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Ágrip 

Ávinningur brjóstagjafar fyrir móður og barn til lengri og skemmri tíma er verulegur. Brjóstamjólkin er 

heppilegasta næring nýburans og kemur í veg fyrir ýmiskonar sýkingar ásamt því að hvetja til þroska 

heila og taugakerfis. Notkun utanbastdeyfingar í fæðingu hefur aukist umtalsvert undanfarinn áratug 

og hefur deyfingin kosti og galla í för með sér. Lyfin sem gefin eru í utanbast mænunnar berast yfir 

fylgju og til barnsins og getur deyfingin því haft áhrif á barnið. 

Tilgangur verkefnisins er að taka saman það efni sem til er um áhrif utanbastdeyfingar á 

brjóstagjöf. Markmið verkefnisins er að leitast við að svara spurningunni: Hefur notkun 

utanbastdeyfingar í fæðingu áhrif á brjóstagjöf? Leitað var eftir heimildum í rafrænum gagnagrunnum 

ásamt því að fengnar voru hugmyndir frá leiðbeinanda.  

Niðurstöðurnar voru þær að rannsóknum ber ekki saman um áhrif utanbastdeyfingar á brjóstagjöf. 

Niðurstöður 5 rannsókna leiddu í ljós að utanabastdeyfing hefði neikvæð áhirf á brjóstagjöf en 6 

rannsóknir komust hinsvegar að þeirri niðurstöðu að utanbastdeyfing hefði ekki áhrif á brjóstagjöfina. 

Einnig kom í ljós að á þeim stofnunum þar sem notast var við Baby friendly hospital verklag var 

árangur brjóstagjafar meiri en á þeim stofnunum þar sem ekki var notast við verklagið. Einnig komu 

tvær rannsóknir inn á mikilvægi samveru móður og barns fyrir brjóstagjöf.  

Álykta má af þessum niðurstöðum að frekari rannsókna sé þörf á þessu viðfangsefni þar sem 

notkun utanbastdeyfingarinnar er algeng. Þó kemur fram í einhverjum rannsóknum að 

utanbastdeyfingin hafi neikvæð áhrif á brjóstagjöfina, sem er umhugsunarvert. Mikilvægt er að 

umgangast inngripið af virðingu en með góðum stuðningi ljósmæðra við brjóstagjöf ásamt því að virða 

mikilvægi samveru móður og barns, má að einhverju leyti sporna við þeim neikvæðu áhrifum sem 

deyfingin kann að hafa. Þannig má stuðla að farsælli brjóstagjöf sem er móður, barni og samfélaginu 

öllu til góða. 

Lykilorð: Fæðingarinngrip, brjóstagjöf, utanbastdeyfing, mænurótardeyfing 
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Abstract 

The long-term and short-term benefits of breastfeeding for mother and the baby are significant. 

Breastmilk is the most suitable nutrition for the neonate and protects the neonate from various 

infections, as well as encourages the development of the brain and nervous system. The use of labour 

epidural analgesia has increased considerably over the last decade, but it has it’s benefits and risks. 

The drugs given in the epidural space crosses through the placenta and to the fetus. Therefore, 

epidural analgesia can affect the baby.   

The purpose of this thesis was to review the most current literature on the effects of epidural 

analgesia on breastfeeding. The objective was to try to answer the question: Does labour epidural 

analgesia affect breastfeeding? References were obtained from online databases, and ideas were 

acquired from the thesis supervisor.  

The results showed that studies do not agree on whether labour epidural analgesia effect 

breastfeeding or not. The results of five studies revealed that epidural analgesia has negative effects 

on breastfeeding, but six studies concluded that epidural analgesia had no affect on breastfeeding. It 

was also found that in institutions where the Baby-friendly Hospital Initiative was used, breastfeeding 

rates were higher than those in which the initiative was not in use. There were also two studies that 

discussed the importance of full rooming-in for the mother and the baby. 

Based on the findings, further research is needed on this subject, as the use of labour epidural 

analgesia is common. However, some studies indicate that epidural analgesia has negative effects on 

breastfeeding, which is worthy of consideration. It is important that healthcare staff respects the 

intervention, as well as support breastfeeding and respect the importance of rooming-in for the mother 

and the baby. In doing so, the negative effects on breastfeeding can be reduced. Thus, successful 

breastfeeding can be promoted, which benefits the mother, infant and the community.  

Keyword: Birth interventions, breastfeeding, epidural 
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Þakkir 

Sérstakar þakkir fær unnusti minn Kristinn Ingi og sonur okkar Aron Ingi, fyrir ómælda tillitssemi og 
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fyrir barnapössun meðan á skrifunum stóð, án ykkar hefði þetta ekki tekist. Leiðbeinandi minn Berglind 

Hálfdánsdóttir fær einnig miklar og góðar þakkir fyrir faglegar og uppbyggjandi leiðbeiningar við gerð 
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að vera góð ljósmóðir, þeim fróðleik er ekki hægt að miðla á pappírsformi. Rán Höskuldsdóttir fær 

einnig kærar þakkir fyrir yfirlestur verkefnisins. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka mínum yndislegu bekkjarsystrum fyrir að vera til og fyrir þann 
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1 Inngangur 
Eftir að hafa setið ráðstefnu á vegum Félags brjóstagjafaráðgjafa á Íslandi vöknuðu upp hjá mér 

spurningar um það hvort og hversu mikið inngrip í fæðingum hefðu áhrif á brjóstagjöfina. Í kjölfarið 

ákvað ég að kynna mér efnið betur og skrifa fræðilega samantekt um algengasta inngrip sem gripið er 

til á Íslandi, utanbastdeyfingu, og áhrif þess á brjóstagjöfina. Í inngangi verkefnisins verður farið yfir 

ávinning brjóstagjafar fyrir móður og barn, baby friendly hospital verklag verður kynnt fyrir lesanda 

ásamt því  að fæðingarhormónin verða tekin fyrir. Einnig verður farið yfir verki í fæðingu, 

verkjastillingar og síðast en ekki síst er kafli um utanbastdeyfingu og þau lyf sem gefin eru í utanbast 

mænunnar. 

1.1 Brjóstagjöf  
Ávinningur brjóstagjafar fyrir móður og barn til lengri og skemmri tíma er verulegur (French, Cong og 

Chung, 2016). Brjóstamjólkin er heppilegasta næring nýburans, hún inniheldur mikilvæg efni sem 

hvetja þroska heila og taugakerfis sem hvergi eru fengin annars staðar (Ackerman, 2012). Í 

brjóstamjólkinni eru einnig mótefni sem hafa verndandi áhrif fyrir nýburann. Þau ráðast gegn 

bakteríum sem valda ýmiskonar sjúkdómum, m.a. lungnabólgu og niðurgangi, sem eru tveir helstu 

orsakavaldar barnadauða í heiminum (World health organisation, 2013). Brjóstamjólkin er einnig vörn 

gegn öðrum sýkingum eins og öndunarfærasýkingum, miðeyrnabólgum og þarmadrepsbólgum (NEC), 

einnig gegn astma, sykursýki af tegund 1, hvítblæði og ungbarnadauða (French o.fl., 2016). 

Ávinningur móður af brjóstagjöf til styttri tíma litið er að minni líkur eru á blæðingu eftir fæðingu og 

leg á auðveldara með að dragast saman og komast í fyrra horf eftir fæðingu (French o.fl., 2016). 

Einnig hjálpar brjóstagjöfin konunni að missa þyngd sem hún bætti á sig á meðgöngu og spornar við 

offituvandamálum (WHO, 2013). Langtímaávinningur fyrir móður er m.a. sá að minni líkur eru á að 

kona þrói með sér háþrýsting, sykursýki af tegund 2 og krabbamein í brjóstum og eggjastokkum 

(French o.fl., 2016), ásamt því að kona er í minni hættu á að  þróa með sér beinþynningu og 

kransæðasjúkdóma síðar á lífsleiðinni (WHO, 2013). 

