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Ágrip 

Heilbrigðisstarfsfólk spilar stóran þátt í aðkomu brjóstagjafar hjá móður og þá sérstaklega 

hjúkrunarfræðingar og ljósmæður, hvort sem móðir er fumbyrja eða fjölbyrja.  

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að skoða brjóstagjöf með sérstöku tilliti til 

brjóstabólgu með eða án sýkingar og hvort hægt væri að fyrirbyggja tilfelli af brjóstabólgu svo móðir 

geti verið með barn á brjósti í sem lengstan tíma. Við gagnaöflun var notast við gagnagrunna á borð 

við Pubmed, Cinahl og EbscoHost.  

 Brjóstagjöf er talin vera besta og næringaríkasta fæðan fyrir nýburann sem hefur marga kosti í 

för með sér bæði fyrir móðir og barn. Til að stuðla að farsælli brjóstagjöf þurfa mæður mikinn stuðning 

frá heilbrigðisstarfsfólki, maka og fjölskyldu, fræðslu, aðstoð, hvatningu og jákvætt viðhorf foreldra 

skiptir einnig máli. Brjóstagjöf er vinna sem ekki er  sjálfgefin heldur þurfa mæður að leggja hart að sér 

ef þær ætla að láta hana ganga. Brjóstabólga getur komið í kjölfar lélegra tæminga brjósta og margra 

annarra þátta sem eru skoðaðir betur í þessari fræðilegu samantekt. Markmiðið er að foreldar fái sem 

bestu fræðsluna um brjóstagjöf til að koma í veg fyrir þetta tiltekna vandamál. Niðurstöður sýndu að 

skortur er á samræmdri fræðslu af hendi heilbrigðisstarsfólks og oft er mismunandi hvaða þekkingu 

hver og einn fagaðili byggir á. Fræðsla til foreldra um brjóstagjöf er því oft ósamræmd og misgóð eftir 

því. Algengt er að mæður viti ekki hvaða kosti brjóstagjöfin hefur í för með sér og gefast fljótt upp ef 

einhver vandamál koma upp. Viðhorf heilbrigðisstarfsfólks skipti mæður miklu máli og endurspeglaðist 

brjóstagjöfin af því ef viðhorf er jákvætt voru meiri líkur á að brjóstagjöf gengur vel og svo á hinn 

veginn ef það er neikvætt. 

 

Lykilorð : Brjóstagjöf, brjóstabólga, afleiðingar, orsakir, algengi, heilbrigðisstarfsfólk 
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Abstract 
 

Healthcare providers play a big role in the breastfeeding process especially nurses and midwifes, 

whether the woman is having her first child or not.  

The purpose of this dissertation was to look further in to the breastfeeding process with emphasis 

on mastitis with or without infection and whether it is possible to prevent any cases of mastitis to make 

the breastfeeding process more successful. The data was gathered by the use of Pubmed, Cinahl and 

EbscoHost. 

 Breastmilk is considered to be the best choice of food and nutrition for newborn babies, it has 

a lot of benefits for both mother and child. To have the most successful breastfeeding experience the 

mothers need a lot of support from healthcare providers, spouse and family, education, help, 

motivation and positive perspective does matters. Breastfeeding is hard work and does not come 

easily but the mothers need to make an effort to make it go as well as possible. Mastitis can be a 

complication because of many reasons such as the breast not being emptyed after the baby is fed and 

many other causes that are discussed in this dissertation. The goal was to ensure that parents get 

more education about breastfeeding to avoid these complications. The results showed that healthcare 

providers lacked knowledge and experience in communicating knowledge about breastfeeding to 

parents and the education was not good enough. It was common that mothers did not get information 

about the benefits of breastfeeding and easily gave up breastfeeding if there were any complications. 

Healtcare providers perspective had much influence on the mothers and it reflected on the 

breastfeeding process. If the perspective was positive then the breastfeeding process went well and if 

it was negative they were more likely to give breastfeeding up. 

 

Keywords : Breastfeeding, mastitis, consequence, cause, prevalence, healthcare providers 
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Þakkir 

Við viljum þakka leiðbeinanda okkar Ólöfu Ástu Ólafsdóttir fyrir í fyrsta lagi að samþykkja það að 

leiðbeina okkur í þessu verkefni. Hún veitti okkur uppbyggilega gagnrýni og stuðning við gerð þessarar 

ritgerðar. 

Ívar Pétri Guðnasyni þökkum við fyrir yfirlestur ritgerðar og athugasemdir. 

 Ég, Thelma Lind vill þakka maka mínum Frey Heiðarssyni fyrir allan þann stuðning sem hann 

hefur veitt mér í gegnum árin fjögur í hjúkrun, hann hefur stutt þétt við bakið á mér og hvatt mig áfram 

sem og fjölskyldan mín.  

 Ég, Oddný Silja vil að auki þakka maka mínum honum Atla Viðari þolinmæði og ýmis góð ráð 

við gerð þessarar ritgerðar og ómældan stuðning í gegnum námið allt. Benjamín Daði okkar fær einnig 

þakkir fyrir óafvitandi ómælda þolinmæði fyrir fjarveru móður sinnar og hlakkar hann til að henni verði 

loks skilað. Að lokum viljum við þakka hvor annarri því betri samvinnu á þessari ritgerð hefði ekki geta 

hugsast. Samstarfið síðustu 4 ár og í gegnum þessa ritgerð er búin að vera dásamleg og búum við að 

því alla tíð.  
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1 Inngangur  
Brjóstagjöf ætti að vera almannahagur, í stað þess að snúa að lífstíl móður.  

Alþjóðlega heilbrigðisstofnunin (WHO) mælir með brjóstagjöf eingöngu fyrir börn að 6 mánaða aldri 

og áfram samhliða annarri fæðu til tveggja ára aldurs eða lengur (World Health Organization, 2000). 

Embætti landlæknis á Íslandi notast einnig við þessar leiðbeiningar og ráðleggur slíkt hið sama enda 

er ávinningur þessa talinn ótvíræður. Brjóstamjólk er í dag talin besti valkostur á næringu fyrir 

ungabörn (American Academy of Pediatrics, 2012). Brjóstagjöfin styrkir tengslamyndun móður og 

barns, dregur úr líkum á ungbarnadauða, minnkar líkur á hinum ýmsu sjúkdómum til dæmis astma og 

ofnæmissjúkdóma, dregur úr líkum á offitu síðar á ævinni, er hentug og þægileg ásamt því að vera 

ódýrasti kostur fjölskyldunnar. Hún hefur einnig jákvæð áhrif á móður barns með ýmsum hætti svo 

sem að minnka blæðingarhættu eftir barnsburð þar sem legið dregst hraðar saman eftir fæðingu, 

dregur úr líkum á andlegri vanlíðan eftir fæðingu og margt fleira (Leiðbeiningar um ung- og 

smábarnavernd). Þar sem mikils samræmis gætir í rannsóknum sem snúa að gæðum brjóstamjólkur 

og ávinnings brjóstagjafar (Bartick & Reinhold, 2010; Creedy o.fl., 2003) munu höfundar því gefa sér 

það að brjóstamjólk sé besta völ á næringu fyrir barn í þessari eftirfarandi fræðilegu samantekt og því 

fjalla um hana út frá þeim forsendum. Ýmsar hindranir geta stytt brjóstagjöfina eða komið í veg fyrir 

hana (Kent o.fl., 2015)  og munum við fjalla um þær en þó að stærstum hluta um stíflur í 

mjólkurgöngum og mastitis eða brjóstabólgu með eða án sýkinga sem eru sársaukafullir fylgikvillar 

sem kalla á viðbrögð frá heilbrigðisstarfsfólki (Leiðbeiningar um ung- og smábarnavernd). Við munum 

fjalla um orsakir, afleiðingar og meðferðir þessara vandamála. 

Höfundar þessa fræðilegu samantektar höfðu báðar rekist á raunveruleg dæmi um brjóstabólgu hjá 

nokkrum konum í kringum sig ásamt því að önnur undirrituð upplifði sjálf slíkt ástand. Vakti það upp 

vangaveltur beggja um það hvort tíðni sýkinga í brjóstum hjá mjólkandi mæðrum hafi aukist frá því 

sem áður var þegar mæður lágu inni í 5-7 daga á sængurlegu fram til þess fyrirkomulags sem nú er í 

gildi, það er að mæður fara heim svo fljótt sem auðið er og fá ljósmóður sem sinnir þeim í 

heimaþjónustu, eða hvort lítil breyting sé þar á. Samkvæmt rannsókn sem gerð var hér á landi um 

viðhorf mæðra til umönnunar í sængurlegu á stofnun og heima var gert grein fyrir mikilvægi þess að 

fræðslan sem veitt er sé einstaklingsmiðuð og gagnreynd ásamt því að komið sé í veg fyrir misvísandi 

upplýsingar en þó nokkrar mæður sem tóku þátt í þessari rannsókn eða um 44% upplifðu misvísandi 

skilaboð og skort á fræðslu og stuðningi við brjóstagjöfina ásamt óþolinmæði sem sýnd var í ráðgjöf 

við brjóstagjöfina (Hildur Sigurðardóttir, 2014). 

Tilgangur höfunda er að skoða nánar tíðni sýkinga í brjóstum, orsakir og afleiðingar sýkinganna, 

hvaða forvörnum er hægt að beita og hvort þeim sé beitt í nógu miklum mæli? Hverjir eru verkferlar 

ljósmæðra sem leiðbeina mæðrum í heimaþjónustu með börn sín á brjósti? Hvort og þá hversu vel 

verkferlar sem ljósmæður fara eftir eru samræmdir? Hvort fræðslan sem mæður fá sé nógu mikil eða 

hvort henni sé ábótavant?  Að lokum munum við leitast við að svara því hvort hægt sé að bæta 

þjónustuna enn frekar og minnka hlutfall þeirra sem fá sýkingu með aukinni fræðslu. 
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Rannsóknarspurningar  

Með hvaða hætti væri hægt að efla fræðslu til fyrirbyggingar brjóstabólgu? 

Er vitneskja um mikilvægi brjóstagjafar ábótavant ? 

Er heilbrigðisstarfsfólk samstíga í að miðla upplýsingum um brjóstagjöf og erfiðleikum sem geta  

komið upp? 
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2 Aðferðir 
Við gagnaöflun var notast við rafrænu gagnagrunna líkt og Pubmed, Cinahl, Ebsco Host og Scopus.  

Einnig voru heimildir fundnar í gegnum rannsóknir og greinar. Leitað var eftir heimildum í 

gagnagrunnum tímarita líkt og The Journal of Human Lactation, International Breastfeeding Journal, 

Journal of Advanced Nursing, Breastfeeding Medicine, Birth, Journal of Nurse-Midwifery, Journal of 

Pediatrics and Child Health og mörg fleiri. Við val heimildar var notast við ritrýndar rannsóknir og 

greinar, en einnig var notast við heimildir úr heimildarskrám greina og rannsókna. Leitað var í 

gagnagrunni Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna (UNICEF) og gagnagrunni Alþjóðaheilbrigðis 

stofnunarinnar (WHO) eftir opinberum leiðbeiningum um brjóstagjöf. Einnig var stuðst við leiðbeiningar 

frá Embætti landlæknis um brjóstagjöf og mikilvægi hennar. 

  Bæði rannsóknir og greinar eru á víðu aldursbili allt frá 1990-2016. Það var þó stuðst við 

nokkrar eldri heimildir og er elsta greinin frá 1989, það var gagngert til að fá betri yfirsýn yfir efnið. 

Helstu leitarorðin sem voru slegin inn voru brjóstagjöf (e. breastfeeding), brjóstasýking (e. mastitis), 

viðhorf heilbrigðisstarfsfólks (e. attitude of healthcare providers), samfelld þjónusta (e. continued care) 

og upplifun mæðra (e. mothers experience). Notast var við að setja inn tvö leitarorð í gagnagrunna til 

að fá fram nákvæmari niðurstöður.  

 Höfundar gerðu óformlega könnun á samfélagssmiðli í hópi sem samanstendur af mæðrum. 

Spurt var tveggja spurning með tveimur valmöguleikum hvor. Alls svöruðu 1079 mæðra annarri 

spurningunni og 462 hinni. Spurningarnar voru eftirfarandi :  

1. Hefur þú fengið sýkingu í brjóstin með barn á brjósti? 

2. Fékkst þú næga fræðslu um stíflur og sýkingar frá heilbrigðisstarfsfólki?  
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3 Fræðileg Samantekt 

3.1 Brjóstagjöf 
Brjóstagjöf og brjóstamjólk er náttúruleg aðferð mæðra til að gefa börnum sínum að borða, og væri 

æskilegast að öll börn myndu fá þessa fæðu af náttúrunnar hendi (Breastfeeding, 2012).  

