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Útdráttur 

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni til B.S. prófs í hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri. 

Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að veita innsýn í upplifun mæðra af umönnun sem 

fagaðilar veita þeim við brjóstagjöf ungbarna. Einnig er tilgangurinn að varpa ljósi á þau bjargráð 

sem mæður telja mikilvæg þegar upp koma vandamál í tengslum við brjóstagjöf. Áætla má út frá 

niðurstöðum rannsókna að góð þekking fagaðila á umönnun mæðra við brjóstagjöf ungbarna hafi 

jákvæð áhrif á framgang brjóstagjafar, hvort sem um ræðir fjölbyrjur eða frumbyrjur. Góður 

stuðningur bæði í upphafi brjóstagjafar og út brjóstagjafatímabilið er mæðrum afar mikilvægur til 

að stuðla að farsælli brjóstagjöf. Stuðningur við mæður er misjafn milli fagaðila og mikilvægt er 

að samhæfa þá þjónustu sem í boði er og að fagaðilar veiti allir sömu upplýsingar. Mæður sem 

upplifa vandamál við brjóstagjöf þurfa að fá viðeigandi fræðslu um bjargráð við vandamálunum 

til þess að minni líkur verði á því að þær hætti með börn sín á brjósti fyrr en áætlað var. Þær 

rannsóknarspurningar sem lagt var upp með eru: Hver er upplifun mæðra af umönnun fagaðila 

tengt brjóstagjöf ungbarna? Hvaða bjargráð telja mæður mikilvæg þegar upp koma vandamál í 

tengslum við brjóstagjöf? Við framkvæmd fyrirhugaðrar rannsóknar verður notast við eigindlega 

aðferðarfræði byggða á fyrirbærafræði Vancouver-skólans. Tekin verða opin djúpviðtöl við 5-15 

mæður en þær verða valdar eftir fyrirfram ákveðnum skilyrðum. Með þessari rannsóknaraðferð er 

von höfunda að mögulegt sé að veita innsýn í viðfangsefnið.  

 

Lykilhugtök: brjóstagjöf, nýburi, stuðningur, vandamál, bjargráð mæðra.   
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Abstract 

This research proposal is a final thesis towards a B.S. degree in nursing at the University of 

Akureyri. The purpose of this research is to give an insight into mothers experience of 

professional support regarding breastfeeding and also to highlight the coping strategies mothers 

find important when breastfeeding problems occur. It is estimated according to research results, 

that good knowledge of professionals when they provide care to breastfeeding mothers has 

positive effects on the progression of breastfeeding, whether they are primiparas or multiparas. 

Having good support from professional caregivers from the beginning and throughout the 

breastfeeding period is paramount to a successful breastfeeding. Support is different between 

professionals and it is important to coordinate the service that is available to mothers and that all 

professionals provide the same information about breastfeeding. Mothers who experience 

breastfeeding problems need to receive appropriate information how to cope with it to reduce the 

risk of early breastfeeding cessation. The following research questions was set forth: How do 

mothers experience the care from professionals regarding the breastfeeding of infants? What 

coping strategies do mothers find important when problems occur during breastfeeding? This 

thesis is done using the qualitative research method based on the Vancouver-School in 

phenomenology. Depth-interviews would be taken to 5-15 mothers that would be chosen by 

predetermined qualifications. Using this research method, it is the authors’ expectations to give 

an insight into the subject.   

 

Key words: breastfeeding, newborn, support, problems, mothers’ coping.  
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1. Kafli - Inngangur 

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni höfunda til B.S. prófs í hjúkrunarfræði við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Meginmarkmið þessarar rannsóknaráætlunar er að 

veita innsýn í upplifun mæðra af umönnun fagaðila tengt brjóstagjöf ungbarna og þau bjargráð 

sem þær telja mikilvæg þegar upp koma vandamál í tengslum við brjóstagjöf. Í þessum 

upphafskafla verður fjallað um bakgrunn viðfangsefnisins, tilgang rannsóknaráætlunar og gildi 

hennar fyrir hjúkrunar- og ljósmóðurfræði. Val á rannsóknaraðferð verður kynnt og 

rannsóknarspurningar settar fram. Að lokum verður gert grein fyrir þeirri gagnasöfnun sem 

notast var við í þessu lokaverkefni, meginhugtök verkefnisins skilgreind og gildismat höfunda 

kynnt. 

1.1. Bakgrunnur viðfangefnis 

Brjóstamjólk er talin ein besta næring sem völ er á fyrir nýbura þar sem sýnt hefur verið 

fram á jákvæð áhrif hennar til lengri tíma og ráðleggur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) 

eingöngu brjóstamjólk til sex mánaða aldurs og að brjóstagjöf haldi áfram til tveggja ára aldurs 

meðfram annarri fæðu (World Health Organization, 2009). Góð næring fyrstu mánuði lífsins er 

undirstaða fyrir góðan vöxt og þroska ungbarns og inniheldur brjóstamjólk öll helstu vítamín og 

næringarefni sem ungbarn þarf á að halda. Brjóstagjöf er mikilvæg næring fyrir ungbarnið ásamt 

því að stuðla að mikilvægri tengslamyndun móður og barns (Lowdermilk, Perry, Cashion og 

Alden, 2012). 

Brjóstagjöf meðal íslenskra kvenna er algeng og hefur lengd brjóstagjafar farið vaxandi 

hér á landi síðustu ár. Samkvæmt rannsókn sem gerð var á tíðni brjóstagjafar á Íslandi frá 

árunum 2004-2008 voru 98% ungbarna eingöngu á brjósti eða samhliða annari fæðu við eins 
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vikna aldur, 74% við sex mánaða aldur og 27% barna við eins árs aldurs (Hildur Björk 

Sigurbjörnsdóttir og Bryndís Elfa Gunnarsdóttir, 2012). 

Elín Ösp Gísladóttir og Jónína Einarsdóttir (2013) gerðu rannsókn á viðhorfi mæðra til 

fræðslu og ráðgjafar um brjóstagjöf, þar sem hluti gagna var byggður á eldri rannsókn Elínar 

Aspar Gísladóttur árið 2012. Niðurstöður seinni rannsóknarinnar byggðu á viðtölum við 14 

mæður úr fyrri rannsókninni og töldu langflestar mæður sem ekki höfðu reynslu af brjóstagjöf að 

hún væri náttúrulegt fyrirbæri og að vitneskjan um brjóstagjöf væri því meðfædd. Það kom þeim 

því á óvart að sú mikla vinna sem fylgdi brjóstagjöf væri alls ekki sjálfgefin. Flest allar mæður 

upplifðu erfiðleika af einhverju tagi við upphaf brjóstagjafar en þær sem upplifðu brjóstagjöfina 

sem jákvæða reynslu, sögðu að komast yfir erfiðleikana sem fylgdu brjóstagjöf, væri einn af 

jákvæðu þáttunum. Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður veita aðstoð, stuðning og fræðslu við 

brjóstagjöf á sama tíma og mæðurnar læra sjálfar að setja barn sitt á brjóst. Hjúkrunarfræðingar 

og ljósmæður veita meðal annars fræðslu um möguleg vandamál brjóstagjafar, einkenni þeirra og 

bjargráð til að hægt sé að stuðla að árangursríkri brjóstagjöf (Lowdermilk o.fl., 2012). 

Hver og ein brjóstagjöf er einstakt ferli og byggist á persónulegri reynslu og upplifun 

hverrar móður. Reynsla mæðra af umönnun fagaðila hefur áhrif á upplifun þeirra af 

brjóstagjöfinni. Mæður sem telja sig fá óraunhæfar væntingar frá fagaðilum gætu upplifað sig 

óundirbúnar ef upp kæmu vandamál við brjóstagjöfina og þar af leiðandi gætu þær fyllst 

samviskubiti og liðið eins og brjóstagjöfin uppfylli ekki næringarþörf barnsins. Það er því 

mikilvægt að upplifun mæðra af umönnun fagaðila við brjóstagjöf sé jákvæð og uppbyggjandi 

(Fox, McMullen og Newburn, 2015). 
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1.2. Tilgangur og gildi rannsóknaráætlunar fyrir hjúkrun og gildismat höfunda 

Þessi rannsóknaráætlun hefur það að markmiði að veita innsýn í upplifun mæðra af 

umönnun fagaðila tengt brjóstagjöf ungbarna og þau bjargráð sem þær telja mikilvæg þegar upp 

koma vandamál í tengslum við brjóstagjöf. Fræðileg samantekt þessa verkefnis á að veita innsýn 

í þær rannsóknir sem nú þegar eru til um umönnun fagaðila tengda brjóstagjöf, vandamál sem 

upp geta komið og bjargráð við þeim. 

Höfundar eiga það sameiginlegt að hafa mikinn áhuga á öllu því sem við kemur 

barneignum og heilbrigði kvenna. Því var vert að sameina áhugann og gera rannsóknaráætlun í 

samræmi við hann. Umönnun mæðra með barn á brjósti er oft og tíðum stór þáttur í starfi 

hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra og er það von höfunda að fyrirhuguð rannsókn varpi ljósi á 

mikilvægi umönnunar fagaðila við brjóstagjöf mæðra. Með auknum skilning í upplifun mæðra 

gætu hjúkrunarfræðingar og ljósmæður verið betur í stakk búin til þess að veita ráðleggingar og 

þar af leiðandi auka gæði þjónustunnar á þessu sviði. 

1.3. Val á rannsóknaraðferð og rannsóknarspurning sett fram 

Rannsóknaraðferðin sem notuð verður í fyrirhugaðri rannsókn er eigindleg 

rannsóknaraðferð þar sem stuðst er við fyrirbærafræði Vancouver-skólans. Fyrirbærafræði snýst 

um að auka skilning á mannlegum fyrirbærum í þeim tilgangi að bæta þjónustu til skjólstæðinga, 

meðal annars á sviði heilbrigðisþjónustunnar, þar sem lögð er áhersla á hið persónulega. 

Samkvæmt fyrirbærafræðilegum rannsóknum er gert ráð fyrir að mettun náist með 5-15 

þátttakendum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Við gerð fyrirhugaðrar rannsóknar verður útbúinn 

viðtalsrammi þar sem tekin verða eigindleg og opin djúpviðtöl. Viðtölin verða hljóðrituð, þar 
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næst rituð orðrétt niður og við úrvinnslu gagna verður efni viðtalanna flokkað niður í þemu og 

yfirþemu sem myndi að lokum sýna heildarmynd af niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Rannsóknarspurningar fyrirhugaðrar rannsóknar eru: Hver er upplifun mæðra af 

umönnun fagaðila tengt brjóstagjöf ungbarna? Hvaða bjargráð telja mæður mikilvæg þegar upp 

koma vandamál í tengslum við brjóstagjöf? 

1.4. Skilgreining meginhugtaka 

Höfundar þessa lokaverkefnis telja mikilvægt að skilgreina helstu hugtök efnisins áður en 

verkefnið er lesið og eru eftirfarandi hugtök skilgreind: 

Nýburi: Er barn yngra en 28 daga gamalt (World Health Organization, e.d.). 

Ungbarn: Barn á fyrstu mánuðum ævi sinnar (Íslensk orðabók, e.d.).  

Brjóstagjöf: Það ferli þegar móðir nærir barn sitt með næringarríkri brjóstamjólk sinni 

(Lowdermilk o.fl., 2012). 

Mjólkurmyndun: Mjólkurmyndun er ferli sem hefst við þroska mjólkurkirtla, síðan hefst 

mjólkurframleiðsla og að lokum þegar mjólkurkirtlar hætta mjólkurframleiðslu (Lowdermilk 

o.fl., 2012). 

Vandamál: Erfitt úrlausnarefni (Íslensk orðabók, e.d.). 

Bjargráð: Ráð til bjargar (Íslensk orðabók, e.d.). 

1.5. Gagnasöfnun og leitarorð 

Við gagnasöfnun í fræðilegri samantekt var notast við bæði erlendar og íslenskar 

ritrýndar fræðigreinar. Einnig var notast við tvær erlendar bækur sem og upplýsingar frá erlendri 

opinberri stofnun (WHO). Við leit á erlendum fræðigreinum á internetinu var helst notast við 

gagnasöfnin CINAHL (EbscoHost), ProQuest og Google Scholar. Ensku leitarorðin sem notast 
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var við voru m.a. breastfeeding, lactation, milk production, benefits of breastfeeding, support, 

breastfeeding experience og breastfeeding problems. Við leit á íslenskum fræðigreinum var 

notast við Hirslu Landspítalans sem er íslenskt fræðilegt upplýsingasafn, Tímarit íslenskra 

hjúkrunarfræðinga, Ljósmæðrablaðið og Læknablaðið. Íslensku leitarorðin sem notast var við 

voru m.a. brjóstagjöf, mjólkurmyndun, mjólkurframleiðsla, kostir brjóstagjafar, stuðningur við 

brjóstagjöf, upplifun og vandamál við brjóstagjöf. 
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2. Kafli - Upplifun mæðra af umönnun fagaðila tengt brjóstagjöf – Helstu vandamál og 

bjargráð 

Í þessum kafla verður í fyrsta lagi fjallað um lífeðlisfræði mjólkurmyndunar, þar er farið 

nánar í þroska mjólkurkirtla, mjólkurframleiðslu og lok mjólkurframleiðslu. Í öðru lagi verður 

fjallað um kosti brjóstagjafar í tengslum við móður og barn. Í þriðja lagi verður fjallað um 

mikilvægi stuðnings og upplifun mæðra af umönnun fagaðila tengt brjóstagjöf ungbarna. Í lokin 

verður fjallað um vandamál við brjóstagjöf og hvaða bjargráð mæður telja mikilvæg við þeim. 