Mælt er með því að börn nærist eingöngu á brjóstamjólk fyrstu 6 mánuði lífsins og áfram samhliða 

fæðu til eins árs aldurs eða lengur (French, o.fl., 2016), en Alþjóða heilbrigðismálastofnunin mælir 

með brjóstagjöf með fæðu til 2 ára aldurs (WHO, 2013). 

1.2  Baby friendly hospital initiative 
Baby friendly hospital initiative (BFHI) er verkefni sem Alþjóða heilbrigðismálastofnun (WHO) setti af 

stað árið 1991. Verkefninu er ætlað að innleiða verklag sem styður, eflir og verndar brjóstagjöf. 

Verkefnið var vandlega skipulagt og var starfsfólki sem starfaði með konum á meðgöngu, í fæðingu og 

sængurlegu, veitt fræðsla í námskeiðisformi. Verkefninu var vel fylgt eftir og rannsakað hvort 

ávinningur var af innleiðingu verkefnisins. Þær rannsóknir sýna að innleiðing verklagsins hafi jákvæð 

áhrif á brjóstagjöf og auki líkur á því að börn nærist eingöngu á brjósti fyrstu 6 mánuðina eftir fæðingu. 

Síðan verkefninu var hrundið af stað hefur það vaxið og er nú við lýði á 20.000 spítölum í 156 löndum 

víðsvegar um heiminn (WHO, 2018). Vegna fjárskorts hefur ekki enn tekist að innleiða verklagið á 

Landspítala Íslands en árið 2003 var stefnt að innleiðingu sem gekk ekki eftir (IBCLC, e.d.). 



  

10 

Verklagið er í grófum dráttum byggt upp á 10 skrefum að árangursríkri brjóstagjöf sem stofnanir 

verða að fylgja eftir til þess að hljóta titilinn BFHI stofnun.  

Skrefin 10 eru eftirfarandi:  

1. Hafið skriflega brjóstagjafastefnu sem er reglulega kynnt fyrir starfsfólki stofnunarinnar 

2. Sjáið til þess að allt starfsfólk, sem sinnir konum í barneign, sé vel þjálfað og búi að þekkingu 

og færni sem þarf til að fylgja þessari stefnu eftir 

3. Upplýsið allar konur um ávinning og eðli brjóstagjafar 

4. Aðstoðið mæður við að hefja brjóstagjöf innan einnar klukkustundar frá fæðingu 

5. Sýnið mæðrum hvernig á að gefa brjóst og hvernig megi viðhalda mjólkurframleiðslu þrátt fyrir 

að móðir og barn séu aðskilin 

6. Gefið barni ekki mat eða drykk annað en brjóstamjólk, nema af læknisfræðilegum ástæðum 

7. Sjáið til þess að samvera móður og barns sé allan sólahringinn 

8. Hvetjið móður til að gefa barni brjóst eftir eftirspurn barnsins 

9. Ekki gefa barni sem er á brjósti pela eða snuð 

10. Sjáið til þess að stuðningshópar við brjóstagjöf séu til staðar og bendið konum á þá hópa við 

útskrift af fæðingarstað (Baby-friendly USA, 2012). 

1.3 Fæðingarhormón 
Fæðingunni er stýrt af þremur lykilhormónum sem líkaminn framleiðir. Þessi hormón eru oxytosin, 

endorfín og adrenalín (catecholamines) (Robertson, 2007). Auk þessara hormóna spila fjölmörg önnur 

hormón og boðefni minni hlutverk, m.a. prostaglandin, kortisól og prólaktín (McNabb, 2012). Þessum 

lykilhormónum er seytt sjálfkrafa og leiða til þess að kona fylgir eðlisávísun sinni í viðbrögðum og 

svörunum. Gangur fæðingarinnar stýrist af oxytosini en þetta hormón er afar viðkvæmt fyrir adrenalíni, 

sem er hormón sem hvetur til lífsbjargandi hegðunar. Hlutverk endorfíns í fæðingu er að vernda móður 

fyrir miklum verkjum ásamt því að tengja hana betur við líkama sinn og hans þarfir svo fæðingin gangi 

sem best fyrir sig (Robertson, 2007). Hugmyndafræði ljósmæðra er að styðja sem besti við þetta 

lífeðlisfræðilega ferli (Ljósmæðrafélag Íslands, 2000). 

1.3.1 Oxytosin 
Oxytosin er lykilhormónið í öllu barneignarferlinu, það hvetur til samdrátta legsins og hefur löngum 

verið kallað ástarhormónið (Robertson, 2007). Oxytosin er framleitt í undirstúku og losað úr aftari 

heiladingli (Robertson, 2007; Gu o.fl., 2016) og er þessari seytun stýrt af taugaboðum sem verða 

vegna örvunar á leghálsi, leggöngum, grindarbotni, sníp eða geirvörtum (Robertson, 2007). Í lok 

meðgöngunnar virkjast undirstúka og heiladingull svo um munar og verður seyti oxytosins meira. 

Oxytosin viðtakar í legvöðva konunnar verða næmari fyrir hormóninu eftir því sem líður á meðgönguna 

og er talið að næmnin fimmtíu faldist frá því fyrir þungun og þar til kona er fullmeðgengin, áður en 

fæðing hefst. Undir þessum kringumstæðum getur því lítilleg aukning á losun hormónsins framkallað 

samdrátt í legi konunnar. Hormónið losnar í púlsum frá aftari heiladingli og eykst tíðni púlsa eftir því 

sem líður á fæðinguna en mikil aukning verður í lok fæðingarinnar (McNabb, 2012).  
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Í fæðingunni eru áhrif oxytosins meðal annars þau að það eykur matarlyst konunnar á forstigi 

fæðingar, en minnkar svo matarlystina þegar lengra líður á fæðinguna. Hormónið hefur einnig þau 

áhrif að tengsl verða meiri við innsæi og frumhvatir konunnar og fer hún inn í eigin heim, þannig hefur 

konan minni samskipti með orðum og tímaskyn verður minna. Hormónið hefur einnig verkjastillandi 

áhrif, geta til að hvíla sig eykst og sofna konur jafnvel á milli hríða. Oft ber mest á þessum einkennum í 

lok útvíkkunarstigsins áður en rembingsstig hefst (Robertson, 2007). Auk þessara áhrifa veldur 

hormónið því að legið dregst saman og þrýstir barninu niður á leghálsinn, sem síðan örvar frekari 

samdrætti. Þannig myndast hringferli sem nærir sjálft sig og viðheldur þannig gangi fæðingarinnar. 

Þegar kollur barns krýnist verður mikil losun oxytosins sem veldur því að spöngin verður 

eftirgefanlegri, fylgjan losnar og broddur í brjósti móður verður tilbúin svo barnið finni lykt af geirvörtu 

móðurinnar (Robertson, 2007). Lífeðlisfræðileg virkni oxytosins styður einnig við árangursríka 

brjóstagjöf eftir fæðinguna. Hormónið prólaktín vinnur með oxytosini og kemur til sögunnar innan við 

klukkustund eftir að barn er fætt og hvetur til mjólkurlosunarviðbragðs snemma í ferlinu (Buckley, 

2015). Losun oxytosins, sem á sér stað við brjóstagjöf, eykur löngun móðurinnar til umönnunar ásamt 

því að valda sterkum samdráttum í leginu meðan á brjóstagjöf stendur. Þannig kemur hormónið í veg 

fyrir blæðingu eftir fæðingu og sér til þess að legið komist fyrr í eðlilegt horf (Robertson, 2007).  

Hinsvegar geta ótti og kvíði hindrað losun oxytosins (Robertson, 2007; McNabb, 2012) sem getur 

stafað af utanaðkomandi þáttum eins og flutningi í fæðingu, vondri lykt, ókunnugu fólki, hávaða, 

truflun, miklu ljósi og að konan upplifi sig berskjaldaða (Robertson, 2007). Þegar kona upplifir kvíða 

eða hræðslu í fæðingu verður losun á adrenalíni út í blóðrás móðurinnar sem hindrar losun oxytosins 

(McNabb, 2012). Deyfilyf hafa einnig neikvæð áhrif á losun oxytosins en inngrip eins og 

utanbastdeyfing, staðdeyfing og deyfing í pudendal taug deyfa taugar þeim megin sem viðtakarnir eru. 