Brjóstagjöf ein og sér er talin vera æskilegasta fæða barna strax eftir fæðingu og alveg upp að 6 

mánaða aldri. WHO og UNICEF vilja meina að hún sé ekki bara æskileg fyrstu 6 mánuðina heldur sé 

ráðlagt að halda brjóstajgöf inni með öðrum fæðutegundum upp til 2 ára aldurs (WHO og UNICEF, 

1989). Samkvæmt handbók Embættis landlæknis er mikilvægt að leggja barn á brjóst innan tveggja 

klukkustunda eftir fæðingu, það hefur mikil áhrif á hvernig brjóstagjöfin mun þróast í framtíðinni. Öll 

ábót er talin geta haft slæmar afleiðingar líkt og að hindra árangursríka brjóstagjöf, hvort sem það er 

sykurvatn, þurrmjólk, ungbarnablanda (Embætti landlæknis, 2012). Árangursík brjóstagjöf felur í sér 

marga þætti sem spila saman líkt og að leggja barn eins fljótt og auðið er á brjóst móður eftir fæðingu, 

að fjölskylda taki brjóstagjöf með opnu hugarfari og séu með einhverja þekkingu að baki, einnig má 

nefna að sjálfstraust móður skiptir heilmiklu máli (Brenner & Buescher, 2011). Brjóstagjöf er ekki 

einungis ávinningur fyrir barnið heldur einnig móður. Brjóstagjöf minnkar líkur á offitu, sykursýki og 

legháls og brjóstakrabbameini hjá móður (Eidelman, 2012). Einnig hjálpar brjóstagjöf við ýmsa þætti 

sem snúa að líkamlegri heilsu móður líkt og að leg dregst betur og fyrr saman en ella (Winkvist o.fl., 

2015). Það er mikill ávinningur barns að fá brjóstamjólk eina og sér og er hún meðal annars vörn gegn 

sýkingum, minnkar tíðni ungbarnadauða, offitu, ofnæmis og öndunarfærasýkingar (Brown, 2014). Að 

hafa barn á brjósti er einnig mjög hagkvæmt fyrir fjölskyldur og eru margir kostir sem fylgja brjóstagjöf 

almennt. Margar rannsóknir sýna fram á að mæður þarfnist mikils stuðnings og hvatningu frá 

heilbrigðisstarfsfólki svo að brjóstagjöf verði farsæl (McFadden & Toole, 2006). Það sem hefur verið 

sýnt fram á einnig er að aldur, fyrirfram ákveðnar væntingar, félagsleg staða og sjálfstraust móður 

hefur áhrif á það hvernig viðhorf til brjóstagjafar er (Di Manno, Macdonald, & Knight, 2015). Þeir þættir 

sem eru skoðaðir með tilliti til hversu lengi móðir hefur barn sitt á brjósti eru bæði líkamlegir og 

sálfélagslegir. Það sem getur haft neikvæð áhrif á lengd brjóstagjafatímabils eru meðal annars þreyta 

móður, sárar geirvörtur, erfiðleikar við að leggja barn á brjóst og ónóg mjólkurframleiðsla (Brown, 

2014). Ekki má gleyma hvað stuðningur hefur mikil áhrif frá fjölskyldu, heilbrigðisstarfsfólki og hvatning 

maka skiptir móður miklu máli í ferli brjóstagjafar (McFadden & Toole, 2006). Þær mæður sem að 

upplifa kvíða, finna fyrir skömm eða eru feimnar í brjóstagjafarferlinu er sá hópur sem er í yfirgnæfandi 

meirihluta að gefa barni sínu ekki brjóst heldur notast við pelagjafir (Brown, 2014). 

3.1.1 Samsetning brjóstamjólkur 
Brjóstamjólk er fullkomin samsetning af næringarefnum sem er sniðin að þörfum hvers barns. 

Brjóstamjólkin er ekki eins hjá öllum mæðrum heldur fer það eftir þörfum barnsins og hvort það sé 

fyrirburi, léttburi eða fullburi skiptir máli í samsetningu mjólkur (Galbally, Lewis, McEgan, Scalzo, & 

Islam, 2013). Til að mynda er móðurmjólkin full af mótefnavökum, peptíðum sem að stuðla að 

heilbrigðum heilafrumum og amínósýrum sem aðstoða við uppbyggingu hársekkja og nagla 

(Petherick, 2010). Brjóstamjólk er með rétt hlutföll fyrir nýbura, hún er lág í fitu og próteinum en mjög 

kolvetnarík (Brenner & Buescher, 2011). Próteinin sem má finna í brjóstamjólkinni eru antimicrobial 
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(örverueyðandi) og er tilgangur þess að stuðla að og byggja upp heilbrigða magaflóru barns. Einn 

helsti munur á brjóstamjólk og þurrmjólk er að móðurmjólkin er auðmeltanlegri fyrir nýburann og 

inniheldur mun minna prótein en þurrmjólkin (Galbally o.fl., 2013).  

 Þegar barn er á brjósti fær það ónæmi frá móður í gegnum brjóstamjólk sem er fyrsta vörn 

þeirra við sýkingum (Brenner & Buescher, 2011). Eyrnabólgur eru oft tíðar sýkingar sem að ungabörn 

fá og er talið að ef börn fá einhverja brjóstagjöf minnki það líkur á miðeyrnabólgum um 23% miðað við 

þau börn sem að fá pelagjafir (Breastfeeding, 2012). Fyrirburar er sá hópur barna sem fæðast fyrir 37 

viku á meðgöngu. Þau eru oft lítil og létt, fyrir þau skiptir gríðarlega miklu máli að fá brjóstamjólk og er 

talið að ef móðir getur ekki fram fleitt barni sínu brjóstamjólk ætti að gefa þeim brjóstamjólk úr banka í 

stað ungbarnablöndu (Breastfeeding, 2012).  

3.1.2 Kostir brjóstagjafar 
Brjóstagjöf er eins og áður sagði náttúruleg leið mæðra til að gefa börnum sínum fæðu. 

Brjóstamjólkin er ekki alltaf eins, hún er breytileg eftir fjölda gjafa, eftir hvaða tíma dags er verið að 

gefa brjóst, semsagt hún er ekki eins á morgnana og kvöldin og í lokin fer það einnig eftir á hvaða stigi 

brjóstagjöfin er, hvort barnið sé að fá formjólk eða eftirmjólk (Lowdermilk o.fl, 2012). Móðurmjólk er oft 

skipt upp í formjólk og eftirmjólk. Formjólk er mjólkin sem kemur fyrst um sinn eftir að brjóstagjöf hefst, 

hún er þynnri en eftirmjólkin og inniheldur prótein, vatnsleysanleg vítamín og kolvetni. Eftirmjólkin er 

aftur á móti mun feitari og oft kölluð rjóminn, hún er mjög kolvetnarík og er það ástæðan fyrir 

þyngdaraukningu barna (Lowdermilk o.fl, 2012). Þegar barn er nýfætt er það mjög óvarið gagnvart 

hinum ýmsu sýkingum, og treystir á að fá ónæmi frá móður í gegnum móðurmjólkina. Ónæmið sem 

barn fær í gegnum brjóstamjólkina heitir IgA, með því að vera með barn á brjósti er það að fá vörn 

áður en það fer að mynda sína eigin mótefnavaka gegn sýklum og sýkingum (Brenner & Buescher, 

2011). Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að brjóstamjólkin hefur gríðarlega mikil áhrif á barnið til 

að koma í veg fyrir hinar ýmsu sýkingar, til að mynda eyrnabólgusýkingar, öndunarfærasýkingar, offitu, 

sykursýki, astma og skyndilegs ungbarnadauða (Breastfeeding, 2012; Li, Fein, & Grummer-Strawn, 

2010). Rannsókn sem var gerð í Rússlandi sýndi fram á að vitræn geta barn og greindavísitala 

tengdist einnig brjóstamjólk. Þar voru sterk tengsl milli þess að börn sem voru einungis á brjóstamjólk 

fyrstu 6 mánuðina voru með aukna vitræna getu og hærri greindavísitölu en þau börn sem fengu 

pelagjafir (Kramer o.fl., 2008). Eins og sjá má er notagildi brjóstamjólkur meira en bara fæða fyrir 

barnið. Börn sem eru á brjósti þurfa að hafa fyrir því að fá að drekka, þau þurfa að sjúga og fara að 

þekkja hvenær þau eru svöng eða södd og gefa foreldrum ákveðin merki sem segja til um það. Talað 

er um að þau börn sem fá pelagjafir þekki ekki jafn vel tilfinninguna hvort þau séu södd eða svöng og 

því sé þeim mun oftar gefið of lítið eða of mikið að drekka en þau sem fá brjóstamjólk (Li o.fl., 2010). 

Li, Fein og félagar vilja meina að tenging sé á milli þess hvort barn fái brjóst eða pela og offitu á 

fullorðinsárum. Stóri munurinn er sá að þau börn sem fá móðurmjólkina stjórna inntöku betur en þau 

sem fá pelagjöf.  
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3.1.3 Algengi brjóstagjafar 
Það sem hefur komið fram hér fyrir ofan á allt sameiginlegt að snúast um að brjóstamjólk sé besta 

fæða sem móðir getur gefið barni sínu. Íslenskar rannsóknir hafa sýnt fram á að tíðni þeirra barna sem 

að fá einungis brjóstamjólk er há. Um eins mánaðar aldur er talið að 97% barna sé að fá brjóstamjólk 

eina og sér og svo minnki það eftir því sem mánuðirnir líða. Við fjögurra mánaða aldur er talið að 83% 

barna séu einungis á brjóstamjólk (Rakel B Jónsdóttir og Arna Skúladóttir, 2010). Það er margt sem 

hefur áhrif á hvort mæður séu með barn eingöngu á brjósti, sem að þýðir að barn fær ekki neinn 

annan mat eða drykk nema brjóstamjólk. Rannsókn sem gerð var í Eþíópíu sýndi fram á algengi 

„exclusive breastfeeding" þar sem barn fær einungis brjóstamjólk. Þar kom fram að algengi er 

nægilega hátt, í Eþíópíu er talið að 50% mæðra séu með barn einungis á brjóstamjólk. Lægsta tíðnin 

var í Asíu og Afríku. Það sem hafði mikil áhrif var hvort móðir var á vinnumarkaði eða ekki, og þeim 

sem voru ekki á vinnumarkaði gekk betur að hafa börn sín á brjóstamjólkinni einni og sér (Tewabe 

o.fl., 2017). Þeir þættir sem að spila einnig inn í hvernig brjóstagjöfin gengur eru t.d. aldur barns, 

stuðningur maka og fjárhagur (Tewabe o.fl., 2017).  

3.1.4 Vandamál við brjóstagjöf 
Brjóstagjöf er alls ekki sjálfgefin og þurfa mæður oft að leggja hart að sér ef þær ætla að láta hana 

ganga. Brjóstagjöfina má líta á sem vinnu, oft eiga konur í erfiðleikum í upphafi brjóstagjafar 

(Sveinbjörg Brynjólfsdóttir, 2009). Það eru ýmis vandamál sem geta komið upp á og verður farið í þá í 

þessum kafla.  

 Eitt form af brjóstabólgu er eðlilegt fyrirbæri en það er stálmi. Stálmi er fyrirbæri sem flestar 

konur upplifa og hann kemur á þriðja til fimmta degi eftir fæðingu sem lýsir sér svo að brjóst verða 

mjög hörð og aum. Eins og áður segir fá konur stálma og er hann yfirleitt án nokkurra alvarlegra 

vandamála, heldur kemur hann eftir ákveðið marga daga eftir fæðingu og varir yfirleitt í sólarhring. En 

það er þó einhver hluti mæðra þar sem stálminn verður til vandræða og er getur það orðið til þess að 

þær ákveða að hafa barn ekki lengur á brjósti vegna verkja og óþæginda (Alekseev, Vladimir, & 

Nadezhda, 2015). 

 Þau vandamál sem að geta komið upp eru ólík en eiga það sameiginlegt að geta verið 

undanfari brjóstabólgu ef ekki er gert neitt í því.  

