daga. Af þeim voru 19% með 

barnið eingöngu á brjósti, 17% 

með barnið aðallega á brjósti, 

49% barnanna fengu fæðu 

með brjóstagjöfinni en 16% 

voru hætt með barnið á brjósti. 

Divney o.fl., 

2013. 

Megindleg 

rannsókn. 

Tvöhundruð 

tuttugu og fimm 

unglingsmæður 

og makar 

þeirra. 

Conecticut, 

Bandaríkin. 

71% gáfu brjóst. 

Af þeim voru 46% 

með barnið 

eingöngu á brjósti, 

33% gáfu barni 

sínu að mestu 

leyti brjóstamjólk 

en 21% sögðust 

vera með barnið 

að mestu leyti á 

þurrmjólk. 

Sex mánuðum eftir fæðingu 

barnsins voru 84% mæðranna 

hættar með barnið á brjósti en 

þær voru að meðaltal  .i með 

barn sitt á brjósti í fimm vikur. 

 

Hildur 

Sigurðardótti

r og Sóley S. 

Bender, 

2011. 

Eigindleg 

rannsókn. 

Sex 

unglingsmæður 

yngri en 18 

ára. 

Ísland Allar stúlkurnar 

lögðu barn sitt á 

brjóst við fæðingu. 

Fjórar voru með börn sín á 

brjósti í minna en 5 vikur en 

tvær voru enn með barn sitt á 

brjósti þegar viðtölin fóru fram 

(börnin voru tveggja til átta 

mánaða gömul þegar viðtölin 

fóru fram). 

Samandari, 

Tucker og 

Wilson, 

2011. 

Megindleg 

rannsókn. 

Þrjúhundruð 

áttatíu og níu 

unglingsmæður 

á aldrinum 13-

17 ára. 

Norður-

Karólína, 

Bandaríkin. 

52% gáfu brjóst. Um 17% voru með barnið 

einungis á brjósti fyrstu fjórar 

vikurnar 

Í rannsókn Aaronson og samstarfsfólks hans sem gerð var árið 2011 var 289 þátttakendum skipt 

upp í þrjá hópa: rannsóknarhóp og tvo samanburðarhópa. Þátttakendur voru 15-18 ára þungaðar 

unglingsstúlkur sem allar gengu með fyrsta barn og voru einhleypar. Tilgangur rannsóknarinnar var að 

skoða hvort fræðsla og ráðgjöf frá brjóstagjafaráðgjafa og fullorðnum einstaklingi sem hafði verið í 

sömu aðstöðu og unglingsstúlkurnar myndu auka tíðni og lengd brjóstagjafar hjá þátttakendum. 

Rannsóknarhópurinn fékk tvær tveggja tíma kennslustundir meðal annars um kosti brjóstagjafar fyrir 

móður og barn, ákvarðanatökuna, kennslu um það hvernig ætti að leggja barn á brjóst og hvernig 

hægt væri að samtvinna skóla/vinnu og brjóstagjöf. Auk þessarar fræðslu veitti brjóstagjafaráðgjafinn 

og jafningjafræðarinn áframhaldandi stuðning og upplýsingar, bæði með heimsókn á spítalann og 
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símhringingum eftir að heim var komið. Annar samanburðarhópurinn, sem verður hér eftir kallaður 

hópur A, fékk íhlutun sem var tveggja tíma fræðsla um heilbrigði á meðgöngu og um fæðinguna, en í 

þeirri fræðslu var ekki einblínt á brjóstagjöf. Hinn samanburðarhópurinn, hópur B, fékk enga íhlutun en 

hann fékk venjulega umönnun og fræðslu á spítalanum. Af öllum þátttakendum voru í heildina 69% 

sem gáfu barni sínu brjóst við fæðingu þess. Mest var hlutfallið í rannsóknarhópnum eða 79%, en í 

samanburðarhópunum var hlutfallið 66% fyrir hóp A og 63% fyrir hóp B. Tíðni brjóstagjafar hjá 

heildinni var skoðuð þrem vikum, sex vikum, þrem mánuðum og sex mánuðum eftir fæðingu barnanna 

en tíðnin var 57%, 41,5%, 26% og 12,5%. Lengd brjóstagjafar var einnig skoðuð en brjóstagjöfin varði 

að meðaltali í 177 daga hjá rannsóknarhópnum, 42 daga hjá hópi A og 61 dag hjá hópi B. Þrem vikum 

eftir fæðingu barnanna voru 79% þeirra sem höfðu gefið brjóst enn með barnið á brjósti en 

þurrmjólkurábót var algeng. Af þessum sjötíu og níu prósentum voru 73% farin að gefa þurrmjólkur-

ábót og af þeim sem voru byrjaðar að gefa þurrmjólkurábót höfðu 74% byrjað á því í fyrstu vikunni eftir 

fæðingu barnsins. 

3.3.3  Vandamál tengd brjóstagjöf unglingsmæðra 

Sú hugmynd að brjóstagjöf sé sársaukafull er algeng mýta í samfélögum og unglingsmæður fá oft að 

heyra að sársauki sé óhjákvæmilegur fylgikvilli þess að vera með barn á brjósti. Þetta hefur mikil áhrif 

á ákvörðun ungra stúlkna og velja þær oft í kjölfarið að hefja ekki brjóstagjöf (Grassley, 2010). Í 

rannsókn Divney og samstarfsfólks (2013) sögðust 35% unglingsmæðra hafa átt við mörg vandamál 

að stríða í tengslum við brjóstagjöfina, 43% höfðu átt við einhver vandamál að stríða en 22% tjáðu 

engin vandamál í tengslum við brjóstagjöfina. Þær sem áttu í erfiðleikum með brjóstagjöfina og 

upplifðu vandamál voru mun líklegri til þess að gefa barni sínu ábót við brjóstamjólkina en þær mæður 

sem upplifðu engin vandamál. Algengasta ástæða þess að unglingsmæður í þessari rannsókn hættu 

með börn sín á brjósti var sú að barnið tók brjóstið ekki rétt eða að mæðurnar fundu fyrir sársauka við 

það að gefa brjóst. Sömu niðurstöður hafa komið ítrekað fram. Í rannsókn Cohen og Wambach (2009) 

upplifðu 82,6% vandamál tengd brjóstagjöf. Helstu vandamálin sem höfðu áhrif á brjóstagjöfina voru 

sárar geirvörtur, lítil eða seinkuð mjólkurframleiðsla, litlar, flatar og/eða innfallnar geirvörtur, leki á 

brjóstamjólk, vandamál hjá barni við að taka brjóst og brjóstabólga. Í rannsókn Samandari, Tucker og 

Wilson (2011) var lítil mjólkurframleiðsla og sárar geirvörtur algeng ástæða fyrir því að mæður hættu 

með börn sín á brjósti og hjá þessum hópi varði brjóstagjöfin oftast stutt.  

Vandamál tengd brjóstagjöf leiða oft til þess að mæður verða óöruggar og í framhaldinu velta þær 

fyrir sér hvort þær geti yfirhöfuð gefið brjóst (Dias o.fl., 2013). Væntingar mæðra til brjóstagjafar eru oft 

mjög ólíkar því sem þær svo upplifa þegar brjóstagjöf hefst og sagði meira en helmingur mæðra í 

rannsókn Bogdan og samstarfsfólks (2012) að brjóstagjöfin hefði verið erfiðari en þær áttu von á. 

Töldu þær þetta misræmi stafa af vanþekkingu og vöntun á upplýsingum um til dæmis mjólkur-

framleiðsluna og hversu oft ungbarn eigi að drekka. Stúlkur í rannsókn Coley og samstarfsfólks hans 

(2012) voru á sama máli en þeim fannst brjóstagjöfin vera erfið, flókin og yfirþyrmandi auk þess sem 

þær upplifðu stjórnleysi. Þær lýstu því einnig að þeim fannst þær ekki hafa næga vitneskju til að takast 

á við vandamálin og fannst erfitt að finna einhvern náinn sem gæti aðstoðað þær. Unglingsmæður vilja 
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fá upplýsingar um brjóstagjöf, meðal annars um það hvað gefur til kynna að brjóstagjöf gangi vel 

(Grassley, 2010). 

3.3.4  Hindrandi viðhorf samfélagsins 

Sýnt hefur verið fram á að menning og viðhorf samfélags hafa áhrif á brjóstagjafatíðni en ef brjóstagjöf 

er stunduð í samfélaginu verða viðhorf samfélagsins jákvæðari gagnvart brjóstagjöf (Connor o.fl., 

2010). Í rannsókn sem Dyson og samstarfsfólk gerðu í Englandi árið 2010 komu fram neikvæð viðhorf 

í samfélaginu gagnvart brjóstagjöf. Brjóstagjöf virtist ekki vera samfélagslega samþykkt og litið var á 

þurrmjólk sem viðurkennda fæðu fyrir nýfædd börn. Þetta reyndist stór áhrifaþáttur hjá unglings-

mæðrum sem tóku þátt í rannsókninni en þessi viðhorf höfðu áhrif á það hvort þær gáfu barni sínu 

brjóstamjólk eða þurrmjólk. Þátttakendur töldu að brjóstagjöf væri siðferðilega röng hegðun og upplifðu 

þátttakendur sem ákváðu að hafa barn sitt á brjósti mikla gagnrýni og dómhörku í sinn garð. Mæður í 

rannsókninni vildu ekki að aðrir vissu að þær væru með barn sitt á brjósti. Ein stúlkan sagði meðal 

annars að einstaklingar í kringum hana hefðu verið hneykslaðir á brjóstagjöfinni og sagt að hún væri 

eingöngu með barnið á brjósti vegna þess að mágkona hennar væri ljósmóðir. Þátttakendur höfðu 

einnig heyrt frá fólki að þær mæður sem væru með börn sín á brjósti væru latar og jafnvel slæmar 

mæður þar sem þær nenntu ekki að vakna á næturnar og útbúa þurrmjólk.  

Hindrandi viðhorf geta einnig komið frá mökum unglingsmæðra en í sumum tilfellum horfa þeir á 

brjóst stúlkna sem kynferðisleg tákn en ekki sem fæðugjafa. Viðhorf vina geta einnig verið neikvæð og 

þykir jafningjum stúlkna oft brjóst verða ljótari við það að hafa barn á brjósti (Coley o.fl., 2012).  

Chesser og samstarfsfólk hans (2013) gerðu rannsókn í Bandaríkjunum þar sem komu fram sömu 

viðhorf og hjá Dyson og samstarfsfólki hans (2010) sem lýst var hér að ofan. Í rannsókninni lýstu 

þátttakendur í rýnihópum hindrandi þáttum gagnvart brjóstagjöf í samfélaginu og má meðal annars 

nefna litla aðstöðu til brjóstagjafar, neikvæð viðhorf almennings, ókeypis þurrmjólk á spítalanum og 

mikinn kostnað við kaup á brjóstapumpu og brjóstagjafafatnaði.  