Viðtakarnir sem taka á móti taugaboðum eru nauðsynlegir til að viðhalda hringferli fæðingarinnar, sem 

greint var frá hér að ofan og getur þar af leiðandi leitt til þess að hæging verður á fæðingarferlinu. 

Tilbúið oxytosin sem konum er gjarnan gefið í fæðingu, til örvunar á sótt eða til gangsetningar, hefur 

einnig neikvæð áhrif á losun oxytosins frá heiladingli. Óeðlilega mikið magn oxytosins flæðir yfir 

taugaviðtaka, sem skilar sér í minna næmi taugaviðtaka fyrir oxytosini sem konan framleiðir 

(Robertson, 2007). Notkun á tilbúnu oxytosini hefur færst í aukana og hefur notkun lyfsins tvöfaldast 

frá árinu 1990. Aukaverkanir lyfsins geta verið oförvun legs, fósturstreita, lélegt súrefnisflæði til barns, 

hjartsláttarfrábrygði hjá barni ásamt legrofi hjá móður. Einnig hafa rannsóknir greint frá aukinni tíðni 

innlagna barna á vökudeild þar sem notast er við tilbúið oxytosin í fæðingu (Gu o.fl., 2016). Spangar 

klipping kemur í veg fyrir að mikið þan verði á spöng og kemur þannig í veg fyrir mikla losun oxytosins 

sem á sér stað á þessum tímapunkti. Einnig hefur aðskilnaður móður og barns neikvæð áhrif á losun 

oxytosins en minni örvun verður á geirvörtum móðurinnar sem er nauðsynleg til framleiðslu oxytosins 

á þriðja stigi fæðingar (Robertson, 2007). 

Ef hindrun verður á losun oxytosins, sökum þeirra þátta sem koma fram hér að framan, getur hægt 

á fæðingarferlinu og lengst á milli hríða. Útvíkkunartímabil tekur lengri tíma, annað stig fæðingarinnar 

lengist, líkur á blæðingu eftir fæðingu aukast ásamt erfiðleikum við brjóstagjöf þar sem truflun hefur 

orðið á mjólkurlosunarviðbragði (Robertson, 2007). 
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1.3.2 Endorfín  
Endorfín er náttúrulegt efni sem líkist ópíötum í uppbyggingu (Robertson, 2007; Bartholomew og 

Yerby, 2012)  og er framleitt í heilastofni, taugaendum og jafnvel í fylgjunni (Robertson, 2007). Þessi 

hormón losna þegar líkaminn er undir meira álagi en venjulega. Hormónið hefur þrjú meginhlutverk, 

sem eru að draga úr verkjum, hafa áhirf á minni konunnar (Robertson, 2007; Bartholomew og Yerby, 

2012), ásamt því að auka vellíðan og breyta skynjun á tíma og rúmi (Robertson, 2007). Endorfín 

losnar í miklu magni í fæðingunni, og verður losunin sífellt meiri eftir því sem verkirnir verða meiri 

(Robertson, 2007; Buckley, 2015). Þegar höfuð barnsins krýnist kemur mikill sviði, hann veldur því að 

konan hættir að rembast í smá tíma og spöngin hefur því tíma til að teygjast og minni líkur eru á því að 

kona hljóti spangarrifu (Robertson, 2007). Ásamt því að veita verkjastillingu í fæðingu getur hormónið 

valdið því að móðir upplifir umbun erfiðisins þegar hún fær barnið loks í fangið (Buckley, 2015). 

Endorfín eykst hægt og rólega á meðgöngunni og hámarkast í fæðingunni en fellur svo mjög mikið 

eftir fæðinguna. Á öðrum degi eftir fæðingu er magn endorfíns í líkamanum komið í svipað horf og það 

var áður en kona varð þunguð. Viðbrögð líkamans við lækkun hormónsins í blóði er oft kallað 

sængurkvennagrátur, sem eru í raun fráhvarfseinkenni endorfíns (Robertson, 2007). 

1.3.3 Adrenalín 
Þriðja hormónið er adrenalín sem flokkast undir hóp hormóna sem kallast catecholamines en seyti 

hormónsins verður þegar einstaklingur verður hræddur eða er í hættulegum aðstæðum. Hormóninu er 

seytt úr heila, nýrnahettum og taugaendum ásamt öðrum stöðum í líkamanum. Adrenalín virkar á 

taugaenda sympatíska taugakerfisins og framkallar viðbragð sem kallað er ,,að berjast eða flýja” (e. 

fight or flight). Í fæðingu hefur hormónið þau áhrif á konuna að hún verður óróleg og eirðarlaus, öndun 

verður hröð, sjáöldur víkka og þær mynda beint augnsamband, konum verður gjarnan kalt, þær skjálfa 

og húðin verður kaldsveitt, blóðþrýstingur hækkar og púls verður hraðari, minni virkni verður í 

meltingarfærum og blóðflæði til innri líffæra minnkar, þar með talið til legsins sem getur valdið auknum 

verkjum og minnkuðu blóðflæði til fylgjunnar (Robertson, 2007).  

Adrenalín hamlar virkni oxytosins sem veldur því að samdráttarhæfni legvöðvans verður minni sem 

leiðir til hægari framgangs fæðingarinnar, aukinnar blæðingarhættu eftir fæðingu og seinkaðri 

mjólkurmyndun (Robertson, 2007; McNabb, 2012). Hormónið hefur einnig þau áhrif á legvöðvann að 

samdráttur verður í láréttum hringvöðvum í neðri hluta legsins sem veldur togstreitu andstæðra afla í 

legvöðvanum sem eykur verki. Ofan á þetta veldur hormónið því að magn endorfíns í blóði fellur sem 

leiðir einnig til aukinni verkja en endorfín rís ekki aftur í blóði fyrr en truflun eða ógn er fjarlægð. Í 

undantekningartilfellum veldur hormónið svokölluðum fetus ejection reflex en það getur átt sér stað 

þegar um mikla losun adrenalíns er að ræða og fæðing er komin vel á veg en þá fæðist barnið mjög 

hratt (Robertson, 2007). Heimildir eru fyrir því að til að draga úr losun adrenalíns og auka losun 

oxytosins á nýjan leik, eftir að ógn eða hætta er liðin hjá, þarf að veita konunni næði, henni þarf að 

vera hlýtt og takmarka skal lýsingu í herberginu (McNabb, 2012). 
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1.4 Verkir í fæðingu og verkjastilling 

1.4.1 Verkir í fæðingu 
Verkur er órjúfanlegur partur af fæðingu hverrar konu og miðar mikill hluti af vinnu ljósmóður í fæðingu 

að því að meðhöndla verkina (Simkin og Bolding, 2004). Verkur er flókið, persónulegt, huglægt og 

fjölþætt fyrirbæri sem verður fyrir áhrifum andlegra, líkamlegra og félags- og menningarlegra þátta. 

Þrátt fyrir að allt mannkynið upplifi og viðurkenni verki er skilningur á fyrirbærinu ekki að fullu kunnur. 

Yfirleitt má tengja verki við áverka eða vefjaskaða sem leið líkamans til að fá einstaklinginn til að slaka 

á og vernda svæðið sem verkurinn er á (Bartholomew og Yerby, 2012). Hinsvegar er verkur í fæðingu 

talinn vera hliðarverkun af eðlilegu ferli sem á sér stað í fæðingunni en ekki afleiðing áverka eða 

vefjaskaða (Simkin og Bolding, 2004). Rannsóknir hafa greint frá því að upplifun kvenna af verkjum í 

fæðingu og hvernig þær takast á við verkina er mismunandi eftir menningarheimi kvennanna 

(Bartholomew og Yerby, 2012). 

