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Útdráttur 

Bakgrunnur: Talið er að um 25-40% 0-2ja ára barna glími við svefnvanda. Sýnt 
hefur verið fram á að svefnvandi barna hefur bein tengsl við auknar líkur á 
hegðunarvanda, félags- og tilfinningalegum vanda sem og offitu barna síðar á 
lífsleiðinni.  
Tilgangur: Tilgangur var tvíþættur. Annars vegar að kanna áhrif íhlutunar 
hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu í formi sérhæfðrar hjúkrunarmeðferðar til 
mæðra 0-2ja ára barna með svefnvanda, á þann stuðning sem þær fá frá 
hjúkrunarfræðingunum. Hins vegar að kanna áhrif íhlutunar 
hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu í formi sérhæfðrar hjúkrunarmeðferðar til 
mæðra 0-2ja ára barna með svefnvanda á svefn barnanna. 
Aðferð: Gerð var framskyggn íhlutunarrannsókn án samanburðarhóps með 
einshópa hálfstöðluðu tilraunasniði. Úrtakið var markmiðsúrtak, 35 mæður 0-
2ja ára barna, sem allar höfðu tjáð sig um svefnvanda barna sinna í 
hefðbundinni ungbarnavernd. Sérhæfða hjúkrunarmeðferðin sem mæðrum var 
boðin fól í sér tvö meðferðarsamtöl ásamt einni símaeftirfylgd. Skoðaðar voru 
niðurstöður frá mæðrunum úr matslista (ICE-FPSQ) sem metur hugrænan og 
tilfinningalegan stuðning sem mæðurnar upplifðu frá hjúkrunarfræðingunum 
fyrir og eftir íhlutun og hins vegar niðurstöður um svefn barna þeirra fyrir og 
eftir íhlutun. Við úrvinnslu gagna var hvort tveggja notuð lýsandi tölfræði og 
gerð t-próf háðra úrtaka og kí-kvaðrat  próf til að skoða marktækni. 
Niðurstöður: Við samanburð á stuðningi hjúkrunarfræðinganna fyrir og eftir 
íhlutun kom í ljós marktækur munur  (p<0,05) á hugrænum og 
tilfinningalegum stuðningi, sem og á heildarstuðningi sem mæðurnar upplifðu 
frá hjúkrunarfræðingunum eftir íhlutunina. Íhlutunin hafði einnig mjög 
jákvæðar breytingar á svefnvenjur barnsins. Barnið sofnaði oftar í sínu rúmi, 
sofnaði oftar sjálft, færri börn vöknuðu hverja nótt (p<0,05), barnið vaknaði 
færri nætur yfir vikuna (p<0,05) og vaknaði í færri skipti hverja nótt fyrir sig 
(p<0,05).  
Ályktanir: Þessar rannsóknarniðurstöður gefa tilefni til að álykta að sérhæfð 
hjúkrunarmeðferð til mæðra barna með svefnvanda bæti svefn barnanna ásamt 



 

því að hafa áhrif á og bæta upplifun þeirra af stuðningi frá 
hjúkrunarfræðingunum. 
 
Lykilorð: svefnvandi, fjölskylduhjúkrun, sérhæfð hjúkrunarmeðferð, Calgary-
fjölskylduhjúkrunarlíkan, meðferðarsamtöl, tilfinningalegur stuðningur, 
hugrænn stuðningur.  



Abstract 

Background: It is considered that around 25-40% of children 0-2 year-old have 
sleeping problems. It´s been shown that children’s sleeping problems have 
direct connection to increased likelihood on development of behavioral, social 
and emotional problems as well as obesity later in their childhood.   
Purpose: First it was to explore the influence of a special nursing intervention 
of primary care nurses to mothers of 0-2-year-old children with sleeping 
problems, on perceived support they got from the nurses. Second it was to 
explore the influence of a special nursing intervention of primary care nurses 
to mothers of 0-2-year old children with sleeping problems on their child´s 
sleep. 
Methods: A prospective quasi-experiment was done from available data of 35 
participants that were mothers of 0-2-year-old children that had expressed their 
concerns of their child´s sleeping habits at their child´s regular checkup at the 
health clinic. The special nursing intervention the mothers were given 
consisted of two therapeutic conversations and one follow-up by telephone. 
Results from a questionnaire (ICE-FPSQ) that the mothers answered were 
examined that evaluates perceived emotional and cognitive support the 
mothers get from the nurses before and following the nursing intervention. The 
children´s sleep was also examined before and following the nursing 
intervention. The data was processed using both descriptive statistics and t-test 
dependent samples and chi-squared test to ensure statistical significance. 
Results: When comparing perceived nursing support before and following the 
intervention there was a significant difference (p<0,05) in cognitive and 
emotional support and in the supports combined. The intervention also had a 
very positive effect on the children´s sleep. The child went to sleep more often 
in its own bed, went to sleep by itself more often, fewer woke up every night 
(p<0,05), woke up fewer nights during a week (p<0,05) and woke up fewer 
times during each night (p<0,05).  
Conclusion: These results give nurses in primary health care reason to 
conclude that a special nursing intervention to mothers with children with 
sleeping problems helps to solve their problem and has a positive influence on 
their perceived support to the mothers. 
Keywords: sleeping problem, family nursing, special nursing intervention, 
emotional support, cognitive support. 
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Inngangur  

Í innganginum er fjallað um viðfangsefni rannsóknarinnar auk þess sem 
tilgangur hennar, rannsóknarspurningar og tilgátur verða lagðar fram. 
Rannsóknaraðferðin er útskýrð, meginhugtök skilgreind og gerð verður grein 
fyrir gildi og takmörkun rannsóknarinnar. 

Bakgrunnur rannsóknar 

Um 25-40% barna glíma við svefnvandamál (Middlemiss, Yaure og Huey, 
2015) sem hafa víðtæk áhrif á barnið og fjölskyldu þess. Óæskilegar 
svefnvenjur geta haft neikvæð áhrif á hegðun barna (Blunden, Lushington, 
Lorenzen, Martin og Kennedy, 2005) og hefur verið sýnt fram á að svefnvandi 
hefur bein tengsl við auknar líkur á félags- og tilfinningalegum vanda sem og 
offitu barna síðar á lífsleiðinni (Galland og Mitchell, 2010; Middlemiss o.fl., 
2015). Svefnvandi barns getur haft mikil áhrif á svefn foreldra sem getur leitt 
af sér meiri streitu hjá foreldrum og verri geðheilsu sem aftur getur haft 
neikvæð áhrif á barnið (Hughes, Gallagher og Hannigan, 2015). Síðustu 20 ár 
hefur mikil sérfræðiþekking og þjónusta fyrir foreldra barna með svefnvanda 
byggst upp á Barnaspítala Hringsins. Mikilvægt er að efla samstarf og 
samvinnu milli Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (HH) og Barnaspítalans og 
byggja upp þekkingargrunn um leiðir og úrræði sem nýtast í vinnu með 
börnum með svefnvanda og fjölskyldum þeirra. Með þekkingu og færni geta 
hjúkrunarfræðingar í heilsugæslu unnið með foreldrum og fundið leiðir til 
úrlausna sem passar þeim og þeirra barni (Middlemiss o.fl., 2015). Rannsóknin 
er hluti af stærri rannsókn sem heitir: Bætt þjónusta fyrir foreldra 0-2ja ára 
barna með svefnvanda á Heilsugæslustöðvum höfuðborgarsvæðisins (HH), þar 
sem meginmarkmið var að innleiða nýjar hjúkrunarmeðferðir og bætt verklag 
í þjónustu við börn með svefnvanda og fjölskyldur þeirra innan HH. Auk þess 
voru könnuð áhrif þess að færa þjónustu við svefnvanda ungbarna í 
nærumhverfi barnsins og auðvelda aðgengi fjölskyldna að þeirri þjónustu. 
Rannsókninni er ætlað að kanna ávinning af kennslu og þjálfun 
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hjúkrunarfræðinga í aðferðum við svefnvanda barna sem kenndar voru á 
námskeiðinu Bættur Svefn – Betri Líðan auk áhrifa á starfshætti, starfsálag, 
sjálfstæði í starfi og stuðning á vinnustað meðal hjúkrunarfræðinga starfandi í 
ung- og smábarnavernd á HH. Einnig voru könnuð áhrif af meðferð/þjónustu 
hjúkrunarfræðinganna sem kennt var á námskeiðinu, meðal foreldra barna með 
svefnvanda, á svefn barns, á lífsgæði fjölskyldunnar, líðan, viðhorf og 
upplifaðan stuðning meðal foreldra barnanna. Bættur Svefn – Betri Líðan var 
forrannsókn með einshópa hálfstöðluðu tilraunarannsóknarsniði. Þátttakendur 
voru allir hjúkrunarfræðingar starfandi í ung- og smábarnavernd á HH. Af 
þeim voru svo valdar sex heilsugæslustöðvar og einum hjúkrunarfræðingi af 
hverri stöð boðin þátttaka í meðferðarhópi sem fékk kennslu, þjálfun og 
handleiðslu í starfi með fjölskyldum barna með svefnvanda á námskeiðinu 
Bættur Svefn – Betri Líðan. Foreldrum 56 barna (0-2ja ára) með svefnvanda 
sem voru að fá hefðbundna þjónustu í ung- og smábarnavernd á heilsugæslu-
stöðvum tóku þátt. Fjölskyldurnar fengu tvö meðferðarsamtöl/viðtöl ásamt 
einni eftirfylgd í gegnum síma. Foreldrarnir svöruðu fjórum spurningalistum 
auk bakgrunnslista og héldu svefndagbók. Einn af þessum listum var 
„stuðningur og fræðsla hjúkrunarfræðinga við fjölskyldur barna með 
svefnvanda“ (ICE-FPSQ, Family Perceived Support Questionaire) sem byggir 
á Calgary-fjölskylduhjúkrunarlíkaninu. Í þessari rannsókn eru niðurstöður þess 
lista skoðaðar hjá 35 mæðrum fyrir og eftir íhlutun hjúkrunarfræðinganna. 
Réðst fjöldinn af því hversu margar mæður voru búnar að fá íhlutun og svara 
listunum þegar rannsakandi vann úr niðurstöðunum. Að auki voru valdar 5 
svefnbreytur sem bornar voru saman fyrir og eftir íhlutun. 

Tilgangur rannsóknar  

Tilgangurinn er tvíþættur. Annars vegar að kanna áhrif íhlutunar 
hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu formi sérhæfðrar hjúkrunarmeðferðar til 
mæðra 0-2ja ára barna með svefnvanda, á þann stuðning sem þær fá frá 
hjúkrunarfræðingunum og hins vegar að kanna áhrif íhlutunar 
hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu í formi sérhæfðrar hjúkrunarmeðferðar til 
mæðra 0-2ja ára barna með svefnvanda á svefn barnanna. 
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Rannsóknarspurningar. 

1. Hefur íhlutun hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu í formi sérhæfðrar 
hjúkrunarmeðferðar til mæðra 0-2ja ára barna með svefnvanda áhrif á þann 
stuðning sem þær fá frá hjúkrunarfræðingum? 
2. Hefur íhlutun hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu í formi sérhæfðrar 
hjúkrunarmeðferðar til mæðra 0-2ja ára barna með svefnvanda áhrif á svefn 
barnanna? 

Tilgátur 

Eftir íhlutun hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu í formi sérhæfðrar 
hjúkrunarmeðferðar til mæðra 0-2ja ára barna með svefnvanda upplifa mæður 
marktækt meiri stuðning frá hjúkrunarfræðingum. 
Núlltilgáta. Eftir íhlutun hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu í formi sérhæfðrar 
hjúkrunarmeðferðar til mæðra 0-2ja ára barna með svefnvanda upplifa mæður 
ekki marktækt meiri stuðning frá hjúkrunarfræðingum.  
 
Íhlutun hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu í formi sérhæfðrar 
hjúkrunarmeðferðar til mæðra 0-2ja ára barna með svefnvanda hefur marktæk 
áhrif á svefn barnanna. 
Núlltilgáta. Íhlutun hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu í formi sérhæfðrar 
hjúkrunarmeðferðar til mæðra 0-2ja ára barna með svefnvanda hefur ekki 
marktæk áhrif á svefn barnanna. 

 

Rannsóknaraðferð 

Framskyggn íhlutunarrannsókn án samanburðarhóps með einshópa 
hálfstöðluðu tilraunasniði. 
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Meginhugtök 

Svefnvandi 

Þegar ungbarn á í erfiðleikum með að sofna án utanaðkomandi aðstoðar, er 
með mótþróa á háttatíma, óreglu á daglúrum, vaknar oft upp á nóttunni og á í 
erfiðleikum með að róa sig aftur án inngrips foreldra (Healey, France og 
Blampied, 2009; Middlemiss, 2004; Skuladottir, Thome og Ramel, 2005). 