3.3.5  Brjóstagjöf á almannafæri 

Algengt er að unglingsstúlkum þyki brjóstagjöf á almannafæri vera vandræðaleg og hefur þetta oft 

áhrif á það hvort þær hefji brjóstagjöf eður ei (Chesser o.fl., 2013; Cohen og Wambach, 2009; Condon 

o.fl., 2012; Dyson o.fl., 2010; Grassley, 2010). Unglingsmæður í rannsókn Dyson og samstarfsfélaga 

(2010) gátu flestar ekki hugsað sér að gefa barni sínu brjóst á almannafæri og sagði ein stúlkan meðal 

annars að þeir sem gerðu það væru „eitthvað geðveikir“. Sumar stúlknanna höfðu einnig áhyggjur af 

því að brjóstagjöf á almannafæri gæti vakið upp kynferðislega athygli hjá ókunnugum.  

Unglingsmæður upplifa dómhörku í sinn garð þegar þær gefa brjóst á almannafæri (Bogdan o.fl., 

2012), þær upplifa sig sem auðveld skotmörk og að fólk sé að horfa á þær (Grassley, 2010). Í 

samantekt Grassley sem hann gerði árið 2010 töldu þó stúlkur að brjóstagjöf ætti að vera leyfð á 

almannafæri. Þrátt fyrir það fannst þeim öllum erfitt að gefa brjóst á almannafæri og völdu oft að gefa 

pela eða að hylja sig þegar þær gáfu brjóst. Þessi hegðun breyttist ekki þótt byggingar borgarinnar 

væru með sérstök svæði ætluð fyrir brjóstagjöf (Chesser o.fl., 2013). Í viðtölum við stúlkur í rannsókn 

Condon og samstarfsfólks (2012) höfðu nokkrar þeirra lent í því að vera beðnar um að hætta 
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brjóstagjöf þegar þær voru að gefa brjóst á almannafæri en þessi atvik leiddu til þess að stúlkurnar 

ákváðu að gefa barni sínu þurrmjólk þegar þær voru á opinberum stöðum. Þátttakendum rannsóknar-

innar þótti erfitt að vilja hafa barn sitt á brjósti en þóknast jafnframt samfélagslegum hefðum þar sem 

þetta tvennt fór ekki saman.  

Næði er ekki einungis vandamál á almannafæri heldur einnig á heimilum unglingsmæðra (Dyson 

o.fl., 2010). Unglingsmæðrum í samantekt Grassleys (2010) fannst óþægilegt að gefa brjóst innan um 

annað fólk og þá sérstaklega karlkyns einstaklinga. Vegna þessa reyndu þær að takmarka heimsóknir 

á heimili sitt en þetta var hindrandi þáttur í brjóstagjöfinni og olli því oft að þær ákváðu að hætta með 

barnið á brjósti. 

Connor gerði rannsókn ásamt samstarfsfólki sínu árið 2010. Þátttakendur rannsóknarinnar voru frá 

Norður Írlandi en í rannsókninni höfðu 68% stúlkna og 55% drengja séð konu gefa barni brjóst en 

einungis 29% stúlkna og 28% drengja höfðu séð konu gefa barni brjóst á almannafæri. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kom fram að þeir þátttakendur sem höfðu séð móður gefa barni sínu brjóst voru 

líklegri til að vera jákvæðir í garð brjóstagjafar og líklegra var að stúlkurnar ætluðu sér að hafa barn sitt 

á brjósti í framtíðinni. Ljóst er að fyrirmyndir í brjóstagjöf eru mikilvægar til þess að stúlkur vilji sjálfar 

gefa barni sínu brjóst (Connor o.fl., 2010) auk þess sem gott sjálfsöryggi var talið nauðsynlegt ef gefa 

átti brjóst á almannafæri (Dyson o.fl., 2010). 

3.3.6  Mörg hlutverk unglingsmæðra 

Unglingsmæður þurfa að glíma við mörg hlutverk í samfélaginu. Þær eru mæður, dætur og oft einnig 

kærustur, vinir, nemendur og starfsmenn í vinnu ásamt öðru. Þetta getur reynst stúlkum erfitt og oft 

reynist flókið að samtvinna hin ólíku hlutverk (Coley o.fl., 2012). Niðurstöður megindlegrar rannsóknar 

Samandari og samstarfsfólks (2011) þar sem rætt var við 389 unglingsmæður á aldrinum 13-17 ára 

sýndu að 43% þeirra gáfu ekki brjóst vegna þess að þær þurftu að fara aftur í skóla. Fjórtán prósent af 

heildinni lögðu barn sitt ekki á brjóst þar sem þeim fannst brjóstagjöfin binda þær of mikið. Í sömu 

rannsókn voru einnig tekin hálfstöðluð viðtöl við 22 unglingsmæður. Fjórar þeirra hættu með barn sitt á 

brjósti til að fara í skóla en þrjár þeirra héldu brjóstagjöfinni áfram eftir að þær hófu skólagöngu á ný. 

Þeim stúlkum sem héldu brjóstagjöfinni áfram fannst mjög krefjandi að tvinna saman brjóstagjöf og 

skólagönguna. Það reyndist þeim erfitt að fá ekki nægan svefn auk þess sem leki á brjóstamjólk og 

það að þurfa að pumpa sig reyndist erfitt (Samandari o.fl., 2011). Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á að 

hin mörgu hlutverk unglingsmæðra verði til þess að þær hætti brjóstagjöf (Chesser o.fl., 2013; Cohen 

og Wambach, 2009). Mæður í rannsókn Chesser og samstarfsfólks (2013) sögðu brjóstagjöfina vera 

tímafreka og því væri erfitt að láta hana passa inn í daglegt líf. Auk þess vildu mæðurnar geta leyft sér 

að borða og drekka það sem þær vildu, meðal annars áfengi. 

Í rannsókn Bogdan og samstarfsfólks (2012) voru tekin hálfstöðluð viðtöl við 16 kanadískar 

unglingsmæður á aldrinum 15-19 ára. Meira en helmingur mæðranna tjáði neikvæð áhrif brjóstagjafar 

á félagslega virkni þar sem þeim fannst brjóstagjöfin valda einangrun og þær upplifðu sig sem fastar 

heima. Þetta gerði það að verkum að þær vildu oft ekki vera með barnið á brjósti, en þær upplifðu sig 

frjálsari ef barnið var á pela því þá gat einhver annar gefið barninu að borða. Löngun unglingsmæðra 

til að fara út af heimilinu stangast á við þarfir barnsins fyrir fæðu (Condon o.fl., 2012). 
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3.3.7  Jákvæðir þættir tengdir brjóstagjöf unglingsmæðra 

Ein rannsókn sem tekin var fyrir í þessari fræðilegu samantekt fjallaði bæði um jákvæða og neikvæða 

þætti brjóstagjafar hjá unglingsmæðrum. Mæður í rannsókn Cohen og Wambach (2009) sögðu að 

brjóstagjöfin yki nánd og tengslamyndun við barnið. Það var þó ekki eini kosturinn sem þær lýstu. 

Einnig var ódýrara að vera með barnið á brjósti og brjóstagjöfin kom í veg fyrir uppköst hjá sumum 

ungbarnanna.  

3.4  Stuðningur við brjóstagjöf unglingsmæðra 

Stuðningur getur verið ýmist óformlegur frá maka, fjölskyldu og/eða vinum eða formlegur frá 

heilbrigðisstarfsfólki eða öðrum fagaðilum. Stuðningur getur verið af ólíkum toga s.s. tilfinningalegur 

stuðningur, stuðningur í formi upplýsinga, stuðningsríkt umhverfi, efnislegur stuðningur (Grassley, 

2010), fræðsla, hvatning og fleira (Cohen og Wambach, 2009).  

Vandamál tengd brjóstagjöf eru algeng og því er mikilvægt að unglingsmæður geti leitað eftir 

formlegum eða óformlegum stuðningi þegar vandamál skjóta upp kollinum. Sýnt hefur verið fram á að 

stuðningur eykur líkurnar á farsælli brjóstagjöf (Grassley, 2010). Unglingsmæður leita oftast til 

fjölskyldu sinnar eftir stuðningi þegar vandamál tengd brjóstagjöf koma upp en sjaldgæfara er að 

unglingsmæður leiti eftir stuðningi og ráðum hjá heilbrigðisstarfsfólki (Condon o.fl., 2012). Hér að 

neðan verður fjallað um óformlegan og formlegan stuðning sem unglingsmæður upplifa í tengslum við 

brjóstagjöf. 

3.4.1 Óformlegur stuðningur 

Í kerfisbundna yfirliti Grassley (2010) bar rannsóknum ekki alltaf saman um það hvaða stuðningur væri 

unglingsmæðrum mikilvægastur. Í nokkrum rannsóknum töldu unglingsmæður að stuðningur frá 

fjölskyldu væri mikilvægastur en aðrar rannsóknir nefndu stuðning frá jafningjum sem mikilvægastan 

(Grassley, 2010). Algengt er að ungar mæður búi enn í foreldrahúsum (Coley o.fl., 2012) en komið 

hefur fram í fleiri en einni rannsókn að stuðningur frá mæðrum unglingsstúlkna sé hvað mikilvægastur 

(Coley o.fl., 2012; Dias o.fl., 2013; Hildur Sigurðardóttir og Sóley S. Bender, 2011). Stuðningur frá 

maka er einnig mikilvægur (Bogdan o.fl., 2012; Hildur Sigurðardóttir og Sóley S. Bender, 2011) en í 

rannsókn Bogdan og samstarfsfélaga (2012) kom fram að sá fjölskyldumeðlimur sem hafði jákvæð 

viðhorf gagnvart brjóstagjöf varð sjálfkrafa einn helsti stuðningsaðili unglingsmóðurinnar í brjóstagjöf-

inni. 

Cohen og Wambach gerðu rannsókn árið 2009 þar sem þátttakendur voru 23 unglingsmæður. 

Einungis þrjár þeirra voru með börn sín á brjósti í meira en þrjá mánuði en þær sögðust hafa notið 

mikils stuðnings frá móður, föður og/eða skólakerfinu. Ekki voru þó allir þátttakendur sammála um að 

stuðningur væri alltaf hjálplegur en þrjár stúlkur lýstu óhjálplegum stuðningi sem þær höfðu upplifað frá 

mæðrum sínum. Móðir einnar stúlkunnar vildi meðal annars að stúlkan hætti brjóstagjöfinni og gæfi 

barni sínu pela. Fleiri rannsóknir hafa sagt frá neikvæðum áhrifum frá mæðrum stúlkna og hvernig 

þeirra viðhorf og óhjálplegi stuðningur hafi leitt til þess að stúlkur hættu með börn sín á brjósti 

(Chesser o.fl., 2013; Divney o.fl., 2013). Þegar einstaklingar segja unglingsmæðrum frá sinni eigin 

neikvæðu reynslu af brjóstagjöf þá leiðir það oft til þess að unglingsmæður missa kjarkinn í 
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brjóstagjöfinni (Bogdan o.fl., 2012). Í rannsókn Samandari og samstarfsfólks hans (2011) voru tekin 

hálfstöðluð viðtöl við 22 unglingsmæður af ólíkum uppruna. Stúlkur af rómönskum uppruna fengu 

mestan stuðning frá fjölskyldu sinni en stúlkur af afrískum uppruna minnstan. Niðurstöður benda þó til 

þess að þrátt fyrir að mikill stuðningur hafi verið til staðar þá voru stuðningsaðilar oft ekki í stakk búnir 

til að veita gagnleg ráð varðandi brjóstagjöf.  