Þau vandamál sem fjallað verður um eru mismunandi lögun geirvarta og áhrif þeirra á 

brjóstagjöf, stálmi og brjóstabjúgur, brjóstabólga, sárar geirvörtur og sveppasýkingar, of lítil 

mjólkurframleiðsla, of mikil mjólkurframleiðsla og brjóstahöfnun. 

2.1. Mjólkurmyndun 

Mjólkurmyndun er ferli sem hefst við þroska mjólkurkirtla, næst hefst mjólkurframleiðsla 

og í lokin hætta mjólkurkirtlar mjólkurframleiðslu (Lowdermilk o.fl., 2012). Brjóstamjólkinni er 

skipt niður í þrjú þrep eftir framleiðslu, það er að segja broddmjólk, formjólk og eftirmjólk 

(Andreas, Kampmann og Le-Doare, 2015). Brjóstamjólk er kjörin fæða fyrir ungbörn fyrstu 

mánuði lífsins þar sem hún inniheldur mikið magn próteina, steinefna og fitu (Lowdermilk o.fl., 

2012). 

2.1.1. Þroski mjólkurkirtla. Prólaktín er hormón sem framleitt er í heiladingli en 

prólaktín hvetur þroska mjólkurkirtla til þess að framleiða mjólk. Strax við upphaf meðgöngu 

eykst magn þessa hormóns í blóði og undirbýr það mjólkurkirtlana fyrir komandi 

mjólkurframleiðslu (Lawrence og Lawrence, 2011). Mjólkurgangarnir flytja mjólkina frá 

kirtilvef brjóstsins og fram í geirvörtu fyrir tilstilli samdráttar. Breytingar verða á brjóstum á 
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meðgöngu til þess að mjólkurframleiðsla geti átt sér stað og valda hormónin estrógen, 

prógesterón og önnur hormón þessum breytingum. Ummál kirtil- og fituvefja í brjóstum eykst og 

þar af leiðandi stækka brjóstin jafnt og þétt út meðgönguna, ásamt því að blóðflæði til brjóstanna 

eykst. Eymsli í brjóstum gera vart við sig og er það oft eitt af fyrstu þungunareinkennum sem 

verðandi mæður upplifa (Lowdermilk o.fl., 2012). 

   2.1.2. Mjólkurframleiðsla. Estrógen og prógesterón sem eru í miklu magni í fylgjunni 

hindra að prólaktín framleiði of mikið magn af brjóstamjólk áður en barnið fæðist. Við fæðingu 

barns fer fylgjan úr leginu, við það lækka hormónin estrógen og prógesterón og hækkun verður á 

prólaktín en þessi hækkun prólaktíns veldur því að mjólkurmyndun fer í gang (Murray, 2016). 

Oxýtósín er hormón sem framleitt er í undirstúku heilans og er eitt þeirra hormóna sem eru 

nauðsynleg mjólkurframleiðslunni. Þegar sog verður á geirvörtunni fara boð upp í afturhluta 

heiladinguls þar sem oxýtósín er geymt og þaðan berst það út í blóðrásina. Oxýtósín örvar rennsli 

mjólkur úr mjólkurkirtlum en frumur í kringum mjólkurganga dragast saman og þrýsta mjólkinni 

út. Almennt tekur það um eina mínútu fyrir nýbura eða brjóstapumpu að örva brjóstið þangað til 

mjólkin kemur. Oxýtósín fer út í blóðrásina í slögum en að meðaltali er 90 sekúndna hlé á fyrstu 

10 mínútum brjóstagjafar fyrstu dagana eftir fæðingu. Margar konur upplifa mjólkurlosun á milli 

gjafa en lykt, hugsun móður og hljóð frá nýburanum geta valdið mjólkurlosun og leka frá 

geirvörtum. Magn oxýtósíns í brjóstamjólk er um það bil 8pg/mL fyrstu dagana frá fæðingu en 

eykst með aukinni mjólkurmyndun (Moberg og Prime, 2013). 

Þegar nýburar eru lagðir á bringu móðurinnar strax eftir fæðingu fer oxýtósín út í blóðrás 

móðurinnar. Við það róast bæði móðirin og nýburinn, nýburinn grætur minna, hitastig hans 

hækkar, verkjaþröskuldur móðurinnar hækkar, cortisól magn minnkar og hitastig brjóstanna 

eykst (Moberg og Prime, 2013). Við 16. viku meðgöngu byrja mjólkurkirtlar að framleiða 
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broddmjólk sem er gulleitur vökvi og hefur hann hátt immunoglobulin. Hár styrkur próteins og 

steinefna er í broddmjólk og hefur próteinið jákvæð áhrif á bindingu bilirúbíns í blóði ásamt því 

að stuðla að hægðalosun hjá nýburanum (Lowdermilk o.fl., 2012). Broddmjólk hefur verndandi 

áhrif á ónæmiskerfi nýburans og er verndandi gegn sýkingum til fjögurra mánaða aldurs. Því er 

talið að broddmjólkin sé í raun fyrsta bólusetning nýburans (Hua o.fl., 2016). Á þriðja til fimmta 

degi eftir fæðingu breytist samsetning mjólkur, broddmjólkin minnkar og á næstu 10 dögum 

þroskast mjólkin og að lokum verður hún fullþroskuð. Mæður finna oft vel fyrir þessum 

breytingum og oft og tíðum er upplifun þeirra af þessu ferli sú að mjólkin sé að „koma“ í 

brjóstin. Fullþroskuð mjólk skiptist í 60% formjólk, 35% eftirmjólk og 5% rjóma en einnig 

inniheldur hún öll þau næringarefni og fitu sem ungbörn þurfa á að halda fyrstu sex mánuðina til 

að stækka og þroskast eðlilega. Þegar þessu ferli lýkur er framleiðsla mjólkur háð eftirspurn og 

eftir því sem ungbarn er lagt oftar á brjóst eykst seyting oxýtósíns sem hvetur til aukinnar 

mjólkurframleiðslu (Lowdermilk o.fl., 2012). 

     2.1.3. Lok mjólkurframleiðslu. Þegar móðir hefur ákveðið að hætta með ungbarn sitt á 

brjósti er mikilvægt að afvenja það hægt og rólega. Þá er mikilvægt að byrja á því að fækka 

brjóstagjöfum yfir daginn svo mjólkurframleiðslan minnki smátt og smátt af sjálfu sér. Eftir því 

sem ungbarnið fer sjaldnar á brjóst verður sjaldnar örvun á brjóstinu og þ.a.l. minnkar 

mjólkurframleiðslan. Minni líkur eru á stálma, stíflum og bólgum ef brjóstagjöf er hætt hægt og 

rólega (Oladapo og Fawole, 2012). 

Í sumum tilvikum þarf að hætta brjóstagjöf skyndilega vegna veikinda móður, ungbarns 

eða annarra ástæðna og þá eru oft gefin lyf til þess að stoppa mjólkurframleiðsluna (Oladapo og 

Fawole, 2012). Við snögga afvenjun verður mikil þensla í brjóstum sem getur leitt til stíflna og 

brjóstabólgu (Embætti landlæknis, e.d.). Sérfræðingar mæla með ákveðnum aðferðum til að bæla 
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niður mjólkurframleiðsluna og komast hjá þessum einkennum, þær aðferðir eru m.a. að vefja 

brjóstin, klæðast þröngum brjóstahaldara, bera jurtasmyrsli á brjóst og nota kælibakstra (Oladapo 

og Fawole, 2012). 

2.2. Kostir brjóstagjafar 

Fræðimenn og fagfólk á heilbrigðissviði eru sammála um að ávinningur þess að hafa 

ungbarn á brjósti er ótvíræður. Meira en 80% ungbarna í flestum löndum heims fá brjóstamjólk 

en aðeins um helmingur nýbura hefja brjóstagjöf innan við klukkustund frá fæðingu. Í flestum 

löndum er tíðni brjóstamjólkur sem eina fæða ungbarna að sex mánaða aldri undir 50% (Victora 

o.fl., 2016). Samkvæmt rannsókn sem gerð var á tíðni brjóstagjafar á Íslandi frá árunum 2004-

2008 var 81% nýbura lagðir á brjóst innan tveggja klukkutíma frá fæðingu en aðeins 8% 

ungbarna var eingöngu á brjóstamjólk við sex mánaða aldur (Hildur Björk Sigurbjörnsdóttir og 

Bryndís Elfa Gunnarsdóttir, 2012). Þetta telst frekar lágt miðað við ráðleggingar WHO þar sem 

mælt er með brjóstamjólk sem einu fæðu til sex mánaða aldurs (World Health Organization, 

2009). Þess má þó geta að 74% ungbarna var á brjósti að einhverju leyti við sex mánaða aldur 

(Hildur Björk Sigurbjörnsdóttir og Bryndís Elfa Gunnarsdóttir, 2012). 

Hægt er að segja að brjóstagjöf sé nýburum meðfædd og ef nýburinn er rétt staðsettur á 

bringu móður eftir eðlilega fæðingu hefur hann hæfileika til þess að leita uppi brjóst móður 

sinnar með lítilli eða engri aðstoð á fyrsta klukkutímanum eftir fæðingu (Widström o.fl., 2011). 

Samkvæmt rannsókn Widström o.fl. (2011) ganga nýburar í gegnum nokkur ferli svefns og vöku 

áður en þeir fara að mjaka sér í átt að brjóstinu. Fljótlega eftir fæðingu fer ungbarnið að kynna 

sér brjóstið og sleikir, þar á eftir grípur ungbarnið brjóstið og sýgur það. Þessi aðferð við upphaf 

brjóstagjafar er talin hafa jákvæð áhrif á brjóstagjöf og tengslamyndun móður og barns. Við 

brjóstagjöf á sér stað mikilvæg tengslamyndun á milli móður og barns sem er einkennandi við 
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brjóstagjöf, sú tengslamyndun hefst strax við fæðingu og heldur áfram að þróast á 

brjóstagjafartímabilinu (Lowdermilk o.fl., 2012). 

Mesti og áhrifaríkasti ávinningurinn af brjóstagjöf er á heilsu nýburans sem hefst strax 

við upphaf brjóstagjafar og hafa rannsóknir sýnt að brjóstagjöf hefur einnig jákvæð langtímaáhrif 

síðar á ævinni. Brjóstagjöf hefur mikinn ávinning í för með sér bæði í þróuðum löndum og 

þróunarlöndum þar sem hún hefur fyrirbyggjandi áhrif gegn sýkingum ásamt því að draga úr 

tíðni og alvarleika þeirra. Rannsóknir hafa sýnt að í þróunarlöndum þar sem fátækt er mikil og 

hreinlæti takmarkað hefur brjóstagjöf dregið úr dánartíðni ungbarna meðal annars vegna 

meltingarfæra- og smitsjúkdóma (Horta, Bahl, Martines og Victora, 2007). Brjóstamjólk er talin 

minnka líkur á sykursýki og offitu barna, hafa fyrirbyggjandi áhrif á öndunarfærasjúkdóma og 

ofnæmi síðar á ævinni ásamt því að minnka líkur á vöggudauða ungbarna fyrsta árið eftir 

fæðingu (Anatolitou, 2012). Brjóstagjöf hefur einnig fyrirbyggjandi áhrif á brátt 

eitilfrumuhvítblæði, bráða miðeyrnabólgu, sýkingar í meltingarvegi, sýkingar í neðri 

öndunarfærum og garna- og ristilbólgur (Batrick o.fl., 2017). 

Brjóstagjöf hefur ekki einungis í för með sér ávinning fyrir ungbarnið heldur hafa 

rannsóknir sýnt að brjóstagjöf hefur einnig verndandi áhrif á heilsu móðurinnar. Niðurstöður úr 

47 rannsóknum, sem gerðar voru í 30 löndum, þar sem tæplega 150 þúsund konur tóku þátt 

sýndu að fyrir hvert ár sem móðir hafði ungbarn sitt á brjósti minnkuðu líkur á 

brjóstakrabbameini um rúmlega 4% (Schwars og Nothangle, 2015; Beral, Bull, Doll, Peto og 

Reeves, 2002). Brjóstagjöf minnkar einnig líkur á krabbameini í eggjastokkum og legi og er talin 

minnka líkur á offitu, sykursýki týpu II og háþrýstingi hjá móður (Batrick o.fl., 2017; Schwars 

og Nothangle, 2015). Þó talið sé að brjóstagjöf sé nýburum meðfædd er hún lærð reynsla hjá 
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mæðrum (Widström o.fl., 2011) og með góðum stuðningi og fræðslu við móðurina er hægt að 

stuðla að farsælli og ánægjulegri brjóstagjöf. 