Fjölskylduhjúkrun 

Grundvallast á því viðhorfi að fjölskyldan sem heild sé skjólstæðingur 
hjúkrunarfræðingsins og miðar að því að mæta þörfum fjölskyldunnar með því 
að hvetja og aðstoða hana við að nota eigin bjargráð og heilbrigðisþjónustu á 
sem árangursríkastan máta (Guðrún Marteinsdóttir, 1999). 

Calgary-fjölskylduhjúkrunarlíkan 

Er líkan sem þróað var af hjúkrunarfræðingunum Lorraine Wright og Maureen 
Leahey sem byggir á áratuga rannsóknum þeirra, reynslu og þekkingu á 
fjölskylduhjúkrun (Calgary Family Intervention Model (CFIM)). 
Hjúkrunarfræðingar nýta líkanið til þess að kynnast fjölskyldunni, aðstoða 
hana við að greina vandann sem fjölskyldan stendur frammi fyrir og til að 
draga fram styrkleika hennar (Wright og Leahey, 2013). 

Stutt meðferðarsamtöl 

Þróuð út frá hugmyndafræði Calgary. Samtalið er ákveðin tegund 
hjúkrunarmeðferðar sem hefur ákveðinn tilgang og tímamörk. Áhersla er á 
gagnkvæma virðingu milli skjólstæðings/fjölskyldu og hjúkrunarfræðings. 
Hjúkrunarfræðingurinn gefur fjölskyldumeðlimum tækifæri til aukinnar 
þátttöku með því að bjóða þeim að spyrja spurninga. Það krefst þess líka að 
hjúkrunarfræðingurinn hlusti vel á hvern fjölskyldumeðlim, ekki eingöngu til 
að ráðleggja, því hlustunin sjálf getur verið meðferð í sjálfu sér  (Wright og 
Leahey, 2013).  
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Tilfinningalegur stuðningur 

Skilgreindur sem stuðningur sem hjúkrunarfræðingar bjóða fjölskyldum til að 
ráða betur við þær tilfinningar sem þær þurfa að bera í vanda 
fjölskyldumeðlims. Það getur verið virk hlustun, nærvera og staðfesting 
tilfinningalegra viðbragða fjölskyldunnar, þar sem markmiðið er að auka 
skilning fjölskyldunnar á þeim áhrifum sem veikindi í fjölskyldunni hafa 
(Aftyka o.fl., 2017). 

Hugrænn stuðningur 

Skilgreindur sem stuðningur sem hjúkrunarfræðingar veita í formi fræðslu eða 
kennslu til fjölskyldna til að auðvelda þeim að ráða við áhrifin sem veikindin 
hafa á hana (Wright og Leahey, 2013). 

Gildi rannsóknar 

Gildi rannsóknarinnar er fólgið í því að kanna með markvissum hætti reynslu 
mæðra barna með svefnvanda af stuðningi hjúkrunarfræðinga í heilsugæslunni 
og áhrif hjúkrunarmeðferðar á svefnvanda barna þeirra. Niðurstöður 
rannsóknarinnar gætu orðið mikil hvatning fyrir aðra hjúkrunarfræðinga í 
ungbarnavernd til þess að afla sér frekari þekkingar og færni til þess að sinna 
svefnvandamálum barna í þeirri grunnþjónustu sem heilsugæslan veitir. 
Niðurstöður rannsóknarinnar geta svo hvatt heilsugæsluna til áframhaldandi 
þróunar á verkefninu innan heilsugæslunnar svo allir hjúkrunarfræðingar í 
ungbarnavernd geti veitt fjölskyldum barna með svefnvanda stuðning sem 
byggir á gagnreyndum starfsháttum. Höfundur hefur starfað við 
ungbarnavernd HH í fjölmörg ár. Rannsóknir og reynsla höfundar styðja að ef 
foreldrar barna með svefnvandamál fá góðan stuðning frá 
hjúkrunarfræðingnum þá eru þeir sáttari og betur í stakk búnir til að mæta 
þörfum barnsins og fjölskyldunnar. Foreldrar öðlast sjálfstraust og hæfni til að 
takast á við þau verkefni sem fylgja vanda barnsins (Erla Kolbrún 
Svavarsdóttir og Anna Ólafía Sigurðardóttir, 2011). 
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Takmarkanir rannsóknar 

Takmarkanir þessarar rannsóknar felast fyrst og fremst í litlu markmiðsúrtaki 
mæðra (N=35) og því hafa niðurstöðurnar takmarkað yfirfærslugildi. 
Markmiðsúrtak rýrir alltaf alhæfingargildi rannsókna og er engan veginn hægt 
að fullyrða að úrtakið sem hér um ræðir sé dæmigert fyrir þýði mæðra barna 
með svefnvanda né að börnin þeirra séu dæmigert þýði barna með svefnvanda.  
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Fræðileg umfjöllun 

Hér á eftir verður fjallað um svefn og svefnvanda barna, áhrif hans á barnið og 
fjölskyldu þess, meðferðarúrræði við svefnvanda, fjölskylduhjúkrun, Calgary- 
fjölskylduhjúkrunarlíkanið, stutt meðferðarsamtöl, stuðning hjúkrunar-
fræðinga, tilfinningalegan og hugrænan stuðning þeirra við fjölskyldur og 
samantekt að lokum. 

Svefn og svefnvandi 

Heilbrigðar og góðar svefnvenjur eru nauðsynlegar fyrir eðlilegan vöxt, 
vitsmunalegan þroska og þróun ónæmiskerfis barna. Einnig eru þær 
mikilvægar til að hámarka möguleika barna til náms (Davis, Parker og 
Montgomery, 2004; McDowall, Galland, Campbell og Elder, 2017). Eins og 
hjá fullorðnum þá skiptist svefn barna í virkan svefn (e. active sleep) eða REM 
(e.rapid eye movement) og rólegan svefn (e. quiet sleep). Svefn- og 
vökumynstur ungbarna er þó ólíkt fullorðinna að því leyti að ungbörn sofa mun 
meira en fullorðnir í REM svefni. Sá svefn er mjög mikilvægur fyrir þroska 
heilans því heilinn er þá virkari en í vökuástandi. Ungbörn sem ekki ná að þróa 
með sér eðlilegt svefn- og vökumynstur eru talin glíma við svefnvanda 
(Middlemiss, 2004; Mindell, Sadeh, Wiegand, How og Goh, 2010). Talið er 
að um 25-40% barna á aldrinum eins til fimm ára glími við svefnvanda 
(Galland og Mitchell, 2010; Middlemiss o.fl., 2015; Mindell o.fl., 2010; 
Palmstierna, Sepa og Ludvigsson, 2008). Mismunandi skoðanir eru á því, milli 
menningarsvæða og hefða, hversu mikinn svefn ungbörn þurfa til að viðhalda 
góðri heilsu og þroskast eðlilega og því hefur ekki verið sameinast um eina 
alþjóðlega skilgreiningu á svefnvanda ungbarna. Mögulega er því besta 
skilgreiningin, upplifun foreldra á svefnvanda barna sinna (Hiscock og Fisher, 
2015). Algengt er að talað sé um svefnvanda ungbarna þegar þau eiga í 
erfiðleikum með að sofna án utanaðkomandi aðstoðar, eru með mótþróa á 
háttatíma, vakna oft upp á nóttunni og eiga í erfiðleikum með að róa sig aftur 
án inngrips foreldra (Healey o.fl., 2009; Middlemiss, 2004). Arna Skúladóttir 
sérfræðingur í svefnvanda barna skilgreinir svefnvanda á einfaldan hátt, eða 
sem erfiðleika barns við að sofna og sofa alla nóttina. Hafa þarf í huga aðra 
þætti sem geta haft áhrif á svefninn eins og veikindi, þroskatengda þætti hjá 
barninu, skapgerð og lundarfar barns, umhverfisþætti og þætti tengda 
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foreldrunum (Skuladottir o.fl., 2005; Middlemiss, 2004). Sýnt hefur verið fram 
á að langvarandi svefnvandi að nóttu tengist daglúrum barnsins og þá er 
mikilvægt að skoða lengd daglúra, fjölda og tímasetningu þeirra í tengslum við 
aldur barnsins. Algengi óreglulegra daglúra meðal barna með svefnvanda er 
hátt og sýnt hefur verið fram á að reglulegri daglúrar hafa bein tengsl við betri 
nætursvefn barnanna (Skuladottir o.fl., 2005).  

Áhrif svefnvanda á barn og fjölskyldu 

Svefnvandi getur haft slæm áhrif á stjórnun tilfinninga og hegðun barna 
(Blunden o.fl., 2005). Með rannsóknum hefur einnig verið sýnt fram á að 
svefnvandi hefur bein tengsl við auknar líkur á námsörðugleikum, félags- og 
tilfinningavanda og offitu hjá börnum (Hagen, Mirer, Palta og Peppard, 2013; 
Hysing, Sivertsen, Garthus-Niegel og Eberhard-Gran, 2016; McDowall o.fl., 
2017; O'Callaghan o.fl., 2010; Bathory og Tomopoulos, 2016; Middlemiss 
o.fl., 2015). Ónógur svefn barns vegna svefnvanda getur haft mikil áhrif á 
svefn foreldra, sem getur leitt af sér meiri streitu hjá foreldrum og slæm áhrif 
á virkni fjölskyldu. Svefnvandi barna tengist minni svefni og verri 
svefngæðum hjá mæðrum, aukinni streitu, þreytu og verri geðheilsu sem aftur 
getur haft neikvæð áhrif á hegðun barna, tilfinningalegan og andlegan þroska 
og heilsu þeirra almennt til framtíðar. Við skoðun á tengslum svefnmynsturs 
barna kom í ljós sterk fylgni við streitu og þunglyndi mæðra (Hughes o.fl., 
2015). Líðan mæðra hefur áhrif á túlkun þeirra á svefnvenjum barna þeirra og 
því er mikilvægt að styðja við geðheilsu þeirra þegar þær leita eftir hjálp vegna 
svefnvanda (Goldberg, Lucas-Thompson, Germo, Keller, Davis og Sandman, 
2013). Þunglyndi er útbreitt heilbrigðisvandamál og rannsóknir sýna að um 10-
15% kvenna upplifa þunglyndi á meðgöngu og eftir fæðingu (Letourneau, 
Tramonte og Willms, 2013). Rannsóknir hafa sýnt að þunglyndi hjá börnum 
og unglingum er algengara hjá þeim sem eiga þunglyndar mæður. Í rannsókn 
á svefnmynstri barna mæðra sem greindar höfðu verið með þunglyndi fyrir 
fæðingu, borið saman við börn mæðra sem ekki voru þunglyndar kom í ljós að 
börn þunglyndu mæðranna sýndu breytt svefnmynstur strax eftir fæðingu 
miðað við samanburðarhópinn sem gefur til kynna að umhverfið fyrir fæðingu 
gæti aukið áhættuna á þunglyndi síðar á ævi barnsins (Bat-Pitault o.fl., 2017). 
Svefnvenjur barns eru miðpunktur í samskiptum móður og barns á fyrsta 
æviárinu og geta bæði haft neikvæð eða jákvæð áhrif á tengsl þeirra. Það er 
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almennt viðurkennt á sviði rannsókna á þroska barna að tengslamyndun 
umönnunaraðila við barnið hefur áhrif á velferð barnsins til lengri tíma litið. 
Svefnvandi barna hefur verið tengdur við þunglyndi mæðra sem svo hefur 
verið tengt við skerta tengslamyndun móður og barns (Hairston, Solnik-
Menilo, Deviri og Handelzalts, 2016; Middlemiss o.fl., 2015). Foreldrar barna 
með svefnvanda hafa minna þol fyrir gráti ungbarna, sem gæti skýrt 
tilhneigingu þeirra til of tíðra inngripa til að róa börn og svæfa sem aftur gæti 
skýrt aukinn svefnvanda (Sadeh o.fl., 2016). Í langtímarannsókn Dennis og 
Ross (2005) á andlegri líðan mæðra fyrstu átta vikurnar eftir fæðingu barns 
kom fram sterk fylgni milli svefnmynsturs barnanna og þreytu mæðranna við 
hátt skor á Edinborgarkvarðanum (Edinburgh Postnatal Depression Scale, 
EPDS) sem benti til líklegs þunglyndis. Mæður sem lýstu þreytu og mæður 
sem fengu minni en sex klukkustunda svefn á sólarhring, sem og mikill grátur 
barns sýndu sterka fylgni við skor hærra en 12 stig á EPDS, bæði fjórum og 
átta vikum eftir barnsburð.  