Í stað þess að láta verkinn hverfa getur ljósmóðir og stuðningsaðili konunnar í fæðingunni aðstoðað 

konuna við að takast á við verkina, m.a. með því að byggja upp sjálfstraust hennar og viðhalda hennar 

eigin stjórn á ferlinu og eigin vellíðan (Simkin og Bolding, 2004). Auknir verkir í lok meðgöngu eru 

yfirleitt merki þess að fæðing sé yfirvofandi. Uppruni verkja í fæðingu stafar af lífeðlisfræðilegum 

breytingum sem eiga sér stað. Verkurinn er mestur frá leghálsinum og neðri hluta legsins, sérstaklega 

í upphafi fæðingar (Bartholomew og Yerby, 2012). 

Talið er að tilgangur verkja sé að konan átti sig á því að hún sé að fara að fæða barnið sitt, að hún 

komi sér á öruggan stað áður en barnið fæðist ásamt því að vera í réttum félagsskap. Verkir spila 

lykilhlutverk í keðjuverkun taugahormóna í fæðingu, sem miðar fæðingu áfram á réttum hraða fyrir 

hverja og eina konu. Hluti af þessari virkni stafar af áhrifum endorfíns í fæðingunni og er mikilvægt að 

ljósmæður þekki þessi áhrif þegar þær sinna konu í lífeðlislegri fæðingu. Verkir gefa einnig 

aðstandendum, eða þeim sem eru viðstaddir fæðinguna, hugmynd um hversu langt fæðingin er komin 

á veg (Walsh, 2012). 

Verkir geta haft miklar sálfélagslegar afleiðingar. Áhrifin sem konan verður fyrir á leið sinni í 

gegnum verkina að fæðingunni marka atburðinn sem mikla breytingu á lífi hennar og möguleika til 

sjálfstyrkingar. Í sumum menningarheimum er afrekið að fæða barn á lífeðlisfræðilegan hátt hápunktur 

andlegs helgisiðar (e. spiritual rituals) og verður merking verkjarins frelsandi ásamt því að undirbúa 

móðurina fyrir móðurhlutverkið (Walsh, 2012). 

1.4.2 Verkjastilling 
Verkir í fæðingu hafa löngum verið taldir sá atburður sem veldur konum hvað mestum sársauka 

(Phillips, Fernando og Girard, 2017). Ljósmæður kunna mörg ráð sem nýta má til þess að hjálpa 

konum að takast á við verkina. Þau ráð sem notast er við í dag eru m.a. vatnsböð, TENS (raförvun 

taugaenda), nudd, tónlist (Simkin og Bolding, 2004; Bartholomew og Yerby, 2012), glaðloft 

(Bartholomew og Yerby, 2012), vatnsbólur, hreyfing eða stöðubreytingar, þrýstipunktameðferð, 

nálastungur, dáleiðsla, ilmkjarnaolíur, heitir og kaldir bakstrar, öndun og slökun. Auk þessara ráða 

skiptir stuðningur ljósmóður og stuðningsaðila gríðarlega miklu máli ásamt því að kona finni fyrir öryggi 
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og að hún geti treyst umönnunaraðilum (Simkin og Bolding, 2004). Sýnt hefur verið fram á að konur 

sem fá stuðning í fæðingu upplifa minni streitu tengda fæðingu samanborið við konur sem ekki fá 

mikinn stuðning (Bartholomew og Yerby, 2012). Ef stuðla á að lífeðlisfræðilegri fæðingu og halda 

inngripum í lágmarki er konum boðið upp á þessar meðferðir. Í sumum tilvikum vilja konur hinsvegar fá 

áhrifamikla verkjastillingu og stendur þá utanbastdeyfing til boða (Bartholomew og Yerby, 2012). 

1.4.3 Utanbastdeyfing 
Fyrst var farið að notast við utanbastdeyfingu í fæðingu á sænskri fræðingardeild á miðjum áttunda 

áratugnum. Deyfingin samanstendur af staðbundnu deyfilyfi og ópíóð verkjalyfi. Deyfingin er notuð til 

að lina hríðarverki kvenna í fæðingu en hefur þá kosti í för með sér að lina verkina án þess að hafa 

áhrif á meðvitundarstig konunnar eða hreyfigetu (Akbas og Akcan, 2011). Tíðni á notkun 

utanbastdeyfingar á Íslandi hefur færst í aukana síðastliðinn áratug og hefur tíðni á notkun 

deyfingarinnar farið úr rúmlega 25% frá árinu 2003 (Reynir Tómas Geirsson, Guðrún Garðarsdóttir, 

Gestur Pálsson, Ragnheiður I. Bjarnadóttir., 2004) upp í rúmlega 44% árið 2015 (Ragnheiður I. 

Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K. Smárason, Þórður Þórkelsson og Eva Jónasdóttir., 

2017).  

Utanbastdeyfing er lögð á þann hátt að grönnum legg er stungið inn á milli hryggjaliða (liðbil L3-L4 

eða L4-L5) og komið fyrir á milli ligamentum flavum og dura mater, eða í utanbast mænunnar. 

Staðdeyfilyfi og verkjalyfi er síðan dælt í gegnum legginn inn í þetta svæði. Lyfin valda því að kona 

missir skynjun og hættir að finna fyrir verkjum sem stafar af hindrun á taugaboðum í gegnum taugar 

sem liggja nálægt mænunni. Inngripið þarfnast mikillar sérhæfingar og er leggurinn alltaf lagður af 

svæfingalækni. Kostir deyfingarinnar eru þeir að hún veldur kröftugri verkjastillingu, sem getur 

minnkað streitu konunnar og valdið því að minna seyti verður á streituhormónum í fæðingunni. Það 

getur verið hjálplegt þeim konum sem upplifa mikla streitu eða verki í fæðingunni sem getur eitt og sér 

hægt á fæðingarferlinu (Akbas og Akcan, 2011).  

Margar aukaverkanir deyfingarinnar eru vegna áhrifa sem deyfingin hefur á fæðingarhormón 

konunnar, t.d. hæging á fæðingarferlinu. Rannsóknir hafa fundið út að röskun verður á losun oxytosins 

hjá þeim konum sem notast við utanbastdeyfingu í fæðingu ásamt tilbúnu oxytosin dreypi. Þessi 

röskun hefur áhrif á losun prólaktins og getur þannig haft neikvæð áhrif á brjóstagjöf til lengri tíma litið 

(Buckley, 2015). Alvarlegar aukaverkanir deyfingarinnar eru m.a. blóðþrýstingsfall, öndunarslæving og 

í undantekningartilvikum getur kona fengið krampa eða jafnvel hjartastopp (Akbas og Akcan, 2011). 

Áður en deyfing er lögð er konum iðulega gefin saltlausn í æð með það í huga að fylla á æðakerfið og 

sporna þannig við blóðþrýstingsfalli eftir að deyfing hefur verið lögð (Bartholomew og Yerpy, 2012). 

Þrátt fyrir að deyfingin geti haft alvarlegar aukaverkanir í för með sér er í ákveðnum tilvikum 

ábending fyrir notkun hennar, aðrar en að upplifa verkjalausa fæðingu, en þær eru m.a. ýmiskonar 

vandamál eða sjúkdómar hjá móður, háþrýstingur og fjölburafæðing. Ábendingar fyrir deyfingu hvað 

fóstrið snertir eru eins og áður kom fram fjölburafæðing auk vaxtarskerðingar í móðurkviði, fósturlát 

eða einhvers konar frábrigði hjá fóstri, lélegrar fylgjustarfsemi og óreglulegra samdrátta hjá móður 

(Akbas og Akcan, 2011). Frábendingar fyrir deyfingu eru hinsvegar ef búist er við eða ef móðir er með 

sögu um alvarlega blæðingu eftir fæðingu, lágþrýstingur móður sem erfitt er að eiga við, 
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blóðstorkutruflanir móður eða ef móðir er á blóðþynningu (t.d. warfarin), ómeðhöndluð blóðsýking, 

hækkaður innankúpuþrýstingur, húðsýking á stungustað, ef móðir er á segavarnarmeðferð eða ef 

móðir neitar deyfingunni (Akbas og Akcan, 2011). 