Stuðningur frá jafnöldrum reynist mæðrum ekki alltaf gagnlegur þar sem unglingar hafa oft hvorki 

næga þekkingu né reynslu af brjóstagjöf (Grassley, 2010). Félagar og vinir hafa oft neikvæð viðhorf 

gagnvart brjóstagjöf sem geta jafnvel orðið til þess að unglingsmæður hætti brjóstagjöf (Divney o.fl., 

2013; Dyson o.fl., 2010; Samandari o.fl., 2011) eða veigri sér við að ræða um brjóstagjöf til þess að 

vera ekki dæmd af jafningjum sínum (Dyson o.fl., 2010). Ekki er þó allur stuðningur frá jafningjum 

óhjálplegur. Í rannsókn Bogdan og samstarfsfólks (2012) lýstu mæður hjálplegum stuðningi frá 

jafnöldrum en þátttakendum rannsóknarinnar fannst gott að hitta aðrar mæður sem voru með börn sín 

á brjósti, en það jók sjálfstraust þeirra varðandi brjóstagjöfina. Sömu niðurstöður komu fram hjá Cohen 

og Wambach (2009) en þar hvöttu unglingsmæður hver aðra áfram í brjóstagjöfinni. Í rannsókn 

Chesser og samstarfsfólks hans (2013) sögðu þátttakendur að persónulegir stuðningshópar þar sem 

brjóstagjöf var rædd væru góðir en þeir töldu ekki að stuðningshópar í gegnum veraldarvefinn myndu 

skila sama árangri. Í rannsókn Hildar Sigurðardóttur og Sóleyjar S. Bender (2011) tjáðu unglings-

mæður mikinn stuðning í gegnum veraldarvefinn en allar voru þær virkar á síðunni draumaborn.is. 

Mæðurnar sögðust fá stuðning frá jafningjum á síðunni auk þess að leita sér að upplýsingum og 

fræðslu. 

Fræðsla fyrir unglingsmæður er mikilvæg en í rannsókn Coley og samstarfsfólks hans (2012) tóku 

unglingsmæður þátt í 60-90 mínútna námskeiði um brjóstagjöf. Þrátt fyrir þessa fræðslu fannst þeim 

þær ekki hafa næga þekkingu á brjóstagjöf þegar á hólminn var komið og þótti vanta upp á að þær 

kynnu rétt handtök við brjóstagjöfina. Líklegt er að fræðslan yrði skilvirkari ef unglingsmæður tækju 

með sér fjölskyldumeðlim (Samandari o.fl., 2011) eða annan stuðningsaðila á fræðsluna. Það gæti 

gert það að verkum að stuðningsaðilarnir væru betur í stakk búnir til að styðja og aðstoða 

unglingsmæðurnar þegar og ef vandamál koma upp í tengslum við brjóstagjöfina (Coley o.fl., 2012). 

Auk þessa er mikilvægt að fræða jafnaldra stúlkna til þess að viðhorf gagnvart brjóstagjöf verði 

jákvæðari og stuðli þannig að aukinni tíðni brjóstagjafar (Divney o.fl., 2013). 

3.4.2 Formlegur stuðningur 

Stuðningur er oft fenginn frá heilbrigðisstarfsfólki og þar spila hjúkrunarfræðingar mikilvægt hlutverk 

(Grassley, 2010). Embætti landlæknis (2012) fjallar um hlutverk hjúkrunarfræðinga en hlutverk þeirra 

er meðal annars að veita nýbökuðum foreldrum stuðning og fræðslu um brjóstagjöf. Áður en 

hjúkrunarfræðingar veita upplýsingar og ráð um brjóstagjöf er þó mikilvægt að þeir fari yfir og skoði 

sínar eigin hugmyndir og fordóma gagnvart unglingum og brjóstagjöf (Grassley, 2010). Unglings-

mæðrum í yfirliti Grassley (2010) fannst mikilvægt að komið væri fram við þær af virðingu og að rætt 

væri við þær eins og fullorðna einstaklinga. Þær vildu fá upplýsingar um brjóstagjöf frá 

hjúkrunarfræðingum og voru sammála um að þær vildu að upplýsingarnar væru réttar og samræmdar 

á milli hjúkrunarfræðinga, en stúlkunum fannst mjög ruglandi þegar þær fengu misvísandi upplýsingar 
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frá hjúkrunarfræðingum. Unglingsmæðrunum fannst gott að fá einstaklingsbundna fræðslu og stuðning 

og fannst einnig gagnlegt að fá skriflegar upplýsingar um brjóstagjöf. Í rannsókn Condon og 

samstarfsfólks (2012) kom samt fram að unglingsmæður vilja ekki að hjúkrunarfræðingar þrýsti of 

mikið á þær varðandi brjóstagjöfina. Samkvæmt rannsókn Dyson og samstarfsfélaga (2010) þurfa 

hjúkrunarfræðingar að fara varlega að unglingsmæðrum svo þær upplifi ekki fordóma, óöryggi og líði 

eins og verið sé að fylgjast með þeim og foreldrahæfni þeirra. 

 Það er á ábyrgð heilbrigðisstarfsmanna, þar með talið hjúkrunarfræðinga, að halda sér vel 

upplýstum um brjóstagjöf og að kynna sér nýjustu rannsóknir til að geta gefið mæðrum sem besta 

fræðslu um efnið. Því miður er raunveruleikinn þó ekki alltaf á þann veginn og hafa hjúkrunarfræðingar 

oft ekki næga vitneskju um kosti brjóstamjólkur auk annars (Grassley, 2010). Það þarf að kenna 

unglingsmæðrum að gefa brjóst og meðal annars að fara yfir rétt handtök með þeim. Mikilvægt er að 

hjúkrunarfræðingar fái leyfi frá unglingsmæðrunum áður en þær kenna þeim handbrögðin en 

nýbakaðar mæður vilja ekki að tekið sé utan um brjóst þeirra og barnið lagt á brjóst án þess að þeim 

sé sagt hvað sé að fara fram. Hjúkrunarfræðingar þurfa að vera til staðar fyrir unglingsmæður í fyrstu 

brjóstagjöfunum og vera vel vakandi fyrir líðan mæðranna (Grassley, 2010). Bogdan og samstarfsfólk 

gerðu rannsókn árið 2012 þar sem rætt var við 16 unglingsmæður á aldrinum 15-19 ára. Þessum 

mæðrum fannst stuðningur frá hjúkrunarfræðingum mjög mikilvægur og töldu stuðninginn hafa bætt 

þekkingu þeirra, sjálfstraust og færni við brjóstagjöfina. Ein stúlknanna sagði frá því að henni fannst 

sérstaklega gott að heyra þegar hjúkrunarfræðingur sagði henni að barnið væri að læra inn á 

brjóstagjöfina alveg eins og hún. Þrátt fyrir að stúlkunum í rannsókninni fyndist aðstoðin sem þær 

fengu góð þá leituðu þær sjaldan eftir stuðningi úr heilbrigðiskerfinu eftir að heim var komið þrátt fyrir 

að vita að stuðningurinn væri til staðar. Þátttakendur í rannsókn Hildar Sigurðardóttur og Sóleyjar S. 

Bender (2011) upplifðu stuðningsleysi frá fagfólki sem lýsti sér meðal annars í dónalegri framkomu, 

vantrausti og virðingaleysi. Við upphaf brjóstagjafarinnar sögðu þeir stuðninginn hafa verið 

takmarkaðan og óhjálplegan. Þátttakendur vildu almennt að þeim væri sýnd virðing og áhugi auk þess 

sem mikilvægt var að fagfólk væri fordómalaust vegna ungs aldurs þeirra. 

Condon og samstarfsfólk gerðu rannsókn árið 2012 þar sem þau tóku hálfstöðluð viðtöl við 17 

unglingsmæður auk þess að hafa rýnihópa þar sem 12 stúlkur tóku þátt. Niðurstöður rannsóknarinnar 

voru að unglingsmæður fá góðan stuðning og aðstoð þegar þær leggja barn sitt á brjóst í fyrsta sinn 

en áframhaldandi stuðningur er ekki til staðar. Þátttakendur hefðu kosið að hafa aðstoð ljósmæðra í 

lengri tíma og að fá áframhaldandi aðstoð í nokkur skipti þegar barnið var lagt á brjóst. 

Ungar mæður vilja upplýsingar um þau vandamál sem geta komið upp við brjóstagjöf og hvernig 

best sé að takast á við þau (Coley o.fl., 2012). Að sama skapi er mikilvægt að fræða unglingsmæður 

um kosti brjóstagjafar fyrir heilsu þeirra, að brjóstagjöf auki tengslamyndun og að henni fylgi ekki alltaf 

líkamleg vandamál (Connor o.fl., 2010). Þessi fræðsla og stuðningur getur farið fram á ólíkum stöðum 

svo sem á spítalanum, eftir útskrift eða í stuðningshópum (Aaronson o.fl., 2011). Mikilvægt er að 

hjúkrunarfræðingar opni umræðuna um brjóstagjöf og spyrji unglingsmæður opinna spurninga því sýnt 

hefur verið fram á að mæðrum getur reynst erfitt að leita sér aðstoðar þegar vandamál koma upp. 

Einnig getur það reynst stúlkum vel að hafa samfellu í umönnun á spítalanum og að mæðrum sé bent 

á þann stuðning sem í boði er í samfélaginu (Grassley, 2010).  
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Ekki voru viðhorf og stuðningur frá hjúkrunarfræðingum alltaf hvetjandi. Stúlka í rannsókn Condon 

og samstarfsfélaga (2012) ætlaði sér að hafa barn sitt á brjósti, en eftir fæðingu barnsins sýndu 

hjúkrunarfræðingar henni strax hvar þurrmjólkin væri og gaf hún barninu þurrmjólk í kjölfarið. Tvær 

stúlkur í sömu rannsókn upplifðu þó aðra hluti en þær áttu báðar börn sem fæddust fyrir tímann. 

Hjúkrunarfræðingar sögðu þeim að þær ættu að hafa barnið á brjósti þar sem brjóstamjólkin væri 

nauðsynleg fyrir barnið svo það ætti sem besta lífsmöguleika. Stúlkurnar tvær tóku þessu ekki illa og 

gekk brjóstagjöfin hjá þeim vel þrátt fyrir að þær hefðu ekki ætlað sér að hafa börnin á brjósti. Í fleiri 

rannsóknum hefur komið fram að hjúkrunarfræðingar láta ungar mæður fá þurrmjólk og/eða pela eftir 

fæðingu barns en þetta dregur úr tíðni brjóstagjafar hjá ungum mæðrum (Cohen og Wambach, 2009; 

Coley o.fl., 2012).  Í rannsókn Divney og samstarfsfólks árið 2013 kom í ljós að lengri innlögn ungra 

mæðra vegna vandamála í fæðingu varð til þess að mæðurnar voru líklegri til að hafa barn sitt á 

brjósti. Með aukinni spítalavist fengu þær meiri stuðning og aðstoð við brjóstagjöfina sem leiddi til 

hærri tíðni brjóstagjafar.  