Meðferðarúrræði  

Fjöldi rannsókna hafa sýnt að svefnvanda barna er vel hægt að meðhöndla 
(Mindell, Kuhn, Lewin, Meltzer og Sadeh, 2006; Meltzer og Mindell, 2014; 
Mindell, 1999). Ólíkar aðferðir eru notaðar til þess að hafa áhrif á svefnvanda 
barna en allar eiga þær það sameiginlegt að þurfa góða samvinnu foreldra, 
ungbarns og meðferðaraðila. Við framkvæmd meðferðar er mikilvægt að 
meðferðaraðilinn taki mið af einstaklingsbundnum þáttum barnsins sem og 
væntingum og viðhorfum foreldra. Meðferðaraðilinn þarf að skilja verkefnin 
sem krafist er af foreldrum í foreldrahlutverkinu og styðja foreldra til að finna 
leiðir til að stjórna þeim (Skúladóttir, 2016). 

Við val á meðferðum skal ávallt hafa hagsmuni fjölskyldunnar að leiðarljósi 
og foreldrar hafðir með í ráðum. Skiptar skoðanir eru á því hvað sé til ráða til 
að bæta svefn barnsins en í gegnum tíðina hefur verið lögð mikil áhersla á 
atferlismeðferðir. Þær meðferðarleiðir leggja áherslu á að kenna barninu að 
sefa sig sjálft og fækka þannig næturvöknunum ásamt því að kenna foreldrum 
að lesa í merki barnsins (Middlemiss o.fl., 2015). Að svara merkjum ungbarns 
er mjög mikilvægt til að barn þroskist, dafni eðlilega og myndi tengsl við 
foreldra (Barrasso‐Catanzaro og Eslinger, 2016). Skortur á svörun við gráti 
ungbarns eða ósamræmi í svörun milli daglúra og nætursvefns getur aukið 
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streitu hjá barninu (Porter, 2007). Mikil fylgni er á milli daglúra og 
nætursvefns og því mikilvægt að koma reglu á daglúra barnsins áður en tekið 
er á vanda nætursvefns. Auðveldara er að koma reglu á daglúra og þegar þeir 
komast í lag auðveldar það að koma reglu á nætursvefninn (Mindell, Owens, 
Babcock, Crabtree og Ingram, 2017; Skuladottir o.fl., 2005). 

Aðferðir eins og „Cry it out“, „Control-crying“ og „Shaping technique“ 
hafa verið algengar síðustu ár. Helsti munurinn á þessum aðferðum felst í því 
hve mikla nærveru á að veita barni í upphafi og hversu hratt foreldri dregur sig 
í hlé (Skúladóttir, 2016). „Cry it out“ aðferðin (einnig kölluð „Extinction“) er 
áhrifarík aðferð sem gengur út á það að hunsa grát barnsins. Þessi aðferð hefur 
notið minni og minni hylli því foreldrum finnst hún of harkaleg og þau valdi 
barni sínu óhamingju og vinni gegn öruggri tengslamyndun við barnið 
(Eckerberg, 2004). „Control-crying“ aðferðin (einnig kölluð „Gratual 
extinction“) hefur skilað árangri og verið mjög útbreidd þar sem hún er einföld 
í framkvæmd og hefur verið ætluð börnum frá sex mánaða aldri og jafnvel 
yngri. Meðferðin hefur sætt töluverðri gagnrýni þar sem barnið er skilið eftir 
og látið gráta eitt og hafa foreldrar því verið frekar ófúsir til að fara eftir þessu 
ráði þar sem ekki er vitað hvaða áhrif það hefur á barnið (Skuladottir o.fl., 
2005). 

Þrátt fyrir óyggjandi árangur atferlismeðferða hafa verið uppi 
efasemdaraddir um afleiðingar þeirra þar sem sumar þeirra voru taldar geta 
valdið barninu skaða og foreldrum aukna vanlíðan (Middlemiss, Stevens, 
Ridgway, McDonald og Koussa, 2017). Til er önnuð tegund atferlismeðferðar 
sem er kölluð „Shaping technique“ („Bedtime fading“) sem hefur undanfarin 
ár notið aukinna vinsælda. Hún var upphaflega þróuð af Minde, Faucon og 
Falkner árið 1994. Aðferðin er lík „Control-crying“ aðferðinni en leggur meiri 
áherslu á sálfélagslega þætti með því að aðlaga meðferðina að skapgerð og 
vitsmunaþroska barnsins sem og fjölskylduaðstæðum þess. Hún felst í því að 
draga skipulega úr þeirri þjónustu sem barnið fær þar til það lærir að sofna 

sjálft og ef það vaknar upp á næturnar. Aðalmunurinn á ofangreindum 

aðferðum er hvort barnið sé látið gráta eitt inni í herbergi eða ekki. Við mat á 
því hvaða aðferð skuli notuð skiptir aldur barns og lundarfar meginmáli. Alltaf 
skal leita þeirra leiða sem eru átakaminnstar fyrir barnið og fjölskyldu þess 
(Skuladottir og Thome, 2003; Skuladottir o.fl., 2005). 

Í nýlegri rannsókn Gradisar o.fl. (2016) voru skoðuð áhrif „Control-
crying“ ásamt „Shaping technique“ aðferðanna á svefn, streitu barns og móður 
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ásamt tengslamyndun á 43 ungbörnum og mæðrum þeirra í þrjár vikur með 
eftirfylgd ári eftir meðferð. Báðar meðferðirnar sýndu marktækan árangur 
beggja aðferðanna á svefn sem og jákvæð áhrif á streitu barns, móður og 
tengslamyndun þeirra sem hélst enn ári eftir inngrip. Þessi rannsókn styður 
niðurstöður Price, Wake, Ukoumunne og Hiscock (2012) sem gerð var til að 
meta áhrif atferlismeðferða á svefn ungbarna og neikvæð tengsl við 
tilfinningaþroska barns og andlega líðan þess. Megin niðurstöður voru að 
atferlismeðferð við svefnvanda ungbarna veldur ekki langtíma neikvæðum 
áhrifum á barnið sjálft né sambands þess við foreldra. Í rannsókn Matthey og 
Črnčec (2012) þar sem einnig var skoðaður árangur bæði „Shaping technique“ 
og „Control crying“ aðferðanna komu í ljós sambærilegar niðurstöður við 
báðar meðferðarleiðirnar. Dregið hafði úr svefnvanda barna hjá 2/3 hluta 
fjölskyldna þremur vikum eftir inngrip og nær allar fjölskyldur greindu frá 
umtalsverðum árangri í að draga úr svefnvanda fjórum til fimm mánuðum 
seinna. Í kerfisbundnu fræðilegu yfirliti Mindell o.fl. (2006) á 52 rannsóknum 
um inngrip varðandi svefnvenjur ungbarna kom í ljós að í 94% tilfella leiddu 
þau til þess að marktækt hafði dregið úr mótþróa við háttatíma og einnig dró 
úr næturvöknunum. Marktækur árangur náðist líka varðandi bættan svefntíma 
og betri andlega líðan foreldra og samband milli barns og foreldra styrktist. 
Inngripin voru í formi atferlisbreytinga en þó með ólíkum áherslum. Íslensk 
rannsókn á „Shaping technique“ sem birt var 2003 leiddi í ljós góðan árangur 
með fjölskylduinngripi við svefnvanda ungbarna en bæði lengd svefntíma 
jókst og næturvöknunum fækkaði verulega, bæði viku eftir inngrip og tveimur 
mánuðum seinna (Skuladottir og Thome, 2003). 

Í rannsókn þar sem um helmingur foreldra 412 barna á aldrinum 6-12 
mánaða sagðist hafa notað „gratual extinction“ aðferðina kom fram að 
foreldrar sem höfðu fengið fræðslu og kennslu frá fagaðilum í notkun hennar 
sýndu mun meiri árangur í svefnvanda barna þeirra en þeir foreldrar sem ekki 
höfðu fengið aðstoð frá fagaðilum (Loutzenhiser, Hoffman og Beatch, 2014). 
Síðastliðin ár hafa áherslur breyst og farið er að beita meira blönduðum 
aðferðum við val á meðferðarleiðum við svefnvanda ungbarna. Nú er 
megináherslan á að byggja upp traust og gott meðferðarsamband, veita góða 
fræðslu, hvatningu og stuðning við foreldra í bland við atferlismeðferðir 
(Skúladóttir, 2016). Mikið hefur verið ritað og rannsakað um gagnsemi og 
árangur atferlismeðferða í gegnum árin en minna um árangur blandaðra 
meðferðaleiða þar sem sú nálgun er tiltölulega ný. Í rannsókn Middlemiss o.fl. 
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(2017) var lögð áhersla á samstillingu móður og barns. Mæðrum var kennt að 
lesa í merki barnsins og vera til staðar þegar barnið sofnar. Lögð var áhersla á 
að bregðast alltaf við kalli barnsins, en stutt í einu (15-30 sek) og með sem 
minnstu inngripi sem nægir til að róa barnið og kenna barninu þannig smátt og 
smátt að róa sig sjálft. Einnig var lögð áhersla á að skilja barnið ekki eftir 
grátandi. Aðferðin hefur það að markmiði að auka traust milli móður og barns. 
Rannsóknin er sú fyrsta svo vitað sé um sem sýnir að íhlutun sem byggir á 
svörun (e .response-based sleeping interventions) eykur svefn barnsins. 
Rannsóknin sýnir mikilvægi þess að auka vitund foreldra að svara merkjum 
barnsins til þess að bæta svefnvenjur. Aðrar rannsóknir hafa einnig sýnt að 
snemmtækar íhlutanir og forvarnir gefa áhrifamiklar niðurstöður (Sadeh, 
2004).  

Samkvæmt McDowall o.fl. (2017) er yfirleitt fyrsta skrefið í meðferð við 
svefnvanda barna að fræða foreldra um eðlilegan svefn barna þar sem þekking 
foreldra á eðlilegum svefni hefur áhrif á svefnhegðun barnanna. Í fræðilegri 
samantekt þeirra kom í ljós að þekking foreldra á svefni barna er almennt lítil 
og sýndu íhlutunarrannsóknir að hægt er að auka þekkingu með kennslu. 
Owens og Jones (2011) skoðuðu einnig þekkingu foreldra á eðlilegum 
svefnvenjum og komust að því að 76% foreldranna vanmátu svefnþörf barna 
sinna og aukin þekking á svefni sýndi fylgni við jákvæðar svefnvenjur. Að 
kenna foreldrum að skilja og svara merkjum barnsins yfir daginn og þegar 
barnið er að sofna sýndi aukinn heildarsvefntíma barnsins jafnvel fyrir íhlutun 
rannsóknar (Middlemiss o.fl., 2017). Fjölskyldur sem taka þátt í námskeiðum 
um svefn hafa sýnt sig vera hæfari, finna minni streitu, líða betur í 
parasambandinu og líklegri til að segja að barnið þeirra hafi sofið í gegnum 
nóttina frá unga aldri. Því má álykta að þeir foreldrar sem fá fræðslu á 
meðgöngu um svefn ungbarna séu líklegri til að viðhalda heilbrigðum 
svefnvenjum barnsins eftir fæðingu (Middlemiss, 2004). Í fræðilegri samantekt 
Honaker og Meltzer (2016) kom í ljós að þrátt fyrir algengi svefnvanda er 
hlutfall skimana, greininga og meðferða í ungbarnavernd lágt. Fagaðilar fá 
lágmarks kennslu í svefnvanda sem endurspeglast í skorti á þekkingu og 
sjálfstrausti til meðferðar. Með þekkingu og færni geta hjúkrunarfræðingar 
unnið með foreldrum og fundið leiðir til úrlausna sem passar þeim og þeirra 
barni (Middlemiss o.fl., 2015).  

Svefnvandi barna er algengur og getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir 
barnið og fjölskyldu þess. Meðferðir við vandanum hafa mikið verið 
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rannsakaðar og er samhljómur að atferlismeðferðir virka vel en mikilvægt er 
að þær séu gerðar í samvinnu við foreldrana með einstaklingsbundna þætti 
barnsins í huga og að allir séu tilbúnir og sáttir við þær meðferðir sem prófa 
skal. 