2.3. Stuðningur við brjóstagjöf 

Stuðningur við brjóstagjöf er afar mikilvægur svo brjóstagjöfin verði árangursrík og 

ánægjuleg en hann getur ýmist verið formlegur eða óformlegur. Formlegur stuðningur er veittur 

af fagaðilum á heilbrigðissviði og spila þar hjúkrunarfræðingar og ljósmæður stórt hlutverk en 

rannsóknir hafa sýnt að það sé afar mikilvægt að mæður fái stuðning frá fagaðilum sem hafa 

þekkingu og reynslu á þessu sviði (Grassley, 2010). Embætti landlæknis (e.d.) fjallaði um 

stuðning við brjóstagjöf og taldi það mikilvægt að mæður fengju stuðning sem byggði á 

hvatningu, nærgætni og hlýju. Nauðsynlegt er að hvetja mæður í hlutverkinu og hjálpa þeim við 

að styrkja sjálfsöryggi þeirra og trú um að brjóstagjöfin heppnist. Sýnt hefur verið fram á að þær 

mæður sem ekki fengu nægan stuðning við brjóstagjöf eftir fæðingu voru mun líklegri til að 

hætta brjóstagjöf fyrr en þær ætluðu sér. Góður stuðningur hafði jákvæð áhrif á framgang 

brjóstagjafarinnar, mæður voru líklegri til að byrja brjóstagjöf og halda henni áfram (Fox o.fl., 

2015). 

Stuðningur er skilgreindur sem upplýsingastuðningur, verklegur stuðningur, 

tilfinningastuðningur og stuðningur byggður á virðingu (Pentecost og Grassley, 2014; Schmied, 

Beake, Sheehan, McCourt og Dykes, 2011). Í rannsókn Pentecost og Grassley (2014) þar sem 

101 móðir tók þátt var fjallað um fyrrgreindan stuðning, mikilvægi þess að mæður fengju góðan 

stuðning við brjóstagjöf og hvers konar stuðning þær væntu frá fagaðilum. Niðurstöður sýndu að 

með upplýsingastuðningi fengu mæður upplýsingar, ráð og ábendingar varðandi brjóstagjöf. 

Fagaðilar veittu þann stuðning með því að taka góðan tíma í það að útskýra brjóstagjöf, svara 

spurningum frá mæðrum og veita samræmdar upplýsingar. Um það bil helmingur mæðranna 
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töldu það skipta öllu máli að fagaðilar gæfu sér góðan tíma í að útskýra og kenna þeim hvernig 

gefa ætti ungbarni þeirra brjóst. Verklegur stuðningur einkenndist af fræðslu og kennslu við 

brjóstagjöf. Mæður fengu persónulega kennslu frá fagaðilum um það hvernig ætti til dæmis að 

leggja ungbarnið á brjóst, hvaða stellingar væru góðar fyrir bæði móðurina og ungbarnið við 

brjóstagjöf og hvernig best væri að halda ungbarninu rólegu og vakandi. Þessi stuðningur veitti 

mæðrum öryggi, jók sjálfstraust þeirra við brjóstagjöf og reyndist hann afar hjálplegur. 

Tilfinningastuðningur einkenndist af samhygð, trausti og umhyggju. Fagaðilar veittu mæðrum 

næði, voru þolinmóðir, rólegir og sýndu virðingu með því að spyrja mæður um leyfi þegar þeir 

þurftu að snerta mæðurnar er þeir veittu aðstoð við brjóstagjöf. Að veita mæðrum hrós og 

stuðning byggðan á virðingu reyndist mikilvægt fyrir þær. Mæður þurftu hvatningu og hrós frá 

fagaðilum en það jók sjálfstraust þeirra sem og trú um að brjóstagjöfin gengi upp. 

Fagaðilar ættu að veita góða fræðslu um vandamál sem upp geta komið svo mæður viti 

hver fyrstu einkenni brjóstagjafavandamála geta verið svo hægt sé að grípa inn í sem allra fyrst. 

Einnig er mikilvægt að mæður læri að meta það hvort ungbarn þeirra sé að fá næga mjólk úr 

brjóstunum (Lawrence og Lawrence, 2011). Talið er afar nauðsynlegt að mæður fái faglegan 

stuðning á meðan þær dvelja á sjúkrahúsi eftir fæðingu sem og þegar þær eru komnar heim. Eftir 

að heim er komið þurfa mæður oft upplýsingar og aðstoð varðandi brjóstagjöf og því eru 

heimavitjanir frá hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum mikilvægur þáttur í þessu tímabili 

nýbakaðra mæðra (Fox o.fl., 2015). Í rannsókn Fox o.fl. (2015) um upplifun breskra mæðra á 

brjóstagjöf og stuðningi kom fram að mæður væntu þess að fá stuðning og ráðgjöf frá fagaðilum. 

Til þess að upplýsingar til mæðra væru ekki misvísandi var mikilvægt að fagaðilar samhæfðu þá 

fræðslu sem þeir veittu. Þær mæður sem ekki fengu nægan stuðning voru í meiri hættu á að 
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upplifa vandmál tengd brjóstagjöf sem vel væri hægt að koma í veg fyrir með góðum og 

faglegum stuðningi. 

Hafa skal í huga að hver sem ákvörðun móðurinnar verður varðandi brjóstagjöfina skal 

ávallt virða þá ákvörðun. Það er ekki sjálfgefið að móðir geti eða vilji hafa ungbarn sitt á brjósti 

þrátt fyrir að brjóstagjöf sé náttúrlegt fyrirbæri og því þurfa fagaðilar á heilbrigðissviði líka að 

styðja þær mæður sem ekki geta eða ekki vilja hafa ungbarn sitt á brjósti. Stuðningur er 

nauðsynlegur til þess að koma í veg fyrir sjálfsásökun og samviskubit, veita þarf upplýsingar, 

sýna mæðrum skilning og síðast en ekki síst hvetja foreldra til að gefa barninu pela í þeim 

stellingum sem notaðar eru við brjóstagjöf til að styrkja tengslamyndun og nánd (Embætti 

landlæknis, e.d.). Óformlegur stuðningur er stuðningur sem veittur er af maka, fjölskyldu og 

vinum (Grassley, 2010). Stuðningur frá maka er mjög mikilvægur fyrir brjóstagjöfina en 

rannsókn sýndi að fylgni var á milli lengd brjóstagjafar og þess tíma sem eytt var með maka eftir 

að heim var komið af fæðingadeildinni (Ekström, Widström og Nissen, 2003). Þó stuðningur 

maka sé mikilvægur verður ekki farið nánar í það málefni í þessu lokaverkefni. 

Mikilvægt var fyrir mæður að fá vitneskju um hvernig brjóstagjöf mæðra þeirra gekk 

þegar þær voru sjálfar á brjósti sem ungbörn eins og kom fram í rannsókn Ekström o.fl. (2003) 

um óformlegan stuðning. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að mæður sem voru sjálfar lengi á 

brjósti sem ungbörn voru mjög ánægðar með samband þeirra við mæður sínar og þann 

tilfinningalega stuðning sem þær fengu frá mæðrum sínum við brjóstagjöfina. Sú staðreynd að 

þær mæður sem ekki vissu um sína eigin brjóstagjöf er þær voru ungbörn, endurspeglaði það að 

móðirin og dóttirin áttu í minni tengslum heldur en þær mæðgur sem ræddu brjóstagjöfina. 

Móðir getur haft meðvituð og ómeðvituð áhrif á brjóstagjöf dóttur sinnar og aðferð hennar í 

samskiptum við ungbarnið, hún getur því verið ómissandi stuðningsaðili við brjóstagjöfina. 
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Upplifun mæðra af stuðningi fagaðila við umönnun brjóstagjafar er einstaklingsbundin og 

gerðu Schmied o.fl. (2011) samantekt úr 31 eigindlegri rannsókn á viðhorfi og reynslu mæðra af 

stuðningi frá fagaðilum og aðstandendum. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvað mæður 

teldu mikilvægt til þess að þær fengju góðan stuðning við brjóstagjöf. Samkvæmt niðurstöðum 

þeirra var talið mikilvægt að stuðningsaðilar næðu jafnvægi í nálgun sinni, þ.e. að þeir væru 

jákvæðir og raunsæir, að þeir hrósuðu, ættu frumkvæði, einblíndu á kosti og beittu ekki þrýstingi 

á mæður til að koma í veg fyrir að mæðrum liði eins og brjóstagjöfin væri ekki að heppnast 

nægilega vel. Ef mæðrum fannst vera hlustað á þær með samhygð, þeim gefnar nákvæmar 

upplýsingar sem einblíndu á þarfir þeirra og þeim hrósað, þá upplifðu þær góðan stuðning. 

Mæður sem upplifðu ekki slíkan stuðning fannst þær missa sjálfstraust sitt, fundu fyrir 

sektarkennd og upplifðu sig vera ófærar um að gefa ungbarni sínu brjóst. Fagaðilar þurfa að gæta 

þess að vera ekki alltof ákafir er þeir veita mæðrum stuðning og nauðsynlegt er að þeir hafi góða 

grunnþekkingu í brjóstagjöf. Mæður þurfa að fá góðan faglegan stuðning svo þeim finnist þeim 

vera hjálpað og þær hvattar til að gefa brjóst (Schmied o.fl., 2011; Pentecost og Grassley, 2014). 

 Li, Fein, Chen og Grummer-Strawn (2008) gerðu meigindlega rannsókn í 

Bandaríkjunum þar sem þau skoðuðu hvenær algengast væri að mæður hættu með ungbörn sín á 

brjósti ásamt ástæðum þess. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 1323 mæður sem eignast höfðu 

börn fyrir 12 mánuðum. Niðurstöður rannóknarinnar sýndu að 24% mæðra hættu með ungbarn 

sitt á brjósti á fyrsta mánuðinum eftir fæðingu og var það algengasti tíminn. Því er mikilvægt að 

fagaðilar hafi augun opin frá upphafi fyrir fyrstu einkennum vandamála sem upp geta komið og 

að þeir styðji mæður í brjóstagjöfinni til að koma í veg fyrir að þær missi tökin á henni. 

Brjóstagjöf er eðlilegt ferli sem krefst fræðslu og reynslu og þurfa fagaðilar að veita nýbökuðum 
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mæðrum upplýsingar og stuðning eftir barnsburð (Fu o.fl., 2014) til þess að brjóstagjöfin verði 

sem árangursríkust (Grassley, 2010). 

Niðurstöður rannsókna hér að framan ber flestum saman um að góður stuðningur fagaðila 

við mæður tengt brjóstagjöf ungbarna er afar mikilvægur þar sem fagaðilar hafa þekkingu og 

reynslu til að veita góðan stuðning byggðan á hvatningu, umhyggju, fræðslu og virðingu 

(Pentecost og Grassley, 2014; Fu o.fl., 2014; Schmied o.fl., 2011; Grassley, 2010).  

2.4. Vandamál við brjóstagjöf og bjargráð 

Vandamál við brjóstagjöf eru algeng fyrstu dagana eftir fæðingu og samkvæmt Wagner, 

Chantry, Dewey og Nommsen-Rivers (2013) upplifðu 92% mæðra vandamál við brjóstagjöf á 

þriðja degi eftir fæðingu. Af þeim upplifðu 52% vandamál við næringarinntekt nýburans, 44% 

upplifðu sársauka við brjóstagjöf og 40% höfðu áhyggjur af mjólkurframleiðslu og gæðum 

mjólkur. Vandamál við brjóstagjöf voru tengd auknum líkum á því að mæður hættu brjóstagjöf 

og gáfu ungbarnamjólkurblöndu í staðinn. 

Mikilvægt er að fræðsla um brjóstagjöf hefjist strax á meðgöngu til að minnka líkur á 

vandamálum eða til þess að auka líkur á að móðirin komist í gegnum vandamálin án þess að 

hætta með ungbarn sitt á brjósti. Þekkingarleysi og skortur á upplýsingum varðandi brjóstagjöf 

geta leitt til frekari vandamála. Mikilvægt er að kenna mæðrum strax í upphafi góð handtök við 

brjóstagjöf og hvernig leggja á barnið rétt á brjóst. Ef það er ekki gert getur það leitt til frekari 

vandamála eins og sárra geirvarta, stálma, brjóstabólgu og fleira ásamt því að auka líkur á að 

brjóstagjöf sé hætt fyrr en áætlað var (Yogendra, Chandrakala og Manasa, 2017). 

 Þegar vandamál og erfiðleikar koma upp við brjóstagjöf verða mæður oft viðkvæmar og 

upplifa sig vera að bregðast bæði ungbarninu og sjálfri sér sem móður. Þegar þessar tilfinningar 

móður verða yfirgnæfandi geta þær haft neikvæð áhrif á upplifun þeirra af brjóstagjöfinni og 
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jafnvel leitt til þess að þær hætti með ungbörn sín á brjósti þar sem þær telja það vera þeim fyrir 

bestu (Palmér, Carlsson, Brunt og Nyström, 2015). 

Hildur Sigurðardóttir (2011) skrifaði yfirlitsgrein þar sem bornar voru saman 12 

rannsóknir, bæði íslenskar og erlendar, um mælingu á sjálfsöryggi mæðra við brjóstagjöf þar sem 

stuðst var við sjálfsöryggiskvarða Dennis. Niðurstöður rannsókna bentu til þess að 

sjálfsöryggiskvarði Dennis, sem meðal annars er notaður hér á landi hafði hagnýtt gildi sem 

skimunartæki á sjálfsöryggi mæðra við brjóstagjöf og í öllum niðurstöðum rannsókna kom fram 

að mæling á sjálfsöryggi við brjóstagjöf spáði fyrir um lengd brjóstagjafar. Mæður sem voru 

sjálfsöruggar við brjóstagjöfina voru líklegri til þess að temja sér jákvæðan og hvetjandi 

hugsunarhátt og bregðast frekar við vandamálum brjóstagjafar á uppbyggilegan hátt og komast 

því oftar í gegnum erfiðleikana. 