Þau verkjalyf sem oftast eru gefin í utanbast mænunnar eru fentanyl eða sufentanil og eru bæði 

ópíóðar. Þessi lyf geta valdið aukaverkunum hjá móður á borð við ógleði og uppköstum, sljóvgun og 

öndunarslævingu. Fentanyl er tilbúinn ópíóði sem er vatnsleysanlegur og binst próteinum auðveldlega. 

fentanyl binst svokölluðum MOR opíóð viðtökum og er um 100 sinnum sterkara en morfín. Fentanyl er 

hraðvirkt lyf sem byrjar að verka 2 mínútum eftir að skammtur er gefinn og stendur virkni lyfsins yfir í 

um 30 mínútur. Lyfið er síðan brotið niður í lifrinni og breytt í óvirka efnablöndu, sem er ástæða þess 

að lyfið varð fyrir valinu í fæðingum (Phillips o.fl., 2017). Sufentanil er fituleysanlegur ópíóði og virkar 

sem gerandefni (e. agonist) MOR viðtaka og er 1.000 sinnum sterkara en morfín. Talið er að 10 mcg 

af sufentanil veiti verkjastillingu í allt að 2 klukkustundir sé það gefið í mænugöng en ekki eins lengi 

þegar það er gefið í æð eða í utanbast mænunnar (Phillips o.fl., 2017).  

Lyfin fara yfir fylgju og þaðan til fóstursins og geta þar með haft öndunarslævandi áhrif á barnið eftir 

fæðingu (Phillips o.fl., 2017), ásamt því að hafa neikvæð áhrif á taugafræðilega hegðun nýburans eftir 

fæðinguna sem getur haft áhrif á brjóstagjöfina (Akbas og Akcan, 2011). 

1.5 Tilgangur, markmið og rannsóknarspurning 
Tilgangur þessa verkefnis er að kanna tengsl brjóstagjafar og eins algengasta inngrips í fæðingum 

sem gripið er til á Íslandi, utanbastdeyfingu. Mikilvægt er að ljósmæður geri sér grein fyrir og viti hvaða 

áhrif inngrip í fæðingu geta haft á brjóstagjöfina, sem er langtímaverkefni og einn helsti forvarnarþáttur 

mannkynsins fyrir sjúkdómum og öðrum heilsufarskvillum. Markmið þessarar fræðilegu samantektar er 

því að leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hefur notkun utanbastdeyfingar í fæðingu áhrif á 

brjóstagjöf?  
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2 Aðferðir 
Leitað var í rafrænum gagnagrunnum á internetinu. Leit stóð yfir frá janúar til mars 2018. Leitarsíður 

sem leitað var í voru Pubmed og Chinal ásamt því að fengnar voru hugmyndir frá leiðbeinanda. 

Niðurstöður byggja á 11 lykilheimildum. Elsta greinin er frá 2005, að öðru leyti var reynt að takmarka 

leitina við 10 ára gamlar heimildir. Allar rannsóknirnar byggjast á megindlegum aðferðum og fjalla þær 

um áhrif utanbastdeyfingar á brjóstagjöf. Við úrvinnslu heimilda var notast við matrix til að vinna efni úr 

heimildum. Þau atriði sem leitast var við að safna voru tilgangur, rannsóknarsnið, aðferðir og úrtak, 

gagnagreiningaraðferðir, niðurstöður, umræður og ályktanir. Greint verður frá heiti rannsóknar, 

höfundum,  ártali og landi þar sem rannsóknin var framkvæmd, tilgangi hennar, rannsóknarsniði ásamt 

aðferðum og úrtaki í töflu hér að neðan. Niðurstöður rannsókna hafa verið samþættar og verða 

kynntar í niðurstöðukafla. 

Þau leitarorð sem notuð voru við heimildaleit voru: Birthinterventions and breastfeeding, epidural 

effects on breastfeeding og epidural and breastfeeding. 

 

Tafla 1. Yfirlit yfir lykilheimildir 

Höfundar, ár, 
nafn, land 

Tilgangur Rannsóknarsnið Aðferðir og úrtak 

Beilin, Bodian, 
Weiser, Hossain, 
Arnold, Feirman, 
. . Holzman 
(2005) 
  
Effect of labor 
epidural 
analgesia with 
and without 
fentanyl on infant 
breast-feeding 
  
New York 

Kanna áhrif fentanyls 
sem gefið er í utanbast 
mænunnar á 
brjóstagjöf 

Framskyggn, 
slembiröðuð, tvíblind 
rannsókn 
  
Gögnum safnað á 4 
ára tímabili 

N:177 
fjölbyrjur  sem áttu 
barn sitt um 
fæðingarveg, áttu 
sögu um farsæla 
brjóstagjöf í a.m.k. 6 
vikur og ætluðu sér 
að næra barn sitt á 
brjósti. 
  
Konum var skipt í 
hópa eftir því hvaða 
lyf þær fengu í 
utanbast mænunnar 
60 konur: fengu 
ekkert fentanyl 
59 konur: fengu 
meðalskammt af 
fentanyl. 
58 konur: fengu 
háan skammt af 
fentanyl í utanbast 
mænuna  
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Brimdyr, Cadwell, 
Wiström, 
Svensson, 
Neumann, Hart . 
. . Philips 
(2015) 
  
The association 
between 
common labor 
drugs and 
suckling when 
skin-to-skin 
during the first 
hour after birth 
 
USA 

Kanna hvernig eðlileg 
hegðun nýburans er 
fyrstu klukkustundir 
lífsins eftir fæðingu um 
fæðingarveg meðan 
börn voru húð við húð 
við móður í tengslum 
við þau lyf sem oftast 
eru gefin í fæðingu 

Framskyggn 
samanburðarrannsókn 
 
  
Gögnum safnað með 
myndbandsupptökum 
af börnum húð við húð 
við móður fyrstu 
klukkustundir lífsins 

Þýði: 63 konur í 
eðlilegri meðgöngu 
og fæðingu sem 
buðu sig fram sem 
þátttakendur í 
rannsókninni og 
fengu ýmist verkjalyf 
í fæðingunni eða 
ekki 

Dozier, Howard, 
Brownell,Wissler, 
Glantz, Ternullo. 
. .  og Lawrence 
(2013) 
  
Labor epidural 
anasthesia, 
obstetric factors 
and 
breastfeeding 
cessation 
 
New York, USA 

Greina hugsanleg 
tengsl á milli 
utanbastdeyfingar i 
fæðingu og stöðvun á 
brjóstagjöf 30 dögum 
eftir fæðingu 

Langtímarannsókn 
  
Gögnum safnað frá 
2005-2008 
  
frá mæðrum og úr 
sjúkraskrá móður og 
barns 

N:727 konur sem 
eru með barn sitt á 
brjósti og eignuðust 
heilbrigðan einbura 
um fæðingarveg 

Herrera-Gomez, 
Garcia-Martinez, 
Ramos-
Torrecillas, De 
Luna-Bertos, 
Ruiz og Ocana-
Peinado 
(2015) 
  
Retrospective 
study of the 
association 
between epidural 
analgesia during 
labour and 
complications for 
the newborn 
  
Spánn 

Meta tengsl milli 
utanbastdeyfingar og 
ýmissa breyta. ss. 
apgar stigun eftir 1 og 
5 mín., þörf f. innlögn á 
vökudeild, endurlífganir 
nýbura og tíma sem 
líður frá því barn fæðist 
þar til það fer á brjóst í 
fyrsta sinn 

Afturskyggn  
hóprannsókn 
 
 
Gögnum safnað frá 
mars 2010 - mars 
2013 

Þýði: 2399 fullburða 
börn 
  
1848 konur fengu 
utanbastdeyfingu 
  
551 kona fékk ekki 
utanbastdeyfingu 
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Lee, McCarthy, 
Toledo, Jones, 
White og Wong 
(2017) 
  
Epidural Labor 
Analgesia-
Fentanyl Dose 
and 
Breastfeeding 
Success: A 
Randomized 
Clinical Trial 
  