 Yfirfullir mjólkurkirtlar lýsir sér þannig að móðir framleiðir mjög mikla mjólk, svo getur það verið 

þveröfugt eða að móðir framleiðir ekki næga mjólk. Lítið hefur verið rannsakað um mæður sem 

framleiða mikla mjólk og mun meira er um rannsóknir sem sýna fram á mæður sem ná ekki næginlegri 

mjólkurmyndun. Þau atriði sem geta gefið til kynna að móðir framleiði of mikla mjólk er að barn þyngist 

mjög mikið á fyrstu þremur mánuðunum (Trimeloni & Spencer, 2016). Mæður sem að eru með 

offramleiðslu mjólkur upplifa ekki að brjóstin verði mjúk eftir gjöf barns, þau eru enn yfirfull og hörð 

(Trimeloni & Spencer, 2016). Margar mæður öfunda þær sem eru með svona mikla mjólkurframleiðsu 

en átta sig ekki á að það er mjög erfitt fyrir mæðurnar, þær upplifa mikinn einmanaleika og pirring, það 

lekur sífellt úr brjóstum svo þeim finnst erfitt að vera á meðal fólks, og upplifa ekki stuðning frá 

fjölskyldu, vinum né heilbrigðisstarfsfólki því það er svo aðdáunarvert að vera með svo mikla mjólk, 

sem er mikill miskilningur (Mangesi & Dowswell, 2010). Þær mæður sem eru með yfirfulla mjólkurkirtla 
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þurfa ekki minni stuðning en þær sem ná ekki upp nægilegri mjólk. Þessar mæður eiga það til að 

gefast upp á brjóstagjöfinni vegna erfiðleika við að tæma brjóst sín og getur það leitt til að 

mjólkurkirtlarnir yfirfyllast og í verstu tilfellum veldur það brjóstasýkingu eða mastitis sem getur orðið 

krónískt (Mangesi & Dowswell, 2010).  

  Það geta komið upp brjóstabólgusýkingar og er það fylgikvilli sem getur verið mjög þrálátur og 

er hægt að koma í veg fyrir hann. Brjóstabólga getur verið með eða án sýkingar.  Sýking lýsir sér sem 

svo að móðir finnur fyrir miklum einkennum eins og hita, roða, bólgu í annaðhvort öðru brjóstinu eða 

báðum. Brjóstasýking getur komið til af ýmsum ástæðum, líkt og ef mjólkurgangar ná aldrei að tæmast 

þá verða til stíflur í mjólkurgöngunum sem úr verður sýking (Fetherstone, 1998). Það eru fleiri 

áhættuþættir fyrir mastitis og eru þeir meðal annars ef móðir er með lokk í geirvörtu, sár á geirvörtum, 

sveppasýking, léleg næringarinntekt móður, barn tekur brjóst ekki rétt og margt fleira (Spencer, 2008).  

 Sveppasýking getur komið í kjölfar brjóstasýkingar og þá yfirleitt ef þörf var á að notast við 

sýklalyf til að uppræta sýkingu í brjósti eða brjóstum. Sveppasýking kemur oft í kjölfar 

brjóstabólgusýkingar og ef móðir finnur fyrir miklum verk í brjóstum ætti að skoða það með tilliti til 

sveppasýkingar. Hún getur lagst á geirvörtu móður og barnið getur fengið sveppsýkingu í munn 

(Spencer, 2008). Sveppur vex best á myrkum og rökum stöðum og geta því geirvörtur verið tilvalinn 

staður fyrir sveppasýkingu að dafna. Sveppasýkingar geta komið til vegna ýmissa ástæðna og er það 

fyrst og fremst ef móðir er á sýklalyfjum eða sterum, ef móðir er ekki nægilega dugleg að skipta um 

brjóstapúða, er með sykursýki eða ef barn er með sveppasýkingu í munni og smitar móður í gegnum 

sprungna húð á geirvörtu. Þessi einkenni lýsa sér í verkjum í geirvörtum og kláða (Mannel & Dixon, 

2015). Sveppasýkingar geta orðið mjög þrálátar hjá bæði móður og barni, það sem skiptir mestu máli 

er að þau fari bæði á meðferð. Barn fær meðferð um munn sem er mixtúra sem heitir Mycostatin og 

móðir fær krem á geirvörtur (Spencer, 2008). Hreinlæti skiptir öllu máli í fyrirbyggingu sveppasýkingar 

og ætti móðir að huga að handþvotti og hreinsa allt vel áður en það er lagt á geirvörtu líkt og 

brjóstapumpur, mexikóhatta og þess háttar (Mannel & Dixon, 2015). 

 Geirvörtur geta orðið mjög sárar og aumar, ástæður þess geta verið að barn tekur brjóst ekki 

rétt, það hefur ekki nægan sogkraft en það getur einnig skipt máli hvernig anatómía munn barns er, 

hvort það sé stutt tunguhaft og fleira (Amir o.fl., 2013). Í rannsókn sem var gerð í Ástralíu kom fram að 

Candita sveppur sem er partur af húðflóru mannfólks spili stóran þátt í verkjum í brjóstum og 

geirvörtum (Amir o.fl., 2013).  

3.1.5 Hjálpartæki við brjóstagjöf 
Það gengur ekki alltaf áfallalaust að koma brjóstagjöf af stað og eru til ýmis úrræði sem að aðstoða 

við það. Brjóstapumpur eru tilvalinn kostur fyrir mæður sem að þurfa að ná upp meiri mjólk eða þurfa 

að létta á brjóstum vegna of mikillar mjólkur. Til eru rafmagnspumpur, og handvirk pumpa, svo geta 

mæður handmjólkað sig sjálfar. Notkun brjóstapumpu getur verið fínn línudans þar sem hún hjálpar 

við að ná upp mjólk og hjálpar mæðrum sem framleiða mikla mjólk að tæma brjóst sín en þá kemur 

upp nýtt vandamál að þær eru að notast við pumpuna til að tæma mjólkurkirtlana en á móti kemur að 

framleiðslan verður meiri vegna örvunar af pumpunni. Pumpan líkir eftir sogi frá barni og er stillt á 

ákveðinn sogkraft. Rannsókn sem var gerð í Ástralíu skoðaði notkun rafmagnsbrjóstapumpu sem 
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sýndi að það fór eftir hversu víðir brjóstagangarnir eru og hversu mikill sogkraftur var notaður hversu 

mikilli mjólk var hægt að pumpa hverju sinni (Kent o.fl., 2015).  

 Annað hjálpartæki sem hefur mikið notagildi er mexikohattur sem er þunn sílikon hetta sem 

líkir eftir geirvörtu og getur auðveldað börnum sem og mæðrum að ná tökum á geirvörtunni. Helsta 

ástæða þess að mæður grípa til notkunar á mexikóhatti eru flatar geirvörtur, lélegt grip barns á 

geirvörtu, sárar geirvörtur og stálmi (Powers & Tapia, 2004). Í rannsókn sem var gerð á mæðrum sem 

notuðust við mexikóhatt kom í ljós að upplifun þeirra var ekki einungis jákvæð, þar kom meðal annars í 

ljós að þeim fannst þetta ekki henta þegar þær gáfu brjóst á meðal almennings, þær treystu mikið á 

hattinn og urðu háðar að nota hann og hefðu viljað styðjast við hann í styttri tíma en þær gerðu 

(Powers & Tapia, 2004). Gæta þarf fyllsta hreinlætis við umgengni við mexikóhatt því ef óhreinindi eru 

að berast á geirvörturnar getur það leitt til brjóstabólgusýkingar samkvæmt rannsókn sem Cullinane og 

félagar gerðu (Cullinane o.fl., 2015).  
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3.2 Brjóstabólga 
   Brjóstabólga er heiti sem notað er yfir bólgu í brjóstum sem getur komið til vegna 

bakteríusýkingar eða verið án sýkingar (Amir, Forster, Lumley, & McLachlan, 2007; Amir & Ingram, 

2008) og hefur hinar ýmsu orsakir og birtingamyndir allt frá miklum klínískum einkennum niður í lítil 

sem engin en hjá sumum konum verður brjóstabólgan þrálátt vandamál (Betzold, 2007).  Þó svo að 

brjóstabólga geti átt sér stað í brjóstum hjá konum sem ekki hafa barn á brjósti verður einungis fjallað 

um þá bólgu sem getur komið upp hjá mjólkandi mæðrum í þessari fræðilegu úttekt (Heilsugæslan, 

2017; Spencer, 2008). 

Sýking í brjóstum eða brjóstabólga án sýkingar er eitt af mörgum vandamálum sem kunna að koma 

upp í brjóstagjöf en til að mynda hríðfellur tíðni brjóstagjafar í Ástralíu mánuðina eftir fæðingu vegna 

hina ýmsu erfiðleika sem geta komið til hjá mjólkandi mæðrum (Thompson o.fl., 2016). 

Brjóstabólga er eitt algengasta vandamál sem konur með börn á brjósti upplifa og ein helsta 

ástæða þess að mæður hætta með börn sín á brjósti áður en ráðleggingar mæla fyrir um og því rík 

ástæða til að skoða nánar hvers vegna hún myndast og hverjar forvarnir og meðferðir eru 

(Fetherstone, 1998; Mediano, Fernández, Rodríguez, & Marín, 2014). 

Brjóstabólga er yfirleitt komin til af völdum staphylococcus aureus (Jahanfar, Ng, & Teng, 2016) þó 

hún komi í einstaka tilfellum til af völdum gram-neikværa baktería svo sem proteus, klebsiella, 

streptococcus epidermidis og/eða enterococcus. Stundum greinist staphylococcus aureus í brjóstum 

heilbgrigðra kvenna án þess þó að valda skaða en þá er bakterían undir mörkum og krefst þar með 

ekki sýklalyfja (Pustotina. O., A., 2015). 

Rannsókn sem framkvæmd var í Hong Kong sýndi fram á að ein algengasta ástæðan fyrir verkjum 

í brjóstum mjólkandi mæðra voru stíflaðir mjólkurgangar en þeir eru helsti áhættuþáttur fyrir 

brjóstabólgu og ef ekki er gripið til aðgerða um leið og stíflurnar uppgötvast er hætta á því að þær 

verði að brjóstabólgu með sýkingu sem oft leiðir til þess að mæður hætta með börnin sín á brjósti 

(Leung, 2016). 

Þótt þörf sé á frekari rannsóknum um algengi á stífluðum mjólkurgöngum er talið að um það bil 

tveir þriðju kvenna með börn á brjósti upplifi stíflur á einhverjum tímapunkti í brjóstagjöfinni (Campbell, 

2006). 

Til að minnka líkur á því að konur fái brjóstabólgu er mikilvægt að tæma brjóstin eins og hægt er 

ásamt því að kenna rétta tækni við brjóstagjöf og ítreka mikilvægi handþvottar þar sem áhættuþættir 

auk stífla eru notkun mexíkó hatta, of mikil mjólkurframleiðsla (Cullinane o.fl., 2015), sár á geirvörtum 

eftir rangt sog, of stutt gjöf hverju sinni og þar af leiðandi minni tæming úr brjóstum og sýklar sem 

berast frá umhverfi eða barni á geirvörtur móður (Spencer, 2008) en nánar verður fjallað um forvarnir 

og meðferð við brjóstabólgu í köflum hér að neðan. 

3.2.1 Orsakir og áhættuþættir 
Orsakir brjóstabólgu eru oft sömu og orsakir stífla í mjólkurgöngum enda eru stíflur oftar en ekki 

undanfari og áhættuþáttur hennar, ástæðurnar eru fjölbreyttar og margt getur spilað saman. Oft reynist 

erfitt að skilja á milli stálma, offramleiðslu á mjólk, brjóstabólgu og fleiri vandamála í brjóstagjöf þar 
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sem þessi kvillar geta raunverulega verið framlenging af fyrra ástandi (Betzold, 2007) eins og stífla 

sem verður að brjóstabólgu en meingerð þeirra er af yfirleitt af sama forvera sem eru mjólkurstíflur og 

þegar mjólkurgangar stíflast myndast kjöraðstæður fyrir bakteríur og bólgumyndun (Kinlay, O’Connell, 

& Kinlay, 2001). 

Hindrun á mjólkurflæði um mjólkurganga sem veldur á endanum stíflu og aðrir kvillar sem gætu 

gert konu útsettari fyrir veikindum eftir fæðingu til dæmi blóðleysi eru áhættuþættir þess að fá 

brjóstabólgu (Tilson, 1993). Það er þekkt að margt getur leitt til stífla í mjólkurgöngum til að mynda of 

þröngir bolir, yfirfylli brjósta og fleira en ef heilbrigðisstarfsfólk þekkir helstu ástæður þess að stíflur 

myndast gætu þeir minnkað skaðann af völdum þeirra og með öflugum forvörnum jafnvel komið í veg 

fyrir sýkingu (Mediano o.fl., 2014). 