2.4.1. Mismunandi lögun á geirvörtum og áhrif þess á brjóstagjöf. Innfallnar eða 

flatar geirvörtur er ástand þar sem geirvörtur eru ekki útstæðar heldur falla þær inn í brjóstið en 

innfallnar og flatar geirvörtur geta valdið mismiklum vandamálum við brjóstagjöf. Mæður með 

innfallnar eða flatar geirvörtur geta verið með ungbörn sín á brjósti án vandkvæða en ef barnið 

nær góðu gripi um geirvörtubauginn og geirvartan nær aftur í kok barnsins þarf ekki að hafa 

áhyggjur (Chakrabarti og Basu, 2011). Talið er að 10% þeirra mæðra sem hafa innfallnar eða 

flatar geirvörtur finni fyrir verkjum í geirvörtum og lendi í vandræðum með brjóstagjöf 

(Manerkar, Mondkar og Goel, 2016). Íslensk rannsókn var gerð þar sem skoðuð var reynsla 10 

mæðra af verkjum í geirvörtum við brjóstagjöf, meðferðarúrræðum og hvort verkir í geirvörtum 

hefðu áhrif á framvindu brjóstagjafar. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að mæður áttu í 

erfiðleikum með að leggja börn sín rétt á brjóst, fengu áverka og sár á geirvörtur sem leiddi til 

mikillar andlegrar vanlíðunar. Helstu bjargráð sem reyndust mæðrunum vel voru að bleyta 
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geirvörtur fyrir gjöf, setja plastfilmu á geirvörtur á milli gjafa og nota svokallaðan mexícanahatt 

á geirvörtur við brjóstagjöf. Mæðurnar töldu fræðslu um brjóstagjöf vera ófullnægjandi og töldu 

þörf fyrir meiri fræðslu (Sveinbjörg Brynjólfsdóttir, Hildur Sigurðardóttir og Ólöf Ásta 

Ólafsdóttir, 2011).  

Þegar brjóstið er örvað af barni eða brjóstapumpu geta geirvörturnar risið sjálfkrafa en í 

sumum tilfellum gerist það ekki og þá þurfa mæður jafnvel á aðstoð að halda til að koma barninu 

á brjóst. Þegar illa gengur að leggja barn á brjóst hefur það áhrif á bæði móður og barn og getur 

það valdið miklum pirringi. Þegar geirvörtur eru innfallnar eða flatar getur það komið í veg fyrir 

fullnægjandi grip barnsins á brjóstinu og þar af leiðandi getur mjólkurflæði truflast (Chakrabarti 

og Basu, 2011) en vandamálið getur orðið alvarlegra ef stálmi eða brjóstabólga myndast í 

brjóstum. Einnig getur mjólkurframleiðslan minnkað þar sem minni örvun verður á brjóstinu ef 

barnið nær ekki réttu taki á því og því er nauðsynlegt að hjúkrunarfræðingar og ljósmæður fræði 

mæður um mikilvægi þess að viðhalda nægilegri mjólkurframleiðslu (Lowdermilk o.fl., 2012). 

Innfallnar eða flatar geirvörtur geta valdið því að mæður geta ekki hafið brjóstagjöfina strax eftir 

fæðingu og mögulegt er að það komi í veg fyrir að barnið njóti góðs af broddmjólkinni. 

Frumbyrjur sem eru með innfallnar eða flatar geirvörtur er sá hópur sem er viðkvæmastur fyrir 

þessu vandamáli. Snemmtæk greining er mikilvæg ásamt því að veita þeim góða ráðgjöf, 

stuðning og brjóstagjafarhjálpartæki til að auðvelda þeim árangursríka brjóstagjöf (Manerkar 

o.fl., 2016). 

Ýmsar hjálplegar aðferðir eru til sem mæður með innfallnar eða flatar geirvörtur geta nýtt 

sér við brjóstagjöf. Ein þeirra aðferða til að bæta ófullnægjandi brjóstagjöf er notkun þunns 

sílíkon hatts eða mexícanahatts eins og hann er oft kallaður en hann myndar geirvörtu í munni 

barnsins (Manerkar o.fl., 2016). Mexícanahattur er úr mjúku sílikoni sem hefur lítið gat fremst á 
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túttunni þar sem mjólkin flæðir í gegn og upp í munn barnsins en hatturinn er lagður yfir 

geirvörtu og geirvörtubaug móðurinnar (Lowdermilk o.fl., 2012). Þessi hattur truflar ekki örvun 

geirvörtunnar og er því góður kostur fyrir mæður með innfallnar eða flatar geirvörtur. Hattinn 

skal einungis nota sem síðasta möguleika og samkvæmt ráði fagaðila ef illa gengur fyrir barnið 

að taka brjóstið (Lawrence og Lawrence, 2011). Hatturinn er til í mismunandi stærðum og er 

mjög mikilvægt að valin sé rétt stærð af hatti. Ef hatturinn er of stór fyrir munn barnsins nær það 

ekki réttu gripi á geirvörtunni til að sjúga mjólkina í gegnum hann. Lengd túttunnar á ekki að 

vera meiri en lengdin á munni barnsins frá mjúka og harða gómi til vara.  

Manerkar o.fl. (2016) gerðu rannsókn á Indlandi, þátttakendur voru 30 mæður með 

innfallnar og flatar geirvörtur sem notuðu mexícanahatt við brjóstagjöf. Í ljós kom að 80% 

mæðranna voru mjög ánægðar með árangur brjóstagjafar með hjálp mexícanahatts. Einungis 

tvær mæður tjáðu miðlungs verk í geirvörtum er þær gáfu barni sínu brjóst með aðstoð 

mexícanahatts en báðar mæðurnar voru með sprungnar geirvörtur áður en þær byrjuðu að nota 

hattinn. Verkurinn fór minnkandi á sama tíma og geirvörturnar jöfnuðu sig. Mæðrum sem ráðlagt 

er að nota mexícanahatt þurfa að fá fræðslu um hann ásamt ráðleggingum varðandi legu barnsins 

við brjóstagjöf og hvernig skal venja barnið af hattinum og yfir á brjóstið, þar sem hann á 

einungis að vera tímabundin lausn. Þegar barnið hefur náð góðum tökum á brjóstinu og nærist 

vel er gott að byrja afvenjun af hattinum hægt og rólega (Hanna, Wilson og Norwood, 2013). 

Hreinlæti er mikilvægt þegar mexícanahattur er notaður, mælt er með því að þvo hattinn með 

sápuvatni eftir hverja notkun og skola hann mjög vel með heitu vatni ásamt því að sjóða hann 

einu sinni á dag (Manerkar o.fl., 2016). 

Til eru fáar rannsóknir sem fjalla um neikvæð áhrif mexícanahatts við brjóstagjöf en í 

rannsókn Hanna o.fl. (2013), sem skoðuðu upplifun 81 mæðra af notkun mexícanahatts vegna 
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brjóstavandamála, kom í ljós að 16 mæður hættu notkun mexícanahattsins vegna ýmissa 

ástæðna. Ástæður þess voru m.a. að nýburinn neitaði að taka brjóstið með mexícanahattinum, 

nýburinn náði lélegu gripi á hattinum, hatturinn olli óþægindum eða verkjum hjá móður, 

erfiðleikar voru við að festa mexícanahattinn við geirvörtuna og mjólkurlosun var lélegri.   

Til þess að athuga hvort mæður séu með innfallnar eða flatar geirvörtur er gjarnan gert 

klípi-próf (e. pinch test). Það fer þannig fram að móðirin setur þumal- og vísifingur á 

geirvörtubauginn og þrýstir varlega inn á við. Þessi aðferð mun annað hvort valda því að 

geirvartan standi útreist eða falli inn í brjóstið. Gott er að gera þetta próf á meðgöngunni svo 

mæður með þetta vandamál geti fengið viðeigandi fræðslu og leitað ráða varðandi innfallnar og 

flatar geirvörtur áður en brjóstagjöf hefst (Manerkar o.fl., 2016; Lowdermilk o.fl., 2012). 

     2.4.2. Stálmi og brjóstabjúgur. Venjulega verður mikil breyting á brjóstum mæðra á 

fyrstu dögunum eftir fæðingu. Brjóstin fyllast af mjólk, verða þrútin og þung þar sem 

mjólkurmyndunin er að fara í gang á þessum tíma. Þetta gerist undir eðlilegum kringumstæðum 

en þegar um vandamál eins og stálma er að ræða fer móðirin að finna fyrir verkjum í brjóstum og 

þau verða hörð viðkomu en það gerist yfirleitt á fyrstu vikunni eftir fæðingu barns. Helstu 

áhættuþættir stálma eru að brjóstagjöf byrjar seint, gjafir eru fáar og lengd þeirra takmörkuð, 

seinkaður þroski mjólkur og barninu er gefin ungbarnamjólkurblanda sem ábót (Mangesi og 

Dowswell, 2010). 

Fremur óljós fræði eru til um þann greinarmun sem gerður er á milli stálma í brjóstum 

eftir barnsburð og bjúgs í brjóstum en mun fleiri rannsóknir eru til um það fyrrnefnda. Þessi tvö 

vandamál hafa þó verið skilgreind sem tveir hlutar af sama fyrirbærinu og í raun eru stálmi í 

brjóstum og brjóstabjúgur tvær gerðir bólgu í brjóstum sem geta leitt til sára og skemmda á 

geirvörtum. Rannsókn sem gerð var í Kanada þar sem 17 mæður tóku þátt sýndi að ef mæðrum 
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er gefinn vökvi í æð í fæðingarferlinu er líklegra að þær myndi með sér bjúg í brjóstum innan 10 

daga frá fæðingu (Kujawa-Myles, Noel-Weiss, Dunn, Peterson og Cotterman, 2015). 

Stálmi hefur gjarnan verið skilgreindur þannig að brjóstin eru yfirfull af mjólk en það 

orsakast af auknu blóðflæði og veldur miklum bjúg vegna aukins millifrumuvökva. Þetta leiðir til 

þess að brjóstin verða stærri um sig og finna mæður því oft fyrir óþægindum vegna þessara 

breytinga. Óþægindin geta verið af ýmsum toga og má þar nefna verki en verkir sem tengjast 

stálma eru algeng ástæða þess að mæður hætta með börn sín á brjósti innan tveggja vikna frá 

fæðingu. Einnig hefur verið sýnt fram á að sár á geirvörtum og sýkingar í brjóstum hafa áhrif á 

það að mæður ákveða að hætta með börn sín á brjósti fyrr en áætlað var (Kujawa-Myles o.fl., 

2015). Til eru tvær týpur af stálma en snemmkominn stálmi birtist á fyrstu dögunum eftir 

fæðingu vegna þess að móðirin er að aðalagast þeim breytingum sem hafa orðið á líkama hennar 

við fæðingu barnsins og þeirri mjólkurframleiðslu sem á sér stað á þeim tíma. Síðkominn stálmi 

getur birst seinna eða þegar brjóstagjöfum móðurinnar til barnsins fækkar frá því sem vanalegt 

var og barnið er því ekki að tæma mjólkina nægilega vel úr brjóstum móðurinnar (Mangesi og 

Dowswell, 2010). 

Ýmislegt hefur verið notað í gegnum tíðina til þess að draga úr líkum á því að stálmi 

myndist og má þá nefna að nudda brjóstin fyrir og eftir fæðingu, vefja brjóstin, handmjólka þau 

eða nota rafmagnsbrjóstapumpu til þess að losa um bólgur í brjóstum eða klæðast þröngum 

brjóstahaldara. Einnig skiptir gríðarlega miklu máli að lega barnsins á brjóstinu sé rétt og að 

barnið nái réttu gripi á geirvörtunni við brjóstagjöf svo sogið verði sem árangursríkast (Mangesi 

og Dowswell, 2010; Sharma, 2013). Fagaðilar hafa ráðlagt mæðrum að nota samþjappað hvítkál 

til þess að minnka bólgur í brjóstum þar sem hvítkálið er talið innihalda náttúruleg efni sem 

hjálpa vefjunum að endurfrásoga þeim umfram vökva sem er til staðar í brjóstunum og getur 
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valdið bjúg (El-Saidy og Aboushady, 2016). Gerðar voru rannsóknir meðal nýbakaðra mæðra á 

Indlandi árin 2006 og 2015 þar sem áhrif heitra og kaldra bakstra á stálma voru skoðuð og einnig 

var rannsakað hver áhrif hvítkálsblaða væru á stálma í brjóstum hjá mæðrum. Niðurstöðum 

rannsóknanna bar saman um að heitir og kaldir bakstrar höfðu jákvæð áhrif á stálma hjá þessum 

mæðrum og einnig höfðu hvítkálsblöð góð áhrif á stálma. Það sýndi sig í rannsókninni sem gerð 

var árið 2005 að heitu og köldu bakstrarnir höfðu meiri áhrif á verki mæðranna af völdum 

stálmans (Kaur o.fl., 2015; Arora, Vatsa og Dadhwal, 2008). 