Þátttakendur í rannsókn Samandari og samstarfsfólks (2011) sögðu að fagleg aðstoð við 

brjóstagjöf væri vandfengin eftir útskrift af spítalanum. Unglingsmæður í rannsókninni höfðu haft 

samband við heilbrigðisstarfsfólk eftir að þær komu heim en ekki fengið þá aðstoð og stuðning sem 

þær þurftu á að halda til að brjóstagjöf þeirra héldi áfram. Stúlkurnar fengu meðal annars þau ráð að 

hætta með barn sitt á brjósti og einn læknir sagði að sum börn vildu bara ekki brjóstið. Mæður í 

þessari rannsókn hefðu viljað fá vitjun heim til sín eftir útskriftina af spítalanum þar sem þær hefðu 

fengið aðstoð og fræðslu um brjóstagjöfina. Í yfirliti Chesser og samstarfsfólks (2013) fannst mæðrum 

vanta upplýsingar og stuðning frá starfsfólki sjúkrahúsanna en niðurstöðurnar voru þær að starfsmenn 

spítalanna þyrftu á aukinni fræðslu að halda um það hvernig best væri að styðja ungar mæður.  

Unglingar eyða miklum hluta af degi sínum í skólanum og leiða má líkur að því að skólinn sé 

tilvalinn vettvangur til að fræða unglinga um brjóstagjöf. Í rannsókn Jackson og samstarfsfólks (2008) 

svaraði 121 nemandi á aldrinum 15-19 ára stöðluðum spurningalista. Þar sögðust 29,8% hafa lært um 

brjóstagjöf í skólanum en þrátt fyrir að hlutfallið væri lágt virtust unglingar í rannsókninni almennt vera 

meðvitaðir um kosti brjóstagjafar. Í rannsókninni fékk íhlutunarhópur 60 mínútna fræðslu um 

brjóstagjöf en fræðslan hafði jákvæð áhrif á viðhorf unglinganna til brjóstagjafar miðað við saman-

burðarhópinn. Skólakerfið styður misvel við ungar mæður en skólakerfið í rannsókn Cohen og 

Wambach (2009) studdi ungar mæður vel. Meðal annars var boðið upp á daggæslu á skólasvæðinu 

og afsíðis svæði sem mæðurnar gátu notað til að gefa barni sínu brjóst eða pumpað brjóst sín. Til að 

brjóstagjöf unglingsmæðra sé farsæl og geti haldið áfram eftir að þær hefja nám að nýju er 

nauðsynlegt að aðstoða þær við að samtvinna skóla og brjóstagjöf (Samandari o.fl., 2011). 

Í Rannsókn Condon og samstarfsfólks (2012) var spítalinn þar sem unglingsmæðurnar lágu með 

stefnu sem kallast barnvæn sjúkrahús (baby friendly hospital initiative: BFHI) en þá er heilbrigðis-

starfsfólkið búið að fá sérstaka þjálfun varðandi brjóstagjöf og stuðning við mjólkandi mæður. Þrátt fyrir 

að þessi stefna væri á spítalanum fannst unglingsmæðrum í rannsókninni þær ekki fá nægan stuðning 

eftir fæðinguna. Í rannsókn Dias og samstarfsfólks (2013) var einnig stuðst við BFHI en þar var 

stuðningurinn sem þátttakendur fengu mikilsmetinn. 
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Til að brjóstagjöf unglingsmæðra sé farsæl er ekki nægilegt að hafa fullorðinn einstakling nærri 

sem styður brjóstagjöfina heldur þurfa unglingsmæður að fá upplýsingar, fræðslu og sálrænan 

stuðning (Coley o.fl., 2012) auk beinnar handleiðslu við brjóstagjöfina (Aaronson o.fl., 2011).
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4 Umræða 

Heimildaleit fyrir þessa fræðilegu samantekt gaf fjölmargar niðurstöður. Höfundur reyndi að velja þær 

rannsóknir sem fjölluðu einungis um það efni sem hann hafði í huga en leitast var við að finna 

rannsóknir sem gætu svarað þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í byrjun. Við leit í 

gagnasöfnum notaði höfundur bæði enska og íslenska útgáfu af þeim lykilorðum sem notuð voru við 

heimildaleitina. Þær greinar sem höfundur notaði í þessari samantekt voru frá Bandaríkjunum, 

Kanada, Brasilíu, Írlandi, Englandi og Íslandi en ekki komu upp rannsóknir frá Norðurlöndum við leit á 

heimildum. Á íslandi er brjóstagjafatíðni há en um 98% nýbakaðra mæðra lögðu barn sitt á brjóst á 

árunum 2004-2008 og voru 86% vikugamalla barna eingöngu á brjósti (Embætti landlæknis, 2012), en 

hafa þarf í huga að þessi tíðni á við um allar íslenskar mæður en ekki eingöngu unglingsmæður. 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) er tíðni brjóstagjafar einnig há á Norðurlöndum 

(World Health Organization, 2013a) en aðra sögu var að segja í þeim rannsóknum sem fjallað var um í 

þessari samantekt en í flestum þeirra var hlutfall brjóstagjafar hjá unglingsmæðrum lágt og oftast varði 

brjóstagjöfin stutt. Höfundur hefði viljað skoða hvort brjóstagjafatíðni unglingsmæðra á Norðurlöndum 

svipaði til tíðninnar hér á landi en eins og fram kom hér að ofan þá fundust engar rannsóknir frá 

Norðurlöndum. Höfundur þessarar samantektar reyndi einnig að leita að rannsóknum með því að nota 

lykilorð samantektarinnar á sænsku en því miður gaf það ekki af sér neinar niðurstöður. Velta má fyrir 

sér hvort það séu gagnagrunnarnir sem hafa áhrif á þetta, vankunnátta höfundar á notkun 

gagnagrunnanna eða vöntun á heimildum um þetta efni. Áhugavert væri hinsvegar að skoða betur 

brjóstagjöf unglingsmæðra á Norðurlöndum og bera saman við niðurstöður þessarar samantektar. 

Við gerð þessarar fræðilegu samantektar var það von höfundar að samantektin myndi nýtast 

hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum í starfi sínu með unglingsmæðrum sem eru með barn á brjósti. 

Einnig vonast höfundur til þess að verkefnið opni augu heilbrigðisstarfsmanna fyrir hugarheimi 

unglingsmæðra, ólíkum hlutverkum þeirra og hvernig við sem heilbrigðisstarfsmenn getum aðstoðað 

þær við að viðhalda brjóstagjöfinni og auka ánægju þeirra tengda henni. Tvær rannsóknarspurningar 

voru settar fram í byrjun en markmið þessarar fræðilegu samantektar var að svara þeim en hér að 

neðan mun það vera gert.  

4.1 Hvaða þættir hafa áhrif á brjóstagjöf unglingsmæðra? 

Í þessari samantekt hefur það komið skýrt fram að það eru margir þættir sem hafa áhrif á brjóstagjöf 

hjá ungum mæðrum. Þau þemu sem komu fram í rannsóknunum voru lýsandi fyrir þá þætti sem hafa 

áhrif á brjóstagjöf unglingsmæðra en þau voru: Ákvarðanatakan um það hvort gefa eigi brjóst eða 

ekki, vandamál tengd brjóstagjöf, hindrandi viðhorf samfélagsins, brjóstagjöf á almannafæri, mörg 

hlutverk unglingsmæðra og jákvæðir þættir tengdir brjóstagjöf. 

Hvenær unglingsmæður taka ákvörðun um að hafa barn sitt á brjósti hefur áhrif á lengd 

brjóstagjafar en því fyrr sem þær taka ákvörðun um að hafa barn sitt á brjósti því lengur varir 

brjóstagjöfin (Cohen og Wambach, 2009). Auk þessa er líklegra að stúlkur hefji brjóstagjöf ef þær hafa 

hugsað út í brjóstagjöfina á meðgöngunni og hafa í hyggju fyrir fæðingu barnsins að leggja það á 

brjóst (Divney o.fl., 2013). Þessar niðurstöður benda á mikilvægi þess að hefja fræðslu um brjóstagjöf 
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fyrr en seinna þar sem mikill ávinningur hlýst af því að þungaðar unglingsmæður taki upplýsta 

ákvörðun um brjóstagjöf sem fyrst.  

Vandamál tengd brjóstagjöf eru algeng og hafa þau oft áhrif á ungar mæður og framvindu 

brjóstagjafar hjá þeim. Vandamálin sem komu fram í rannsóknunum voru af ýmsum toga en sem 

dæmi má nefna sársauka við brjóstagjöf, það að barn taki brjóst ekki rétt (Divney o.fl., 2013), sárar 

geirvörtur, litla mjólkurframleiðslu, leka á brjóstamjólk og brjóstabólgu (Cohen og Wambach, 2009). 

Margar unglingsmæður upplifa að brjóstagjöf sé erfið (Bogdan o.fl., 2012) og verða oft óöruggar um 

það hvort þær geti haft barn sitt á brjósti þegar vandamál skjóta upp kollinum (Dias o.fl., 2013). 

Unglingsmæður telja sig ekki vera nægilega vel upplýstar um brjóstagjöf og allt sem getur fylgt henni 

(Grassley, 2010) en hægt væri að bæta úr þessu með markvissri fræðslu til þeirra um brjóstagjöf. 

Mikilvægt er að hafa í huga að í umhverfi unglinga er lítið fjallað um brjóstagjöf og því er ekki hægt að 

ætlast til þess að ungar mæður hafi þekkingu á brjóstagjöf við þungun.  

Á þroskaárum unglingsáranna skiptir álit vina oftast mestu máli þegar teknar eru ákvarðanir, en 

flestum unglingum er ekki sama um það hvað öðrum finnst um þá (Alden o.fl., 2012). Það getur reynst 

unglingsmæðrum erfitt að hafa barn sitt á brjósti þar sem þær mæta oft gagnrýni og dómhörku í 

samfélaginu en brjóstagjöf er í mörgum löndum ekki samfélagslega samþykkt og er oft á tíðum litið á 

þurrmjólk sem viðurkennda fæðu fyrir nýfædd börn (Dyson o.fl., 2010). Það getur reynst 

unglingsmæðrum mjög erfitt að vilja bæði þóknast samfélagslegum hefðum auk þess að vilja hafa 

barn sitt á brjósti (Condon o.fl., 2012). Brjóstagjöf á almannafæri reynist ungum stúlkum erfið vegna 

fordóma og neikvæðs viðmóts sem unglingsmæður upplifa (Bogdan o.fl., 2012) og einnig eiga stúlkur 

erfitt með að gefa brjóst á eigin heimili þar sem þeim gefst ekki næði til að gefa barninu brjóst. Þetta 

reynist hindrandi þáttur og veldur því að sumar stúlkur ákveða að hætta með barn sitt á brjósti (Dyson 

o.fl., 2010; Grassley, 2010). Þetta neikvæða viðhorf í samfélaginu er stórt vandamál sem þarf að vinna 

í að lagfæra. Í rannsókn Connors og samstarfsfélaga sem þeir gerðu árið 2010 kom fram að því 

sýnilegri sem brjóstagjöf er því jákvæðari verður ímyndin í garð hennar. Með því að fjalla um 

brjóstagjöf, minna á að brjóstagjöf er eðlileg leið til að næra ungbarn og minna á að brjóstamjólk er 

besta næring sem ungbarn getur fengið (World Health Organization, 2013b) erum við að stuðla að 

jákvæðari viðhorfum í garð brjóstagjafar. Engin móðir ætti að skammast sín fyrir að leggja barn sitt á 

brjóst en það er hlutverk hjúkrunarfræðinga að hrósa mjólkandi mæðrum fyrir dugnað og minna þær á 

hversu mikilvægt framlag þeirra er (Alden o.fl., 2012).  