Einn áður ónefndur áhætturþáttur er sá að móðir hefur áður fengið brjóstabólgu (Kinlay o.fl., 2001) 

en þó eru algengustu orsakir brjóstabólgu stíflur í mjólkurgöngum (Leung, 2016) sem ekki er losað um 

og hafa jafnvel ekki valdið einkennum hjá móður auk sára á geirvörtum sem veita bakteríum aðgang 

inn í brjóstvef (Tilson, 1993), offramleiðsla móður á mjólk, tilvist staphylococcus aureus á geirvörtum 

eða í mjólk en sú er algengasta bakterían til að valda brjóstabólgu (Cullinane o.fl., 2015), rangt grip 

barnsins á brjóstinu, of þröngir brjóstarhaldarar, verkir í geirvörtum á meðan brjóstagjöf stendur ásamt 

því að aukin streita móður getur haft áhrif, stálmi, notkun fingurs til að halda við brjóst á meðan gjöf 

stendur en slíkt veldur þrýstingi og á afmörkuðu svæði og þannig skerðingu á mjólkurflæði sem leiðir til 

stífla, notkun mexíkóhatta, blóðleysi og þruska á brjóstum (Fetherstone, 1998). Einnig getur skarð í 

vör hjá barni, notkun brjóstapumpu, stutt tunguhaft hjá barni, það að móðir sleppir úr gjöf eða ef barnið 

er fyrirburi allt verið orsakir (Spencer, 2008). 

Stíflur í mjólkurgöngum geta verið þrálátt vandamál og eru algengar hjá stórum hluta mjólkandi 

mæðra (Campbell, 2006). Stíflur eru eins og hér er nefnt stór áhættuþáttur fyrir mastitis en rannsóknir 

hafa sýnt að frá 10% upp í allt að 33% mjólkandi mæðra upplifi mastitis á einhverjum tímapunkti í 

brjóstagjöfinni (Spencer, 2008; Cullinane o.fl.,2015; CDC, 2016). 

3.2.2 Greining og einkenni 
Brjóstabólga er greind klínískt útfrá einkennum og með skoðun en einkennin eru hiti yfir 38.5, 

hraður púls, hiti, áþreifanlegur hnútur í brjóstinu, bólga, roði og eymsli á afmörkuðum svæðum á öðru 

eða báðum brjóstunum ásamt flensulíkum einkennum og slappleika (Amir, 2014; Ezrati & Gordon, 

1979; Leung, 2016) en það getur oft verið erfitt að greina á milli brjóstabólgu og stífla vegna þess hve 

svipuð einkennin geta verið. Mikilvægt er að skoða brjóst nánar ef einkennin aukast vegna þess að þá 

gæti verið um byrjun á brjóstaígerð að ræða og mikilvægt að grípa strax inn í. Ef grunur leikur á ígerð 

er nauðsynlegt að skoða allt brjóstið með ómtæki þar sem ígerð getur dreift sér í nærliggjandi vefi 

(Amir, Forster, McLachlan, & Lumley, 2004). 

Þegar leitast er við að greina brjóstabólgu þarf heilbrigðiststarfsmaðurinn sem framkvæmir 

skoðunina að meta konuna með tilliti til roða, bólgu, sára á geirvörtum og jafnramt þarf að þreifa brjóst 

í leit að hnúðum undir húð, hita og eymslum (Cusack L & Brennan M, 2011). Þessi einkenni geta verið 

væg í upphafi en breyst hratt og því er mikilvægt að fræða konuna og fylgjast vel með. Flest tilfelli 

brjóstabólgu koma til á milli annarrar og fjórðu viku eftir barnsburð og útskrift en það getur þýtt seinkun 
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á greiningu og meðferð ásamt því að konuna skortir þekkingu til að beita forvörnum sem gætu komið í 

veg fyrir sýkingu (Pustotina,  2015).   

Vegna þess að flest tilfelli brjóstabólgu koma upp eftir útskrift móður heim er mikilvægt að hver sá 

heilbrigðisstarfmaður sem kemur að því að sinna móður eftir barnsburð hafi næga þekkingu til þess að 

fræða konuna um rétt viðbrögð til að koma í veg fyrir brjóstabólgu og þann skaða sem hún getur leitt 

af sér (Abou-Dakn M, Richardt A, Schaefer-Graf U, & Wöckel A, 2010). 

Mikilvægt er að greina ástandið og veita meðferð svo fljótt sem auðið er til að koma í veg fyrir að 

mæður hætti of fljótt með börn á brjósti, endurupptöku á brjóstabólgu, brjóstaígerð og jafnvel 

dauða(Foxman, D’Arcy, Gillespie, Bobo, & Schwartz, 2002). 

3.2.3 Meðferðir 
Markmið allra meðferða við brjóstabólgu ætti að vera að skjót einkennameðferð svo brjóstagjöf geti 

haldið áfram en hún stuðlar að tæmingu brjósta og losun á stíflum sem er mikilvægasta þáttur 

meðferða samhliða öðrum úrræðum (Abou-Dakn M o.fl., 2010). Það má oftar en ekki koma í veg fyrir 

brjóstabólgu og síðar brjóstaígerð svo það má vera ljóst að viðeigandi aðferðir til að gera það eru 

mikilvægar (Michie, Lockie, & Lynn, 2003) en þegar allt þrýtur og mastitis er komin í brjóst eru megin 

meðferðirnar stuðningsráðgjöf, fullnægjandi tæming brjósta, sýklalyfjagjöf og viðeigandi meðferð 

einkenna. Eins og áður sagði er mikilvægasti þáttur þessara atriða tæming brjósta eins hægt er þótt 

þau verði í raun aldrei tóm en án þess að létta á þrýstingi og losa um stíflur í mjólkurgöngum getur 

ástandið versnað og sýklalyf virka ekki sem skyldi en allar alþjóðlegar klínískar leiðbeiningar eru 

byggðar á því að tæma brjóst á áhrifaríkan máta og greiða þannig leið fyrir mjólk úr mjólkurgöngum. 

Með það að leiðarljósi á að ráðleggja mæðrum að gefa barni sínu eins oft og hægt er úr báðum 

brjóstum þar sem að með því víkka æðar í brjóstinu sem eykur blóðflæði ásamt því að mjólkurflæðið 

hjálpar til við að hreinsa bakteríur frá sýktu svæði (Cantlie, 1988; Osterman & Rahm, 2000). Alþjóða 

heilbrigðisstofnunin mælir með því að fyrstu viðbrögð við brjóstabólgu séu gefinn sólarhringur áður en 

gripið er til sýklalyfjagjafar (Pustotina, 2015 ; World Health Organization, 2000) en aukin tæming 

brjósta er forgangs atriði og þar skal byrja (Cullinane o.fl., 2015). Því markmiði er hægt að ná með því 

að fjölga gjöfum barnsins og ættu mæður að vita það að þetta er ekki rétti tíminn til að hætta með barn 

á brjósti heldur er mikilvægt að auka við brjóstagjöfina þegar þetta ástand er í gangi ásamt því að 

fræða móður um það að það er óhætt fyrir barn að drekka úr sýktu brjósti móður og skaðar barn ekki 

heldur þvert á móti er talið að brjóstamjólkin innihaldi mótefnavaka sem nýtist barninu á meðan sýking 

er í brjóstunum (Amir, 2014; Cusack L & Brennan M, 2011; Spencer, 2008), bæta grip barns á brjósti 

ásamt því að nota fleiri brjóstagjafastellingar svo barnið hafi höku í átt að bólgunni. Ef barnið er ekki að 

drekka skilvirkt verður að létta á þrýsting með því að handmjólka eða nota pumpu. Einnig er mikilvægt 

að móðir kunni að nudda stíflu úr brjósti en þegar svæðið er orðið sýkt þarf nuddið að vera létt og í átt 

að geirvörtu.(Australian Breastfeeding Association, 2011) 

Þegar mæður eru að eiga við stíflur mjólkurgöngum og sýkingar í brjóstum hafa rannsóknir sýnt að 

handanudd gefur góða raun og minnka klínísk einkenni til að mynda bólgu og sársauka og stytta 

meðgöngutíma mastitis. Mæður sem nýttu sér nudd til meðferðar við áður upptöldum atriðum nýttu sér 

þá meðferð áfram við framtíðar tilfellum stífla og bólgu hjá sér (Marinelli o.fl., 2016). 
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Sýklalyf eru nauðsynleg ef ekki tekst að ráða niðurlögum á vandanum með aukinni losun mjólkur 

og þá er við hæfi að gefa dicloxacilin eða fluclocacilin en bakterían staphylococcus aureus sem er 

oftast sökudólgurinn er næm fyrir þessum tilteku lyfjum.Fyrir þá sjúklinga sem hafa pensilín ofnæmi 

eru cephalexin eða amoxycilin viðeigandi kostir. Forðast skal tetracycline og ciprofloxacin þar sem það 

er ekki talið óhætt fyrir konur með börn á brjósti að taka þau inn. (Cusack L & Brennan M, 2011). 

3.2.4 Viðbótameðferðir 
Nýta má ýmsar meðferðir samhliða lyfjagjöf til að lina verki og hjálpa móður til að eiga farsæla 

brjóstagjöf í framhaldi af brjóstabólgu. Hér verða taldar upp nokkrar af þeim aðferðum sem nýta má við 

brjóstabólgu, stíflum og stálma. Þó má nefna að umtalsverð vöntun virðist vera á rannsóknum um 

óhefðbundnar meðferðir en aðeins 3 klínískar rannsóknir hafa verið gerðar á undanförnum 5 árum og 

þótt nefndar séu hér meðferðir sem hafa sýnt fram á árangur þarf umtalsvert fleiri rannsóknir til að 

staðfesta það og geta komið fleiri gagnreyndum meðferðum inn í klínískt ferli hjá heilbrigðistarfsfólki 

sem sinni konum með þessi vandamál (Mangesi & Dowswell, 2010) 

Nota má heita bakstra eða sturtu fyrir gjöf til að hjálpa móður að slaka á og koma á skjótu 

mjólkurflæði. Einnig er notkun kældra blaða af kálhaus talin virka verkjastillandi um stund en þó virðast 

kælipakkar hafa sömu áhrif vegna þess að kæling minnkar blóðflæðið í húðinni með samdrætti æða 

og getur þannig minnkað bólgu í brjóstum sem hefur verkjastillandi áhrif. Kálblöð gætu innihaldið efni 

sem fara í gegnum húðina og eiga að minnka bjúgsöfnun og auka mjólkurflæði en þó hafa (Roberts, 

1995) rannsóknir ekki sýnt fram á að blöðin stytti tímabil mastitis þó þau geti veitt tímabundna 

verkjastillingu sem virkar fyrir suma en aðra ekki (Cusack L & Brennan M, 2011) 

Sænsk rannsókn hefur sýnt fram á að nálastungur geta veitt hraðari verkjastillingu ef notuð 

samhliða öðrum meðferðum svosem að leiðrétta grip barns á geirvörtu og leiðbeina móður með að 

nýta sér fleiri brjóstagjafastellingar (Kvist, Louise Hall-Lord, Rydhstroem, & Wilde Larsson, 2007). 

Samkvæmt rannsókn sem var framkvæmd á aðferðum sem konur nota til að hjálpa sér sjálfar var 

oftast mælt með áframhaldandi brjóstagjöf samhliða sýklalyfjagjöf en hún og brjósta nudd til að losa 

um stíflur voru þær aðferðir sem helst voru nýttar og þóttu gagnast einkar vel af mæðrum sem tóku 

þátt (J. R. Kinlay, O’Connell, & Kinlay, 1998). Mikilvægt er að fræða konur um hve lengi þær megi 

búast við því að upplifa einkenni eftir að sýklalyfjagjöf er hafin og fræða þær um aðferðir sem nýta má 

samhliða henni, enda geti ýmsar aðferðir minnkað einkenni fyrr en ella. Þar má fyrst nefna 

áframhaldandi brjóstagjöf með áherslu á að gefa úr sýkta brjóstinu til að losa um stíflur og brjóstanudd 

eins og áður var nefnt, verkjalyf og bólgueyðandi lyf svo sem paracetamol og ibuprofen, það að drekka 

nægilega, hvílast eins og hægt er, setja hitapoka á sýkta svæðið, biðja um aðstoð frá fjölskyldu og 

þannig gera sem allra minnst annað en að hvíla (Wambach, 2003). 

Það er vöntun á fleiri rannsóknum á viðbótarmeðferðum en nokkrar rannsóknir hafa þó verið gerðir 

og sýna fram á áhugaverðar niðurstöður. Í Svíþjóð hafa konum verið gefin oxitocyn sprey en þó hafa 

rannsóknir sýnt að það beri engan aukinn árangur þegar kemur að brjóstabólgu (Mangesi & Dowswell, 

2010). Tvær rannsóknir sýndu fram á einhvern árangur samhliða hefðbundinni sjálfs-ummönnun en 

þær voru gua-sha meðferð sem er þekkt meðferð í Asíu og er ákveðin tegund af nuddi en  þá er húðin 

nudduð á þann veg að mar myndast en þannig á hún að auka blóðflæði í húð og losa um vökva innan 
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í vefjunum og ýta þannig á eðlilegt frásog að nýju sem minnkar bjúg og bólgu sem veldur eymslum í 

brjóstum (Chiu o.fl., 2010). Síðari rannsóknin skoðaði notkun jurtar sem heitir hollyhock og voru laufin 

af henni lögð á brjóstin ásamt því að heitir og kaldir pokar voru notaðir samhliða og sýndi þessi aðferð 

árangur fyrir konur með brjóstabólgu (Khosravan, Mohammadzadeh-Moghadam, Mohammadzadeh, 

Fadafen, & Gholami, 2017). 