Fjölskylduhjúkrun 

Svefnvandi barns hefur áhrif á alla fjölskylduna og á því fjölskylduhjúkrun (e. 
family nursing) vel við þegar veita þarf meðferð við þeim vanda. 
Fjölskylduhjúkrun er veitt á grundvelli klínískrar þekkingar 
hjúkrunarfræðingsins, er meðvituð og hefur þann tilgang að koma á jákvæðum 
breytingum hjá fjölskyldunni. Meginviðfangsefni hennar eru samskipti innan 
fjölskyldunnar og uppbygging hennar (Wright og Leahey, 2013). Alþjóða 
heilbrigðisstofnunin skilgreinir hugtakið á eftirfarandi hátt „Fjölskylduhjúkrun 
grundvallast á því viðhorfi að fjölskyldan sem heild sé skjólstæðingur 
hjúkrunarfræðingsins og miðar að því að mæta þörfum fjölskyldunnar með því 
að hvetja og aðstoða hana við að nota eigin bjargráð og heilbrigðisþjónustu á 
sem árangursríkastan máta“ (Guðrún Marteinsdóttir, 1999). 

Fjölskylduhjúkrun krefst góðs meðferðarsambands sem gefur þann 
möguleika að hjúkrun sé veitt af alúð og umhyggju. Að mati Franck og Callery 
(2004) felur fjölskylduhjúkrun í sér þrjú meginatriði, að vera í félagi (e. 
partnership), þátttöku (e. participation) og verndun (e. protection). Að vera í 
félagi vísar til þess lögmáls að sambandið á milli fjölskyldu, barns og 
meðferðaraðila byggi á trausti, heiðarleika, jafnræði og virðingu þar sem 
ákvarðanir varðandi meðferð barnsins eru teknar saman (Coyne og Cowley, 
2007). Fjölskyldumiðuð umönnun er orðin ómissandi þáttur í hjúkrun og hefur 
þróast mikið síðustu 30 ár. Hún hefur ekki farið varhluta af þeim félagslegu, 
efnahagslegu, pólitísku og menningarlegu breytingum sem orðið hafa í 
heiminum og hafa haft víðtæk áhrif á viðhorf og heimssýn almennings (Aftyka 
o.fl., 2017; Foster, Whitehead og Maybee, 2016; Wright og Leahey, 2013). 
Fjölskylda hefur verið skilgreind á margan hátt í gegnum árin en Wright og 
Leahey (2013) höfundar bókarinnar Hjúkrun og fjölskyldur hafa skilgreint 
hana sem hóp einstaklinga sem tengjast sterkum tilfinningaböndum, finnst þeir 
tilheyra hver öðrum og er umhugað um að taka þátt í lífi hvers annars. Wright 
og Leahey hafa einnig skilgreint hana mjög vítt með því að halda því fram að: 
„Fjölskyldan er sú sem hún segist vera“. Skilgreining þeirra á fjölskyldu nær 
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því þannig yfir hefðbundin og óhefðbundin tengsl enda er fjölskyldumynstur 
dagsins í dag gjörbreytt frá því sem tíðkaðist áður. Rannsóknir á 
fjölskylduhjúkrun hafa aukist mikið síðustu ár. Í kerfisbundinni yfirlitsgrein 
Goldfarb, Bibas, Bartlett, Jones og Khan (2017) þar sem skoðaðar voru 46 
rannsóknir á árangri í fjölskylduhjúkrun sýndu 78% þeirra jákvæða útkomu á 
einum eða fleiri af þeim þáttum sem skoðaðir voru en um 22% sýndu enga 
breytingu á útkomu. Í annarri kerfisbundinni yfirlitsgrein voru skoðaðar 59 
eigindlegar rannsóknir þar sem markmiðið var að skoða upplifun barnsins, 
foreldra og meðferðaraðila á fjölskylduhjúkrun á bráðadeildum barna. Þemun 
sem skoðuð voru, voru streita, samskipti og þarfir foreldra og barna. Helstu 
niðurstöður voru að ef samskiptin eru sniðin til að mæta þörfum barnanna og 
foreldrum þeirra þá er það lykillinn að því að auðvelda fjölskylduhjúkrunina 
svo að útkoman verði sem best (Foster o.fl., 2016). 

Calgary-fjölskylduhjúkrunarlíkanið 

Hjúkrunarfræðingarnir Lorraine Wright og Maureen Leahey þróuðu Calgary-
fjölskylduhjúkrunarlíkanið (CFIM) sem byggir á áratuga rannsóknum þeirra, 
reynslu og þekkingu á fjölskylduhjúkrun. Í hugmyndafræði Calgary líkansins 
fylgja höfundarnir stefnu póstmódernisma sem er samsafn ýmissa hugmynda 
sem fram komu á síðari hluta 20. aldar og einkennast öðru fremur af 
fjölbreytileika. Hann byggir á því að það sé ekki ein rétt sýn á heiminn og hægt 
er að skoða hann á ólíkan hátt. Upplifun hvers og eins er einstök og 
grundvallast á reynslu, þekkingu og menningu. Hver og einn einstaklingur 
innan fjölskyldunnar skynjar og skilur viðfangsefnið á mismunandi hátt og því 
er mikilvægt að gera ráð fyrir sérstöðu og viðhorfi einstaklingsins. Hjúkrunin 
leggur áherslu á gagnkvæma virðingu fyrir þekkingu, hegðun og viðhorfi allra 
fjölskyldumeðlima sem og þekkingu hjúkrunarfræðingsins. Hún er notuð til að 
stuðla að jákvæðum breytingum á tilfinninga-, hugrænum- og hegðunarþáttum 
fjölskyldunnar því breyting á einum þætti hefur áhrif á aðra þætti. Líkanið 
byggir á hugmyndafræði kerfakenninga (e. system theory), stýrifræði, 
samskiptakenninga, kenninga um breytingaferli og líffræði vitsmuna. Með 
notkun líkansins er meginmarkmiðið að kynnast fjölskyldunni, aðstoða hana 
við að greina styrkleika sína í samskiptum og finna lausn vandamála sem upp 
koma í fjölskyldunni. Breytingar hjá einum fjölskyldumeðlim hefur áhrif á alla 
í fjölskyldunni með tilliti til samskipta, tilfinninga og atferlis. Litið er á 
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fjölskylduna sem einingu og hver einstaklingur í fjölskyldunni er hluti af 
einingunni en jafnframt sjálfstæð eining. Hver fjölskyldumeðlimur er líka hluti 
af stærri heild, ytri umgjörð fjölskyldunnar og því samfélagi sem hún er hluti 
af og tekur þátt í. Sem heild er fjölskyldan sterkari en einn einstaklingur innan 
hennar. Með markvissum meðferðarsamtölum hjúkrunarfræðingsins við 
fjölskylduna er hægt að hjálpa fjölskyldunni að sjá vandann í nýju ljósi og auka 
þannig líkur á að breytingar geti átt sér stað (Wright og Leahey, 2013). Líkanið 
felur í sér tvö starfslíkön, fjölskyldumatslíkanið og fjölskyldumeðferðar-
líkanið. 

Calgary-fjölskyldumatslíkanið. 

Líkanið í matshlutanum byggir á þremur megin matsþáttum. Þeir eru: 
formgerð, þroski og virkni fjölskyldunnar. Þættirnir þrír byggja svo á nokkrum 
undirflokkum. Formgerð fjölskyldunnar er flokkuð í innri og ytri þætti auk 
aðstæðna. Innri þættir fela í sér hvernig fjölskyldan er samsett, til dæmis: 
einhleypur, giftur, röðun systkina, fjölskyldubönd, þjóðerni, þjóðfélagsstétt. 
Ytri þættir eru stórfjölskyldan og stærri kerfi eins og til dæmis trúfélag. 
Aðstæður felur í sér kynþátt, félagslega stöðu, þjóðfélagshóp, trúarbrögð og 
umhverfi. Það getur verið gott að setja fram tengsl innan fjölskyldunnar og 
sögu hennar á myndrænan hátt með fjölskyldutré og tengslakorti en þau tæki 
gefa góðar upplýsingar um samsetningu og tengsl fjölskyldunnar ásamt 
nánasta umhverfi hennar á myndrænan máta (Wright og Leahey, 2013). Talið 
er að þroskaskeið í lífshlaupi fjölskyldunnar séu sex. Þeim er skipt í stig, 
verkefni og tengsl. Wright og Leahey (2013) telja að erfitt sé að lýsa 
nákvæmlega þroska fjölskyldna og vísa þar í fjölbreytileika 
póstmódernismans. Það getur verið mikill munur á því hvaða burði fjölskyldan 
hefur til að takast á við viðfangsefni sín miðað við þroskastig. Hver fjölskylda 
þroskast á sinn einstaka hátt og engar tvær hafa eins viðfangsefni. 
Fjölskylduvirkni skiptist í virkni/athafnir og tjáningu. Athafnirnar geta verið 
svefn, hreyfing, máltíðir og fleira. Tjáning fjölskyldunnar felst meðal annars í 
samskiptum með og/eða án orða, hvernig vandamál eru leyst, hlutverkum, 
áhrifum og vald hvers fjölskyldumeðlims. Fjölskyldumatið gerir 
hjúkrunarfræðingum kleift að greina hvaða þætti eigi að leggja áherslu á í 
fjölskyldumeðferðinni sem verður veitt í samráði við fjölskylduna (Wright og 
Leahey, 2013).  
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Calgary-fjölskyldumeðferðarlíkanið 

Samkvæmt Wright og Bell (2009) byggir fjölskylduhjúkrunarmeðferð á 
meðferðarsambandi milli fjölskyldunnar og hjúkrunarfræðingsins. 
Fjölskylduhjúkrunarmeðferð er gagnvirk á þann hátt að ekkert er gert við 
fjölskylduna eða fyrir hana heldur með henni. Þannig verður meðferðin ekki 
til ef engin samskipti eru fyrir hendi. Í hjúkrunarmeðferðum notar hjúkrunar-
fræðingur klínískt mat og meðvitaðar athafnir sem hafa upphaf og enda. 
Tilgangurinn er að koma á breytingum og draga úr þjáningum. 

Mynd 1. Calgary-fjölskyldumatslíkanið 
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Meðferðarlíkanið er talið vera fyrsta sinnar tegundar sem sett var fram til að 
vinna með fjölskyldum innan hjúkrunar. Það er byggt á styrkleika og 
sveigjanleika og er skipulagsrammi þar sem hægt er að gera sér hugmynd um 
hvar sérstakt svæði fjölskylduvirkni skarast við tiltekna meðferð sem 
hjúkrunarfræðingurinn veitir. Með líkaninu er dregin upp mynd af árangri milli 
virknisviðs fjölskyldunnar og hjúkrunarmeðferðarinnar. Innan hvaða svæðis 
fjölskylduvirkninnar veldur þessi meðferð breytingu? Hæfir þetta 
fjölskyldunni? Meðferðunum er beitt til að stuðla að, bæta og viðhalda virkni 
og starfsemi fjölskyldunnar á vitsmuna-, tilfinninga- og atferlissviði (sjá mynd 
2). Breyting á einu sviði getur haft áhrif á breytingu á öðru svið (Wright og 
Leahey, 2013). 

 
Mynd 2. Calgary-fjölskyldumeðferðarlíkanið 

Stutt meðferðarsamtöl  

Hjúkrunarmeðferð í formi meðferðarsamtals við skjólstæðing/fjölskyldur 
hefur verið þróuð út frá hugmyndafræði Calgary. Áherslur 
meðferðarsamræðna er gagnkvæm virðing milli skjólstæðings/fjölskyldu og 
hjúkrunarfræðings. Í meðferðarsamtalinu, sem hefur ákveðinn tilgang og 
tímamörk, leitar hjúkrunarfræðingurinn tækifæra til að auka þátttöku 
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fjölskyldumeðlima með því að bjóða þeim að spyrja spurninga. Það krefst þess 
líka að hjúkrunarfræðingurinn hlusti vel á hvern einstakling í fjölskyldunni, 
ekki bara til að gefa ráð, heldur getur hlustunin sjálf verið meðferð (Wright og 
Leahey, 2013). Góð hlustun er eitt af lykilatriðum árangursríkra viðtala. 
Skilgreina má hana sem þá færni að skilja bæði hvað skjólstæðingurinn tjáir 
og tilfinningar hans. Þannig túlkar hjúkrunarfræðingurinn tjáningu með og án 
orða. Annað sem er nátengt góðri hlustun er samhygð. Sýna þarf skjól-
stæðingnum einlægni og hlýju. Það skiptir miklu máli að hlusta á það sem 
skjólstæðingurinn segir og segir ekki. Þannig heyra einnig fjölskyldumeðlimir 
viðhorf og líðan hvers annars án þess að skoðun eða dómar þeirra séu 
gagnrýndir. Samræðunum er ætlað að þróa innsæi sem getur leitt til breytinga 
á skilningi og afstöðu. Það yrði svo notað til úrbóta sem lúta að heilbrigði og 
velferð skjólstæðingsins (Helga Jónsdóttir, 2013). Misjafnt er hvaða 
spurningar eru notaðar í hverjum samræðum og er það háð gerð og eðli 
fjölskyldunnar. Þegar meðferðarsamræður eiga sér stað ákveða aðilar í 
sameiningu hvaða þættir eiga við í hvert sinn. Hjúkrunarfræðingurinn kemur 
með sína lífssýn og sinn bakgrunn í samræðurnar jafnt og fjölskyldan og hefur 
þannig áhrif á ákvarðanir sem teknar eru. Fjölskyldan hefur getu til að leysa 
vandamál sín og í meðferðarsamræðum er það hlutverk hjúkrunarfræðinga að 
aðstoða fjölskylduna við að koma auga á lausnir og beita þeim (Wright og 
Leahey, 2013). Meðferðarsamræður gefa tilefni til breytinga á viðhorfum, 
hugmyndum og möguleikum sem tengjast þeim vanda sem fengist er við. 
Fjölskyldan getur fundið nýjan flöt á vandanum með því að ræða um hann og 
þróað með sér nýja sýn. Fjölskyldan sjálf er mest fær um að sjá hvaða lausnir 
eru raunhæfar og falla best að þeirra lífi (Benzein, Hagberg og Saveman, 
2008).  