Í samantekt þessari komu fram fleiri hindrandi þættir í tengslum við brjóstagjöf. Sem dæmi má 

nefna litla aðstöðu til brjóstagjafar á almannafæri, mikinn kostnað við kaup á brjóstagjafavörum svo 

sem brjóstagjafafatnaði og brjóstagjafapumpu auk þess sem hægt var að fá ókeypis þurrmjólk á 

flestum spítölum en allt hafði þetta neikvæð áhrif á brjóstagjafatíðni unglingsmæðra (Chesser, 

Wipperman og Woods, 2013). Margir foreldrar halda að þurrmjólk sé jafngóð næring og brjóstamjólk 

en það er hlutverk hjúkrunarfræðinga að fræða foreldra og aðra um muninn á þessu tvennu. Mikilvægt 

er að foreldrar viti um kosti brjóstamjólkur og að hún sé fullkomlega samsett fæða fyrir barnið þeirra. 

Brjóstamjólkin inniheldur vörn gegn sýkingum, ensím sem aðstoða barnið við meltingu og frásog á 

næringarefnum og inniheldur fitusýrur sem stuðla að vexti heilans og þroska barnsins auk annars. 

Þurrmjólk inniheldur öll þau næringarefni sem barn þarfnast til að vaxa og þroskast en ekki er þó hægt 
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að líkja þurrmjólk við brjóstamjólk. Það er vísindalega sannað að brjóstamjólk er besta næring sem 

hægt er að gefa ungbarni (Alden o.fl., 2012). Með því að gefa barni brjóstamjólk geta mæður sparað 

heilmikinn pening sem hefði annars farið í að kaupa þurrmjólk (Bogdan o.fl., 2012; Cohen og 

Wambach, 2009; Condon o.fl., 2012). Nýfædd börn drekka mjólk átta til tólf sinnum yfir daginn eða 

oftast á um tveggja til þriggja tíma fresti (Alden o.fl., 2012) en það fylgja því mikil þægindi að þurfa ekki 

að hita upp pela með þurrmjólk fyrir barnið (Cohen og Wambach, 2009; Condon o.fl., 2012). Í 

rannsókn Dyson og félaga (2010) gátu unglingsmæður talið upp fjölmarga ókosti tengda brjóstagjöf en 

gátu ekki nefnt neina ókosti við það að gefa barni þurrmjólk en bæta þarf úr þessu. Aukin fræðsla til 

unglingsmæðra um brjóstamjólk og þurrmjólk gæti aðstoðað þær við að taka upplýsta ákvörðun um 

það hvort þær leggi barn sitt á brjóst eða hvort þær gefi barni sínu þurrmjólk (Grassley, 2010). 

Unglingsmæður vilja vera upplýstar og fá fræðslu en það er hlutverk hjúkrunarfræðinga að fræða þær 

um kosti brjóstamjólkur og hvetja þær til brjóstagjafar (Alden o.fl., 2012).  

Unglingar standa frammi fyrir því að tilheyra mörgum hlutverkum svo sem að vera barn, fullorðinn, 

nemandi, vinur, starfsmaður, kærasti/kærasta, dóttir/sonur auk þess sem þungaðar unglingsstelpur 

gegna einnig því mikilvæga hlutverki að verða mæður en það getur verið mjög flókið að samtvinna 

þessi ólíku hlutverk (Coley, 2012). Unglingsmæðrum finnst mörgum hverjum brjóstagjöf vera tímafrek 

og eiga þær oft í erfiðleikum með að láta brjóstagjöfina passa inn í daglegt líf sitt (Chesser ofl., 2013). 

Brjóstagjöfin hefur áhrif á félagslega virkni þeirra og upplifa margar stúlkur einangrun í kjölfar  

brjóstagjafar (Bogdan o.fl., 2012). Unglingsmæður standa einnig frammi fyrir því að hafa oft ekki lokið 

skólagöngu sinni og þurfa því að samtvinna skólagöngu og brjóstagjöf sem getur reynst flókið 

(Samandari o.fl., 2011). Í rannsókn Brooks og samstarfsfólks (2013) var ráðist í það verkefni að færa 

mæðravernd inn í skólann. Í verkefninu fengu unglingsmæður fræðslu auk reglubundins eftirlits sem 

annars fer fram í mæðravernd á heilbrigðisstofnunum. Með því að hafa fræðsluna og eftirlitið í 

skólanum jókst þátttaka unglingsmæðra í mæðravernd auk þess sem verkefnið hvatti þær til að mæta 

í skólann, en mæting í skólann jókst um 14,2%. Fræðslan sem unglingsmæðurnar fengu í skólanum 

jók verulega þekkingu þeirra á meðgöngunni og fæðingunni og fannst unglingsmæðrunum verkefnið 

hjálpa þeim varðandi foreldrahlutverkið auk þess sem það hvatti þær til að vera áfram í skólanum. Hér 

á landi fer ekki fram sérstök fræðsla í skólum fyrir ungar mæður en skólar hérlendis eru oft minni í 

sniðum en þeir eru erlendis. Hægt væri þó að sameina hverfi í að hafa fræðslu fyrir ungar mæður og 

finna einhverja leið til að halda utan um þær sem hóp. Þó verkefnið myndi einungis skila samkennd og 

skilningi gagnvart því hversu flókið það getur verið að samtvinna brjóstagjöf og skóla þá myndi það 

engu að síður reynast unglingsmæðrum mikilvægt (Grassley, 2010). 

Jákvæðir þættir tengdir brjóstagjöf eiga það til að falla í skugga vandamála og annarra neikvæðra 

þátta við brjóstagjöf en mikilvægt er að opna umræðuna um jákvæða þætti tengda brjóstagjöf auk 

þess að fræða um vandamálin til þess að hægt sé að takast á við þau með uppbyggilegum hætti. Ein 

helsta ástæðan fyrir því að unglingsmæður hefja brjóstagjöf er kostir brjóstamjólkur fyrir ungbarnið 

(Bogdan o.fl., 2012; Cohen og Wambach, 2009; Coley o.fl., 2012; Condon o.fl., 2012). Unglings-

mæður virðast meðvitaðar um kosti brjóstagjafar fyrir börn sín og heilsu þeirra en ungar mæður virðast 

ekki gera sér grein fyrir því að ráðlegt sé að gefa ungbörnum eingöngu brjóstamjólk fyrstu mánuðina, 

heldur telja þær að ávinningurinn af brjóstagjöfinni náist á fyrstu dögunum eða vikunum eftir fæðingu 
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barnsins (Condon o.fl., 2012). Brjóstagjöf hefur bæði jákvæð áhrif á heilsu barnsins og móðurinnar 

(Cohen og Wambach, 2009) en með því að hefja brjóstagjöf eftir að barnið fæðist minnkar stress hjá 

móðurinni, hún á auðveldara með að léttast og blæðing eftir fæðinguna verður minni. Áframhaldandi 

brjóstagjöf hefur auk þess mikla heilsufarslega kosti fyrir móðurina en brjóstagjöfin minnkar líkurnar á 

sykursýki 2, brjóstakrabbameini, krabbameini í eggjaleiðurum og eggjastokkum hjá móðurinni, hefur 

jákvæð áhrif á hjarta og æðakerfi og gerir það að verkum að stúlkur eiga auðveldara með að léttast 

(Godfrey og Lawrence, 2010). Í rannsókn Dyson og félaga sem gerð var árið 2010 voru bornar saman 

mæður á aldrinum 16-20 ára og mæður eldri en 20 ára. Ein helsta ástæðan fyrir því að mæður í eldri 

hópnum gáfu brjóst var vegna þess að þær töldu brjóstagjöfina vera góða fyrir útlit sitt og 

líkamsbyggingu. Yngri mæðurnar sögðu ekkert um þetta en vitað er að ungar mæður hafa ekki jafn 

mikla þekkingu á brjóstagjöf og eldri mæður (Alden o.fl., 2012). Með því að fræða ungar mæður um 

ávinninginn sem hlýst af því að hafa barn á brjósti og hversu lengi brjóstagjöf er ráðlögð má ætla að 

það myndi reynast hvetjandi fyrir ungar mæður að leggja barn sitt á brjóst. 

Brjóstagjafatíðni hjá mæðrum á Íslandi er almennt há en höfundur fann ekki yfirlitstöflur yfir 

brjóstagjafatíðni hjá eingöngu unglingsmæðrum á Íslandi. Athyglisvert væri að vita hvort munur væri á 

tíðni og lengd brjóstagjafar hjá unglingsmæðrum og hjá mæðrum eldri en 21 árs. Í yfirliti Grassleys 

sem hann gerði árið 2010 kom fram að tíðni brjóstagjafar eykst með hækkandi aldri móður og því má 

áætla að svipaðar niðurstöður væri að finna hér á landi. 

4.2  Hverjar eru helstu stuðningsþarfir unglingsmæðra í tengslum við 
farsæla brjóstagjöf? 

Ekki eru allar rannsóknir sammála um það hvaða stuðningur sé mikilvægastur en vitað er að 

stuðningur frá fjölskyldu og maka skiptir máli (Grassley, 2010). Að sama skapi verður sá aðili sem 

hefur jákvæð viðhorf til brjóstagjafar oft sjálfkrafa einn helsti stuðningsaðili unglingsmæðra (Bogdan 

o.fl., 2012). Mæður unglingsstúlkna eru þó afar mikilvægar en stuðningur frá þeim er talinn vera hvað 

mikilvægastur (Coley o.fl., 2012; Dias o.fl., 2013; Hildur Sigurðardóttir og Sóley S. Bender, 2011). 