3.2.5 Afleiðingar 
Þegar brjóstabólga hefur verið staðfest og meðferð hafin ættu klínísk einkenni að vera í rénum allt 

frá 24 klst eftir að sýklalyfjameðferð er hafin en í síðasta lagi 48 klst síðar. Þetta er mikilvægt að hafa í 

huga því afleiðingar geta verið margvíslegar ef ekki er gripið inn í fljótt og með réttum aðferðum. 

(Abou-Dakn M o.fl., 2010). Afleiðingar brjóstabólgu eru margvíslegar og eins og áður er upptalið í 

þessari samantekt er til mikils að vinna með því að koma í veg fyrir brjóstasýkingar og afleiðingar 

þeirra sem oft er sú að brjóstagjöf endar vegna sýkingarinnar (Marinelli o.fl., 2016). Við sem heilbrigðis 

starfsfólk verðum að horfast í augu við að brjóstagjöf er eitt mikilvægasta lýðheilsumál okkar tíma 

(Thompson o.fl., 2016) enda eru kostir brjóstamjólkur umfram aðra næringu ungabarna eins og áður 

teknir fram ótvíræðir (Thompson o.fl., 2016) og byggir alþjóðaheilbrigðisstofnun (WHO) ráðleggingar 

sínar til mjólkandi mæðra á niðurstöðum fjölda rannsókna sem segja að hún sé ákjósanlegasta næring 

ungabarna. 

 Líffræðilegar afleiðingar eru í sumum tilfellum þær að brjóstabólga þróast í ígerð í brjósti og þá 

er meiri inngripa þörf. (Cullinane o.fl., 2015). 

Ígerð er staðbundið samansafn af grefti inni í brjóstinu sem í flestum tilfellum kemur til sem 

afleiðing af brjóstabólgu en um 3% og allt að 11% af konum sem fá brjóstabólgu þróa með sér ígerð í 

brjósti. Ígerð er töluvert áhyggjuefni fyrir heilbrigðisstarfsfólk og því mikilvægt að vinna á brjóstabólgu 

hratt og örugglega til að koma í veg fyrir hana (Lisa H. Amir o.fl., 2004). Ef ígerð nær sér á strik getur 

hún haft hraðan gang, flensulík einkenni svo sem hár hiti og slappleiki fylgja ásamt því að hún er afar 

sársaukafull fyrir mjólkandi mæður og því mikil hætta á að mæður hætti með barnið á brjósti. Greining 

á ígerð er klínísk og staðfesting fæst með ómskoðun. Meðferð við ígerð er ásamt sýklalyfjum ástunga 

og tæming á grefti með aðstoð ómtækis eða dren ísetning (Betzold, 2007; Dixon & Khan, 2011; 

Spencer, 2008). 

Önnur afleiðing sem oft fylgir brjóstabólga er sveppasýking af völdum candida albicans sveppa 

örverunni en brjóstabólga er áhættuþáttur ásamt sýklalyfjanotkun sem oftast fer saman. Þessi sýking 

getur valdið þrálátum eymslum í geirvörtum ásamt stingandi verkjum sem lýsa sér eins og nálar í 

gegnum brjóstið eftir gjafir (Lisa Helen Amir, 1991), útlit geirvarta getur breyst í það að verða 

glansandi og rauðar en sveppasýking er greind útfrá þessum einkennum. Þó verður að taka fram að 

einkenni sveppasýkinga eru ekki skilgreind á jafn nákvæman hátt og brjóstaólga og því ekki alltaf víst 

að um hana sé að ræða eða önnur vandamál til dæmis exem á geirvörtum eða Reynaud’s heilkenni 

sem getur lýst sér svipað (Francis-Morrill, Heinig, Pappagianis, & Dewey, 2004). Meðferð við 

sveppasýkingu er í upphafi sveppalyf í formi áburðar á brjóst móður og mixtúra í munn barns til að 

koma í veg fyrir endursmit. Gefi það ekki nógu góða raun þarf móðirin að taka sveppalyf um munn í 
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töfluformi en helstu lyfin eru mycostatin/nystatin mixtúran, dactacort krem og fluconazole töflur (Hanna 

& Cruz, 2011) 

 Eins og áður sagði er ein möguleg afleiðing sú að mæður hætta með börnin sín á brjósti enda 

upplifa þær skyndileg veikindi ásamt sterkum neikvæðum tilfinningum yfir erfiðleikum sem fylgja 

brjóstabólgu og íhuga þá margar að gefast upp. Heilbrigðisstarfsfólk sem vinnur kemur að þessum 

málum verða að veita tilfinningalegan stuðning ásamt fræðslu um að brjóstagjöf getur verið erfið og 

mun vera vinna fyrir nýbakaðar mæður(Lisa Helen Amir & Lumley, 2006).  

 Þrátt fyrir erfiðleika svosem þá sem nefndir eru hér að ofan og geta fylgt brjóstagjöf er hægt að 

stuðla að farsælli brjóstagjöf hjá konum sem upplifa einhverja þeirra eða jafnvel alla með góðum 

stuðningi þeirra fagaðila sem að máli koma (Leff, Gagne, & Jefferis, 1994). 

3.2.6 Forvarnir brjóstabólgu 
Samkvæmt skýrslu Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar er hægt að beita forvörnum og koma í veg 

fyrir brjóstabólgu og ganga þeir svo langt að segja að í flestum tilfellum væri hægt að koma í veg fyrir 

brjóstabólgu og brjóstaígerð (World Health Organization, 2000) en það er það sem við hyggjumst 

skoða nánar og höfundar þessa verkefnis spyrja sig hvort hægt sé að efla forvarnir hér á landi og 

koma þannig í veg fyrir fleiri tilfelli sýkinga en nú þegar er. 

Fyrst og fremst er mikilvægt að koma í veg fyrir stíflur sem eru helsti áhættuþáttur fyrir brjóstabólgu 

en það má stuðla að því með því að tryggja brjóstagjöf eina og sér frá fæðingu barns en einnig þarf að 

tryggja óheftan aðgang barns að brjósti og rétt grip barns á geirvörtu ásamt því að fræða og styðja við 

móður (Michie o.fl., 2003). Ef ekkert dugar til og sýking myndast þrátt fyrir tilraunir til að koma í veg 

fyrir hana er afar mikilvægt að halda brjóstagjöf áfram úr báðum brjóstum (Michie o.fl., 2003). 

Einnig er hægt er að minnka líkur á sárum á geirvörtum með því að tryggja rétt grip barnsins á 

geirvörtunni sem er einn áhættuþáttur brjóstabólgu og þannig minnka líkur á sýkingu hjá konum. (Lisa 

H. Amir o.fl., 2007).  

Í samantekt á 4 rannsóknum var gerður samanburður á meðferðum við verkjum í geirvörtum í 

upphafi brjóstagjafar, borin var saman virkni lanolin áburði og glycerine geli ásamt því að bera saman 

verki á geirvörtum hjá konum sem báru ekkert á þær og mæður sem létu brjóstamjólk þorna eftir gjafir 

á þeim en það eina sem sýndi fram á árangur að einhverju leyti var það að leyfa mjólk að þorna á 

brjóstunum eftir gjöf. Sá árangur dugði þó ekki nema í um 4 daga en fram kemur í rannsókninni að 

verkirnir vörðu hjá flestum í 7-10 daga (Dennis CL, Jackson K, & Watson J, 2014). 

 Ein rannsókn sýndi fram á áhugaverðar niðurstöður um árangur inntöku góðgerlana 

lactobacillus salivarius PS2 á síðari hluta meðgöngu í fyrirbyggjandi tilgangi til að koma í veg fyrir 

brjóstabólgu en þessi meðferð er hugsuð sérstaklega fyrir þær mæður sem áður hafa fengið 

brjóstabólgu eftir meðgöngu. Rannsóknin náði til 108 óléttra kvenna, þeim var fylgt eftir í 3 mánuði eftir 

barnsburð og sýndu niðurstöður fram á marktækan mun á sýkingum hjá þeim konum sem fengu 

góðgerla og þeim sem fengu lyfleysu (Fernández o.fl., 2016). Væntanlega er þörf á meiri rannsóknum 

til að staðfesta árangur góðgerlana áður en heilbrigðisstarfsfólk getur mælt með þeim í fyrirbyggjandi 

tilgangi en rannsóknir af þessu tagi gefa okkur von um að fleiri úrræði verði til taks í framtíðinni til að 

koma í veg fyrir brjóstabólgu og þörf fyrir sýklalyf, enda til mikils að vinna að minnka sýklalyfjanotkun 
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vegna fjölónæmra baktería sem mannkyninu stendur ógn af (Farahnik & Murase, 2016) og ekki síst til 

að koma í veg fyrir skaðann sem brjóstabólga getur sannarlega valdið móður og barni. 
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3.3 Samfelld/þverfagleg þjónusta 
Þegar kemur að því að styðja við nýbakaðar mæður í brjóstagjafaferlinu skiptir gríðarlega miklu 

máli að samfelld og þverfagleg þjónusta sé veitt. Hver stétt innan heilbrigðiskerfisins er sérhæfð og til 

að meðferð einstaklinga verði sem árangursríkust er tilvalið að þau samnýti þekkingu sína og vinni í 

þverfaglegum teymum að sameiginlegri lausn. Í þverfaglegum teymum koma margar stéttir að hverju 

viðfangsefni þar sem hver og ein stétt nýtir sína þekkingu til fulls og ólík viðhorf koma fram, sem nýtist 

vel í meðferð einstaklinga.  

 Samfelld þjónusta snýst um að fylgja einstaklingum eftir og að allar stéttir taka þátt í meðferð 

einstaklings, það ætti því að vera samræmi á milli stétta og allir á einu máli hvað gera skal. Með 

samfelldri þjónustu ætti að vera hægt að koma í veg fyrir að sjúklingar fái mismunandi upplýsingar og 

fræðslu. Í þessari fræðilegu samantekt verður skoðað mikilvægi samfelldrar þjónustu og hvað það 

getur komið í veg fyrir. Rannsókn sem var gerð í Ástralíu sýndi að mæður kunna að meta samþætta 

þjónustu og þá sérstaklega á meðgöngunni og eftir fæðingu, þar sem þetta hafði mikil áhrif á ánægju 

þeirra í öllu fæðingarferlinu og mæðrunum fannst þær skipta starfsfólkið miklu máli (Williams o.fl., 

2009). Samfelld þjónusta hefur einnig áhrif á hversu vel brjóstagjöf gengur hjá móður, ef hún er með 

sömu ljósmóður sem veitir henni alla fræðslu og stuðning eru meiri líkur á að brjóstagjöfin gangi upp 

en þegar of margir aðilar koma að (Porteous, Kaufma og Rush, 2000). Rannsókn sýndi einnig að það 

ýtir undir sjálfsöryggi foreldra ef þeir fá samfellda þjónustu eins og er í heimaþjónustunni. Þar eru 

ljósmæður og hjúkrunarfræðingar að aðstoða foreldra heima við brjóstagjöf og er meiri stöðugleiki í 

fræðslu og ráðleggingu þar sem allar upplýsingar koma frá sömu manneskjunni og eru því síður 

mismunandi upplýsingar að berast til foreldra (McCourt o.fl, 1998). Í þessum dæmum er vel hægt að 

sjá mikilvægi þess að markmið þjónustunnar sé hið sama, þá öðlast foreldrar meiri sjálfsöryggi og 

óöryggi minnkar því allir starfsmenn miðla sömu upplýsingum og er þá komið í veg fyrir ósamræmi í 

þjónustunni. 