Chicago USA 
  

Verið var að sannreyna 
þá kenningu  að 
árangursrík brjóstagjöf 
verði fyrir neikvæðum 
áhrifum af 
heildarskammti 
fentanyls sem gefið er 
til verkjastillingar í 
fæðingu 

Slembiröðuð, tvíblind 
samaburðar- 
rannsókn 
  
Gögnum var safnað 
frá feb. 2010 til jan. 
2015 
uppl. safnað á 1. degi 
eftir fæðingu af 
brjóstagjafaráðgj., og 
6 vikum og 3 mán. eftir 
fæðingu með stuttum 
símtölum af 
rannsakendum 

Þýði: 305 konur sem 
gengnar voru a.m.k. 
38 vikur og ætluðu 
sér að hafa börn sín 
á brjósti í a.m.k. 3 
mán. höfðu verið 
með fyrra barn á 
brjósti og þáðu 
utanbastdeyfingu í 
fæðingu 
  
Konum var skipt í 3 
hópa eftir því hvaða 
lyf þær fengu í 
utanbastlegginn 
A: Bubivacain 1 
mg/ml 
B:Fentanyl 1µg/ml 
og Bubivacain  0.8 
mg/ml 
C: Fentanyl 2µg/ml 
og Bubivacain 0.625 
mg/ml  

Lind, Perrine, og 
Li   
(2014) 
  
Relationship 
between use of 
labor pain 
medication and 
delayed onset of 
lactation 
  
USA 

Kanna hvort notkun 
verkjalyfja í fæðingu 
tengist seinkaðri 
mjólkurmyndun eftir 
fæðingu 

Langtíma rannsókn 
 
  
Gögnum safnað frá 
maí 2005 til júní 2007 

N: 2.366 konur 18 
ára og eldri sem 
fæddu heilbrigða 
einbura, eftir 35 
vikna meðgöngu 
eða meira og vógu 
2.260 grömm eða 
meira ( ≥ 5 pund) og 
ætluðu sér að hafa 
barn sitt á brjósti í 5 
mán. eða meira. 
Fylgt eftir frá lok 
meðgöngunnar og á 
mánaðarfresti í eitt 
ár eftir fæðingu. 

Mauri, Contini, 
Giliberti, Barretta, 
Consonni, Negri, 
og Di Benedetto 
(2015) 
  
Intrapartum 
epidural 
analgesia and 
onset of lactation: 
a prospective 
study in an Italian 
birth centre 
  
Ítalía 

Kanna tengsl á milli 
utanbastdeyfingar í 
fæðingu og upphaf 
brjóstagjafar hjá 
heilbrigðum konum eftir 
fæðingu 

Framskyggn rannsókn 
  
  
Gögnum safnað frá 
maí - júlí 2011 

N: 366 konur 
  
209 konur fengu 
utanbastdeyfingu 
157 konur fengu 
ekki 
utanbastdeyfingu né 
önnur verkjalyf í 
fæðingu 
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Shrestha, 
Devgan,  & 
Sharma 
(2014) 
  
Effects of 
maternal epidural 
analgesia on the 
neonate--a 
prospective 
cohort study 
  
Ítalía 

Að kanna áhrif 
utanbastdeyfingar á 
nýbura þeirra mæðra 
sem fá utanbast-
deyfingu í fæðingu 
stuttu eftir fæðinguna 
og bera saman við 
nýbura þeirra mæðra 
sem ekki fá 
utanbastdeyfingu í 
fæðingu 
  
  

Framskyggn 
hóprannsókn 
 
Gögnum safnað frá 
jan 2012 - jan 2013 

Þýði: 100 konur sem 
fengu 
utanbastdeyfingu 
  
Samanburðarhópur: 
100 konur sem 
fengu ekki 
utanbastdeyfingu 

Wieczorek, 
Guest, Balki, 
Shah og 
Carvalho 
(2010) 
  
Breastfeeding 
success rate 
after vaginal 
delivery can be 
high despite the 
use of epidural 
fentanyl: an 
observational 
cohort study 
 
Kanada 

Meta árangur 
brjóstagjafar hjá konum 
sem fengið höfðu 
utanbastdeyfingu í 
fæðingu með Fentanyl 

Áhorfs hóprannsókn  

Gögnum safnar frá 1. 
maí - 31. des 2008 
  
Uppl. var aflað með 
símtölum 1 og 6 vikum 
e. fæðingu og voru 
þær spurðar út í 
brjóstagjöfina 

Þýði: 87 (105) 
fullmeðgengnar 
fjölbyrjur sem áttu 
sögu um 
árangursríka 
brjóstagjöf og 
ætluðu sér að hafa 
næsta barn á brjósti 
  
  

Wilson, 
MacArthur, 
Cooper, Bick, 
Moore og 
Shennan 
(2010) 
  
Epidural 
analgesia and 
breastfeeding: a 
randomised 
controlled trial of 
epidural 
techniques with 
and without 
fentanyl and a 
non-epidural 
comparison 
group 
  
Bretland 

Kanna áhrif 
utanbastdeyfingarinnar 
sjálfrar og notkun 
deyfingarinnar ásamt 
notkun fentanyls í 
fæðingu á upphaf 
brjóstagjafar og lengd 
brjóstagjafar 
  
  
  
  
  
  
  

Slembiröðuð 
samanburðarrannsókn 
 
Gögnum um upphaf 
brjóstagjafar og lengd 
brjóstagjafar upp í 12 
mánuði var safnað. 

Þýði: 1054 
frumbyrjur sem 
fengu 
utanbastdeyfingu. 
  
Konum skipt upp í 3 
hópa.  Hóparnir 
fengu Buvivacain 
utanbastdeyfingu, 
blandaða deyfingu 
af mænu og 
utanbastdeyfingu 
eða 
utanbastdeyfingu 
með lágum 
skömmtum af 
Fentanyl 
  
Samanburðarhópur: 
351 kona sem fékk 
ekki 
utanbastdeyfingu 
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Zuppa, A. 
Alighieri, 
Riccardi, Cavani, 
Iafisco, Cota og 
Romagnoli. 
(2014) 
  
Epidural 
analgesia, 
neonatal care 
and 
breastfeeding 
  
  
Róm á Ítalíu 
 
 

Meta fylgni á milli 
utanbastdeyfingar í 
fæðingu, upphaf 
brjóstagjafar ásamt 
umönnun móður og 
barns eftir fæðingu. 
  
  

Afturskyggn langtíma 
rannsókn 
  
Gögnum var safnað 
yfir 2 ára tímabil 

N: 2480 heilbrigðir 
nýburar, gengnir 37 
vikur eða meira, 
sem fæddust um 
fæðingarveg eftir 
eðlilega meðgöngu.  
 1519 dvöldu hjá 
móður að hluta til, 
frá 10 á morgnanna 
til 8 á kvöldin. 
 1321 dvöldu hjá 
móður allan 
sólahringinn. 
 1223 mæður fengu 
utanbastdeyfingu í 
fæðingu 
 1617 fengu ekki 
deyfingu. 
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3 Niðurstöður 
Rannsóknum ber ekki alltaf saman um niðurstöðu þess hvort utanbastdeyfing hafi áhrif á brjóstagjöf. 

Hér verður greint frá nokkrum rannsóknum þar sem leitast er við að svara þeirri spurningu hvort 

utanbastdeyfing hafi áhrif á brjóstagjöf. Rannsóknirnar eru frá Ítalíu, Spáni, Kanada, Bretlandi og 

Bandaríkjunum. 