Stuðningur er þó ekki alltaf hjálplegur og getur jafnvel leitt til þess að stúlkur hætti með barn sitt á 

brjósti (Chesser o.fl., 2013; Divney o.fl., 2013). Oftast er það þó ekki áætlun stuðningsaðilans að hafa 

neikvæð áhrif en oft á tíðum eru stuðningsaðilarnir ekki í stakk búnir til að veita gagnleg ráð varðandi 

brjóstagjöf (Samandari o.fl., 2011). Hjúkrunarfræðingar og aðrir fagaðilar sem eru í sambandi við 

unglingsmæður verða að huga að því hvernig hægt sé að aðstoða stuðningsaðilana í að veita 

hvetjandi og hjálplegan stuðning. Fræðsla hefur reynst vel til að auka þekkingu meðal annars á 

brjóstagjöf. Það gæti reynst vel ef unglingsmæður myndu taka með sér sinn helsta stuðningsaðila á 

fræðslu sem þær sækja en það gæti aukið líkurnar á því að stuðningsaðilinn sé í stakk búinn til að 

veita aðstoð og stuðning við brjóstagjöfina (Coley o.fl., 2012). 

Hjúkrunarfræðingar gegna veigamiklu hlutverki þegar kemur að stuðningi við unglingsmæður 

(Grassley, 2010) en samkvæmt Embætti landlæknis (2012) er það hlutverk hjúkrunarfræðinga að veita 

nýbökuðum foreldrum stuðning og fræðslu um brjóstagjöf. Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar fari yfir 

sín eigin gildi, hugmyndir og fordóma gagnvart bæði unglingum og brjóstagjöf (Grassley, 2010) en 

unglingsmæður upplifa oft virðingarleysi, vantraust og jafnvel dónalega framkomu í sinn garð (Hildur 
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Sigurðardóttir og Sóley S. Bender, 2011). Það er á ábyrgð hjúkrunarfræðinga að halda sér upplýstum 

um brjóstagjöf en oft hafa hjúkrunarfræðingar ekki næga vitneskju um kosti brjóstagjafar auk annars 

(Grassley, 2010). Unglingsmæður eru viðkvæmur hópur og mikilvægt er að fara varlega að þeim og 

ekki þrýsta á þær varðandi brjóstagjöfina (Condon o.fl., 2012). Sem dæmi er mikilvægt að fá leyfi hjá 

þeim áður en farið er yfir handtökin við brjóstagjöf og sýnikennsla fer fram (Grassley, 2010). 

Unglingsmæður vilja láta koma fram við sig sem fullorðna einstaklinga (Grassley, 2010) en 

unglingsmæður eru oft óöruggar í návist hjúkrunarfræðinga og finnst eins og þeir séu að fylgjast með 

þeim og foreldrahæfni þeirra (Dyson o.fl., 2010). Hjúkrunarfræðingar þurfa að vera næmir í 

samskiptum sínum við ungar mæður og hafa augun opin fyrir líkamstjáningu þeirra en ungar stúlkur 

geta átt í erfiðleikum með að spyrja viðkvæmra spurninga. Til þess að unglingsmæður tjái sig við 

hjúkrunarfræðinga þurfa þær að vera fullvissar um að trúnaður sé til staðar en hjúkrunarfræðingar 

verða að tjá þeim þann trúnað sem ríkir í meðferðarsambandinu. Í starfi með unglingum þurfa 

hjúkrunarfræðingar einnig að leitast eftir því að skilja hegðun þeirra, hugsun og síðast en ekki síst að 

hafa löngun til að vinna með þeim (Lancaster og Stanhope, 2012). Í meðferðarsambandinu milli 

hjúkrunarfræðings og unglingsmóður er það hjúkrunarfræðingurinn sem þarf að opna umræðuna um 

brjóstagjöf, spyrja opinna spurninga (Grassley, 2010), hlusta á unglinginn og geta rætt við hann um 

viðkvæm málefni (Lancaster og Stanhope, 2012). Unglingsmæður eru þakklátar fyrir þann stuðning 

sem þær fá frá hjúkrunarfræðingum en þeim finnst stuðningurinn auka þekkingu þeirra, sjálfstraust og 

færni í tengslum við brjóstagjöfina (Bogdan o.fl., 2012). Aðal vandamálið varðandi stuðning frá 

hjúkrunarfræðingum er að stuðningurinn er oftast einungis til staðar í fyrsta sinn sem barn er lagt á 

brjóst en vöntun er á áframhaldandi stuðningi í brjóstagjöfinni (Condon o.fl., 2012). Með aukinni 

aðstoð eykst brjóstagjafatíðnin hjá unglingsmæðrum en í rannsókn Divney og samstarfsfólks (2013) 

sýndi það sig að lengri sjúkrahúslega varð til þess að nýbakaðar mæðurnar fengu aukinn stuðning og í 

kjölfarið jókst brjóstagjafatíðnin. Mikilvægt er að unglingsmæður sem eru ekki í lengri sjúkrahúsinnlögn 

fái áframhaldandi stuðning á heimili sitt en unglingsmæður í rannsókn Samandari og félaga (2011) 

hefðu viljað fá vitjun heim til sín eftir útskriftina af spítalanum þar sem fræðsla, stuðningur og aðstoð 

hefði farið fram. Sýnt hefur verið fram á að ungar stúlkur hafa ekki mikið samband við 

heilbrigðisstarfsfólk eftir að heim er komið þrátt fyrir að hafa fengið góðan stuðning frá 

hjúkrunarfræðingum á spítalanum og að þær viti að þær geti haft samband (Bogdan o.fl., 2012). 

Vegna þess hve lítið samband þær hafa við hjúkrunarfræðinga eftir að heim er komið má ætla að 

heimavitjun gefi þeim tækifæri til að spyrja spurninga og fræðast. Hér á landi er öllum foreldrum 

nýfæddra barna boðið upp á heimaþjónustu sem felst í heimavitjun frá ljósmóður eftir að heim er 

komið. Þessi þjónusta er án kostnaðar fyrir foreldra og fá ljósmæður og síðar hjúkrunarfræðingar í 

ungbarnavernd góða yfirsýn yfir aðstæður foreldra og barna heima við. Fjöldi vitjana fer eftir þörfum 

hverjar fjölskyldu fyrir sig (Embætti landlæknis, 2013) en í rannsókn Hildar Sigurðardóttur (2004) fengu 

konur að meðaltali 7,4 vitjanir frá ljósmæðrum en fjöldi vitjana var frá fimm og upp í fjórtán. Ekki allar 

konur vita að heimaþjónusta sé í boði en í rannsókn Hildar Sigurðardóttur sem hún gerði árið 2004 

heyrðu 54,1% kvenna af heimaþjónustunni í gegnum mæðravernd, 33,1% heyrðu af heimaþjónustunni 

í gegnum vini og kunningja en 8% höfðu ekki heyrt um þá heimaþjónustu sem í boði er fyrr en á 

fæðingardeildinni eða í sængurlegunni. Ungar mæður eiga oft ekki marga vini sem eru í sömu aðstöðu 
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og þær og því má áætla að hlutfall þeirra sem heyra um heimaþjónustuna frá vinum og kunningjum sé 

minna hjá þeim. Í vitjunum gefst ljósmóður og hjúkrunarfræðingi færi á að veita fræðslu og stuðning 

eftir þörfum (Embætti landlæknis, 2013) en konur sem fá fræðslu í heimavitjunum eru almennt 

ánægðari með þá fræðslu sem þær fá en þær konur sem liggja á sængurlegudeild og fá fræðslu þar 

(Hildur Sigurðardóttir, 2004). Auk þess að veita stuðning í heimavitjunum er mikilvægt er að 

hjúkrunarfræðingar bendi ungum stúlkum á þann stuðning sem er í boði í samfélaginu (Grassley, 

2010) en samband á milli hjúkrunarfræðings og móður verður oft náið í heimavitjunum og getur 

hjúkrunarfræðingurinn haft mikil áhrif á móðurina og líðan hennar (Embætti landlæknis, 2013). 

Ungir foreldrar leita ekki jafn mikið eftir ráðum og upplýsingum frá eldri kynslóðum og áður. Í dag fá 

ungar mæður aðallega upplýsingar frá fræðsluritum, veraldarvefnum og jafnöldrum sínum (Embætti 

landlæknis, 2013). Jafnaldrar unglingsmæðra hafa oft ekki mikla þekkingu á brjóstagjöf og því verður 

stuðningur og upplýsingar frá jafnöldrum oft óhjálplegur (Grassley, 2010). Unglingsmæður og 

jafningjar þeirra, þ.e.a.s. aðrar unglingsmæður, geta hinsvegar veitt hver annarri hjálplegan stuðning 

(Bogdan o.fl., 2012; Cohen og Wambach, 2009). Unglingsmæður í rannsókn Hildar Sigurðardóttur og 

Sóleyjar S. Bender (2011) tjáðu mikinn stuðning sem þær fengu frá jafningjum sínum á vefsíðunni 

draumaborn.is en á síðunni fengu þær stuðning frá öðrum unglingsmæðrum auk þess að afla sér 

upplýsinga og fræðslu. Á draumaborn.is fannst þeim þær geta tjáð sig um allt án þess að vera 

dæmdar og fannst þeim gott að vita að fleiri ungar stúlkur væru í svipaðri stöðu og þær en heimasíðan 

veitti þeim mikinn stuðning þegar þeim leið illa. Í þessari sömu rannsókn var ekki haldið sérstaklega 

utan um unglingsmæður í mæðraverndinni heldur féllu þær undir hefðbundið eftirlit. 

Unglingsmæðrunum fannst þær fá takmarkaðan og/eða óhjálplegan stuðning við upphaf brjóstagjafar 

en þetta gefur til kynna að unglingsmæður þurfi aukið eftirlit og að haldið sé vel utan um þær sem hóp. 

Þessar niðurstöður segja okkur einnig að heimavitjanir eru ekki að skila nægilega miklum stuðningi til 

unglingsmæðra. Veraldarvefurinn er sá staður sem unglingsmæður virðast nota til að leita sér 

upplýsinga en skoða þyrfti ítarlegar hvar þær fá upplýsingar og hvort hægt væri að útbúa svæði á 

vefnum þar sem unglingsmæður og fagaðilar myndu eiga í stuðningsríkum samskiptum um brjóstagjöf. 
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5 Lokaorð  

Unglingsmæður standa frammi fyrir breyttri framtíð í kjölfar þess að verða mæður. Þrátt fyrir að 

brjóstagjöf sé hin eðlilega leið til að næra ungbarn þá er því miður mikið um neikvæð viðhorf gagnvart 

brjóstagjöf í flestum samfélögum. Við gerð þessarar fræðilegu samantektar kom í ljós að það eru 

margir þættir sem hafa áhrif á tíðni og lengd brjóstagjafar hjá ungum mæðrum en aukin fræðsla til 

unglingsmæðra skilar sér í auknum líkum á því að þær leggi barn sitt á brjóst. Unglingsárunum fylgja 

mörg hlutverk og finnst mæðrum brjóstagjöfin vera einangrandi frá félagslegum hlutverkum en vegna 

þess ákveða oft ungar mæður að hætta brjóstagjöf eða jafnvel að hefja ekki brjóstagjöf. 

Brjóstagjafatíðni er ólík eftir löndum en í flestum rannsóknum þessarar samantektar var 

brjóstagjafatíðnin lág og varði brjóstagjöfin oftast í stuttan tíma þrátt fyrir að unglingsmæður geri sér 

grein fyrir því að brjóstamjólk sé besta næring sem völ er á fyrir ungbarn. Á heildina litið virðast ungar 

mæður ekki hafa næga þekkingu um brjóstagjöf og eru ekki nógu meðvitaðar um kosti og ókosti 

brjóstamjólkur auk þurrmjólkur.  