3.3.1 Hjúkrunarfræðingar 
Hjúkrunarfræðingar taka stóran þátt í meðferð sjúklinga sinna. Hjúkrunarfræðingar vinna á öllum 

deildum og sviðum innan spítalans og eru margir hverjir með sérhæfða menntun. Hjúkrunarfræði er 

grunnur að ljósmæðramenntun, því er fjöldinn allur af hjúkrunarfræðingum sem starfa á sjúkrahúsum 

og er starf þeirra ómissandi fyrir heilbrigðiskerfið. Aðstoð og stuðningur hjúkrunarfræðinga við mæður 

sem að eru að stíga sín fyrstu skref í brjóstagjöf er afar mikilvægt og hefur áhrif á hvernig brjóstagjöfin 

gengur. Rannsókn var gerð á upplifun ungra mæðra á brjóstagjöf þar sem þær töldu stuðning og 

hvatningu hjúkrunarfræðinga skipta miklu máli til að komast í gegnum erfiðleika við brjóstagjöfina og 

koma henni almennilega af stað. Einnig kom í ljós að viðhorf hjúkrunarfræðinga gagnvart mæðrum og 

brjóstagjöf getur haft áhrif á ákvörðun mæðra hvort þær ætli að hafa barn sitt á brjósti eða ekki. Ef 

mæðurnar fengu neikvæð viðhorf voru þær líklegri til að gefast upp og hætta brjóstagjöf (Spear, 2006). 

Heilbrigðisstarfsfólk og þá sérstaklega það starfsfólk sem aðstoðar við brjóstagjöf þarf að vanda 

orðalag sitt. Rannsókn sem var gerð í Bandaríkjunum sýndi að starfsmenn þurfi að huga að því að 

nota opnar spurningar þegar kemur að brjóstagjöf frekar en lokaðar, það getur haft áhrif á ákvörðun 
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móður ef hún heyrir að heilbrigðisstarfsmaður sé með fyrirfram ákveðnar hugmyndir fyrir hennar 

brjóstagjöf (Szucs o.fl., 2009).  

 Hlutverk hjúkrunarfræðinga við brjóstagjöf er að fræða, aðstoða, hvetja og sýna mæðrum 

stuðning. Þegar mæður finna að þessu er vel sinnt eru þær líklegri til að eiga farsæla brjóstagjöf og 

gefast síður upp. Hjúkrunarfræðingarnir eru stoð og stytta mæðra á þessum mikilvæga tíma í lífi 

hverrar móður og verða því að kenna rétt handtök og fylgjast vel með hvernig brjóstagjöfin gengur 

með tilliti til erfiðleika sem geta fylgt henni (Kjelland o.fl, 2014). Hjúkrunarfræðingar eru sú stétt 

heilbrigðisskerfisins sem er mikið með sjúklingi sínum og er einskonar talsmaður hans. Þeir geta þurft 

að takast á við erfið viðfangsefni eins og að aðstoða móður með brjóstagjöf sem er eða var í 

ofbeldissambandi, þessar mæður geta upplifað neikvæð viðhorf við brjóstagjöf og er það hlutverk 

hjúkrunarfræðinganna að upplýsa móður um mikilvægi þess og vera til staðar til að aðstoða og kenna. 

Mæður sem hafa verið eða eru í ofbeldissambandi þarf að fara varlega að með aðstoð brjóstagjafar, 

þeim gætti þótt óþægilegt að það sé verið að koma við brjóst þeirra og verða að varast að láta 

mæðrum líða eins og það sé verið að stjórna þeim (Averbuch & Spatz, 2009). Þetta sýnir okkur að 

tilfellin eru eins misjöfn eins og þau eru mörg og verða því hjúkrunarfræðingar að búa yfir mikilli 

þekkingu til að sinna hverju tilfelli sem best og meta stöðuna hverju sinni um hvernig mæðrum þeir eru 

að sinna.  

3.3.2 Ljósmæður 
Ljósmæður er sú stétt sem að kemur hvað mest að verðandi mæðrum, brjóstagjöf og sængurlegu. 

Þeirra starfsstétt er mjög mikilvæg verðandi foreldrum og ekki síður í fæðingarferlinu og eftir fæðingu. 

Ljósmæður verða að búa yfir mikilli reynslu og þekkingu til þess að styðja sem best við verðandi 

foreldra. Meginhlutverk ljósmæðra er að vera samtaka í vinnubrögðum og miðla sömu upplýsingum til 

foreldra svo það sé ekki misvísandi upplýsingar að berast til þeirra (Cooke o.fl., 2003). Rannsókn var 

gerð í Englandi sem sýndi að þær mæður sem að upplifðu virðingu, það var talað við þær svo þær 

skilji en ekki einungis mál sem að heilbrigðisstarfsmenn skilja og þar sem það var komið fram við þær 

eins og einstaklinga en ekki sjúklinga þá gekk brjóstagjöfin mun betur og er þetta það sem ljósmæður 

verð að hafa í huga þegar þær nálgast mæður í sambandi við brjóstagjöf (Henderson & Redshaw, 

2011). Eins og hefur komið fram í köflunum hér að ofan er brjóstagjöfin mjög mikilvæg fyrir bæði móðir 

og barn og því er eitt meginhlutverk ljósmæðra að gera foreldrum grein fyrir því hversu mikilvæg hún 

er og vera eins mikið til staðar og hægt er til að hvetja og kenna foreldrum handtökin. Ljósmæður 

verða einnig að meta hvert tilfelli fyrir sig líkt og eru þær með frum- eða fjölbyrjur og meta hversu 

mikinn stuðning hver fjölskylda vill. Þær mæður sem áttu langa fæðingu, voru frumbyrjur og fannst 

þær alltaf vera þreyttar voru þær sem töldu sig þurfa mikinn stuðning frá ljósmóður til að gefast ekki 

upp á brjóstagjöfinni (Henderson & Redshaw, 2011). Verðandi mæður eru í mörgum tilfellum búnar að 

gera upp hug sinn um hvernig þær ætla að gefa barni sínu að borða, hvort brjóstagjöf eða pelagjöf 

verði fyrir valinu, en ef mæðurnar fá aukna fræðslu um mikilvægi brjóstagjafar frá ljósmóður sinni geta 

þær endurskoðað ákvörðun sína. 
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3.3.3 Brjóstagjafaráðgjafar 
Fæstir nýta sér þjónustu brjóstaráðgjafa en það er gott að verðandi foreldar viti af þessu úrræði. 

Eins og áður sagði eru það ljósmæður sem að sjá um að koma brjóstagjöfinni vel af stað og gera 

foreldra örugga með hana áður en farið er heima af spítalanum. Ef foreldrum vantar meiri aðstoð en 

ljósmæðurnar veita eftir að heim er komið er gott að leita til brjóstagjafaráðgjafa. Heilbrigðisstarfsmenn 

eiga oft mjög erfitt með að leiðbeina og aðstoða foreldra með brjóstagjöf og það getur oft haft 

neikvæðar afleiðingar í för með sér líkt og að mæður hætta brjóstagjöf vegna vandamála. Þetta má 

rekja til skorts á þekkingu heilbrigðisstarfsfólksins og er því tilvalið að leita til sérfræðinga eins og 

brjóstagjafaráðgjafa (DiGiralamo o.fl., 2003). Brjóstagjafaráðgjafar eru sérfræðingar í að veita ráðgjöf 

og fræðslu við brjóstagjöf með því markmiði að brjóstagjöfin gangi vel fyrir sig og vari lengur (Patel & 

Patel, 2016). Þeirra hlutvert er að aðstoða við brjóstagjöf þegar hún gengur ekki sem skyldi, líkt og ef 

sýkingar, erfið sár eða sogvilla á sér stað. Brjóstaráðgjafar eru einnig til staðar til að takast á við 

áhyggjur móður vegna t.d. verkja í geirvörtum og ef þær hafa áhyggjur af of lítilli mjólkurframleiðlu. 

Þær sjá um þessa hluti með því að ráðleggja, fræða og aðstoða (Witt o.fl., 2012). Þjónustu 

brjóstaráðgjafa mætti kynna meira fyrir verðandi foreldrum og vera aðgengilegri því eins og áður sagði 

vita foreldrar oft ekki af þessu úrræði, sem getur aðstoðað þá til muna. 

3.3.4 Læknar 
Samvkæmt grein sem gefin var út árið 2014 skilgreina læknar brjóstabólgu á mismunandi hátt en í 

henni voru 3 sérfræðingar spurðir hvernig þeir greindu brjóstabólgu, kom í ljós að hver átti sína leið, 

einn sérfræðungur tileinkaði sér að greina það út frá tveimur einkennum, minnst einu staðbundnu 

einkenni í brjósti eins og hita, roða eða bólgu og einu systematísku svo sem hita, höfuverk, ógleði eða 

öðru. Annar sérfræðingurinn notast við skilgreiningu sem sett var fram af The academy of 

breastfeeding medicine en sem hljóðar á þann veg „aumt, heitt, bólgið svæði á brjósti ásamt hita yfir 

38,5”. Þriðji sérfræðingurinn sagði að í raun væru ekki skörp skil á milli mjólkurstífla og brjóstabólgu 

með sýkingu og greinir hún þá sína sjúklinga með bólgu í brjósti enda sé það bein þýðing á mastitis, 

hvort sem um ræðir stíflur, hnúta eða bólgu með sýkingu (Lisa H. Amir, Trupin, & Kvist, 2014). Þarna 

gætir ósamræmis sem gæti síðar haft áhrif á meðferðar úrræði og samræmi í stuðning á 

áframhaldandi brjóstagjöf. 

Það er rík þörf á því að læknar sem sinna konum með börn á brjósti skilji vel brjóstagjöf, vandamál 

sem geta komið upp og mikilvægi hennar sem hagsmunamál barna almennt ásamt því að geta 

leiðbeint mæðrum og veitt nauðsynlegan stuðning hverju sinni. Ef læknir mætir hindrun sem hann ekki 

getur leyst úr einn þá ætti hann að leita til brjóstagjafaráðgjafa sem hafa alþjóðlega sérfræðimenntun í 

brjóstagjöf og styðja þannig við móður í stað þess að draga úr áframhaldandi brjóstagjöf 

(Breastfeeding, 2012) 

Samkvæmt rannsókn sem var gerð í Bandaríkjunum kom í ljós að konur sem leituðu til læknis 

meðan á brjóstagjöf stóð áttu frekar í hættu á að binda enda á brjóstagjöfina fyrr heldur en ella. 

Það gæti haft áhrif á niðurstöðurnar að þær mæður sem leita til lækna á meðan brjóstagjöf stendur 

gera það vegna erfiðleika en einnig kemur fram að læknar í Bandaríkjunum skortir nægilega þekkingu 
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í brjóstagjöf almennt og þá hvernig stuðning sem stuðlar að áframhaldandi brjóstagjöf er hægt að veita 

mæðrum sem leita til þeirra með vandamál tengd brjóstagjöfinni (Cisco, 2017).   

Misjafnt er hvaða læknar hitta oftast á mjólkandi mæður en til dæmis eru barnalæknar oftar en ekki 

inni í þeim málum þar sem þeir sinna börnum sem enn eru á brjósti, þeir finna sjálfa sig í þeim 

aðstæðum að vera að gefa fullorðnum ráð og sinna þeim mæðrum sem sjúklingum þrátt fyrir að hafa 

sérhæft sig í að sinna einungis börnum og getur það valdið togstreitu hjá þeim. Gott væri að þessir 

tilteknu sérfræðingar myndu frekar horfa á samskipti við mjólkandi mæður sem tækifæri til að stuðla að 

betri og lengri brjóstagjöf enda hagur barnsins fólgin í því að vera minnst 2 ár á brjósti (Geraghty, 

Riddle, & Shaikh, 2008). 

Mikilvægt er að allar þær heilbrigðisstéttir hver með sína sérmenntun sem koma að brjóstagjöf 

kvenna séu vel að sér í brjóstagjöf og ráðgjöf varðandi hana til að geta veitt samfellda þverfaglega 

þjónustu með bestu mögulegu útkomu fyrir konu og barn í huga. 

3.3.5 Sérmenntaðir hjúkrunarfræðingar með klínískt framhaldsnám 
Eins og talað var um í hjúkrunarfræðinga kaflanum eru það hjúkrunarfræðingar sem að vinna mikið 

með sjúklingum sínum og ef nánara álit þarf kalla þeir á lækni. Ef móðir er með brjóstabólgu eru 

hjúkrunarfræðingarnir yfirleitt búnir að greina tilfellið og kalla þá eftir lækni til að fá þeirra álit og 

skoðun. Hjúkrunarfræðingar á Íslandi eru ekki með leyfi innan sinnar starfslýsingar að skrifa upp á 

sýklalyf og verða því að fá álit læknis svo hann staðfesti að sýklalyfjagjöf sé þörf. Hjúkrunarfræðingar á 

Íslandi geta ekki gefið nein lyf án skriflegs leiðbeininga frá lækni (Helga Bragadóttir o.fl., 2015). 