Stuðningur hjúkrunarfræðinga 

Stuðningur hefur verið skilgreindur sem grundvöllur hjúkrunarmeðferðar. 
Hann getur til dæmis verið tilfinningalegur, félagslegur, faglegur eða andlegur 
(O'Berle og Davies, 1992). Stuðningur í fjölskylduhjúkrun byggir á því að 
greina vandamál og þarfir nánustu fjölskyldu skjólstæðingsins, veita þeim 
hjúkrun til að hjálpa þeim við að ná fram bættri líðan og auknu jafnvægi og 
uppfylla þannig þarfir þeirra (Wright og Leahey, 2013). Í lýsandi rannsókn 
Sanjari o.fl. (2009) um stuðning hjúkrunarfræðinga við foreldra veikra barna á 
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sjúkrahúsi þar sem 230 foreldrar tóku þátt var niðurstaðan sú að foreldrum 
fannst þeir fá mikinn stuðning frá hjúkrunarfræðingum. Rannsakendurnir 
álykta að hjúkrunarfræðingar geti veitt góða fjölskyldumiðaða hjúkrun og eigi 
að vera meðvitaðir um mikilvægi fjölbreyttra aðferða sem fela í sér stuðning 
við fjölskyldur. Einnig sé mikilvægt að hjúkrunarfræðingar þrói áfram 
þekkingu um samskipti við fjölskyldur, sérstaklega þegar kemur að því að veita 
foreldrum veikra barna stuðning í foreldrahlutverki sínu. Þó nokkrar 
rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi á upplifuðum stuðningi 
hjúkrunarfræðinga við einstaklinga í fjölskyldumeðferð. Í rannsókn 
Sveinbjarnardottir, Svavarsdottir og Wright (2013) þar sem stuttum 
meðferðaviðtölum hjúkrunarfræðinga við aðstandendur var komið á á fjórum 
bráðageðdeildum Landspítala háskólasjúkrahúsi (LSH) kom í ljós að þeir 
aðstandendur greindu frá marktækt meiri tilfinningalegum og hugrænum 
stuðningi frá hjúkrunarfræðingunum en aðstandendur í viðmiðunarhópi sem 
ekki fengu slíkt meðferðarsamtal. Í rannsókn þar sem skoðuð voru áhrif stutts 
meðferðarsamtals á fjölskyldumeðlimi sjúklinga með langvinna lungnateppu á 
LSH voru helstu niðurstöður þær að marktækur munur var á upplifuðum 
stuðningi ættingja sem fengu stutt meðferðarsamtal en þeirra sem voru í 
viðmiðunarhópi (Halldórsdóttir og Svavarsdóttir, 2012).  

Nokkrar meðferðarrannsóknir hafa verið framkvæmdar á Barnadeild LSH 
og byggjast á hugmyndafræði Calgary-fjölskylduhjúkrunar. Þessar rannsóknir 
skoðuðu áhrifin af upplifun foreldra af stuðningi hjúkrunarfræðinga eftir að 
foreldrarnir höfðu fengið meðferðarsamtöl við hjúkrunarfræðing. Notað var 
mælitækið Stuðningur og fræðsla hjúkrunarfræðinga við fjölskyldur, (ICE-
FPSQ), það sama og notað er í þessari rannsókn. Þar kom fram að þegar 
foreldrar taka þátt í markvissum fjölskyldusamræðum við hjúkrunarfræðinga 
þá upplifa þeir meiri heildarstuðning, hugrænan og/eða tilfinningalegan 
stuðning frá hjúkrunarfræðingum eftir meðferðarsamræður miðað við 
samanburðarhóp foreldra barna sem ekki fengu meðferðarsamræður. Einnig 
kom í ljós að mæður og feður upplifðu ekki alltaf stuðning á sambærilegan hátt 
(Erla Kolbrún Svavarsdóttir og Anna Ólafía Sigurðardóttir, 2011; Kamban og 
Svavarsdottir, 2013; Ragnarsdottir og Svavarsdottir, 2014; Sigurdardottir, 
Svavarsdottir, Rayens og Adkins, 2013; Sigurdardottir, Garwick og 
Svavarsdottir, 2017). 
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Tilfinningalegur stuðningur  

Tilfinningalegur stuðningur (e. emotional support) er skilgreindur sem 
stuðningur sem hjúkrunarfræðingar bjóða fjölskyldum til að ráða betur við þær 
miklu tilfinningar sem þær þurfa að bera í veikindum fjölskyldumeðlims. Það 
getur verið virk hlustun, nærvera og staðfesting tilfinningalegra viðbragða 
fjölskyldunnar þar sem markmiðið er að auka skilning fjölskyldunnar á þeim 
áhrifum sem veikindi í fjölskyldunni hafa. Að finna að einhver hlusti á upplifun 
þeirra á veikindunum og hjálpi einstaklingnum að finna styrkleika sinn í 
aðstæðunum eykur sjálfstraustið og jákvætt viðhorf gagnvart aðstæðum 
fjölskyldunnar (Aftyka o.fl., 2017; Wright og Leahey, 2013). Tilfinningalegur 
stuðningur hjúkrunarfræðinga skiptir aðstandendur máli. Í rannsókn Radcliffe, 
Adeshokan, Thompson og Bakowski (2012) á upplifun fjölskyldumeðlima á 
hjúkrunarstýrðri fjölskylduhjúkrun á geðdeildum lýstu 22 af 25 svarendum 
tilfinningalegum stuðningi sem mikilvægustum, það að hafa einhvern til að 
tala við og fá tilsögn. Í nýlegri rannsókn sem gerð var á stuðningi 
hjúkrunarfræðinga við krabbameinssjúklinga og aðstandendur í Danmörku og 
Ástralíu þar sem ICE-FPSQ listinn var meðal annars lagður fyrir kom fram að 
fjölskyldumeðlimum fannst að þörf þeirra fyrir tilfinningalegan stuðning vera 
vanrækt af hjúkrunarfræðingum og var samhljómur milli landanna varðandi 
það (Dieperink, Coyne, Creedy og Østergaard, 2018). 

Hugrænn stuðningur  

Hugrænn stuðningur (e. cognitive/educational support) er skilgreindur sem sá 
stuðningur sem hjúkrunarfræðingar veita í formi fræðslu eða kennslu til 
fjölskyldna til að auðvelda þeim að ráða við áhrifin sem veikindin hafa á hana. 
Tilgangur hans er að draga fram styrkleika fjölskyldunnar og setja þá í 
samhengi við þær aðstæður sem fjölskyldan er í. Þannig má aðstoða 
fjölskylduna við að koma auga á lausnir og hvetja til aðgerða sem hafa í för 
með sér bætta líðan fjölskyldunnar (Wright og Leahey, 2013). Hugrænn 
stuðningur er miðaður að uppbyggilegum samskiptum við foreldra til að auka 
stöðugt þekkingu þeirra á hinum ýmsu þáttum sem lúta að vanda barnsins. Í 
þversniðsrannsókn Aftyka o.fl. (2017) þar sem 195 foreldrar barna á 
sjúkrahúsum voru spurðir um stuðning hjúkrunarfræðinga skoraði 
tilfinningalegur og hugrænn stuðningur lægst á eftir tæknilegum (e. 
instrumental) og hvetjandi (e. appraisal) stuðningi. Jákvæð fylgni var á milli 
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tilfinningalegs og hugræns stuðnings. Þessi rannsókn sýndi að stuðningur 
hjúkrunarfræðinga við aðstandendur var ófullnægjandi. 

Samantekt 

Svefnvandi barna hefur víðtæk áhrif á barnið og fjölskyldu þess. Fræðsla til 
foreldra um eðlilegan svefn barna er mikilvægur hluti meðferðar sem og 
atferlismeðferðir sem sýnt hafa góðan árangur í meðferð vandans. Við val á 
meðferð skal ávallt hafa í huga hagsmuni fjölskyldunnar og velja þá leið sem 
hentar hverri fjölskyldu. Fjölskyldumeðferð sem hefur þann tilgang að ná fram 
jákvæðum breytingum hjá fjölskyldum hefur verið sýnt fram á að henti vel í 
meðferð við svefnvanda barna. Calgary-fjölskylduhjúkrunarlíkanið byggir á 
því að gert sé ráð fyrir sérstöðu og viðhorfs hvers og eins í fjölskyldunni og að 
breyting á einum þætti hefur áhrif á aðra þætti. Út frá hugmyndafræði Calgary 
hefur verið þróuð hjúkrunarmeðferð í formi meðferðarsamtals við fjölskyldur. 
Meðferðarsamræður gefa tilefni til breytinga á viðhorfum og auðveldar 
fjölskyldum að finna nýjan flöt á vandanum með því að ræða um hann. 
Stuðningur hefur verið skilgreindur sem grundvöllur hjúkrunarmeðferðar. Í 
fjölskylduhjúkrun byggir hann á því að greina vandamál og þarfir nánustu 
fjölskyldu skjólstæðingsins, veita þeim hjúkrun til að hjálpa þeim við að ná 
fram bættri líðan og auknu jafnvægi og uppfylla þannig þarfir þeirra. 
Stuðningur getur verið í ýmsu formi en hér að framan var fjallað um 
tilfinningalegan og hugrænan stuðning sem lagður er til grundvallar í mælitæki 
rannsóknarinnar. 
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Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferð rannsóknarinnar. Greint verður frá 
rannsóknarsniði, þátttakendum og mælitæki. Framkvæmd rannsóknarinnar 
verður lýst sem og siðfræðilegum þáttum sem tengjast gagnasöfnuninni og 
meðferð upplýsinga. Að lokum verður fjallað um úrvinnslu gagna.  

Rannsóknarsnið 

Rannsóknin byggir á megindlegri aðferð (e. quantitative method). Gerð var 
framskyggn íhlutunarrannsókn án samanburðarhóps með einshópa 
hálfstöðluðu tilraunasniði. Íhlutunarrannsókn án samanburðarhóps þýðir að 
einungis er um samanburð fyrir og eftir íhlutunartímann innan 
íhlutunarhópsins að ræða. Það að enginn samanburðarhópur er til staðar rýrir 
ályktunargildi rannsóknarinnar. Það veikir rökin fyrir því að íhlutunin ein og 
sér hafi valdið hinum mældu breytingum (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 
2013). Hið framskyggna rannsóknarsnið er í raun tilraun sem er skipulögð 
fram í tímann og hefur það markmið að sannreyna eða hrekja ákveðna 
vinnutilgátu. Að því leyti er hin vísindalega rökhugsun aðferðarinnar mjög 
skýr og gerðar eru strangar kröfur um fjölmörg atriði (Guðmundur 
Þorgeirsson, 2013). 

Í samfélagi nútímans eru gerðar kröfur um skilvirkni og þá sérstaklega í 
heilbrigðiskerfinu. Breyttar kröfur og fjárhagslegur samdráttur kallar á aukna 
skilvirkni og sýnilegan árangur af íhlutun sem hægt er að nota í starfi. Góð 
íhlutun felur í sér áætlun um meðferð eða þjálfun, ákvörðun um hvernig 
árangur skuli mældur og nákvæma skráningu upplýsinga (Guðrún Árnadóttir 
og Þorlákur Karlsson, 2013). Íhlutunarrannsóknir minnka bilið milli 
rannsakenda og starfandi hjúkrunarfræðinga. Það gerist á þann hátt að þekking 
sem aflað er á vísindalegan hátt er nýtt í starfi og sértæk þekking verður 
almennt kunn (Leahey og Svavarsdottir , 2009). 