Stuðningur er afar mikilvægur fyrir ungar mæður með barn á brjósti en stuðningur eykur líkurnar á 

farsælli brjóstagjöf. Mæður unglingsstúlkna eru oftast taldar helstu stuðningsaðilar þeirra en einnig 

veita fjölskyldur, makar og jafningjar mikilvægan stuðning. Ungar mæður leita oftast eftir stuðningi frá 

nánasta stuðningsaðila eða fjölskyldu sinni þegar vandamál koma upp en sjaldgæfara er að stúlkur 

leiti til heilbrigðisstarfsmanna eftir stuðningi. Hjúkrunarfræðingar gegna veigamiklu hlutverki varðandi 

stuðning og fræðslu til unglingsmæðra en mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar séu búnir að fara vel yfir 

sínar eigin hugmyndir og skoðanir varðandi brjóstagjöf og unglingsmæður. Hjúkrunarfræðingar þurfa 

að halda sér eins vel upplýstum og mögulegt er svo unglingsmæður fái réttar og samræmdar 

upplýsingar en fyrst og fremst er það stuðningurinn frá hjúkrunarfræðingum sem reynist ungum 

mæðrum gagnlegur. Það að hjúkrunarfræðingar hlusti á þær, reyna að skilja aðstæður þeirra, aðstoði 

þær við að leggja barn sitt á brjóst, veiti þeim fræðslu og eru þeim innan handar getur reynst afar 

dýrmætt fyrir unglingsmæður sem eru að hefja brjóstagjöf sína.  

Höfundur þessarar ritgerðar vonar að fræðsla og stuðningur fyrir unglingsmæður verði aukin og að 

betur verði haldið utan um unglingsstúlkur sem eru að stíga inn í eitt mikilvægasta hlutverk lífs síns. 

Upplýsingar um þann stuðning og fræðslu sem í boði er fyrir unglingsmæður væri gott að hafa á einum 

stað en það gæti nýst unglingsmæðrum, hjúkrunarfræðingum og öðru fagfólki er annast ungu 

mæðurnar. Mikil vöntun virðist vera á rannsóknum um brjóstagjöf hjá unglingsmæðrum hér á landi en 

til þess að átta sig betur á efninu er nauðsynlegt að framkvæma rannsóknir á viðfangsefninu. 
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Viðauki 

Yfirlit yfir greinar sem notaðar voru í fræðilegri samantekt 

Höfundar Heiti greinar Útgáfuár Rannsókn-

arsnið 

Úrtak Tilgangur Niðurstöður 

Aaronson, L., 

Breedlove, G., 

Domian, E. W., 

Rojjanasrirat, 

W., Wambach, 

K. A. og Yeh, H.  

(Bandaríkin) 

A randomized 

controlled trial 

of 

breastfeeding 

support and 

education for 

adolescent 

mothers. 

2011 -Megindleg 

rannsókn. 

Tvöhundruð 

áttatíu og níu  

þungaðar 

unglingsstúlkur. 

Allar þungaðar 

af fyrsta barni 

og á seinni hluta 

meðgöngunnar. 

Aldur þeirra var 

15-18 ára og 

voru þær 

einhleypar.  

Prófa tilgátuna um það að 

fræðsla og ráðgjöf frá 

teymi sem inniheldur 

brjóstagjafaráðgjafa og 

jafningjafræðara muni 

hafa jákvæð áhrif á 

brjóstagjöf 

unglingsmæðra  á þann 

hátt að fleiri mæður velji 

að leggja barn sitt á brjóst 

og að þær væru með barn 

sitt á brjósti í lengri tíma. 

Einnig var skoðað 

hvort að íhlutunin myndi 

hafa áhrif á það hvort 

stúlkur væru með börn sín 

eingöngu á brjósti. 

Íhlutunin átti sér stað á seinni hluta 

meðgöngunnar og fyrstu 4 vikurnar eftir 

fæðingu barnsins en íhlutunin hafði jákvæð 

áhrif á lengd brjóstagjafar innan 

rannsóknarhópsins en ekki var marktækur 

munur á milli rannsóknarhópsins og 

samanburðarhópsins á tíðni brjóstagjafar og 

því hvort að mæðurnar voru með börnin 

eingöngu á brjósti. 
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Bogdan, J. C., 

Campbell, K. 

A., Jack, S. 

M., Nesbitt, S. 

A., Piehl, K. 

og Robinson, 

H.  

(Ontario, 

Kanada) 

 

Canadian 

adolescent 

mothers´ 

perceptions of 

influences on 

breastfeeding 

decisions: a 

qualitative 

descriptive 

study. 

2012 -Megindleg 

rannsókn. 

-Hálfstöðluð 

viðtöl. 

Sextán 

unglingsmæður 

á aldrinum 17-

19 ára. 

Tilgangurinn var að 

rannsaka hvað hefur 

áhrif á það að ungar 

mæður hefji brjóstagjöf 

og að brjóstagjöf 

viðhaldist auk þess að 

skoða hindrandi þætti 

varðandi ákvörðunina 

um að hafa barn á 

brjósti og áframhaldandi 

brjóstagjöf. 

 

Unglingsmæður taka ákvörðun um það að hafa 

barn sitt á brjósti fyrir fæðingu þess. Í 

ákvarðanatökunni hafa maki og fjölskylda 

einhver áhrif en á endanum er ákvörðunin 

þeirra. Þær mæður sem ákveða að “prufa” 

brjóstagjöf eru með börn sín styttra á brjósti en 

þær mæður sem eru ákveðnar í að hafa barn 

sitt á brjósti.  

Helsta ástæðan sem unglingsmæður gefa 

fyrir að hefja brjóstagjöf eru heilsufarslegir kostir 

fyrir ungbarnið. Það hvort brjóstagjöfin viðhelst 

er undir áhrifum frá félagslegum og nánum 

samböndum, það hvort þær hafa aðgang að 

félagslegum stuðningi, hversu mikla þekkingu 

þær hafa á brjóstagjöf, líkamlegar kröfur 

tengdar brjóstagjöfinni og upplifun þeirra á 

ferlinu. 

Chesser, A. 

K., 

Wipperman, J. 

og Woods, N. 

K.  

(Kansas, 

Bandaríkin).  

Describing 

adolescent 

breastfeeding 

environments 

through focus 

groups in an 

urban 

community. 

2013 -Eigindleg 

rannsókn. 

-Rýnihópar. 

-Hálfstöðluð 

viðtöl. 

Þátttakendur 

voru 

unglingsmæður 

og þungaðar 

unglingsstúlkur 

en alls tóku 29 

stúlkur yngri en 

20 ára þátt. 

Skoða hindrandi og 

leiðbeinandi þætti er 

varðar brjóstagjöf 

unglingsmæðra, bæði 

hvað varðar lengd og 

upphaf brjóstagjafar hjá 

unglingsmæðrum í 

þéttbýli. 

Þátttakendur lýstu því að félagsleg aðstoð og 

aðstoð á spítalanum hafi verið hvetjandi þáttur í 

tengslum við brjóstagjöfina. Þeir þættir sem 

þátttakendur töldu vera hindrandi voru  ónógur 

stuðningur, það að brjóstagjöfin var félagslega 

vandræðileg, vandamál tengd brjóstagjöfinni 

sjálfri auk þess sem sjálfstæði og lífstíll 

unglinganna gat verið hindrandi þáttur. 
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Cohen, S. M. 

og Wambach, 

K. A.  

(Kansas, 

Bandaríkin) 

Breastfeeding 

experiences of 

urban 

adolescent 

mothers. 

2009 -Eigindleg 

rannsókn. 

-Rýnihópar 

-Hálfstöðluð 

viðtöl. 

Tuttugu og þrjár 

unglingsmæður 

á aldrinum 14-

18 ára. 

Skoða 

brjóstagjafaupplifun 

unglingsmæðra sem 

búa í þéttbýli. 

Unglingsmæður í rannsókninni völdu að hafa 

barn sitt á brjósti vegna heilsufarslegs ávinnings 

fyrir barnið, vegna tengslamyndunar auk 

nálægðar sem hlaust af brjóstagjöfinni.  

Sárar geirvörtur, ónóg mjólkurframleiðsla, 

vandamál við að pumpa brjóstamjólk, tímaleysi 

vegna skóla og/eða vinnu og pirringur voru 

meðal annars ástæðurnar fyrir því að stúlkurnar 

hættu með barn sitt á brjósti. Flestar þeirra sem 

hættu með barnið á brjósti leituðu sér ekki 

aðstoðar og sögðust margar hafa séð eftir því 

að hafa hætt brjóstagjöfinni.  

Rannsóknin gefur til kynna að 

unglingsmæður geta upplifað brjóstagjöf 

jákvætt en þurfa aukinn stuðning og fræðslu. 

Coley, S. L., 

Cupito, S., 

Labbok, M. H., 

Nwokah, E. og 

Smith, P. H.  

(Norður- 

Karólína, 

Bandaríkin) 

Early 

breastfeeding 

experiences of 

adolescent 

mothers: a 

qualitative 

prospective 

study. 

 

2012 -Eigindleg 

rannsókn. 

-Hálfstöðluð 

viðtöl og 

eftirfylgni. 

Fimm 

unglingsmæður 

á aldrinum 14-

17 ára. 

Tilgangur 

rannsóknarinnar var að 

reyna að skilja hvaða 

þættir stuðla að því að 

unglingsmæður ákveði 

að hafa barn sitt á brjósti 

og hefji brjóstagjöf. 

Fjórar af fimm þátttakendum gáfu brjóst 

samanlagt í níu daga en börnin fengu þó 

brjóstamjólk úr pela í samanlagt 109 daga. Ein 

af þátttakendunum var þó með barn sitt 

eingöngu á brjósti í fimm mánuði.  

Brjóstagjöfin litaðist af lítilli þekkingu 

stúlknanna á brjóstagjöf og þroska ungbarna, 

mörgum hlutverkum mæðranna, sjálfstæði 

þeirra og flóknum heimilisaðstæðum. 
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Vankunnátta, líkamleg óþægindi og vöntun á 

stuðningi frá heilbrigðisstarfsfólki voru helstu 

ástæðurnar fyrir því að stúlkurnar hættu með 

barn sitt á brjósti. 

Condon, L., 

Rhodes, C., 

Tapp, A., 

Warren, S. og 

Withall, J.  

(England) 

“But is it a 

normal thing?” 

Teenage 

mothers´ 

experiences of 

breastfeeding 

promotion and 

support. 

2012 -Eigindleg 

rannsókn. 

-Hálfstöðluð 

viðtöl ( 17 

þátttakendur) 

-Rýnihópar 

(12 

þátttakendur) 

Alls voru 

þátttakendur 29 

talsins, 23 

ungingsmæður 

og sex 

þungaðar 

unglingsstúlkur.  