3.1 Almenn áhrif utanbastdeyfingar á brjóstagjöf 
Tvær rannsóknir sem framkvæmdar voru í Bandaríkjunum könnuðu annars vegar áhrif 

utanbastdeyfingar á upphaf brjóstagjafar (Lind, Perrine og Li, 2014) og hinsvegar viðhald brjóstagjafar 

(Dozier o.fl., 2013) og komu þær báðar inn á áhrif baby friendly hospital verklagsins á brjóstagjöfina. Í 

rannsókn Lind og félaga (2014) kom í ljós að óháð fæðingarmáta eru mæður sem fá verkjalyf í 

fæðingu 2-3 sinnum líklegri til þess að upplifa seinkun á mjólkurmyndun samanborið við þær konur 

sem ekki fá verkjalyf í fæðingu og var munurinn marktækur. Þær konur sem fengu engin verkjalyf í 

fæðingu voru minnst líklegar til þess að upplifa seinkun á mjólkurmyndun. Rúmlega 88% kvenna sem 

fæddu börn sín um fæðingarveg og fengu engin verkjalyf í fæðingunni, sögðu að mjólkurmyndun hefði 

hafist á innan við 3 dögum eftir fæðinguna, en 53% þessara kvenna sögðu að mjólkurmyndun hefði 

hafist á öðrum degi. Hinsvegar tjáðu rúmlega 70% kvenna sem fengu mænu/utanbastdeyfingu í 

fæðingu upphaf mjólkurmyndunar á 3ja degi eftir fæðingu en tæplega 40% af þeim konum sögðu 

mjólkurmyndun hafa hafist á 2. degi eftir fæðingu og voru niðurstöður marktækar.  

Rannsókn Dozier og félaga (2013) greinir frá því að konur sem fengu utanbastdeyfingu í fæðingu 

voru marktækt líklegri til þess að hætta brjóstagjöf 30 dögum eftir fæðingu samanborið við þær konur 

sem ekki fengu utanbastdeyfingu í fæðingu. Hlutfall kvenna sem ekki fékk utanbastdeyfingu í fæðingu 

og voru enn að gefa brjóst 30 dögum eftir fæðinguna var 79%, samanborið við 70% kvenna sem fengu 

utanbastdeyfingu í fæðingu og voru niðurstöður marktækar. Jákvæð tengsl voru á milli þess ef konur 

fengu bæði utanbastdeyfingu og oxytosin sem gefið er í æð í fæðingu og þess að konur hættu með 

börn sín á brjósti 30 dögum eftir fæðingu, þó voru niðurstöðurnar ekki marktækar. Minni líkur voru á 

því að brjóstagjöf væri hætt 30 dögum eftir fæðingu ef konur fengu hvorugt í fæðingunni en aftur voru 

niðurstöður ekki marktækar (Dozier o.fl., 2013). 

Rannsóknir leiddu einnig í ljós að á þeim stofnunum þar sem baby friendly hospital verklag var við 

lýði voru þær konur, sem tjáðu að 6 þáttum úr verklaginu hafi verið fylgt eftir, ólíklegri til þess að 

upplifa seinkun á mjólkurmyndun samanborið við þær konur þar sem einungis var notast við 0-2 þætti 

úr verklaginu (Lind o.fl., 2014). Í rannsókn Dozier og félaga (2013) voru bornar saman stofnanir sem 

annarsvegar studdust við baby friendly hospital og hinsvegar þær sem gerðu það ekki. Í ljós kom að á 

öllum þremur stöðunum tengdist utanbastdeyfing því að mæður hættu með börn sín á brjósti innan við 

30 dögum eftir fæðingu. Á þeim stofnunum þar sem baby friendly hospital var við lýði fengu 

hlutfallslega færri konur utanbastdeyfingu samanborið við aðrar stofnanir sem konur fæddu á og voru 

niðurstöður marktækar. 

Í tveimur ítölskum rannsóknum kemur fram að utanbastdeyfing hafi áhirf á á hvaða hátt nýburinn er 

nærður, ýmist 2-3 dögum eftir fæðingu eða 20 dögum eftir fæðingu. Í rannsókn Mauri og félaga 
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(2015), kom í ljós að næringarmáti nýbura var mismunandi á milli hópa 20 dögum eftir fæðingu. Í þeim 

hópi þar sem konur fengu ekki utanbastdeyfingu í fæðingu nærðu 81,5% kvenna börn sín eingöngu á 

brjósti samanborið við 69% kvenna sem fengu utanbastdeyfingu í fæðingu. Fjórtán prósent kvenna 

sem fengu ekki deyfingu í fæðingu gáfu börnum sínum þurrmjólkurábót samhliða brjóstagjöf, 

samanborið við 26% kvenna sem fengu utanbastdeyfingu í fæðingu. Fimm prósent kvenna sem fengu 

utanbastdeyfingu í fæðingu nærðu börn sín eingöngu á þurrmjólk samanborið við 3,8% kvenna sem 

fengu ekki deyfingu í fæðingunni.  

Zuppa o.fl. (2014) könnuðu hinsvegar form fæðugjafar 2 til 3 sólarhringum eftir fæðingu og báru 

niðurstöður saman á milli hópa, þar sem mæður fengu ýmist utanbastdeyfingu í fæðingu eða ekki. 

Þegar bornar voru saman niðurstöður á milli hópa, kom í ljós að marktækt hærra hlutfall barna mæðra 

sem ekki fengu utanbastdeyfingu voru eingöngu nærð á brjósti samanborið við börn mæðra sem 

fengu deyfingu í fæðingu, eða 73,5% samanborið við 68,3%. Marktækt færri börn mæðra sem fengu 

ekki utanbastdeyfingu voru nærð af blandaðri fæðugjöf (brjóstamjólk/þurrmjólk) en þeirra mæðra sem 

fengu deyfingu, eða 25% samanborið við 31,2%. 

3.2 Fentanyl og brjóstagjöf 
Margar rannsóknir hafa verið gerðar á notkun fentanyls í utanbast mænunnar í fæðingu og áhrif þess 

á brjóstagjöf. Rannsókn sem framkvæmd var í Bretlandi (Wilson o.fl., 2010) leiddi í ljós að ekki var 

munur á milli hópa hvað varðar tímalengd frá fæðingu þar til brjóstagjöf hófst. Niðurstöður rannsóknar 

Mauri o.fl. (2015) voru með svipuðum hætti en þar kom í ljós að tíminn sem leið frá því barn fæddist 

og þar til það tók fyrst brjóst var sambærilegur milli hópa, þar sem sem konur fengu annars vegar 

utanbastdeyfingu í fæðingu og hinsvegar konur sem ekki fengu utanbastdeyfingu í fæðingu. Einnig er 

að finna sambærilegar niðurstöður í rannsókn Shrestha, Dvegan og Sharma (2014) en þar höfðu 96% 

og 98% nýbura úr báðum hópum, þ.e. börn mæðra sem fengu utanbastdeyfingu og þær sem ekki 

fengu deyfingu, tekið brjóst á árangursríkan hátt fyrstu 6 tímana eftir fæðingu og var munurinn ekki 

marktækur. Í bandarískri rannsókn Lee og félaga (2017) kom í ljós að 81% kvennanna, sem fengu 

ekkert fentanyl í utanbast mænunnar höfðu hafið brjóstagjöf innan við 1 klst. eftir fæðinguna 

samanborið við 70% kvenna sem fengu háskammta fentanylgjöf (2 µg/ml) en niðurstöður voru ekki 

marktækar. Konur sem fengu ekkert fentanyl í utanbast mænunnar tjáðu í mestum mæli að þær hefðu 

fengið mikinn stuðning við brjóstagjöfina (92%), samanborið við þær konur sem fengu háskammta 

fentanylgjöf í utanbast mænunnar en 83% þeirra sögðust hafa fengið mikinn stuðning við brjóstagjöf, 

niðurstöður voru þó ekki marktækar.   

Í rannsókn Herrera-Gomez og félaga (2015) kom hinsvegar í ljós að brjóstagjöf hófst innan tveggja 

tíma í 82,4% tilfella hjá þeim börnum þar sem móðir hafði fengið utanbastdeyfingu í fæðingu 

samanborið við 91,1% barna þar sem móðir hafði ekki fengið utanbastdeyfingu í fæðingu og var 

munurinn marktækur. Þegar niðurstöður voru teknar saman kom í ljós að líkurnar á því að móðir hefji 

ekki brjóstagjöf innan 2 tíma frá fæðingu er 1,3 sinnum meiri meðal þeirra kvenna sem fá 

utanbastdeyfingu í fæðingu samanborið við þær sem ekki fá utanbastdeyfingu í fæðingu. Niðurstöður 

rannsóknar Brimdyr og félaga (2015) styðja þessa niðurstöðu en þar kom í ljós að því meira magn 

Fentanyls sem mæður fengu samanlagt í fæðingunni því ólíklegra var að börn næðu tökum á að sjúga 
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brjóst móður fyrstu klukkustundir lífsins og voru niðurstöðurnar marktækar. Rannsókn Beilin o.fl. 