Þátttakendur 

Úrtakið sem notað var í þessa rannsókn var markmiðsúrtak (e. purposive 
sample). Markmiðsúrtaki er beitt þar sem rannsakandi þarf að beita dómgreind 



24 

sinni til að velja úrtak sem hæfir markmiði rannsóknar (Þórólfur Þórlindsson 
og Þorlákur Karlsson, 2013). Í úrtakinu voru 35 mæður 0-2ja ára barna sem 
fengu hefðbundna þjónustu ung- og smábarnaverndar á þeim 
heilsugæslustöðvum HH sem tóku þátt í rannsókninni og töldu sig þurfa aðstoð 
vegna svefnvanda barns síns. Skilyrði fyrir þátttöku voru að móðirin þurfti að 
vera 18 ára eða eldri og geta talað, skrifað og lesið íslensku.  

Mælitæki rannsóknarinnar 

Mælitæki rannsóknarinnar var listinn Stuðningur og fræðsla 
hjúkrunarfræðinga við fjölskyldur barna með svefnvanda (ICE-FPSQ) 
(Sveinbjarnardottir, Svavarsdottir og Hrafnkelsson, 2012). Hann var lagður 
fyrir mæðurnar bæði fyrir og eftir íhlutun. Spurningalistinn sem sjá má í 
fylgiskjali 3 byggir á hugmyndafræði kenninganna um Calgary-
fjölskyldumatslíkanið og Calgary-fjölskyldumeðferðarlíkanið (Wright og 
Leahey, 2013). Hann er sérstaklega útbúinn til að mæla áhrif stuðnings sem 
veittur er með Calgary fjölskylduhjúkrun. Þessi spurningalisti er gerður fyrir 
sjúklinga og aðstandendur. Hann var þróaður af Erlu Kolbrúnu Svavarsdóttur 
og Eydísi Kristínu Sveinbjarnardóttur. Spurningarnar og svörin eru í formi 
fullyrðinga og svörin eru á jafnbilakvarða með 5 svarmöguleikum; eiginlega 
alltaf, oftast, stundum, sjaldan og eiginlega aldrei. Stigin fyrir svörin eru mest 
5 stig (eiginlega alltaf) og minnst 1 stig (eiginlega aldrei). Heildarstigafjöldi 
stiga getur samtals mest orðið 70 stig fyrir hugrænan og tilfinningalegan 
stuðning. Svarendur voru beðnir um að merkja við það svar sem þeim finnst 
best lýsa reynslu sinni eða upplifun á samskipti við hjúkrunarfræðingana. 
Spurningarnar skiptast í tvo flokka: 

1. Hugrænn stuðningur, 5 atriði um fræðslu, upplýsingar og úrræði sem 
veitt hafa verið af hjúkrunarfræðingum (gefur mest 25 stig). 

2. Tilfinningalegur stuðningur, 9 atriði um hvort hjúkrunarfræðingar hafi 
veitt stuðning til þess að mæta tilfinningalegum þörfum þátttakenda og hafi 
bent þeim á styrkleika þeirra. Því hærri stig því meiri stuðningur frá 
hjúkrunarfræðingunum (gefur mest 45 stig). 
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Breytur 

Í megindlegum rannsóknum er unnið með breytur (e.  variables) en breytur eru 
hvert það fyrirbæri sem rannsakað er og er breytilegt milli einstaklinga eða 
fyrirbæra (Amalía Björnsdóttir, 2013). Í töflu 1 má sjá þær bakgrunns- og 
svefnbreytur sem notaðar voru í rannsókninni. Kannað var með 
svefnbreytunum hvort íhlutunin hafði áhrif á svefn barnanna. Í töflu 3 má svo 
sjá þær breytur sem mældu stuðning hjúkrunarfræðinganna við mæðurnar. 
 
Tafla 1. Bakgrunnsbreytur 

Barn Móðir 

Kyn Aldur 
Aldur Menntun 
 Hjúskaparstaða 

 
Tafla 2. Svefnbreytur 

Barnið sofnar í sínu rúmi fyrir nóttina. 
Barnið sofnar sjálft. 
Vaknar barnið á næturnar? 
Hve margar nætur á viku vaknar barnið að meðaltali? 
Hve oft vaknar barnið á nóttu að jafnaði? 

 
Tafla 3. Stuðningsbreytur 

Hugrænn stuðningur (mældur með 5 spurningum) 
Tilfinningalegur stuðningur (mældur með 9 spurningum) 
Heildarstuðningur (samanlagður hugrænn- og tilfinningalegur stuðningur) 

Réttmæti og áreiðanleiki  

Trúverðugleiki megindlegra rannsókna felst í réttmæti þeirra og áreiðanleika. 
Réttmæti segir til um gæði rannsókna og nákvæmni ályktana og þess hversu 
vel mælitækið metur það sem það á að meta. Innra réttmæti (e. internal 
valitidy) lýsir innri byggingu mælitækis og gefur til kynna hvort spurningarnar 
tilheyri og endurspegli sama hugtakið (Guðrún Pálmadóttir, 2013). Forprófun 
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mælitækja er því mikilvæg áður en þau eru tekin í notkun. Ytra réttmæti (e. 
external validity) snýr að því hvort hægt er að alhæfa niðurstöður 
rannsóknarinnar yfir á þýðið. Það eykst eftir því sem úrtakið er stærra og skiptir 
þá áreiðanleiki mælitækisins máli. Áreiðanleiki mælitækja vísar til þess að 
endurteknar mælingar á sama hlutnum leiða til svipaðrar niðurstöðu. 
Tölfræðileg mæling getur ekki verið réttmæt nema hún sé áreiðanleg. 
Mælitæki sem nota á í rannsóknum verða að vera áreiðanleg og laus við galla 
því óáreiðanleg mælitæki geta aldrei leitt af sér réttmæt svör við 
rannsóknum (Guðrún Pálmadóttir, 2013; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 
Áreiðanleiki mælitækis er táknaður með áreiðanleikastuðli á bilinu 0 til 1 og 
gefur til kynna fylgni milli endurtekinna eða jafngildra mælinga. Kröfurnar eru 
mismunandi eftir því hvers konar fyrirbæri er verið að mæla en almennt er 
áreiðanleikastuðull upp á 0,90 eða meira álitinn hár. Þegar spurningalisti er 
metinn með tilliti til áreiðanleika hans er áreiðanleikastuðull mældur fyrir 
hvern þátt í listanum. Þegar stuðullinn mælist oft yfir 0,90 getur það verið 
vísbending um að margar líkar spurningar séu í spurningalistanum og þeim 
megi jafnvel fækka (Guðrún Pálmadóttir, 2013). Spurningalistinn sem notaður 
var í rannsókninni (ICE-FPSQ) er íslenskur og er talinn bæði réttmætur og 
áreiðanlegur. Áreiðanleikastuðull (Cronbachs Alpha) listans hefur verið 
mældur α=0,9 fyrir heildarstuðning, α=0,902 fyrir hugrænan stuðning og 
α=0,842 fyrir tilfinningalegan stuðning. 

Framkvæmd rannsóknarinnar  

Eins og áður var getið þá er þessi rannsókn hluti af stærri rannsókn. Sex 
hjúkrunarfræðingar sem starfa í ung- og smábarnavernd á HH fengu kennslu 
og þjálfun frá sérfræðingum í svefnvanda barna á LSH í aðferðum er tengjast 
svefnvanda barna sem kennt var á námskeiðinu Bættur Svefn – Betri Líðan. 
Könnuð voru áhrif af meðferð/þjónustu hjúkrunarfræðinganna sem kennd var 
á námskeiðinu meðal foreldra barna með svefnvanda, á svefn barns, á lífsgæði 
fjölskyldunnar, líðan, viðhorf og upplifaðan stuðning meðal foreldra barnanna. 
Foreldrar 56 barna (0-2ja ára) með svefnvanda sem voru að fá hefðbundna 
þjónustu ung- og smábarnaverndar á heilsugæslustöðvum tóku þátt.  
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Sérhæfða hjúkrunarmeðferðin/íhlutunin  

Sérhæfða hjúkrunarmeðferðin byggir á þeim þáttum sem fjallað hefur verið 
um. Meðferðarsamtöl sem byggja á hjúkrun allrar fjölskyldunnar, mati, 
stuðningi og meðferð. Í heild veittu hjúkrunarfræðingarnir tvö meðferðar-
samtöl við foreldrana sem voru um það bil klukkustund hvert ásamt einni 
eftirfylgd í síma. Eftir að foreldrar samþykktu þátttöku héldu þeir svefndagbók 
í þrjá daga og fengu einnig senda spurningalistana rafrænt. Svörun þeirra þurfti 
að vera lokið áður en þeir mættu í fyrsta meðferðarviðtal. Viku síðar fengu þeir 
símtal og viku eftir það meðferðarviðtal tvö. Sjö til tíu dögum seinna fengu 
þeir senda spurningalistana aftur rafrænt og héldu þá aftur þriggja daga 
svefndagbók. Spurningalistarnir sem foreldrarnir svöruðu voru fjórir ásamt 
bakgrunnslistum og svefndagbók. Í bakgrunnslistanum, Heilsa og hagir – 
Bakgrunnur fjölskyldu, svefn barns og líðan foreldra, var spurt um kyn og 
aldur barns, meðgöngulengd, fæðingarþyngd, næringu barnsins og um 15 
svefnbreytur. Sex spurningar um grát og óværð og fjórar um heilsu barnsins. 
Spurt var um aldur foreldris og hjúskaparstöðu, menntun, tekjur, líðan, áföll 
og aðstoð við barnið. Ásamt listanum sem fjallað er um í þessari rannsókn 
(ICE-FPSQ) svöruðu foreldrarnir Edinborgarkvarðanum (EPDS), Lífsgæði 
fjölskyldunnar (PedsQL, Family Impact Module, aðlagaður fyrir þessa 
rannsókn) og Viðhorf foreldra (IS-Beliefs, aðlagaður fyrir þessa rannsókn). 

Sérhæfðu meðferðarviðtölin byggja á samtali þar sem mikilvæg 
upplýsingasöfnun fer fram. Þar er hlustað eftir viðhorfum, væntingum, 
virðingu, samvinnu og jafnvægi. Hjúkrunarfræðingurinn beitir markvissri 
athugun í viðtalinu með því að vera á staðnum, sjá, heyra, hlusta, finna og 
spegla. Beitt er áhugahvöt með því að sýna samhygð og efla trú á eigin getu og 
skiptir þar meðferðarsambandið mjög miklu máli. Valdefling foreldranna er 
mikilvæg í samtalinu. Anderson og Funnell (2010) komust að því að ferli 
valdeflingar hefst þegar heilbrigðisstarfsmenn gera sér grein fyrir að 
skjólstæðingurinn er við völd og vinna að því að auka hæfileika þeirra til þess 
að nota rökhugsun og taka upplýstar ákvarðanir. Valdefling eykur 
gagnkvæman skilning og eykur jákvæða ímynd af samskiptum foreldris og 
barns. Hlutverk hjúkrunarfræðingsins er að aðstoða foreldrana við að byggja 
upp þekkingu á þroska og skapgerð barna og almenna vellíðan fyrir bæði 
barnið og foreldrana í uppeldinu. Það er einnig mikilvægt fyrir foreldra að gera 
sér grein fyrir þeim áhrifum sem skap þeirra hefur á barnið og skap barnsins á 
þau (Wright og Leahey, 2013). Þekking er nauðsynleg í rökhugsun og til að 
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taka upplýstar ákvarðanir. Með aukinni þekkingu fá foreldrarnir styrk. Þekking 
á svefni, þroska barnsins og skapgerð hjálpar foreldrum að skilja hegðun 
barnsins sem eðlilega. Hlutverk hjúkrunarfræðinga er að aðstoða og kenna 
foreldrum að lesa í merki barnsins og bregðast við á réttan hátt sem hefur áhrif 
á sjálfsmynd þeirra í foreldrahlutverkinu (Dayton, Walsh, Oh og Volling, 
2015). Lögð var áhersla á að tryggja gott meðferðarsamband sem er á ábyrgð 
beggja og er gagnkvæm virðing grunnurinn að því (Skúladóttir, 2016). Á 
meðan á rannsókninni stóð fengu hjúkrunarfræðingarnir vikulega handleiðslu 
frá sérfræðingum LSH í svefnvanda barna.  