Til þess að hægt sé að grípa inn í sem fyrst er mikilvægt að þekkja einkenni stálma og þá 

er mögulegt að hann fari minnkandi á 12-48 klukkustundum. Með því er einnig hægt að viðhalda 

fullnægjandi mjólkurframleiðslu (Kaur o.fl., 2015) og þar af leiðandi koma í veg fyrir að móðirin 

hætti fyrr með barnið á brjósti en hún hafði áætlað. Þau vandamál sem fylgja stálma geta haft 

erfiðar afleiðingar í för með sér og því skiptir miklu máli að móðirin þekki einkennin vel. Sýnt 

hefur verið fram á góðan árangur í því að veita mæðrum fræðslu fyrir útskrift af sjúkrahúsi eftir 

fæðingu. Fagfólki á heilbrigðissviði ber að sýna faglega ábyrgð og fræða verðandi og nýbakaðar 

mæður um heilbrigðar venjur sem geta þannig minnkað líkurnar á vandamálum eins og stálma 

(Eapen og Fernandes, 2013). Ef orsökin fyrir stálma og bjúg í brjóstum væri betur þekkt og vitað 

væri hvernig auðveldast væri að hafa stjórn á þessum vandamálum gæti fagfólk og mæðurnar 

sjálfar mögulega komið í veg fyrir vandamál sem fylgja stálma og þeim afleiðingum sem geta 

komið í kjölfarið. Þannig væri möguleiki á að tíðni brjóstagjafar myndi hækka á fyrstu vikunum 

eftir fæðingu barns og stuðlað þannig að betri tengingu móður og barns þar sem móðirin verður 

öruggari með brjóstagjöfina (Kujawa-Myles o.fl., 2015). 

2.4.3. Brjóstabólga. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) gerði samantekt á 

rannsóknum á brjóstabólgu sem leiddu í ljós að 2-33% mæðra víðsvegar um heiminn greinast 
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með brjóstasýkingu (Jahanfar, Ng og Teng, 2013). Brjóstabólga er annað hvort bakteríusýking 

eða án sýkingar og getur komið fram hvenær sem er á brjóstagjafartímabilinu en algengast er að 

hún komi fram á fyrstu sex vikum brjóstagjafar (Lowdermilk o.fl., 2012). Fyrstu einkenni 

brjóstabólgu geta verið þroti sem myndast snögglega, eymsli í brjóstum og hár líkamshiti. Þessi 

einkenni eru algeng en einnig getur brjóstabólga komið fram með vægari eða jafnvel engum 

einkennum og því getur verið erfitt að greina vandamálið (Pustotina, 2015). Fleiri einkenni sem 

má nefna eru flensulík einkenni eins og hrollur, beinverkir og höfuðverkur. Oft verða ákveðin 

svæði á brjóstum rauð vegna sýkingar og algengt er að brjóstabólga myndist ofarlega á 

utanverðum brjóstum. Ýmsar orsakir geta verið fyrir því að brjóstabólga myndast en þegar 

brjóstin eru ekki tæmd nógu vel eru konur útsettari fyrir þessu vandamáli. Einnig aukast líkurnar 

á brjóstabólgu ef mjólkurgangarnir hafa stíflast eða ef kona hefur fengið stálma. Mjólkurgangar 

geta stíflast ef móðirin klæðist of þröngum fötum eða ef barnið liggur alltaf í sömu stöðu á 

brjóstinu. Sár á geirvörtum geta einnig aukið líkurnar á brjóstabólgu vegna greiðari leiðar fyrir 

sýkingavaldinn sem er oftast Staphylococcus, Streptococcus eða Escherichia Coli (Lowdermilk 

o.fl., 2012). Rannsókn sem 56 mæður á Spáni tóku þátt í leiddi í ljós að algengasti sýkingavaldur 

brjóstabólgu var Staphylococcus og þar á eftir komu Streptococcus sýkingar (Tena, López-

Garrido og Losa, 2016). 

Möguleg afleiðing ómeðhöndlaðrar brjóstabólgu eða brjóstabólgu sem fer hratt versnandi 

er ígerð í brjósti en talið er að um 3% kvenna með brjóstabólgu fái ígerð í brjóstið. Helstu 

áhættuþættir fyrir ígerð í brjósti samhliða brjóstabólgu eru fyrri saga þessa vandamáls, aldur 

móður yfir 30 ára og meðgöngulengd meiri en 41 vika. Skoðun á brjósti er mikilvæg til þess að 

meta hvort um sé að ræða einungis brjóstabólgu eða hvort einnig sé ígerð komin í brjóstið. Gerð 

er skoðun á geirvörtum og hvort skaði hefur orðið á þeim, þroti í brjóstum er skoðaður og 
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lífsmörk móðurinnar eru metin til þess að útiloka einkenni losts. Einnig er afar mikilvægt að gera 

nákvæma skoðun á barninu og ganga úr skugga um að það nærist vel og að vökvaþörf þess sé 

uppfyllt. Gott er að skoða munnslímhúð barnsins til þess að útiloka sveppasýkingu sem gæti 

verið að smitast til móður (Cusack og Brennan, 2011). 

Það sem mikilvægt er að gera til þess að koma í veg fyrir brjóstabólgu er að fylgjast með 

þeim þáttum sem auka líkurnar á að brjóstabólga myndist. Þar má nefna sárar geirvörtur, stíflaða 

mjólkurganga og stálma. Mikilvægt er því að veita þessum vandamálum athygli og grípa inn í 

fyrr en síðar til þess að hægt sé að koma í veg fyrir frekari áhrif og sýkingar. Til þess að hægt sé 

eftir bestu getu að koma í veg fyrir brjóstabólgu verða konur að fá góða fræðslu eftir fæðingu á 

einkennum brjóstabólgu áður en þær útskrifast af sjúkrahúsi eftir fæðingu (Lowdermilk o.fl., 

2012). 

2.4.4. Sárar geirvörtur og sveppasýkingar. Sárar og aumar geirvörtur eru eitt 

algengasta vandamálið sem mæður glíma við í upphafi brjóstagjafar en 80% mæðra upplifa sárar 

geirvörtur eftir að brjóstagjöf hefst og hafa þær tölur lítið breyst frá upphafi mælinga í kringum 

árið 1950 (Buck, Amir og Donath, 2015). Að vera með sárar geirvörtur er ekki bara sársaukafullt 

heldur getur það líka valdið andlegri vanlíðan, truflað daglegt líf móðurinnar, skap, svefn og 

tengslamyndun milli móður og barns. Þó er eðlilegt að finna fyrir eymslum í geirvörtum á fyrstu 

dögum brjóstagjafar á meðan geirvörturnar venjast álaginu en ef eymslin verða viðvarandi er það 

álitið sem vandamál og er þá mikilvægt að leita ráða. Orsakir sárra geirvarta eru langoftast rangt 

grip barnsins þegar það tekur brjóstið. Aðrar orsakir geta m.a. verið flatar eða innfallnar 

geirvörtur, of mikill sogkraftur, mjólkurblöðrur, sýkingar eins og Candida albicans, 



 

24 

 

Staphylococcus aureus, Herpes simplex vírus og Raynaud‘s heilkennið (Lawrence og Lawrence, 

2011; Kent o.fl., 2015). 

Þegar barn sýgur brjóst á rangan hátt getur því fylgt mikill sársauki en samkvæmt 

rannsókn Coca, Gamba, Silva, Freitas, og Abrão (2009) í Brasilíu myndast sár í 90% tilvika 

mjög fljótt á geirvörtum þegar barn sýgur brjóst á rangan hátt. Því er mikilvægt að lagfæra grip 

barnsins sem allra fyrst til að koma í veg fyrir að slæm sár myndist (Goyal, Banginwar, Ziyo og 

Toweir, 2011). Þegar barn er ekki lagt rétt á brjóst geta komið áverkar á geirvörtur, roði, sár, 

fleiður, blöðrur og skrámur (Sveinbjörg Brynjólfsdóttir o.fl., 2011). Rannsóknir sýna að rétt lega 

barnsins komi í veg fyrir sárar geirvörtur (Blair, Turner-Maffei, Cadwell og Brimdyr, 2003; Coca 

o.fl., 2009) og því skiptir lega barnsins á brjóstinu miklu máli fyrir gott soggrip og árangursríka 

brjóstagjöf. Árangursrík sogtækni er talin vera mikilvæg til að viðhalda eðlilegri brjóstagjöf, 

tryggja mjólkurrennsli og til að koma í veg fyrir sárar geirvörtur sem og önnur vandamál sem 

tengjast brjóstagjöf. Mæður þeirra ungbarna sem ekki eru lögð rétt á brjóst eru í 95% meiri hættu 

á að sár myndist á geirvörtum þeirra heldur en mæður þeirra ungbarna sem lögð eru rétt á brjóst 

(Goyal o.fl., 2011). 

Hægt er að greina hvort barn sé að taka brjóstið rétt eða rangt en ef barnið er að taka 

brjóstið rétt er geirvörtubroddurinn jafn rúnaður allan hringinn. Ef barnið er að taka brjóstið á 

rangan hátt er geirvörtubroddurinn skakkur en þá hefur barnið náð skökku taki á geirvörtunni og 

of mikið álag verður á hana. Klemmufar kemur þvert yfir geirvörtubroddinn ef geirvartan er 

skökk í munni barnsins og getur það valdið sári ef ekkert er gert til að leiðrétta rangt sog barnsins 

(Sveinbjörg Brynjólfsdóttir o.fl., 2011). 

Þegar verkir og sár á geirvörtum trufla daglega brjóstagjöf er nauðsynlegt að leita ráða. 

Víða er mælt með því að nota krem og áburði til þess að róa og græða sárar geirvörtur. Einnig er 
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mælt með óhefðbundum aðferðum eins og að leggja lauk á geirvörtur, bleyta geirvörtur með 

piparmyntuvatni og bera ólífuolíu á þær (Buck o.fl., 2015). Mikilvægt er að byrja meðferð sem 

allra fyrst ef mæður fá sárar geirvörtur en í sárum og sprungnum geirvörtum þrífast bakteríur vel 

sem geta valdið brjóstasýkingu. Lanolin er einn þeirra áburða sem fagfólk á heilbrigðissviði 

mælir með sem meðferð við sárum geirvörtum og hefur það reynst mjög árangursríkt í gegnum 

tíðina. Lanolin er 100% náttúrulegur áburður sem stuðlar að eðlilegu rakastigi geirvarta og 

gróanda þeirra (Dakn, Fluhr, Gensch og Wöckel, 2011). Lanolin hefur verið borið saman við 

aðrar meðferðir sem notaðar eru við sárum geirvörtum og hefur komið í ljós að lanolin er mjög 

árangursríkt í græðandi meðferð og getur það einnig minnkað líkur á brjóstasýkingu hjá mæðrum 

(Buck o.fl., 2015; Dakn o.fl., 2011). Dakn o.fl. (2011) gerðu rannsókn meðal 84 mjólkandi 

mæðra sem var skipt upp í tvo hópa þar sem annar hópurinn notaði lanolin áburð á geirvörtur en 

hinn notaði engan áburð. Kom þá í ljós að engin tilvik af brjóstasýkingum voru hjá þeim 

mæðrum sem notuðu lanolin áburð en þrjú tilvik brjóstasýkinga komu upp hjá þeim mæðrum 

sem notuðu ekki áburð á geirvörtur. 

Niðurstöður rannsóknar Kent o.fl. (2015) þar sem 53 mæður með sárar geirvörtur tóku 

þátt, leiddu í ljós að 9% þeirra voru með Candida Albicans sveppasýkingu í geirvörtusári. 

Bakteríur og sveppir geta þrifist í geirvörtusárum en sveppir þrífast best í myrkri, raka og hita. 

Sveppurinn Candida albicans er á húð og í slímhúð við venjulegar kringumstæður án þess að 

valda sjúkdómseinkennum. Ef mótstaða líkamans minnkar getur sveppurinn náð að fjölga sér og 

valdið staðbundnum einkennum á húð eða í slímhúð en eftir barnsburð verður minni mótstaða í 

líkama móðurinnar og varnir lækka hjá henni (Embætti landlæknis, e.d.). Einkenni 

sveppasýkingar á geirvörtum eru m.a. miklir brennandi verkir í geirvörtum fyrir og eftir 

brjóstagjafir, rauðar glansandi geirvörtur, smásprungur og flagnandi geirvörtur (Lawrence og 
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Lawrence, 2011). Áberandi útbrot og litlar blöðrur geta einnig myndast á geirvörtum 

(Lowdermilk o.fl., 2012). Einkenni sem geta komið fram hjá ungbörnum eru hvítar skellur í 

munni, pirringur og í sumum tilvikum neita ungbörn að taka brjóstið vegna óþæginda. Erfitt 

getur reynst að greina sveppasýkinu í geirvörtum þar sem þær geta litið alveg eðlilega út þrátt 

fyrir sýkinguna. Sveppasýking í geirvörtum getur verið afar sársaukafull og truflandi fyrir mæður 

með börn á brjósti og getur orðið til þess að þær hætti brjóstagjöf vegna sársaukans. Það er afar 

mikilvægt að sveppasýking greinist fyrr en seinna því ef hún er ekki meðhöndluð fljótt getur það 

leitt til þess að mæður gefist upp og hætti brjóstagjöf. Ljósmæður, hjúkrunarfræðingar og aðrir 

fagaðilar á heilbrigðissviði sem annast nýbakaðar mæður þurfa að hafa augun opin fyrir fyrstu 

einkennum sveppasýkinga svo hægt sé að hefja árangursríka meðferð sem fyrst til þess að 

auðvelda mæðrum að halda brjóstagjöfinni áfram (Jones og Breward, 2010). 