Sérmenntaðir hjúkrunarfræðingar með klínískt framhaldsnám erlendis hafa aftur á móti innan sinnar 

starfslýsingar leyfi til að skrifa upp á sýklalyf ásamt öðrum lyfjum og getur það verið auðveldari leið til 

að komast hjá tvíverknaði hjúkrunarfræðings og læknis, ásamt því að létta undir álagi ákveðinna stétta 

(Latter & Courtnenay, 2003). Það hefur einnig verið að færast í aukana að hjúkrunarfræðingar geti 

skrifað upp á lyf og er það meðal annars gert í Svíþjóð, Ástralíu, Bandaríkjunum, Bretandi og fleiri 

löndum (Courtenay o.fl., 2007). Kostirnir við að hjúkrunarfræðingar geti skrifað út lyf á sjúklinga sína 

eru margvíslegir meðal annars verður betri þjónusta fyrir sjúklinga, minni bið, aukið aðgengi sjúklinga 

að heilbrigðisskerfi, betra samstarf á milli heilbrigðisstarfsfólks, minna álag á stéttir sem að skrifa út lyf 

líkt og lækna og fleira (Ruth o.fl., 2007). Þegar brjóstabólga með sýkingu greinst hjá móður á 

sjúkrahúsi verður að grípa fljótt til aðgerða og er því jákvætt að sérfræðingar í hjúkrun mættu ávísa 

sýklalyfjum sem fyrst eftir að tilfellið hefur verið greint (Ruth o.fl., 2007).  

3.3.6 Verkferlar fagaðila 
Til eru faglegar leiðbeiningar fyrir heimaþjónustu ljósmæðra á Íslandi frá árinu 2014 en með þeim 

var leitast við að „samræma fagleg viðmið um heimaþjónustu ljósmæðra til sængurkvenna þar sem 

byggt er á gagnreyndri þekkingu” enda hefur á síðustu árum styst mjög tíminn sem konur liggja í 

sængurlegu á spítala og þá eru fleiri dagar heima sem þarf að veita þjónustu. Í þeim leiðbeiningum má 

finna viðmið sem miða að því að sinna andlegum og líkamlegum þörfum kvenna ásamt eftirliti með 

nýburanum. Þar segir að ljósmæður séu hvattar til að stuðla að farsælli brjóstagjöf og nýta nýjustu 

þekkingu hverju sinni með það í huga enda ber hver heilbrigðisstarfsmaður ábyrgð á að viðhalda sinni 



 

30 

þekkingu og menntun eftir því sem fram líða stundir og bæta þannig við sína færni, símenntun er einn 

mikilvægasti þátturinn í að viðhalda fagmennsku (Finnbogadóttir. A., 2015; Sigurðardóttir, 2014). 

Þessar leiðbeiningar ásamt leiðbeiningum frá landlækni um ung- og smábarnavernd miða við að hver 

kona fái einstaklinghæfða þjónustu en jafnframt að þjónusta sem veitt er sé samræmd á milli 

heilbrigðisstarfsfólks svo stuðlað verði að því að þörfum hverrar konu verði mætt og að hún upplifi ekki 

misræmi í fræðslu og upplýsingum (Embætti landlæknis, 2013). 

Í Svíþjóð var gerð rannsókn á stuðningi við brjóstagjöf og „baby friendly” umhverfi á spítalanum 

skipti sköpum þegar kom að brjóstagjöf almennt og hækkaði algengi á brjóstagjöf um 50% til allt að 

73% (Hofvander, 2005) við þær aðstæður en það má vera ljóst stuðningur og færni 

heilbrigðisstarfsfólks skiptir miklu máli þegar kemur að farsælli brjóstagjöf. 

Hvað varðar umræðuefni þessarar fræðilegu samantektar þá er þörf á íslenskum verkferlum til að 

sæmræma enn frekar vinnulag þeirra sem koma að fræðslu til kvenna í brjóstagjöf og eins þeirra sem 

fá brjóstabólgu á meðan brjóstagjöf stendur. Árið 2014 var gerð könnun á nýlega útgefnum 6 skrefa 

skala til meðferðar á stífluðum mjólkurgöngum sem oftast eru sökudólgur brjóstabólgu. Könnunin náði 

til 3497 kvenna sem fengu þjálfun samkvæmt skalanum af sama fagaðila. Skrefin eru einfaldar 

aðferðir til kennslu í að strjúka og nudda stíflur úr á réttan hátt og sýndi könnuni fram á að notkun á 

skalanum er einföld, gagnleg og ódýr leið til meðferðar á stífluðum mjólkurgöngum. (Zhao o.fl., 2014). 

Ef til vill væri hægt að samræma þá þjónustu sem felst í kennslu á handmjólkun með skala sem 

þessum. 

Samkvæmt rannsókn sem framkvæmd var á Íslandi kom fram að flestar konur sem í henni tóku 

þátt voru ánægðar með heimaþjónustu en fleiri voru óánægðar með misræmi í upplýsingum og 

fræðslu í sængurlegu á stofnunum sér í lagi með brjóstagjafa fræðslu en það olli óöryggi hjá þeim 

konum (Hildur Sigurðardóttir, 2014). 

Ósamræmi í þjónustu getur orsakast af því að nýjar rannsóknir og upplýsingar um það hvernig eigi 

að haga fræðslu um brjóstagjöf koma fram en það er eðli heilbrigðisþjónustu að hver og einn 

heilbrigðisstarfsmaður þarf að tileinka sér nýjustu aðferðir sem taldar eru bestar hverju sinni. Það þarf 

að taka á þeim vandamálum sem kunna að koma upp hratt og örugglega með  samhæfðri þjónustu, 

því er mikilvægt að bjóða upp á símenntunar námskeið fyrir hjúkrunarfræðinga og ljósmæður sem 

sinna ráðgjöf um brjóstagjöf á stofnun og í heimaþjónustu ásamt því að samræma leiðbeiningar sem 

þær fara eftir (Sigurðardóttir, 2006; Winterburn & Fraser, 2000). 

Hvað varðar verklag og klínískar leiðbeiningar handa fagfólki fyrir brjóstagjöf almennt og þá 

erfiðleika sem kunna að steðja að þá hafa þær ekki verið útbúnar hér á Íslandi af landlæknisembætti 

en það gæti verið verðugt verkefni. 

Þó ber að nefna hér að flest bendi til samkvæmt rannsóknum Hildar Sigurðardóttur að þjónustan 

sem konur fá í heimaþjónustu sé bæði samfelld, heildræn og einstaklingshæfð og flestar konur séu 

ánægðar með fyrirkomulagið (Sigurðardóttir, 2010).  
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4 Umræður 
Í þessari ritgerð var leitast við að skoða orsakir, meðferðir, afleiðingar og síðast en ekki síst árangur 

fyrirbyggingar sýkinga í brjóstum mjólkandi mæðra. Eftir þá vinnu eru höfundar á þeirri skoðun að 

þetta sé sannarlega heilsufarsvandamál sem þörf er á að rannsaka nánar í íslensku umhverfi. Þá þarf 

að skoða algengi, orsakir og þá fyrirbyggingu sem hægt er að beita til að fækka tilfellum sé það 

möguleiki. 

Brjóstabólga eða mastitis hefur verið skilgreind á ólíkan máta (Lisa H. Amir, Trupin, & Kvist, 2014, 

World Health Organization, 2000) en í þessari ritgerð var miðað við skilgreiningu alþjóða 

heilbrigðissamtakanna það er skilgreiningu sem WHO notar en hún er mastitis eða brjóstabólga sem 

skiptist í brjóstabólgu með og án sýkingar (Embætti landlæknis, 2013; World Health Organization, 

2000). Skilgreining á þessu ástandi skiptir máli í samhengi við að veita samræmda fræðslu og þannig 

bestu þjónustu sem völ er á enda mikilvægt að hver fagaðili leggi sama skilning í hvert vandamálið sé 

hverju sinni og þar af leiðandi hvert besta úrræðið sé. Brjóstabólga án sýkingar er sársaukafull fyrir 

móður en brjóstið verður aumt, heitt og bólgið yfir stíflu og bólgusvæðinu, hiti getur fylgt þó það sé ekki 

sýking í brjóstinu en samkvæmt leiðbeiningum landlæknis um ung- og smábarnavernd segir að “stíflur 

í mjólkurgöngum þurfi ekki að leiða til sýkingar ef þær eru meðhöndlaðar á þessu stigi” en eins og 

áður segir í þessari umfjöllun tekur World Health Organization einnig sterkt til orða í þessum efnum og 

telur að koma megi í veg fyrir flestar brjóstabólgur sem leiða til sýkingar með nægilegri fræðslu og 

umönnun heilbrigðisstarfsfólks. (Embætti landlæknis, 2013; World Health Organization, 2000). 

Brjóstabólga á sér tvær megin orsakir sem eru stíflur og sýkingar samkvæmt World Health 

Organization en stíflur í mjólkurgöngum eru yfirleitt frumorsök sem getur leitt af sér sýkingu ef ekkert er 

aðhafst (World Health Organization, 2000) og eru helstu ástæður þess að stíflur myndast er hvaðeina 

það sem hindrar flæði mjólkur um mjólkurganga svo sem þröng föt, yfirfylli af mjólk í brjóstum, ónæg 

tæming úr brjóstum og fleira. Önnur stærsta orsök fyrir brjóstabólgu með sýkingu eru sár á geirvörtum 

en ef sár hefur þar með greið leið myndast inn í vefi móður fyrir bakteríur en þar er staphylococcus 

aureus einn helsti skaðvaldurinn (Jahanfar o.fl., 2016). 

Ef tafla 1 er skoðuð sjást þessar tvær ástæður oftast ásamt ónægri tæmingu úr brjóstum. Ef 

tæming úr brjóstum er ekki fullnægjandi eftir gjafir eða mjólkun móður geta brjóstin orðið of full af 

mjólk, stíflur myndast og loks endað með brjóstabólgu með eða án sýkingar. Sár á geirvörtum geta 

myndast ef barn tekur brjóst ekki rétt en þar skiptir máli staðsetning barns, brjóstagjafastellingar og 

grip barns á brjóstinu. Ástæður þess að börn ná ekki góðu gripi á geirvörtu og sog þess verður ekki 

eins og helst væri á kosið eru ýmsar til dæmis að kynna börn fyrir pela og snuði áður en brjóstagjöf er 

farin vel af stað, flatar geirvörtur móður eða það að eignast fyrirbura og margt fleira. Helsta ástæðan er 

þó reynsluleysi mæðra enda er brjóstagjöf lærður eiginleiki og slæm tækni þegar kemur að því að gefa 

barni brjóst getur leitt til þess að mjólkin festist inni í brjóstinu og valdi áður nefndum kvillum (Mayo 

Clinic, 2015; World Health Organization, 2009). 

„Besta meðferðin við sárum á geirvörtum er fyrirbygging. Og besta fyrirbyggingin er að leggja barn 

rétt á brjóst frá fyrsta degi” Þessu má ná fram með góðri fræðslu og stuðningi fagaðila sem hafa 

viðeigandi menntun og þar til gerða reynslu (Katrín Edda Magnúsdóttir, 2010). 
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Það má vera ljóst er eftir að hafa rýnt í heimildir við þessi skrif að heilbrigðisstarfsfólk þarf að veita 

öfluga fræðslu um brjóstagjöf almennt og allt það sem henni getur fylgt. 

Rík þörf er á að búa mæður undir að brjóstagjöf sé vinna en þótt þær muni upplifa eymsli og jafnvel 

sársauka í skamma stund geta þær komist í gegnum það með veittum stuðningi. Fræða þarf mæður 

um að viss sársauki sem fylgir sé ekki hættulegur heldur þvert á móti eðlilegur hjá langflestum konum í 

upphafi brjóstagjafar (Dennis CL o.fl., 2014). 

Samkvæmt rannsókn sem var efni í lokaverkefni til MA gráðu í mannfræði kom fram að þrátt fyrir 

að mæðurnar í þeirri rannsókn töldu brjóstagjöf vera náttúrulegt ferli sem konum sé eðlislægt að sinna 

þá kom það einnig fram að þær telja fræðslu og stuðning leika veigamiklu hlutverki og að skortur sé á 

samræmdri þjónustu ásamt því að þekking hvers og eins starfsmanns hafi verið ólík. Þær nefndu að 

meira samræmi var hjá ljósmæðrum sem sinntu heimaþjónustunni heldur en á milli þeirra sem unnu á 

stofnun en þá væri misræmi á því hver labbaði inn á stofuna hverju sinni og hverju sinni en í rannsókn 

sem var gerð árið 2004 kom það fram frá einni móður að henni hefði þótt mikilvægt að fá samræmdar 

upplýsingar fyrstu sólahringana en fékk síðan minnst 3 ljósmæður, allar með sitthvora skoðunina á 

brjóstagjöfinni (Hildur Sigurðardóttir, 2004). 