Siðfræði rannsóknarinnar 

Öll tilskilin leyfi lágu fyrir áður en gagnasöfnun fór fram. Sótt var um leyfi 
fyrir rannsókninni til Vísindasiðanefndar og Vísindanefndar Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins og Háskóla Íslands (Vís-HH-HÍ) 21. febrúar 2017 
(samþykkisnúmer VSN-17-062) sjá fylgiskjal 1. Öll leyfi voru tilkynnt til 

persónuverndar. Fjögur meginatriði vísindarannsókna voru höfð að leiðarljósi 
við gerð rannsóknarinnar. Þau eru virðing, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti 
(Sigurður Kristinsson, 2013). Á kynningarblaði um rannsóknina (fylgiskjal 2) 
var foreldrum algjörlega í sjálfsvald sett hvort þeir tóku þátt í rannsókninni. 
Einnig var þeim gert ljóst að þeir mættu hætta þátttöku í rannsókninni hvenær 
sem þeir vildu og einnig að þeir gætu sleppt því að svara ákveðnum 
spurningum. Engin persónuleg tenging var við þátttakendur á 
spurningalistunum og ekki er hægt að rekja svör til þátttakenda. Persónuvernd 
þátttakenda var tryggð með rannsóknarnúmeri sem er eingöngu í höndum 
ábyrgðarmanns og verður eytt að rannsókn lokinni, 31. desember 2019. Svör 
við spurningalistum í heild eða einstaka spurningum skoðast sem upplýst 
samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. Einungis þeir sem standa að 
rannsókninni hafa aðgang að gögnunum. Þátttakendum var tilkynnt að ef þeir 
hafi spurningar um rétt sinn sem þátttakendur í þessari vísindarannsókn eða 
vilja hætta þátttöku í rannsókninni geta þeir snúið sér til Vísindasiðanefndar.  
Farið var eftir lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga og lögum um nr. 34/2012 um heilbrigðisstarfsmenn. Einnig 
voru allar upplýsingar í rannsókninni meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu 
reglum um nafnleynd og trúnað. 
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Úrvinnsla gagna 

Úrvinnsla gagna fór fram með tölfræðiforritinu SPSS (e. Statistical Package 
for Social Science). Til að greina gögnin og svara rannsóknarspurningunum 
var notuð lýsandi tölfræði og ályktunartölfræði. Útkoma listanna var borin 
saman og notuð t-próf tveggja háðra úrtaka og kí-kvaðrat sem eru 
marktektarpróf sem notuð eru til þess að meta marktækan mun milli tveggja 
meðaltala. Unnið var með 95% marktektarmörk (p ≤ 0,05). Þá er hægt að segja 
með 95% vissu að um raunverulegan mun sé að ræða á milli hópanna, að 95% 
líkur eru á því að niðurstöðurnar séu ekki tilkomnar fyrir tilviljun.  
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Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst er 
bakgrunnur úrtaksins sýndur í töflu og fjórum súluritum. Síðan eru niðurstöður 
stuðningslistans (ICE-FPSQ) sýndar í töflum og línuritum og að lokum eru 
sýndar niðurstöður svefnbreytanna fimm í töflum og súluritum. 

Bakgrunnsbreytur 

Í bakgrunnslistanum var spurt um fleiri þætti en notaðir eru í þessari rannsókn. 
Bakgrunnsbreyturnar fengust úr listanum Heilsa og hagir – Bakgrunnur 
fjölskyldunnar, svefn barnsins og líðan foreldra.  

 
Tafla 4. Bakgrunnsbreytur - niðurstöður 

Breyta  n % 

Aldur móður 21-25 ára 3 8,5 
 26-30 ára 17 48,6 

 31-35 ára 7 20 

 >35 ára 8 22,7 

 Alls 35 100% 

Hjúskaparstaða Einstæð 1 2,8 
 Í sambúð/gift 34 97,2 

 Alls 35 100% 

Menntun Grunnskóli 4 12,9 
 Framhaldsskóli 5 16,1 

 Háskóli 22 71 

 Alls 31 100% 

Kyn barns Stúlka 14 40 
 Drengur 21 60 

 Alls 35 100% 

Aldur barns 2-4 mán. 3 8,6 
 5-8 mán. 18 51,4 

 9-12 mán. 10 28,6 

 13-18 mán. 2 5,7 

 19-24 mán. 2 5,7 

 Alls 35 100% 
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Mynd 3. Aldur móður 

Flestar mæðurnar, eða 48,6%, voru á aldrinum 26 til 30 ára (n=17). 
 

 
Mynd 4. Menntun móður 

71% mæðranna sem tóku þátt voru háskólagengnar (n=22). 
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Mynd 5. Kyn barns 

60% barnanna voru drengir (n=21). 
 

 
Mynd 6. Aldur barns 

80% barnanna voru á aldrinum 5-12 mánaða (n=28) og var stærsti hópurinn 
eða 51,8% barnanna, 5-8 mánaða (n=18). 
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Stuðningur við mæður 

Hefur íhlutun hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu í formi sérhæfðrar 
hjúkrunarmeðferðar til mæðra 0-2ja ára barna með svefnvanda áhrif á þann 
stuðning sem þær fá frá hjúkrunarfræðingum? 
 
Tafla 5. Heildarskor stuðnings fyrir og eftir íhlutun. 

 T1 T2  

N M sf df M sf df t p 

Heildarstuðningur 30 27,88 11,33 29 41,68 12,54 29 -3,9411 <0,001 

Hugrænn 
stuðningur 

31 15,21 6,08 30 17,56 5,00 30 -2,7314 0,01 

Tilfinningalegur 
stuðningur 

31 17 7,47 30 23,97 8,82 30 -4,2682 <0,001 

 
Við samanburð á stuðningi hjúkrunarfræðinganna fyrir íhlutun (T1) og eftir 
(T2), þegar beitt var t-prófi á meðaltölin, komu í ljós marktækar niðurstöður. 
Mæðurnar skynjuðu marktækt meiri hugrænan-, tilfinningalegan- og 
heildarstuðning frá hjúkrunarfræðingum eftir íhlutunina en fyrir (tafla 5).  
Meðaltal heildarstuðnings jókst úr 27,88 stigum fyrir íhlutun í 41,68 stig eftir 
íhlutun. Meðaltal hugræns stuðnings jókst úr 15,21 stigum í 17,56 stig og 
meðaltal tilfinningalegs stuðnings jókst úr 17 stigum í 23,97 stig. Alls svöruðu 
30 mæður bæði listanum um hugrænan stuðning og tilfinningalegan stuðning 
og fékkst því niðurstaða heildarstuðnings frá þeim. Ein móðir svaraði aðeins 
listanum um hugrænan stuðning og önnur móðir svaraði eingöngu listanum um 
tilfinningalegan stuðning. Því var aðeins hægt að reikna út heildarstuðning hjá 
30 mæðrum en ekki 31. 

Sú tilgáta sem sett var fram í rannsókninni, að mæður upplifa meiri stuðning 
frá hjúkrunarfræðingum eftir að hafa fengið fræðslu og meðferðarviðtöl um 
svefnvanda barna en fyrir, er studd með þessum niðurstöðum. 
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Í töflu 6 og á mynd 7 má sjá meðaltal fyrir hverja spurningu fyrir sig á T1 

og T2 í hugrænum stuðningi. Marktækni var ekki reiknuð út fyrir hverja 
spurningu fyrir sig. Meðaltöl stiga í spurningu 4 hækkuðu mest en stigin í 
spurningu 3 breyttust lítið sem ekkert. Meðaltöl annarra spurninga hækkuðu 
svipað eða um 0,4-0,6 stig fyrir og eftir íhlutun. 

 
Tafla 6. Hugrænn stuðningur 

Sp. Hjúkrunarfræðingar í heilsugæslu hafa… T1 (mt) T2 (mt) 

1 boðist til að veita okkur upplýsingar og faglegt álit. 3,71 4,17 

2 

bent á aðgengilegt lesefni (s.s. viðurkenndar 
heimasíður eða annað útgefið efni) sem var auðvelt 
aflestrar um svefn og svefnvanda barna. 

2,89 3,43 

3 

upplýst fjölskyldu mína/mig um úrræði sem standa 
okkur til boða í samfélaginu og hafa reynst hjálpleg 
fyrir fjölskyldur í svipuðum kringumstæðum. 

3,11 3,12 

4 

komið fram með hugmyndir, upplýsingar og 
ígrundanir á þann hátt að við gætum lært af þeim og 
velt þeim fyrir okkur. 

3,06 3,97 

5 
lagt áherslu á að fjölskyldan mín noti venjur og hefðir 
til að efla heilsu fjölskyldumeðlima. 2,56 3,22 
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Mynd 7. Hugrænn stuðningur 
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Í töflu 7 og á mynd 8 má sjá meðaltal fyrir hverja spurningu fyrir sig á T1 og 
T2 í tilfinningalegum stuðningi. Meðaltal stiga við spurningu 9 hækkaði mest 
(1,16) og næstmest hækkaði meðaltal stiga við spurningu 5 (1). Meðaltal stiga 
í öðrum spurningum hækkaði um 0,57 í 0,87 stig. Marktæknin var meiri í 
tilfinningalegum stuðningi en í hugrænum stuðningi. 
 
Tafla 7. Tilfinningalegur stuðningur 

Sp. Hjúkrunarfræðingar í heilsugæslu hafa… T1 (mt) T2 (mt) 

6 boðið fjölskyldu minni upp á viðtöl/meðferðarsamræður. 2,43 3 

7 
hjálpað fjölskyldumeðlimum að viðurkenna að tilfinningaleg 
viðbrögð okkar eru réttmæt og hjálpað okkur að koma þeim í 
jafnvægi. 

2,14 2,82 

8 
hvatt mig til að taka virkan þátt í vali á aðferðum (meðferð) 
með heilbrigðisstarfsfólki til að vinna með svefnvanda 
barnsins og boðið okkur stuðning við það. 

2,74 3,53 

9 
hvatt fjölskyldu/mig til að segja sögur af svefnvandanum, en 
ekki eingöngu sögur af vandanum sjálfum heldur einnig styrk, 
þrautseigju og þjáningu. 

1,66 2,53 

10 dregið fram styrkleika fjölskyldunnar/mína. 1,97 2,97 

11 
hjálpað fjölskyldumeðlimum að skilja hvernig tilfinningaleg 
viðbrögð okkar tengjast svefnvanda barnsins. 

1,53 2,21 

12 hvatt fjölskylduna til að taka sér hvíld frá umönnuninni. 1,69 2,33 

13 
verið meðvitaðir um þau áhrif sem fjölskyldumeðlimir hafa 
hver á annan og hvernig líðan þeirra geti haft áhrif á 
framvindu svefnvanda barnsins. 

1,66 2,31 

14 
leitað eftir styrkleikum fjölskyldunnar og tækifærum til að 
hrósa fjölskyldumeðlimum þegar styrkur þeirra hefur komið í 
ljós. 

1,78 2,94 
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Mynd 8. Tilfinningalegur stuðningur 
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Svefn barna 

Hefur íhlutun hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu í formi sérhæfðrar 
hjúkrunarmeðferðar til mæðra 0-2ja ára barna með svefnvanda áhrif á svefn 
barnanna? Skoðaðar voru niðurstöður úr fimm svefnbreytum barnanna. T1 
merkir tími eitt, fyrir íhlutun, og T2 merkir tími tvö, eftir íhlutun.  
 
Tafla 8. Barnið sofnar í sínu rúmi fyrir nóttina 

 T1    ( %) T2    (%) 

Já 14     (40) 23    (65,7) 
Nei 21     (60) 12    (34,3) 

 
P>0,05 (0,0554) 

 
Mynd 9. Barnið sofnar í sínu rúmi fyrir nóttina 

 
Börnunum sem sofnuðu í sínu rúmi fjölgaði um 61% úr 14 í 23. Þau sem 
sofnuðu ekki í sínu rúmi fækkaði um tæplega helming eða úr 21 í 12. 
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Tafla 9. Barnið sofnar sjálft 
 

Já (%) Nei (%) 
T1 9 (25,7) 26 (74,3) 
T2 17(48,6) 18(51,4) 

p>0,05 (0,083) 
 

 
Mynd 10. Barnið sofnar sjálft 

 
Börnin sem sofnuðu sjálf fjölgaði um 47% eða úr 9 í 17. Börnunum sem 
sofnuðu ekki sjálf fækkaði úr 26 í 18 eða um 31%. 
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Tafla 10. Vaknar barnið á nóttunni? 