Bæði móðir og barn þurfa að fá meðferð við sveppasýkingu þrátt fyrir að barnið sé 

einkennalaust. Dæmigerð meðferð fyrir móðurina er sveppalyfsáburður eins og Miconazole sem 

borið er á geirvörtur fyrir og eftir brjóstagjöf. Ungbarnið ætti að fá sveppalyfsáburð í munn eftir 

hverja gjöf eins og nystatin, miconazole eða fluconazole (Lowdermilk o.fl., 2012). Mikilvægt er 

að meðferðin standi yfir í um 14 daga hjá móður og barni (Kent o.fl., 2015). Hreinlæti er afar 

mikilvægt þegar mæður eru með barn á brjósti og eru fyrstu vikurnar eftir fæðingu barns sá tími 

sem þarf að passa sérlega vel upp á hreinlæti. Mæðrum er ráðlagt að þvo geirvörtur með hreinu 

vatni, bera rakagefandi og græðandi krem, halda geirvörtum þurrum og skipta reglulega um 

brjóstapúða til að koma í veg fyrir að þær séu alltaf rakar (Buck o.fl., 2015). Til þess að tryggja 

sem árangursríkasta meðferð við sárum geirvörtum er mikilvægt að greina undirliggjandi 

orsakaþætti og vinna út frá þeim (Sveinbjörg Brynjólfsdóttir o.fl., 2011). 
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2.4.5. Of lítil mjólkurframleiðsla. Rannsókn var gerð í Kanada meðal 500 mæðra sem 

áttu það sameiginlegt að hafa hætt með börn sín á brjósti fyrir sex mánaða aldur þeirra. Af þeim 

500 mæðrum sem tóku þátt í rannsókninni hættu 73,6% þeirra með börn sín á brjósti innan sex 

vikna frá fæðingu og upplifðu 21,6% mæðra sig ekki hafa næga brjóstamjólk við sex vikna aldur 

barns (Brown, Dodds, Legge, Bryanton og Semenic, 2014). Í aðeins um 5% tilvika eru 

læknisfræðilegar ástæður fyrir því að mæður framleiða ekki næga mjólk til að mæta 

næringarþurfum barnsins, fyrstu fjóra mánuði lífsins, þrátt fyrir fulla bjróstagjöf (Brown o.fl., 

2014; Hauck, Fenwick, Dhaliwal og Butt, 2011). Upplifun mæðra er í flestum tilfellum sú að þær 

telja brjóstamjólkina eina og sér ekki mæta næringarþörfum barnsins og telja um 35% mæðra 

það vera aðalástæðu þess að þær hætta með börn sín á brjósti (Gatti, 2008). Fjölmargar 

rannsóknir hafa sýnt að sú staðreynd að mæður upplifa mjólkurframleiðslu litla eða enga sé 

rangtúlkun eða skortur á upplýsingum er varða hegðun ungbarna (Palmér o.fl., 2015; Wagner 

o.fl., 2013). DaMota, Bañuelos, Goldbronn, Vera-Beccara og Heining (2012) gerðu rannsókn 

sem sýndi að mæður töldu ungbörn sín vera svöng og ekki að fá nóg ef þau vöktu eða grétu 

mikið. Ef barn drakk ört, var latt að drekka eða sýndi brjóstinu lítinn áhuga töldu mæður það 

benda til þess að barnið fengi ekki næga brjóstamjólk eða að barnið hefði ekki áhuga á að drekka 

hana. Mæður gætu því talið að ungbarnamjólkurblanda henti barninu þar af leiðandi betur. Þar 

kemur einnig fram að ungar mæður og frumbyrjur eru líklegri til að telja of litla 

mjólkurframleiðslu ástæðu fyrir því að hætta með barn sitt á brjósti. Þessir þættir geta bent til 

þess að skortur er á fræðslu til verðandi og nýbakaðra mæðra og þekkingu þeirra á brjóstagjöf og 

hegðun ungbarna.  

Mæður sem gefa börnum sínum ungbarnamjólkurblöndu fljótlega eftir fæðingu eiga í 

hættu á að gefa sjaldnar brjóst þar sem minni örvun dregur úr prólaktín framleiðslu og hefur 
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neikvæð áhrif á framboð mjólkur. Sterk tengsl eru á milli framboðs og eftirspurnar og því oftar 

sem barnið er lagt á brjóst því meiri verður mjólkurframleiðslan. Aðrir þættir geta einnig tengst 

mjólkurframleiðslu eins og sogmynstur ungbarnsins en ef barnið sýgur brjóstið illa getur það leitt 

til minni örvunar og minni mjólkurframleiðslu. Ef móðirin finnur að ungbarnið sýgur brjóstið 

ekki vel getur það leitt til streitu og gremju hjá móður sem minnkar oxýtósín framleiðslu hennar 

(Huang, Lee, Huang og Gau, 2009). Besta leiðin til að fylgjast með því hvort barnið sé að fá 

næga brjóstamjólk er að fylgjast með þyngdaraukningu barnsins, þvagútskilnaði og hægðum. 

Mikilvægt er að byrja fræðslu um hegðunarmynstur ungbarnsins við brjóstagjöf, við upphaf 

meðgöngu, til að undirbúa móðurina sem best fyrir komandi tíma. Meta þarf brjóstavenjur 

ungbarnsins, leggja áherslur á að tíðar gjafir auki mjólkurframleiðsluna og kenna mæðrum að 

fylgjast með raunverulegum einkennum þess að barnið sé ekki að fá næga mjólk (McCann og 

Bender, 2006). 

Of lítil mjólkurframleiðsla er ástæða notkunar ungbarnamjólkurblöndu með eða án 

brjóstagjöf í 21-35% tilfella samkvæmt fyrrgreindum rannsóknum (Brown o.fl., 2014; Wagner 

o.fl., 2013; Gatti, 2008). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Palmér o.fl. (2015) gat upplifun 

mæðra á vandamálum brjóstagjafar, eins og of lítilli mjólkurframleiðslu, dregið úr sjálfstrausti 

mæðra við brjóstagjöf og þær upplifað reiði og skort á umönnun fagaðila tengt vandamálum 

brjóstagjafar. DaMota o.fl. (2012) töldu ástæðu þess að mæður upplifðu mjólkurframleiðslu vera 

of litla tengjast skorti á undirbúningi og fræðslu varðandi mjólkurmyndun, brjóstagjöf og 

hegðunarmynstur nýburans.  

2.4.6. Of mikil mjólkurframleiðsla. Skilgreiningin á of mikilli mjólkurframleiðslu er 

þegar mjólkurframleiðsla í annars heilbrigðri mjólkandi móður er of mikil og móðirin framleiðir 

meiri mjólk en barn hefur þörf á (Eglash, 2014). Það að móðir framleiði of mikla mjólk er mun 
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sjaldgæfara vandamál en of lítil mjólkurframleiðsla (van Veldhuizen-Staas, 2007). Bæði 

hérlendis og erlendis hafa fáar rannsóknir verið gerðar um þetta vandamál og í því fræðilega efni 

sem fannst kom fram að lítið hefur verið rannsakað á þessu sviði (Trimeloni og Spencer, 2016; 

Eglash, 2014; van Veldhuizen-Staas, 2007; Smillie, Campbell og Iwinski, 2005). 

Samkvæmt Smillie o.fl. (2005) höfðu 2800 mæður á átta ára tímabili leitað aðstoðar 

fagaðila vegna vandamála við brjóstagjöf eða vegna vandamála ungbarnsins en helmingur 

vandamála bæði móður og barns voru tengd of mikilli mjólkurframleiðslu. Oft og tíðum voru 

þessi vandamál vangreind vegna þess að einkennin líktust oft einkennum annarra vandamála 

tengt móður eða barni. Livingstone (1996) skipti einkennum of mikillar mjólkurframleiðslu upp í 

tvo flokka, í fyrsta lagi tengt ungbarninu og í öðru lagi tengt móðurinni. 

Ungbörn mæðra með of mikla mjólkurframleiðslu þrífast að öllu jöfnu vel en sýna oft 

einkenni þess að vilja drekka ört. Við brjóstagjöf svelgist þeim oft á og eiga það til að slíta sig frá 

brjóstinu vegna þess að mjólkurflæðið kemur þá af fullum krafti og þau ráða ekki við öflugt 

flæðið. Við brjóstagjöfina geta þau verið örg, full af lofti, fengið magakrampa og í mörgum 

tilfellum hefur barnið kröftugar, vatnsþunnar hægðir sem geta valdið því útbrotum á bleyjusvæði. 

Þessi einkenni ungbarna eru oft kölluð formjólkurkveisa hér á landi. Ungbörn drekka mikið 

magn formjólkur eða allt að 120-140 ml á 5-10 mínútum sem leiðir til þess að þau sýna einkenni 

ofhleðslu laktósa þar sem meltingarfæri ungbarna eru ekki fullþroskuð (Livingstone, 1996). 

Samkvæmt fræðilegri samantekt Smillie o.fl. (2005) kom fram að sum ungbörn náðu ekki góðu 

taki á brjóstinu, sugu brjóstið laust og virtust löt við brjóstagjöfina en þyngdust samt sem áður 

vel.  

Samkvæmt Livingstone (1996) geta vandamál móður með of mikla mjólkurframleiðslu 

komið fram ef ungbarn drekkur minna magn en þörf er á úr hvoru brjósti, þetta vandamál versnar 
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ef barnið er ekki í réttri legu á brjóstinu og ef barnið nær ekki réttu gripi á geirvörtunni. Þegar 

ungbarn drekkur úr yfirfullu brjóstinu verður það fljótt satt og nær því ekki að tæma úr 

mjólkurgöngum brjóstsins. Ef þetta gerist endurtekið og mjólkurgangar eru alltaf fullir getur það 

leitt til hindrunar á mjólkurlosun, stíflaðra mjólkurganga og brjóstabólgu. Móðir getur upplifað 

sársaukafulla verki og jafnvel krampa í brjóstum sem eiga sér oft stað á milli gjafa en ef brjóstið 

er ekki tæmt getur það leitt til brjóstasýkingar. 

Mikilvægt er að kenna mæðrum þau bjargráð sem til eru við of mikilli 

mjólkurframleiðslu. Hægt er að mjólka lítið magn mjólkur úr brjóstinu fyrir gjöf til að minnka 

magn formjólkurinnar en þá verður brjóstið ekki eins þrútið og losað er um kröftugt flæðið áður 

en barnið er lagt á brjóst. Með því að mjólka lítið magn formjólkur fyrir brjóstagjöf hefur barnið 

greiðari leið að eftirmjólkinni og rjómanum. Ókosturinn við þessa aðferð er sú að með því að 

mjólka sig fyrir brjóstagjöf eykst mjólkurframleiðslan þar sem eftirspurn verður meiri. Móðirin 

getur legið og haft barnið á bringunni en með þessari aðferð minnkar mjólkurflæðið og barnið 

gæti ráðið betur við það. Einnig er hægt að minnka mjólkurframleiðsluna og auka líkur á því að 

barnið fái eftirmjólkina og rjómann með því að bjóða barninu sama brjóstið í nokkur skipti 

(Trimeloni og Spencer, 2016). 

Van Veldhuizen-Staas (2007) gerði litla rannsókn í Hollandi þar sem fjórar mæður, sem 

höfðu upplifað of mikla mjólkurframleiðslu til lengri tíma, tóku þátt. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að aðferð sem brjóstagjafaráðgjafar höfðu þróað, sem byggðist á því að 

loka fyrir allan leka og gefa aðeins annað brjóstið í einu, minnkaði mjólkurframleiðslu hjá þeim 

öllum. Aðferðin fól í sér að í upphafi brjóstagjafar voru bæði brjóstin að mestu tæmd með 

brjóstapumpu og eftir það fékk barnið að drekka að vild úr báðum brjóstum. Þar af leiðandi varð 

barnið satt þar sem það fékk að mestu rjómann úr brjóstinu en ekki jafn mikla formjólk og áður. 
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Næst var barninu boðið sama brjóstið í nokkur skipti eða í ákveðinn tíma, þar á eftir var barninu 

boðið hitt brjóstið í jafn mörg skipti eða í jafn langan tíma og fyrra brjóstið var í boði. Með 

þessari aðferð var hægt að minnka mjólkurframleiðslu móður ásamt fylgikvillum 

formjólkurkveisu ungbarnsins. 

2.4.7. Brjóstahöfnun. Höfundum fannst áhugavert að skoða rannsóknir varðandi 

brjóstahöfnun en í ljós kom að fáar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu vandamáli en hér á eftir 

verður fjallað um þær rannsóknir sem höfundar fundu. 

Þegar ungbarn hefur nærst vel á brjósti en neitar því skyndilega er það að öllu jafna 

kallað brjóstahöfnun eða brjóstaverkfall. Hvenær sem er á fyrsta aldursári barns getur það hafnað 

brjóstinu en algengast er að börn hafni brjóstinu um þriggja til fjögurra mánaða aldur og stendur 

brjóstahöfnunin að öllu jöfnu yfir í einn til tvo sólahringa en getur í sumum tilvikum staðið 

lengur yfir (Lawrence og Lawrence, 2011). Nayyeri, Raji, Haghnazarian, Shariat og Dalili 

(2015) gerðu rannsókn þar sem þau vildu kanna algengi brjóstahöfnunar hjá 175 ungbörnum í 

Íran. Kom þá í ljós að 24% ungbarnanna höfnuðu brjóstinu og var meðalaldur þeirra um fimm 

mánaða þegar þau höfnuðu brjóstinu. Helstu ástæður brjóstahöfnunarinnar hjá þessum 

ungbörnum voru þær að þau voru fjörug og sýndu brjóstinu litla athygli, voru með stíflað nef, 

áttu í erfiðleikum með að nærast vegna stálma í brjóstum eða vegna tanntöku. Samkvæmt annarri 

rannsókn sem gerð var á tíðni brjóstahöfnunar hjá 421 mæðrum í Nígeríu kom í ljós að 2,8% 

ungbarna höfnuðu brjóstinu fyrir sex mánaða aldur, meðal 66,6% ungbarnanna stóð 

brjóstahöfnunin tímabundið yfir en hjá 33,4% ungbarnanna var brjóstahöfnunin varanleg 

(Chidiebere o.fl., 2015). 