Önnur höfunda býr yfir persónulegri reynslu af brjóstabólgu og því þjónustu á sængurlegudeild og 

tekur undir það sem hér segir en í sængurlegu á LSH eftir barnsburð fengust ótal misvísandi skilaboð 

og olli það miklu óöryggi í framhaldinu en tekur jafnframt undir þær niðurstöður sem lýstu því að flestar 

mæður virðast ánægðari með samfellu í þjónustu frá ljósmæðrum í heimaþjónustu enda þá um að 

ræða sama fagaðila sem fylgir eftir brjóstagjöf og þeim erfiðleikum sem kunna að steðja að (Elín Ösp 

Gísladóttir, 2013; Hildur Sigurðardóttir, 2014; Hildur Sigurðardóttir, 2006). Spurningar vöknuðu eftir 

þessa reynslu, hefði aukin fræðsla á meðgöngu minnkað áhættuna á því að fá sýkingu? Hefði fræðsla 

með öðrum hætti til að mynda góður bæklingur heim af sængurlegudeild getað minnkað líkur á 

vandamálum tengd brjóstagjöf? Gætu skriflegar leiðbeiningar samræmt fræðslu og eflt mæður í því að 

þekkja sjálfar einkennin og komið þannig í veg fyrir fleiri tilfelli brjóstabólgu? 

Út frá þessu má spyrja hvort þörf sé ekki á frekari skoðun á samfellu í fræðslu sem veitt er af 

heilbrigðisstarfsfólki, sér í lagi inn á stofnun og líka skriflegum leiðbeiningum mæðrum og fagaðilum til 

stuðnings. 

Á vef heilsugæslunnar má finna bækling til útprentunar um brjóstagjöf ætlaður mæðrum. Hann er 

gott yfirlit fyrir mæður að hefja brjóstagjöf  (Karítas Ívarsdóttir & Ragnheiður Backhmann, 2013) og 

áhugavert væri að sjá nánari úttekt á því hvernig hann nýtist mæðrum við brjóstagjöfina. Gæti það 

borið árangur að afhenda óléttum konum í mæðravernd þennan bækling ásamt stuttri fræðslu? 

En samkvæmt ofansögðu virðist það vera svo að ósamræmi sé ekki óalgengt þegar kemur að 

fræðslu um brjóstagjöf almennt og þá kvilla sem kunna að koma upp á því tímabili. Ósamræmið kemur 

upp á milli fagstétta, einstaklinga sem eru á vakt hverju sinni og jafnvel í fræðslu sama einstaklings þar 

sem skortur virðist í raun vera á samræmdri þekkingu fagaðila sem þessari fræðslu sinna. Þekkingin 

er ört að þróast og nauðsynlegt er að fagaðilar leitist við að vinna sína vinnu útfrá samræmdum 

stöðlum, enda hvetja embætti landlæknis og heilsugæslunnar heilbrigðisstarfsfólk til þess. (Embætti 

landlæknis, 2013) 
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Stuðningur allra þeirra heilbrigðisstarfsmanna skiptir sköpum þegar kemur að áframhaldandi 

brjóstagjöf en þegar önnur undirrituð átti við sín brjóstagjafar vandamál að etja og þurfti að leita til 

læknis en eftir brjóstabólgu og sýklalyfja kúr spratt sveppasýking upp sem varð heldur þrálát. Eftir 3 

mánuði af ýmsum aðferðum til að halda henni í skefjum og reyna að uppræta endanlega var það 

heimilislæknir ráðlagði að hætta með barnið á brjósti og skipta yfir í þurrmjólk enda voru 3 mánuðir 

góður árangur að sögn sama læknis, sagði hann að barnið væri vel statt og bæri ekki skaða af því að 

hætta á brjósti þá þegar en á þessum tímapunkti hefði aukin fræðsla og stuðningur verið kjörinn til að 

stuðla að áframhaldandi brjóstagjöf.  Þetta kemur heim og saman við niðurstöður rannsóknar sem lýsa 

fylgni milli of lítils stuðnings lækna og þekkingar þeirra á ráðgjöf við brjóstagjöf (Cisco, 2017).   

Eins og áður er ritað um er brjóstamjólk ávallt ákjósanlegust bæði móður og barnsins vegna og því 

mikilvægt að allar heilbrigðisstéttir fái næga fræðslu í sínu námi til þess að geta veitt mæðrum þann 

stuðning sem þær þurfa á að halda þegar erfiðleikar svo sem sýkingar ganga yfir enda ætti það að 

vera fagfólki ljóst að í langflestum tilfellum ætti brjóstagjöf að geta gengið áfram eftir áfall svosem það 

sem sýking í brjóstum er með öflugum stuðningi þess. 

Ef skoðaðar eru niðurstöður úr könnuninni sem höfundar lögðu fram má sjá að hlutfallið sem fær 

brjóstabólgu er hátt eða um 30% af um það bil 1000 mæðrum og að enn hærra hlutfall eða 45% af um 

það bil 450 mæðrum upplifðu misræmi í fræðslu. Þessar niðurstöður mætti horfa á sem tækifæri til að 

efla fræðslu og samræma verkferla enda sé það markmið í leiðbeiningum um ung- og smábarnavernd 

frá landlækni (Embætti landlæknis, 2013) en þar má sjá kafla um ráðleggingar til þeirra 

heilbrigðisstarfsmanna sem veita ráðgjöf um brjóstagjöf en þar segir að nauðsynlegt sé að fagfólk nýti 

sér sömu leiðbeiningar sem stuðst er við hverju sinni og þær skuli byggðar á nýjustu þekkingu á 

hverjum tíma. Í sama kafla er þeim stuðningi sem fagaðliar veita lýst og einnig bent á þá staðreynd að 

brjóstagjöf er persónuleg ákvörðun hverrar móður fyrir sig og verði það svo að móðir geti ekki eða 

ákveði að hafa barnið ekki á brjósti er mikilvægt að styðja mæður í þeirri vegferð og koma í veg fyrir 

sjálfsásökun og samviskubit ásamt því að kenna þeim leiðir til sem stuðla að farsælli tengslamyndun. 

Af þessu gefnu má segja að starf ljósmóður er ekki alltaf auðvelt og flókið getur reynst að veita 

ráðleggingar á réttum forsendum hverju sinni enda hver móðir með ólíkar væntingar og mismunandi 

erfiðleika að vinna úr.  
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5 Niðurstöður 
Við gerð þessarar ritgerðar leituðust höfundar við að finna svör við eftirfarandi spurningum um 

algengi brjóstabólgu, orsakir brjóstabólgu, fyrirbyggjandi aðferðir og samræmi fræðslu frá heilbrigðis 

starfsfólki. 

 Rannsóknir hafa sýnt að allstaðar í heiminum eru konur að kljást við erfiðleika í brjóstagjöf en eitt 

algengasta vandamálið er brjóstabólga. Það vantar rannsóknir á Íslandi um algengi brjóstabólgu en 

aftur á móti hefur verið mikið rannsakað erlendis sem höfundar studdust við í þessari fræðilegu 

samantekt. Til að mynda sýndu margar þær rannsóknir sem skoðaðar voru um algengi brjóstabólgu 

að hægt hefði verið í fjölda tilfella að koma í veg fyrir að mæður hættu of snemma með börnin sín á 

brjósti, og jafnvel að hægt hefði verið að koma að fullu í veg fyrir þá kvilla sem komu upp með 

fyrirbyggingu. Ástæða þess að margar mæður hættu fyrr með börnin á brjósti en þær hefðu viljað var 

aðallega vegna skorts á fræðslu, þekkingu og stuðnings.  

 Rannsóknir sýndu einnig að mæður hér á landi voru ánægðari með þjónustu sem veitt var eftir 

að heim var komið fremur en á sængurlegudeild innan spítalans. Í heimaþjónustunni fannst mæðrum 

þær fá meiri fræðslu og stuðning sem þær töldu sig þurfa til að viðhalda brjóstagjöfinni. Þá er 

spurningin hvort ástæðan fyrir því sé að á deildum sé meiri hraði og minni tími sem fer í að sinna 

hverri og einni konu, einnig eru það fleiri en ein ljósmóðir sem kemur að hverri konu og þá aukast 

líkurnar á að misvísandi upplýsingum. Í heimaþjónustunni er einblínt á einstaklingsþjónustu og gefinn 

er góður tími í að fara yfir brjóstagjöfina í sameiningu, ásamt öðrum atriðum.  

 Klínískar leiðbeiningar spila hér stórt hlutverk og eru ýmsar útgáfur til hér á landi. Verkferlar 

eru til þess að aðstoða heilbrigðisstarfsmenn til að fara skilvirkt yfir ákveðin atriði svo ekkert verði 

útundan en miðað við fjölda tilfella af brjóstabólgu væri tilvalið að fara yfir þá og samræma, með það 

að leiðarljósi að fækka tilfellum. Með aukinni notkun góðra verkferla ætti að vera hægt að fyrirbyggja 

einhver tilfelli af brjóstabólgu. Einnig má benda á að það eru mjög oft hjúkrunarfræðingar sem fara 

heim til kvenna í vitjun á þeim tíma sem að brjóstabólga gæti verið að myndast eða verið komin, svo 

það er mjög mikilvægt að allar stéttir séu á sama máli hvað varðar verkferla.  Annað sem væri vert að 

rannsaka er legutíminn á sængurlegu nú til dags miðað við hér áður fyrr þar sem legan var allt upp í 

viku, en nú fara flestar mæður heim samdægurs ef allt gekk sem skyldi. Áhugavert væri að skoða 

hvort brjóstabólga hefur minnkað, aukist eða staðið í stað og hver ástæða þess sé með tilliti til 

útgefinna leiðbeininga og samræmis þeirra. Því má ekki gleyma að allt snýst þetta um samstarf á milli 

foreldra og heilbrgðisstarfsfólks. 

Höfundar lögðu fram óformlegar kannanir á svokölluðum mömmuhóp á facebook um fræðslu 

varðandi brjóstagjöf, stíflur og sýkingar og svo algengi þeirra sem fengu stíflur og sýkingar á meðan 

brjóstagjöf stóð. Niðurstöður þeirra voru að af þeim 462 sem svöruðu voru um 54% sem upplifðu 

ánægju með þá fræðslu sem veitt var að ljósmæðrum í heimaþjónustu hvað varðar stíflur og fræðslu 

um sýkingar en aftur á móti upplifðu þær einnig margar eða um 45% misræmi í fræðslu sem veitt var 

af ljósmóður. Þá var algengið af þeim sem fengu sýkingar hærra ef miðað er við meðaltal þeirra sem 

fá sýkingar á heimsvísu ef miðað er við þær rannsóknir (sjá töflu 1) sem við unnum upplýsingar úr við 
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framkvæmd þessa verkefnis (um 20%) en af 1079 sem tóku þátt fengu 332 sýkingu í brjóstagjöf eða 

31% þeirra sem höfðu börn sín á brjóst. 

Þetta eru óformlegar niðurstöður og margar breytur sem ekki var tekið tillit til, voru til að 

mynda þær líklegri til að svara þessu sem voru óánægðar með þá fræðslu sem fengin var? Voru 

konurnar ánægðari með þjónustu heimaljósmæðra eða ljósmæðra á stofnun? Voru þær konur líklegri 

til að svara og áhugasamari um niðurstöður þessa sem höfðu fengið sýkingu? 

Eftir sem áður segir hlutfallið okkur til um ákveðið vandamál en 30% kemur heim og saman við 

niðurstöður margra rannsókna sem við höfum notast við í þessari umfjöllun, sem eru á bilinu 9-35%. 

Ef þetta úrtak endurspeglar hlutfall þeirra mjólkandi kvenna sem fá sýkingu á meðan brjóstagjöf 

stendur, á Íslandi er ljóst að þetta vandamál er verðugt efni til áframhaldandi rannsókna. Það þyrfti að 

kanna algengi brjóstabólgu á Íslandi fyrst og fremst og hvaða aðferðum er beitt til forvarna og hvaða 

meðferðir eru notaðar. Önnur spurning sem gott væri að kanna er hvaða fyrirbygging er árangursríkust 

og þá á hvaða tímapunkti mæður eru móttækilegastar fyrir þeirri fræðslu, á meðgöngu eða eftir 

fæðingu? 

Það ætti ekki að vera nein fyrirstaða fyrir móður að gefa barni sínu brjóst nema upp komi einhver 

vandamál í brjóstagjöfinni. Það hefur ekki áhrif hvernig útlit geirvarta eða brjósta er og ættu flestar 

mæður að geta gefið brjóst ef þær fá fullnægjandi fræðslu og aðstoð. Þverfagleg vinna fagfólks sem 

koma að fræðslu mæðra með börn á brjósti er grunnur að öflugri fyrirbyggingu og með eflingu á 

samræmdri fræðslu mætti draga úr erfiðleikum við brjóstagjöf. Hvatning, stuðningur og fræðsla teljum 

við vera lykilatriði að farsælli brjóstagjöf. 
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