Skoða upplifun 

unglingsmæðra á 

brjóstagjafakynningu 

sem þær fengu frá 

heilbrigðisstarfsfólki auk 

þess að skoða upplifun 

þeirra á stuðningi frá 

heilbrigðisstarfsfólki. 

Heilbrigðisstarfsfólk telur það óumdeilanlegt að 

brjóstagjöf sé besta næring sem ungbarn getur 

fengið. Ákvörðunin um fæðugjöf barns getur 

hisnvegar reynst unglingum erfið þar sem gildi 

þeirra eru ekki alltaf þau sömu og 

heilbrigðisstarfsfólks og hefur það áhrif á 

ákvörðun þeirra. 

Connor, S., 

Giles, M., 

Mallet, J. og 

McClenahan, 

C.  

(Norður Írland)  

 

Attitudes to 

breastfeeding 

among 

adolescents. 

2010 -Megindleg 

rannsókn. 

Tvöþúsund 

tuttugu og einn 

unglingur á 

aldrinum 13-14 

ára. 

Skoða hvað hvetur 

unglingsmæður til að 

hefja brjóstagjöf, hvað 

sé hægt að gera til að 

auka brjóstagjafatíðni 

meðal þessa aldurshóps 

og hvort að barnvæn 

sjúkrahús (Theory of 

planned behavior) 

myndu gera gagn. 

Rannsóknin sýndi að barnvæn sjúkrahús 

(Theory of planned behavior) er gagnleg leið til 

að breyta viðhorfi unglinsmæðra til 

brjóstagjafar. 
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Dias, F. A., 

Gomes-

Sponholz, F. 

A., Monteiro, 

J. C. S., 

Nakano, A. M. 

S., Reis, M. C. 

G. og 

Stefanello, J.  

(Brasilía).  

Breast feeding 

among Brazilian 

adolescents: 

Practice and 

needs. 

2013 -Megindleg 

og eigindleg 

rannsókn. 

 

 

 

 

 

 

 

Í megindlegu 

rannsókninni 

voru 

þátttakendur 

tvöhundruð 

tuttugu og níu 

unglingsmæður 

á aldrinum 13-

19 ára en í 

eigindlegu var 

tekið viðtöl við 

tíu 

dsunglingsmæð

ur sem áttu börn 

yngri en eins 

árs. 

Lýsa brjóstagjöf 

Brasilískra 

unglingsmæðra og 

skilgreina þarfir þeirra 

varðandi brjóstagjöf. 

 

 

 

 

 

 

 

Flestir þátttakendur voru í góðum aðstæðum til 

þess að geta gefið brjóst þ.e.a.s. voru ekki í 

vinnu, áttu ekki fleiri börn og barn var lagt á 

brjóst á fyrsta klukkutímanum eftir fæðinguna. 

Þrátt fyrir þetta voru fæstir þátttakendur sem 

voru með barn sitt á brjósti jafn lengi og 

alþjóðaheilbrigðismálastofnunin ráðleggur. Um 

84% þátttakenda sem áttu börn yngri en 180 

daga voru með börn sín á brjósti en einungis 

19% þeirra voru með barnið eingöngu á brjósti. 

Viss þemu komu upp í eigindlegu rannsókninni 

en þau voru: Umhyggjusemi gagnvart barninu, 

stuðningur frá heilbrigðisstarfsfólki og fjölskyldu 

og brjóstagjafavandamál. 

Divney, A., 

Gabzdyl, E., 

Gordon, D., 

Kershaw, T., 

Magriples, U. 

og Sipsma, H. 

L.  

(Connecticut, 

Breastfeeding 

behavior among 

adolescents: 

Initiation, 

duration, and 

exclusivity. 

 

2013 -Megindleg 

rannsókn. 

 

Tvöhundruð 

tuttugu og fimm 

unglingsstúlkur 

og makar þeirra. 

Fyrst var rætt 

við þær á 

meðgöngunni 

og svo sex 

mánuðum eftir 

Skoða 

brjóstagjafahegðun 

unglingsmæðra og 

breytinguna sem fylgir 

því að verða foreldri. 

71% þátttakenda hófu brjóstagjöf en þær sem 

áttu erfiða fæðingu, ætluðu sér að hafa barn sitt 

á brjósti og þær sem voru með lítinn 

félagslegan stuðning voru líklegri til að hefja 

brjóstagjöf. Af þeim stúlkum sem gáfu brjóst þá 

höfðu 84% hætt með barnið á brjósti við sex 

mánaða aldur en meðallengd brjóstagjafar voru 

fimm vikur. Þeir þátttakendur sem voru með 

barn sitt eingöngu á brjósti voru almennt með 
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Bandaríkin)  fæðingu 

barnsins. 

barn sitt lengur á brjósti en þær sem gáfu barni 

sínu aðra fæðu með brjóstagjöfinni. Styttri 

brjóstagjöf var hjá stúlkum sem höfðu upplifað 

ofbeldi af hálfu maka. Þær konur sem höfðu átt 

í vandræðum með brjóstagjöfina eða voru í 

ofþyngd voru ólíklegri til að hafa barn sitt 

eingöngu á brjósti. 

Dyson, L., 

Green, J. M., 

McMillan, B., 

Renfrew, M. J. 

og Woolridge, 

M.  

(England).  

Factors 

influencing the 

infant feeding 

decision for 

socio-

economically 

deprived 

pregnant 

teenagers: The 

moral 

dimension. 

2010 -Megindleg 

og eigindleg 

rannsókn. 

-Spurninga-

listar. 

-Rýnihópar. 

Í megindlegu 

tóku þátt 71 

stúlka af hvítum 

og asískum 

uppruna. Í 

eigindlegu tóku 

þátt 17 

þungaðar 

unglingsstúlkur 

af hvítum 

uppruna. 

Rannsaka hvaða 

sálfélagslegu þættir hafa 

áhrif á unglingsmæður 

sem eiga von á sínu 

fyrsta barni og lifa í 

þéttbýli við bágar 

aðstæður. 

 

 

Sú breyta sem hafði mest áhrif á brjóstagjöf 

stúlkna var siðferðisleg gildi í samfélagi þeirra. 

Unglingsmæðrunum fannst brjóstagjöf vera 

vandræðaleg og olli það því að flestar voru ekki 

með barn sitt á brjósti.  

Úr rýnihópnum komu fram þrjú aðal þemu en 

þau voru: Siðferðisleg gildi, sjálfsálit og 

kynferðisleg tákn brjóstanna en í gegnum öll 

þemun var mikið fjallað um brjóstagjöf á 

almannafæri. 
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Grassley, J. S.  

 

Adolescent 

mothers´ 

breastfeeding 

social support 

needs. 

2010 -Fræðilegt 

yfirlit. 

Átján  

rannsóknir voru 

valdar í yfirlitið. 

Tilgangur fræðilegu 

samantektarinnar var að 

lýsa þeim stuðningi sem 

unglingsmæður þurfa á 

að halda frá 

hjúkrunarfræðingum til 

þess að hefja 

brjóstagjöf. 

Hjúkrunarfræðingar geta með stuðningi sínum 

aðstoðað unglingsmæður við að hefja 

brjóstagjöf. Unglingsmæður þurfa á margskonar 

stuðningi að halda en má þar nefna efnislegan 

stuðning, fræðslu, tilfinningalegan og 

félagslegan stuðning.  

Hildur 

Sigurðardóttir 

og Sóley S. 

Bender. 

(Ísland) 

Ungar mæður. 

Skynjaður 

stuðningur í 

barneignar-

ferlinu. 

2011 -Eigindleg 

rannsókn. 

-Viðtöl. 

Sex stúlkur á 

aldrinum 14-17 

ára. 

 

Tilgangur 

rannsóknarinnar var að 

skoða upplifun og 

skynjun unglingsmæðra 

af þeim stuðningi sem 

þær fá í 

barneignarferlinu. 

Flestar unglingsmæðranna í rannsókninni 

upplifðu stuðningsleysi frá kunningjum sínum, 

fagaðilum og samfélaginu í heild en 

stuðningsleysið kom aðalega fram sem 

neikvætt viðmót. Hjálplegan stuðning fengu 

stúlkurnar frá mæðrum sínum en einnig frá 

barnsfeðrum, tengdamæðrum og frá öðrum 

ungum mæðrum inn á heimasíðunni 

draumaborn.is. 

Jackson, W., 

Moseley, J. og 

Walsh, A.  

(Kanada) 

The effects of 

an infant-

feeding 

classroom 

activity on the 

breast-feeding 

2008 -Megindleg 

rannsókn. 

Þátttakendur 

voru 80 stúlkur 

og 41 drengur 

(alls 121 

einstaklingar) á 

aldrinum 15-19 

Tilgangur 

rannsóknarinnar var að 

fjalla um fæðugjöf 

ungbarna í skólum og 

sjá hvaða áhrif það hefði 

á þekkingu og áætlanir 

Þeir nemendur sem voru í rannsóknarhóp og 

fengu íhlutun, sem var 60 mínútna 

kennslustund um fæðugjöf ungbarna voru með 

betri þekkingu á brjóstagjöf en 

samanburðarhópurinn. Auk þess var 

rannsóknarhópurinn líklegri til að hafa barn sitt 
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knowledge 

and intentions 

of 

adolescents. 

ára. unglinga varðandi 

brjóstagjöf. 

á brjósti í framtíðinni.  

Samandari, 

G., Tucker, C. 

M. og Wilson, 

E. K.  

(Norður- 

Karólína, 

Bandaríkin) 

Infant feeding 

experiences 

among teen 

mothers in 

North 

Carolina: 

Findings from 

a mixed-

methods 

study. 

2011 -Megindleg 

og eigindleg 

.rannsókn 

-Hálfstöðluð 

djúpviðtöl. 

Í megindlegu 

rannsókninni 

voru 

þátttakendur 

389 

unglinsmæður á 

aldrinum 13-17 

ára. Í eigindlegu 

rannsókninni 

voru tekin viðtöl 

við  22 

unglingsmæður 

yngri en 18 ára. 

Tilgangur 

rannsóknarinnar var að 

skoða brjóstagjafaiðkun 

og hindranir varðandi 

brjóstagjöf á meðal 

unglingsmæðra auk 

þess að skoða þá 

leiðbeinslu sem þörf er á 

fyrir þennan hóp. 

Í megindlegu rannsókninni lögðu 52% 

unglingsmæðra barn sitt á brjóst en meira en 

helmingur þeirra voru með barnið á brjósti í 

minna en mánuð. Stúlkur af latneskum uppruna 

voru mun líklegri til að hafa barn sitt á brjósti 

auk þess sem brjóstagjöfin hjá þeim varði 

lengur en hjá stúlkum sem voru af svörtum eða 

hvítum uppruna. 

Það sem hafði áhrif á það að brjóstgjöf 

stöðvaðist var meðal annars að stúlkunum 

líkaði ekki við að gefa brjóst, sársauki í 

geirvörtum, endurritun í skóla og ónóg 

mjólkurframleiðsla. 

Í eigindlegu rannsókninni var skoðað nánar 

viðhorf mæðranna auk þess að skoða hvernig 

stuðningur hentar þessum hópi. 

 

 

 

 