Önnur ástæða fyrir því að börn hafna brjósti móður sinnar er sú að barninu er gefinn peli 

sem stakar gjafir á milli brjóstagjafa. Börn og þá sérstaklega nýburar eiga oft erfitt með að skipta 
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á milli brjósts og pela þar sem brjóstagjöf og pelanotkun krefst mismunandi munnhreyfinga og 

geta börnin því hafnað brjóstinu þar sem auðveldara getur verið að drekka úr pela (Lowdermilk 

o.fl., 2012). Gerð var rannsókn á fæðingardeild meðal 210 nýbura sem voru eingöngu á brjósti 

og 183 nýbura sem fengu ábót með brjóstagjöfinni. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna áhrif 

þess að gefa ábót úr pela með brjóstagjöf í tengslum við tíðni og lengd brjóstagjafar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að þeir nýburar sem fengu ábót með brjóstagjöfinni voru tvöfalt líklegri 

til að fá áfram ábót samhliða brjóstagjöf fram að tveggja mánaða aldri og í þrefalt meiri hættu á 

að hætta brjóstagjöf við tveggja mánaða aldur (Chantry, Dewey, Peerson, Wagner og Nommsen-

Rivers, 2014).    

Að öllum líkindum byrjar barnið aftur að taka brjóstið en í einstaka tilfellum venur barnið 

sig sjálft skyndilega af brjósti en flest börn gera það á nokkrum vikum eða mánuðum (Lawrence 

og Lawrence, 2011). Ef barnið drekkur ekki úr brjóstunum er mikilvægt að viðhalda 

mjólkurframleiðslunni svo hún detti ekki niður, ef um nýbura er að ræða er mikilvægt að móðirin 

örvi brjóstin ört þar sem mjólkurframleiðslan er að fara í gang en ef barnið er orðið nokkurra 

mánaða gamalt mjólkar móðirin sig á þeim tímum sem barnið drakk áður en brjóstahöfnunin átti 

sér stað (Lowdermilk o.fl., 2012). 

2.5. Samantekt 

Fræðimenn og fagfólk á heilbrigðissviði eru sammála um að ávinningur þess að hafa 

ungbarn á brjósti er ótvíræður (Victora o.fl., 2016). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) 

ráðleggur eingöngu brjóstamjólk til sex mánaða aldurs. Íslensk rannsókn á árunum 2004-2008 

sýndi að einungis 8% ungbarna nærðist á brjóstamjólkinni einni saman við sex mánaða aldur en 

74% ungbarna nærðust á brjóstamjólk að einhverju leyti við þann aldur, þessar tölur eru fremur 

lágar miðað við þær ráðleggingar sem WHO setur fram (Victora o.fl., 2016; Hildur Björk 
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Sigurbjörnsdóttir og Bryndís Elfa Gunnarsdóttir, 2012; World Health Organization, 2009). 

Stuðningur við brjóstagjöf stuðlar að ánægjulegri brjóstagjöf og samkvæmt rannsóknum telja 

mæður að stuðningur fagaðila skipti miklu máli og að þeir gefi sér góðan tíma í að útskýra og 

fræða þær um brjóstagjöf (Fox o.fl., 2015; Pentecost og Grassley, 2014). Vandamál við 

brjóstagjöf eru algeng en samkvæmt Wagner o.fl. (2013) upplifðu 92% mæðra vandamál við 

brjóstagjöf á þriðja degi eftir fæðingu. Til þess að reyna að koma í veg fyrir vandamál við 

brjóstagjöf er mikilvægt að fagaðilar veiti mæðrum góða fræðslu og rétt handtök við brjóstagjöf 

(Yogendra o.fl., 2017). 
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3. kafli - Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður greint frá þeirri aðferðafræði sem notuð verður við framkvæmd á 

fyrirhugaðri rannsókn. Færð verða rök fyrir rannsóknaraðferðinni sem höfundar nota við gerð 

þessarar rannsóknaráætlunar og hvers vegna hún varð fyrir valinu. Rætt verður um tilgang 

rannsóknarinnar, greint frá vali á þátttakendum og gert verður grein fyrir skilyrðum á úrtaki. 

Einnig verður fjallað um það hvernig upplýsingum verður aflað og hvernig unnið verður úr 

gögnum fyrirhugaðrar rannsóknar. Í lok þessa kafla verður fjallað um siðfræði fyrirhugaðrar 

rannsóknar og gerð stutt samantekt á efninu. Markmið fyrirhugaðrar rannsóknarinnar er að svara 

rannsóknarspurningunum: Hver er upplifun mæðra af umönnun fagaðila tengt brjóstagjöf 

ungbarna? Hvaða bjargráð telja mæður mikilvæg þegar upp koma vandamál í tengslum við 

brjóstagjöf? 

3.1. Rannsóknaraðferð 

Við gerð fyrirhugaðrar rannsóknar verður eigindleg rannsóknaraðferð fyrir valinu þar 

sem höfundar telja að sú rannsóknaraðferð henti vel til þess að svara ofangreindum 

rannsóknarspurningum. Eigindlegar rannsóknir eru heildrænar og lögð er áhersla á hið 

persónulega. Með eigindlegri rannsóknaraðferð er mögulegt að rannsaka upplifun einstaklinga 

frá fyrstu hendi þar sem einstaklingar eru í sínu eigin umhverfi og hægt er að skilja upplifun 

þeirra á einstaklingsbundinn hátt. Notkun þessarar rannsóknaraðferðar gæti því veitt 

rannsakendum góða innsýn í líf þátttakendanna (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b; Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Undir eigindlegar rannsóknaraðferðir fellur fyrirbærafræði en hún hentar vel 

til þess að skilja reynslu og upplifun einstaklinga af ákveðnum fyrirbærum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a). 
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           3.1.1. Fyrirbærafræði. Markmið fyrirbærafræðinnar er að rannsaka og lýsa mannlegri 

reynslu eins og einstaklingar upplifa hana. Ekki er hægt að nota staðlaða mælikvarða á mannlega 

reynslu einstaklinga heldur geta rannsakendur reynt að skilja hana. Til þess að hægt sé að skilja 

mannleg fyrirbæri, eins og t.d. upplifun mæðra af umönnun fagaðila tengt brjóstagjöf ungbarna 

þurfa rannsakendur að eiga náin samskipti við þátttakendur sem hafa upplifað það sem rannsakað 

er. Þannig fá rannsakendur verðmætar upplýsingar sem geta aukið dýpt og skilning á 

viðfangsefninu sem erfitt væri að fá með öðrum aðferðum. Fyrirbærafræðilega aðferðin sem 

notuð verður er Vancouver-skólinn en þeirri aðferð er ætlað að auka skilning á mannlegum 

fyrirbærum í þeim tilgangi að bæta þjónustu eins og heilbrigðisþjónustuna (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a). Höfundar telja að þessi aðferð gæti átt vel við rannsókn þeirra á 

viðfagnsefninu vegna þeirrar ítarlegu gagnasöfnunar sem hægt verður að afla um upplifun mæðra 

af umönnun fagaðila tengt brjóstagjöf ungbarna og þau bjargráð sem mæður telja mikilvæg þegar 

upp koma vandamál við brjóstagjöf. 

3.2. Val á þátttakendum og skilyrði fyrir val á úrtaki 

Afar mikilvægt fyrir rannsóknarferlið er að valið sé gott úrtak vegna þess hve mikil áhrif 

úrtakið hefur á gæði rannsóknarinnar. Úrtakið þarf að endurspegla þýði rannsóknarinnar og það 

fyrirbæri sem verið er að rannsaka (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þegar val á 

þátttakendum fer fram áður en fyrirhuguð rannsókn verður framkvæmd þarf að huga að því hvert 

þýðið er og einnig hvert úrtakið er. Með þýði er átt við þann hóp einstaklinga sem uppfyllir þau 

skilyrði sem krafist verður til þátttöku í fyrirhugaðri rannsókn. Mismunandi er eftir rannsóknum 

hversu marga þátttakendur þarf í úrtak en í rannsóknum sem styðjast við fyrirbærafræði er gert 

ráð fyrir að mettun náist með því að hafa 5-15 þátttakendur í rannsókn (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013a). Þýðið í fyrirhugaðri rannsókn verður bæði fjölbyrjur og frumbyrjur sem hafa haft barn 
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sitt á brjósti í a.m.k einn mánuð á síðastliðnu ári. Úrtakið í fyrirhugaðri rannsókn verða 

íslenskumælandi mæður á aldrinum 18-35 ára sem hafa fengið umönnun fagaðila í tengslum við 

síðustu brjóstagjöf sína, mæðurnar hafa gengið fulla meðgöngu, sækja fæðingarþjónustu á 

Sjúkrahúsið á Akureyri og hafa fætt heilbrigða einbura. 

3.3. Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna 

Gagna fyrirhugaðrar rannsóknar verður aflað með opnum djúpviðtölum sem hafa þann 

tilgang að veita innsýn í líf einstaklinga ásamt því að lýsa félagslegri reynslu þeirra frá þeirra 

eigin sjónarhorni. Opin djúpviðtöl eiga vel við í fyrirhugaðri rannsókn vegna þess hve lítið er 

vitað um viðfangsefnið og hægt er að kafa dýpra í persónulega reynslu einstaklinga. Kostir 

þessarar gagnasöfnunar eru einnig hve fjölbreytt reynsla einstaklinga getur verið og því fá engir 

tveir rannsakendur sömu niðurstöðu (Helga Jónsdóttir, 2013). Ókostur þessarar 

rannsóknaraðferðar er sá að úrvinnsla gagnanna gæti orðið afar tímafrek (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013a). Eigindleg djúpviðtöl einkennast af því að rannsakendur mæta þátttakendum á 

jafnréttisgrundvelli og er gögnum aflað með beinum orðaskiptum á milli þeirra. Í upphafi 

rannsóknar nálgast rannsakendur viðfangsefnið á opinn hátt en þegar líður á rannsóknina verða 

spurningar ítarlegri. Það er því mikilvægt að rannsakendur sýni þátttakendum hlýju, einlægni, 

virðingu, heiðarleika og traust á meðan rannsókn stendur og því er nauðsynlegt að rannsakendur 

hafi þessa þætti að leiðarljósi í viðtölum sínum við þátttakendur (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Við framkvæmd rannsóknarinnar verður farið eftir 12 þrepum rannsóknarferlis 

Vancouver-skólans þar sem leitast verður við að finna lausn vandamála og í hverju skrefi 

rannsóknarinnar verður ígrundun notuð þar sem farið verður í gegnum ákveðna vitræna þætti. 

Viðtalsrammi verður hannaður af rannsakendum sem hefðu kynnt sér ritrýnt efni um 

viðfangsefnið. Leitað verður eftir 5-15 mæðrum með aðstoð fæðingardeildar Sjúkrahússins á 
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Akureyri til að taka þátt í fyrirhugaðri rannsókn, þar sem mæður sem uppfylla skilyrði 

rannsóknarinnar verða spurðar hvort þær vilji taka þátt. Þær mæður sem samþykkja þátttöku fá 

sendar frekari upplýsingar um framkvæmd rannsókarninnar. Miðað er við að taka tvö viðtöl við 

hverja og eina móður og áætlað verður að viðtölin taki um 60 mínútur. Viðtölin verða tekin í 

einrúmi og fara fram á heimili móður sé það möguleiki, lögð verður áhersla á að viðtölin fari 

fram á stað þar sem þátttakanda líður vel. Viðtölin verða hljóðrituð, skrifuð orðrétt niður og að 

lokinni vélritun hefst gagnagreining rannsóknarinnar. Greind verða þemu um viðfangsefnið og 

þau greind í yfirþemu þar sem heildarmynd af niðurstöðum rannsóknarinnar kemur í ljós. 

3.4. Siðfræði rannsóknarinnar 

           Við framkvæmd rannsóknarinnar verður grundvallaratriði rannsakenda að huga að 

siðfræðilegum þáttum rannsóknarinnar til að tryggja velferð þátttakenda. Siðfræði 

heilbrigðisgreina hefur að leiðarljósi fjórar höfuðreglur vísindarannsókna sem kenndar eru við 

sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. Í fyrirhugaðri rannsókn verður megináherslan á 

sjálfræðisregluna þar sem hún byggir á virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar. Í 

rannsóknum sem notast við þessa reglu er mikilvægt að rannsakendur upplýsi þáttakendur um að 

þátttaka þeirra í rannsókninni sé frjáls og óþvinguð og að þeir hafi fullt frelsi til að hætta þátttöku 

í rannsókninni hvenær sem er á rannsóknarferlinu. Önnur regla af þessum fjórum höfuðreglum er 

skaðleysisreglan þar sem lögð er áhersla á að þátttakendur verði ekki fyrir óþarfa áhættu á meðan 

á rannsókn stendur. Þriðja reglan er velgjörðareglan en hún einblínir á mikilvægi þess að láta 

gott af sér leiða. Fjórða reglan er réttlætisreglan sem kveður á um að þeir sem tilheyra 

minnihlutahópum í samfélaginu séu verndaðir fyrir áhættum (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Við undirbúning fyrirhugaðrar rannsóknar verður kynningarbréfi um rannsóknina dreift 

til þátttakenda og í því kemur fram hverjir standa að baki rannsókninni, tilgangi hennar og í 
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hverju þátttakan verður fólgin. Þátttakendum verður afhent samþykkisyfirlýsing þar sem þeir 

skrifa undir upplýst samþykki. Gera þarf þátttakendum grein fyrir því að fyllsta trúnaðar verður 

gætt við rannsóknina. Sótt verður um leyfi Vísindasiðanefndar og einnig verður rannsóknin 

tilkynnt til Persónuverndar. 