 Alltaf (%) Stöku sinnum (%) Nei (%) 

T1 33 (97,1) 1 (2,9) 0 
T2 23 (65,7) 11 (31,4) 1 (2,9) 

p<0,01 (0,004) 
 

 
Mynd 11. Vaknar barnið á nóttunni? 

 
Börnunum sem vöknuðu alltaf á nóttunni fækkaði um 31% eftir íhlutun eða úr 
33 í 23. Þau sem vöknuðu stöku sinnum fjölgaði um 91% eða úr 1 í 11. Öll 
börnin vöknuðu á nóttunni fyrir íhlutun en eftir íhlutun hætti 1 barn að vakna. 
Munurinn var mældur marktækur. 
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Tafla 11. Hve margar nætur á viku vaknar barnið að meðaltali? 

 <1 nótt 1-3 nætur 4-6 nætur Hver nótt 

T1 0 0 2 32 
T2 1 6 4 23 

P<0,05 (0,0275) 
 

 
Mynd 12. Hve margar nætur á viku vaknar barnið að meðaltali? 

 
Fyrir íhlutun vöknuðu öll börnin 4 nætur í viku eða oftar. Langflest eða 94% 
vöknuðu allar nætur. Eftir íhlutun var 1 barn hætt að vakna, 6 börn vöknuðu 1-
3 nætur í viku. Börnum sem vöknuðu 4-6 nætur fjölgaði úr 2 í 4 og þau börn 
sem vöknuðu hverja nótt fækkaði um 29% eða úr 32 í 23 börn. Munurinn var 
mældur marktækur. 
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Tafla 12. Hve oft vaknar barnið á nóttu að jafnaði? 

 1x 2-4x >4x Annað 

T1 1 25 8  
T2 8 21 4 1 

p<0,05 (0,0435) 
 

 
Mynd 13. Hve oft vaknar barnið á nóttu að jafnaði? 

Flest börnin vöknuðu 2-4 sinnum á nóttu og fækkaði þeim um 16%, úr 25 í 21. 
Þau börn sem vöknuðu oftar en 4 sinnum fækkaði um helming eða úr 8 í 4. 
Aðeins 1 barn vaknaði aðeins 1 sinni á nóttu en eftir íhlutun voru þau orðin 8. 
Munurinn var mældur marktækur. Sú tilgáta sem sett var fram í rannsókninni 
að íhlutun hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu í formi sérhæfðrar 
hjúkrunarmeðferðar til mæðra 0-2ja ára barna með svefnvanda hefur marktæk 
áhrif á svefn barnanna er studd að nokkru leyti í þessum niðurstöðum þar sem 
þrjár af fimm breytunum voru marktækar og allar sýndu þær jákvæðar 
breytingar á svefni barnanna. 
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Umfjöllun um niðurstöður 

Í kaflanum verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þær túlkaðar í 
ljósi þeirrar þekkingar sem til er um efnið og fjallað var um í fræðilegum hluta. 
Að lokum verður fjallað um notagildi hennar og hugmyndir af 
framtíðarrannsóknum. 

Stuðningur við mæður 

Tölfræðilegar niðurstöður rannsóknarinnar sýndu marktækan mun af 
upplifuðum stuðningi mæðra, bæði hugrænum og tilfinningalegum. Þessar 
niðurstöður eru í samræmi við aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á 
landi þar sem notast var við sama mælitæki, ICE-FPSQ. Þær 
meðferðarrannsóknir sem hafa verið framkvæmdar á Barnadeild LSH og 
skoðuðu áhrifin af upplifun foreldra af stuðningi hjúkrunarfræðinga eftir að 
foreldrarnir höfðu fengið meðferðarsamtöl við hjúkrunarfræðing sýna allar að 
foreldrar upplifa meiri heildarstuðning, hugrænan og/eða tilfinningalegan 
stuðning frá hjúkrunarfræðingum eftir meðferðarsamræður (Erla Kolbrún 
Svavarsdóttir og Anna Ólafía Sigurðardóttir, 2011; Kamban og Svavarsdottir, 
2013; Ragnarsdottir og Svavarsdottir, 2014; Sigurdardottir o.fl., 2013; 
Sigurdardottir o.fl., 2017). 

 Niðurstöðurnar eru einnig í samræmi við rannsóknir á öðrum deildum en 
barnadeildum á Íslandi. Til að mynda í rannsókn Sveinbjarnardottir o.fl. (2013) 
þar sem stuttum meðferðaviðtölum hjúkrunarfræðinga við aðstandendur var 
komið á á fjórum bráðageðdeildum Landspítala háskólasjúkrahúsi (LSH) og í 
rannsókn Halldórsdóttir og Svavarsdóttir (2012) þar sem skoðuð voru áhrif 
stutts meðferðarsamtals á fjölskyldumeðlimi sjúklinga með langvinna 
lungnateppu á LSH var helsta niðurstaða sú að marktækur munur var á 
upplifuðum stuðningi ættingja sem fengu stutt meðferðarsamtal frá 
hjúkrunarfræðingi en þeirra sem ekki fengu meðferðarsamtal. Niðurstöður 
þessarar rannsóknar samræmast að einhverju leyti tveim erlendum 
rannsóknum á stuðningi hjúkrunarfræðinga við foreldra en í báðum 
rannsóknum kemur í ljós að tilfinningalegur stuðningur er mikill og 
mikilvægur foreldrum (Radcliffe o.fl., 2012; Sanjari o.fl., 2009). 
Tilfinningalegur stuðningur er einnig mikilvægastur en vanræktur í rannsókn 
Dieperink o.fl. (2018) þar sem ICE-FPSQ listinn er lagður fyrir. Rannsókn 
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Aftyka o.fl. (2017) þar sem bæði tilfinningalegur og hugrænn stuðningur 
hjúkrunarfræðinga við aðstandendur var skoðaður án íhlutunar er 
ófullnægjandi. Þessar erlendu rannsóknarniðurstöður styðja við það að 
stuðningur hjúkrunarfræðinga við aðstandendur er mjög mikilvægur. Sérhæfð 
meðferðarviðtöl sem veitt eru í íslensku rannsóknunum og í þessari rannsókn 
byggja á mikilvægi tilfinningalegs stuðnings sem var það sem vantaði upp á í  
niðurstöðum erlendra rannsókna. 

Svefn barnanna 

Allar svefnbreyturnar sem skoðaðar voru í rannsókninni sýndu að íhlutun 
hjúkrunarfræðinganna til mæðranna höfðu jákvæðar breytingar á svefn 
barnanna. Tölfræðilegar niðurstöður sýndu marktækan mun á þremur 
svefnbreytum af fimm. Þær marktæku voru, hvort barnið vaknaði á nóttunni, 
hve margar nætur á viku barnið vaknaði og hve oft barnið vaknaði á nóttu að 
jafnaði. Þær sem sýndu ekki marktækan mun voru hvort barnið sofnaði í sínu 
rúmi fyrir nóttina og hvort barnið sofnaði sjálft. 

Niðurstöðurnar styðja við íslenska rannsókn Skuladottir og Thome (2003) 
á svefni barna en hún sýnir góðan árangur með fjölskylduinngripi við 
svefnvanda ungbarna þar sem lengd svefntíma eykst og næturvöknunum 
fækkar verulega, bæði viku eftir inngrip og tveimur mánuðum síðar. 
Niðurstöðurnar styðja einnig við nýjar erlendar rannsóknir sem sýna að íhlutun 
í formi fræðslu og kennslu til foreldra eykur skilning þeirra á merkjum barnsins 
og mikilvægi þess að svara þeim sem skilar sér í auknum heildarsvefntíma 
barnsins (Loutzenhiser o.fl., 2014; McDowall o.fl., 2017; Middlemiss o.fl., 
2017; Owens og Jones, 2011). Nokkrar nýlegar rannsóknir styðja einnig 
niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem samskonar atferlismeðferðum er beitt 
en þær sýna marktækan árangur á svefn barnanna (Gradisar o.fl., 2016; 
Matthey og Črnčec, 2012). Í kerfisbundnu fræðilegu yfirliti Mindell o.fl. 
(2006) þar sem 52 rannsóknir um inngrip varðandi svefnvenjur ungbarna eru 
skoðaðar kemur í ljós að í 94% tilfella hafði dregið marktækt úr mótþróa 
barnanna við háttatíma og einnig dró úr næturvöknunum sem styður við það 
að sérhæfð hjúkrunarmeðferð hefur jákvæð áhrif á svefnvandamál barna. 
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Notagildi rannsóknarinnar 

Notagildi rannsóknarinnar felst fyrst og fremst í því að styðja við 
heilsugæsluna í því verkefni sem byrjað var á með því að þjálfa sex 
hjúkrunarfræðinga í sérhæfðri hjúkrunarmeðferð fyrir foreldra barna með 
svefnvanda. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að meðferðin bæði bætti svefn 
barnanna og jók stuðning við mæðurnar. Það er von höfundar að hægt verði að 
halda verkefninu áfram og þjálfa hjúkrunarfræðinga á öllum heilsugæslum 
höfuðborgarsvæðisins og vonandi víðar til að færa þjónustuna í nærsamfélag 
fjölskyldunnar. Styðja þannig við og fræða foreldra barna sem leiðir af sér 
bættar svefnvenjur og minnkar líkurnar á að barn þrói með sér svefnvanda. 

Framtíðarrannsóknir 

Rannsóknin Bættur Svefn – Betri Líðan sem þessi rannsókn var unnin úr var 
forrannsókn. Hugmynd að framtíðarrannsókn væri að gera stærri óslembaða 
íhlutunarrannsókn með samanburðarhópi sem ekki fengi íhlutun. Í dag eru sex 
hjúkrunarfræðingar hjá HH sem hafa fengið þjálfun og geta veitt sérhæfða 
hjúkrunarmeðferð. Aðrir hjúkrunarfræðingar í ungbarnavernd HH veita 
hefðbundna ungbarnavernd. Auðvelt væri að gera frekari rannsókn með fleiri 
þátttakendum og samanburðarhópi innan HH sem gæti þá mögulega stutt 
frekar við þær niðurstöður sem koma fram í þessari rannsókn. Þær niðurstöður 
gætu stutt við þjálfun hjúkrunarfræðinga í ungbarnavernd sem hafa áhuga og 
eflt með því ungbarnavernd á Íslandi. Önnur hugmynd væri að gera eigindlega 
rannsókn þar sem upplifun foreldra af íhlutun hjúkrunarfræðinganna væri 
rannsökuð.  
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Ályktanir og lokaorð 

Rannsóknarniðurstöður gefa hjúkrunarfræðingum í heilsugæslu tilefni til að 
álykta að sérhæfð hjúkrunarmeðferð við svefnvanda barna sé árangursrík bæði 
hvað varðar betri svefn barna og stuðning við mæður. Svefnvandi barna er 
algengur og afleiðingar gera verið alvarlegar bæði fyrir barnið og fjölskylduna. 
Fræðsla er mikilvægur áhrifaþáttur þegar kemur að upplifun foreldra á 
stuðningi frá hjúkrunarfræðingum. Reynsla höfundar sem hjúkrunarfræðingur 
í ungbarnavernd er að fræðsla og aðstoð við svefnvanda barna er mjög þakklátt 
starf því svefnvana foreldrar upplifa mikla röskun á daglegu lífi sínu. Þeir eru 
almennt tilbúnir að leggja mikið á sig til að laga vandann og eru því opnir fyrir 
fræðslu og ráðgjöf. Fjölskylduhjúkrun er lausnamiðuð nálgun til að veita 
fjölskyldum stuðning og fræðslu í að takast á við heilsufarsvandamál barna. 
Fjölskyldan er mikilvæg í vexti og þroska barnsins og aldrei verður nóg að 
veita eingöngu barninu heilbrigðisþjónustu. Að auðvelda aðgengi fjölskyldna 
að þjónustunni í nærumhverfi barnsins, sem heilsugæslan er, ætti að vera 
sjálfsagt og fyrsta val. Eins og staðan er í dag er þjónustan aðeins í boði á fáum 
heilsugæslustöðum og of mikil og löng bið á Barnaspítala Hringsins. 
Rannsóknin er fyrsta skrefið í að bæta þjónustuna og er það von höfundar að 
innan skamms verði búið að byggja upp mikilvægan þekkingargrunn um 
svefnvanda barna innan heilsugæslunnar. Mikilvægt er að byggja 
fjölskylduhjúkrun á gagnreyndum rannsóknum til þess að heilbrigðisþjónustan 
sem er veitt sé skilvirk, árangursrík og sniðin að þörfum fjölskyldna og barna. 
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