3.5. Samantekt 

Við framkvæmd fyrirhugaðrar rannsóknar tóku höfundar þá ákvörðun um að notuð 

verður eigindleg rannsóknaraðferð byggð á fyrirbærafræði Vancouver-skólans til þess að svara 

rannsóknarspurningunum: Hver er upplifun mæðra af umönnun fagaðila tengt brjóstagjöf 

ungbarna? Hvaða bjargráð telja mæður mikilvæg þegar upp koma vandamál í tengslum við 

brjóstagjöf? Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar verður að veita innsýn í upplifun mæðra af 

þeirri umönnun sem fagaðilar veita þeim í tengslum við brjóstagjöf ásamt því að veita innsýn í 

þau bjargráð sem mæður telja mikilvæg þegar upp koma vandamál við brjóstagjöf. 
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4. kafli - Umræður 

Eftirfarandi kafli inniheldur stutta samantekt úr því fræðilega efni sem fjallað var um í 

kafla tvö en í honum var farið yfir helstu vandamál sem nýbakaðar mæður geta upplifað við 

brjóstagjöf ungbarna sinna og einnig þau bjargráð sem til eru við þeim. Þar á eftir túlka og 

rökstyðja höfundar gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrunar- og ljósmóðurfræði og í lok 

kaflans verður stutt samantekt. 

4.1. Umræður og samantekt 

Fræðileg samantekt þessarar rannsóknaráætlunar hefst á umfjöllun um lífeðlisfræði 

mjólkurmyndunar og mjólkurframleiðslu þar sem talað er um helstu hormón sem koma við sögu 

myndunar og framleiðslu á brjóstamjólk. Höfundar öfluðu sér heimilda með fyrrgreindum hætti 

og kom þeim á óvart hve margar rannsóknir, innlendar og erlendar, sýndu fremur lága tíðni 

brjóstagjafar. Vert er að nefna að í flestum löndum nærast undir 50% ungbarna við sex mánaða 

aldur eingöngu á brjóstamjólk. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) setur fram ráðleggingar 

sem mæla með brjóstamjólk sem einu fæðu ungbarna fram að sex mánaða aldri (Victora o.fl., 

2016; World Health Organization, 2009) og þess vegna telja höfundar niðurstöður rannsókna hér 

að framan brjóta í bága við ráðleggingar WHO. Höfundar velta því fyrir sér hvernig hægt sé að 

auka tíðni brjóstagjafar og lengja brjóstagjafatímabilið, það er því álit höfunda að fyrsta skrefið í 

átt að aukningu sé að fagaðilar veiti mæðrum enn betri fræðslu en nú þegar er veitt og bæti þann 

stuðning sem mæðrum er veittur við brjóstagjöf.  

Stuðningur við brjóstagjöf stuðlar að ánægjulegri brjóstagjöf og rannsóknir hafa sýnt að 

lítill stuðningur getur leitt til þess að mæður verða líklegri til þess að hætta brjóstagjöfinni fyrr en 

þær ætluðu sér. Einnig hefur verið sýnt fram á að mæður telja skipta höfuðmáli að fá stuðning, 
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ráðgjöf og fræðslu frá fagaðilum (Fox o.fl., 2015; Pentecost og Grassley, 2014). Með 

fyrirhugaðri rannsókn væri mögulega hægt að veita innsýn í upplifun mæðra af umönnun 

fagaðila í tengslum við brjóstagjöf og þannig gætu fagaðilar séð hvað betur mætti fara. Með því 

væri hægt að bæta þann stuðning sem mæðrum er veittur á brjóstagjafartímabilinu. Við gerð 

fræðilegrar samantektar áttuðu höfundar sig enn frekar á mikilvægi þess að mæður upplifi að 

þeim sé veittur góður stuðningur frá fagaðilum í tengslum við brjóstagjöf þar sem komið er inn á 

stuðning í mörgum rannsóknum sem höfundar skoðuðu. Það er því mat höfunda að með 

framkvæmd fyrirhugaðrar rannsóknar gætu fagaðilar áttað sig enn betur á mikilvægi þess að sýna 

mæðrum nærgætni og góða umönnun tengt brjóstagjöfinni. Þannig gætu fleiri mæður vonandi 

upplifað brjóstagjöfina og þá umönnun sem veitt er í tengslum við hana á jákvæðan og 

uppbyggjandi hátt.  

Þau vandamál sem fjallað er um í fræðilegri samantekt hér að framan hafa mikil áhrif á líf 

nýbakaðra mæðra og skiptir þar umönnun fagaðila á heilbrigðissviði miklu máli. Fagaðilar eru í 

nánum samskiptum við mæður sem hafa nýlega fætt börn sín og því er áhrifaríkt að þeir hafi 

góða þekkingu á brjóstagjöf og þeirri mikilvægu umönnun sem þeir þurfa að veita mæðrum. 

Þessi umönnun getur skipt miklu máli varðandi líðan móðurinnar og hennar upplifun á 

brjóstagjöfinni. Það er álit höfunda að fagaðilar gætu aukið þá fræðslu sem þeir veita verðandi 

mæðrum um brjóstagjöf, bæði til frumbyrja og fjölbyrja, þannig væri jafnvel hægt að koma í veg 

fyrir ýmis vandamál og þá fylgikvilla sem þeim geta fylgt. Það er mat höfunda að fræðsla um 

brjóstagjöf ætti að hefjast við upphaf meðgöngu en ekki við upphaf brjóstagjafar eins og algengt 

er. Sú fræðsla sem veita þyrfti mæðrum við upphaf meðgöngu ætti að fela í sér helstu 

upplýsingar um brjóstagjöf, vandamál sem upp geta komið og hvaða bjargráð eru til við þeim. 
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Með aukinni þekkingu fagaðila og betri fræðslu til verðandi mæðra væri hægt að koma auga á 

vandamálin fyrr en áður og þannig bregðast skjótar við. 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar um of mikla mjólkurframleiðslu og í því fræðilega efni 

sem höfundar fundu var talað um að lítið hefði verið rannsakað um þetta vandamál brjóstagjafar. 

Einnig var afar lítið fræðilegt efni um brjóstahöfnun og kom það höfundum á óvart hve lítið 

hefur verið rannsakað um þessi vandamál. Þetta vakti mikla athygli höfunda vegna þess hve 

algeng þessi vandamál eru í raun og hve alvarleg áhrif þau geta haft á framgang brjóstagjafar. 

Höfundar telja því að þörf sé á að rannsaka þessi vandamál enn frekar og væri áhugavert að sjá 

íslenskar rannsóknir um of mikla mjólkurframleiðslu og brjóstahöfnun. 

Það kom höfundum á óvart við gerð fræðilegrar samantektar hve algeng vandamál við 

brjóstagjöf eru og því finnst höfundum sláandi hversu lítil fræðsla er veitt mæðrum um vandamál 

tengt brjóstagjöf, bæði á meðgöngu og á brjóstagjafatímabilinu. Höfundar telja að með 

markvissri fræðslu sem hefst við upphaf meðgöngu væru mæður betur upplýstar um brjóstagjöf 

og þar af leiðandi betur í stakk búnar til að takast á við þau vandamál sem upp gætu komið. Er 

það í höndum fagaðila, s.s. hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra, að veita mæðrum samræmda 

fræðslu og upplýsa þær hvert skal leita ef upp koma vandamál í tengslum við brjóstagjöf. Einnig 

er mikilvægt að fagaðilar veiti mæðrum markvissa fræðslu, t.d. í mæðravernd og ungbarnavernd, 

og bendi þeim á hvar hægt sé að nálgast gott og hnitmiðað fræðsluefni.   

4.2. Gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrunar- og ljósmóðurfræði 

Með framkvæmd fyrirhugaðrar rannsóknar gætu fagaðilar í heilbrigðisþjónustu öðlast 

aukna innsýn í upplifun mæðra af þeirri umönnun sem þeir veita við brjóstagjöf og þeim 

vandamálum sem geta fylgt þessu annars eðlilega ferli í móðurhlutverkinu. Einnig er von 

höfunda að fyrirhuguð rannsókn veiti innsýn í þau bjargráð sem mæður telja mikilvæg að notuð 
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séu við vandamálum sem tengjast brjóstagjöf og þar af leiðandi er mögulegt að veita verðandi 

mæðrum betri fræðslu í framtíðinni um þetta viðfangsefni. Það er þó áhrifaríkt að sú fræðsla eigi 

sér stað í upphafi vegna þess að ef góð þekking á vandamálinu er til staðar er líklegra að hægt sé 

að grípa skjótt inn í eða um leið og fyrstu einkenni vandamálsins eiga sér stað. 

4.3. Samantekt 

Líkt og fram hefur komið er brjóstagjöf viðkvæmt ferli sem nýbakaðar mæður ganga í 

gegnum og geta komið upp ýmis vandamál sem hafa mikil áhrif á líðan móðurinnar tengt 

brjóstagjöfinni. Þrátt fyrir að margar rannsóknir séu til um einhver þeirra viðfangsefna sem 

höfundar einblíndu á í þessari rannsóknaráætlun þá er ýmislegt sem hægt er að skoða nánar. Það 

er mat höfunda að hægt væri að gera frekari rannsóknir um upplifun mæðra af umönnun fagaðila 

tengt brjóstagjöf ungbarna á Íslandi og einnig er þörf á að gera fleiri íslenskar rannsóknir um það 

hvaða bjargráð mæður telja mikilvæg þegar upp koma vandamál við brjóstagjöf. 
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5. Kafli - Lokaorð 

Umfjöllunin hér að framan leiðir í ljós að umönnun og stuðningur hjúkrunarfræðinga og 

ljósmæðra við brjóstagjöf mæðra er lykilatriði í farsælli brjóstagjöf. Í nútímasamfélagi er lögð 

mikil áhersla á brjóstagjöf en upp geta komið margvísleg vandamál sem geta haft áhrif á 

framgang brjóstagjafar. Flestar mæður upplifa vandamál á einhverjum tímapunkti á meðan 

brjóstagjöf stendur og í fræðilegri samantekt hér að framan hefur verið fjallað um þau bjargráð 

sem notuð eru við vandamálum brjóstagjafar. Vandamál brjóstagjafar eru margvísleg og til er 

mismikið af rannsóknum um hvert vandamál fyrir sig. Til að auka þekkingu og skilning á 

upplifun mæðra af umönnun fagaðila tengt vandamálum við brjóstagjöf er það mat höfunda að 

gagnlegt væri að gera fleiri íslenskar rannsóknir um þetta viðfangsefni og er það eitthvað sem 

áhugavert væri að framkvæma í framtíðinni. Við vinnu þessa lokaverkefnis hafa höfundar öðlast 

aukinn fróðleik um brjóstagjöf og mikilvægi þess að fagaðilar hafi góða þekkingu á umönnun 

mæðra við brjóstagjöf. Að áliti höfunda felur góð umönnun fagaðila tengt brjóstagjöf mæðra í 

sér að fagaðilar veiti mæðrum samræmdar upplýsingar, sýni nærgætni, virðingu og skilning. 

Hvatning og stuðningur við mæður í gegnum allt brjóstagjafatímabilið skiptir einnig höfuðmáli 

til þess að stuðla að ánægjulegri og farsælli brjóstagjöf. Það er því von höfunda að þeir geti nýtt 

þennan fróðleik í starfi sínu sem hjúkrunarfræðingar í framtíðinni. Að lokum er það von höfunda 

að fyrirhuguð rannsókn muni varpa ljósi á upplifun mæðra af umönnun fagaðila við brjóstagjöf 

og þeim bjargráðum sem þær telja mikilvæg við vandamálum brjóstagjafar.  
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Fylgiskjal 1: Viðtalsrammi 

 

Viðtalsrammi 

1. Upplifðir þú erfiðleika í samskiptum við fagaðila tengt umönnun við brjóstagjöf? Ef já 

hvernig lýstu erfiðleikarnir sér?  

2. Hver var upplifun þín af stuðning fagaðila við brjóstagjöf? Hvernig lýsti það sér? 

3. Hvaða bjargráð telur þú mikilvæg við þeim vandamálum sem þú upplifðir við 

brjóstagjöf? 

4. Hvaða bjargráð ráðlögðu fagaðilar þér að nota? 

5. Telur þú bjargráðin sem þú notaðir hafa hjálpað? Ef já, á hvaða hátt hjálpuðu bjargráðin? 

6. Hvað telur þú einkenna góðan fagaðila tengt umönnun og stuðningi við brjóstagjöf? 

 

 