(2005) greinir einnig frá sambærilegri niðurstöðu en mæður sem fengu samanlagt 150 µg af fentanyl  í 

fæðingunni tjáðu sig í meiri mæli um erfiðleika við brjóstagjöf eða um 20%, samanborið við þær 

mæður sem fengu minni skammt af fentanyl (14%) eða ekkert fentanyl (7%). Algengasta vandamálið 

sem mæður tjáðu sig um var að barnið var syfjað (55%). 

Meðaltímalengd brjóstagjafar var hvað lengst meðal þeirra kvenna sem fengu ekki 

utanbastdeyfingu og ekki Petidine í fæðingu, samanborið við þá hópa þar sem konur fengu 

utanbastdeyfingu með eða án annarra lyfja en munurinn var þó ekki tölfræðilega marktækur. 

Meðaltímalengd brjóstagjafar var sambærileg meðal kvenna sem fengu utanbastdeyfingu og þeirra 

kvenna sem fengu ekki utanbastdeyfingu en fengu Petidine í fæðingunni. Konur í þeim hópum sem 

gefin var lágskammta fentanyldeyfing reyndust vera með lítilega lengri brjóstagjafa tíma en þær konur 

sem fengu háskammta fentanyldeyfingu, þó var þessi munur ekki tölfræðilega marktækur. 

Meðaltímalengd brjóstagjafar var 15,05 vikur (Wilson o.fl., 2010).  

Í bandarískri rannsókn þeirra Lee og félaga (2017) komust rannsakendur að því að tíðni 

brjóstagjafar 6 vikum eftir fæðinguna var sambærileg milli hópa A, B og C (sjá lýsingu hópa í töflu 1), 

lægst var tíðnin þó meðal þeirra kvenna sem fengu hæstan styrk fentanyls í fæðingu, en munurinn var 

ekki marktækur. Í rannsókn Beilin o.fl. (2005) höfðu 9% kvenna hætt brjóstagjöf 6 vikum eftir fæðingu 

og af þeim höfðu 64% kvennanna fengið háan skammt af fentanyl í fæðingunni en aðeins 1 kona úr 

þeim hópi sem hafði ekki fengið neitt fentanyl í fæðingunni hafði hætt brjóstagjöf á þessum tíma og 

voru niðurstöður marktækar. Mæðurnar sögðu í öllum tilvikum ástæðuna fyrir því að þær hafi hætt 

brjóstagjöf vera að barn átti í erfiðleikum með að nærast af brjósti. Megin niðurstaða rannsóknarinnar 

er því sú, að þær konur sem höfðu sögu um árangursríka brjóstagjöf með fyrra barn, fæddu börn sín 

um fæðingarveg, fengu utanbastdeyfingu í fæðingu og fengu meira en 150 µg af Fentanyl í utanbast 

mænunnar meðan á fæðingu stóð, voru líklegri til þess að vera hættar með barn sitt á brjósti 6 vikum 

eftir fæðingu, samanborið við þær konur sem fengu minni skammta af fentanyl eða ekkert fentanyl 

(Beilin o.fl., 2005).  

Þremur mánuðum eftir fæðingu var tíðni brjóstagjafar hjá konum í rannsókn Lee og félaga (2017) 

áfram lægst meðal þeirra kvenna sem fengu hæstan styrk fentanyls í fæðingu, eða 88% hjá hópi C 

samanborið við 94% og 96% í hópum A og B og voru niðurstöður áfram ómarktækar. Flestar 

mæðurnar voru hættar með börn sín á brjósti við þriggja mánaða aldur og var helsta ástæðan 

afturhvarf móður til vinnu. Niðurstöður rannsóknarinnar benda því ekki til þess að fentanyl hafi bein 

áhrif á stöðvun á brjóstagjöf hjá þeim konum sem eiga sögu um farsæla brjóstagjöf með fyrra barn 

(Lee o.fl., 2017). 

Í Kanadískri rannsókn þeirra Wieczorek, Guest, Balki, Shah og Carvalho (2010) kom einnig í ljós 

að ekki voru neikvæð áhrif fentanyls sem gefið er í fæðingu á nýburann. Einni viku eftir fæðinguna 

kom í ljós að allar konurnar voru enn að gefa brjóst á árangursríkan hátt. Hinsvegar höfðu 4,6% 

kvennanna hætt brjóstagjöf 6 vikum eftir fæðingu vegna vandamála tengd nýburunum. Helstu ástæður 

þess voru erfiðleikar við að leggja barn á brjóst, barn var óvært við brjóstið og minnkuð 

mjólkurframleiðsla hjá móður. Þrátt fyrir að 47 konur af 87 (54%) hafi fengið >150 µg samanlagt af 

fentanyl í fæðingunni, hafði aðeins ein þeirra hætt brjóstagjöf 6 vikum eftir fæðingu samanborið við 
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hópinn þar sem konur fengu <150 µg samanlagt af fentanyl, en þar höfðu þrjár konur af 40 hætt 

brjóstagjöf 6 vikum eftir fæðingu. Niðurstöðurnar benda því til þess að fentanyl hafi ekki neikvæð áhrif 

á brjóstagjöf þar sem rúmlega 95% kvenna voru enn með barn sitt á brjósti 6 vikum eftir fæðingu. 

3.3 Utanbastdeyfing og hegðun nýburans 
Margar rannsóknir sem kanna áhrif utanbastdeyfingar á brjóstagjöf koma einnig inn á áhrif 

deyfingarinnar á hegðun nýburans eftir fæðingu. Niðurstöður rannsóknar Shrestha, Dvegan og 

Sharma (2014) kannaði meðal annars áhrif fentanyls á þvagútskilnað nýbura eftir fæðingu. Í ljós kom 

að börn mæðra sem fá utanbastdeyfingu í fæðingu skila seinna þvagi samanborið við börn mæðra 

sem ekki fá deyfingu í fæðingu. Fjörutíu og tvö prósent nýbura í hópi mæðra sem fengu 

utanbastdeyfingu í fæðingu höfðu skilað þvagi fyrstu 6 klst. eftir fæðingu og 58% nýbura í hópi mæðra 

sem ekki fengu utanbastdeyfingu í fæðingunni. Alls voru 9 nýburar sem skiluðu þvagi eftir 24 klst. e. 

fæðingu og tilheyrðu þau öll hópi mæðra sem fengu utanbastdeyfingu í fæðingunni.  

Í rannsókn Beilin o.fl. (2005) voru nýburar metnir á svokölluðum NACS skala, sem metur 

taugafræðilega hegðun nýbura eftir fæðingu þar sem notast var við utanbastdeyfingu til 

verkjastillingar. Börn þeirra mæðra sem fengu mestan skammt af fentanyl í fæðingunni skoruðu lægst 

á þessum skala, eða 32 stig og börn þeirra mæðra sem ekki fengu fentanyl í fæðingu skoruðu hæst, 

eða 35 stig. Spænsk rannsókn þeirra Herrera-Gomez o.fl. (2015) sýndi að marktækt fleiri börn í þeim 

hópi mæðra sem fengu utanbastdeyfingu í fæðingu fengu lægri apgarstigun eftir 1 og 5 mín. 

samanborið við börn mæðra sem ekki fengu utanbastdeyfingu í fæðingu. Niðurstöður rannsóknar 

Zuppa og félaga (2014) sýndu hinsvegar engan mun á apgarstigun nýbura á milli hópa, hvorki eftir 1 

né 5 mínútur. Innlagnir á vökudeild meðal barna þar sem móðir fékk utanbastdeyfingu í fæðingu voru 

einnig fleiri en hjá börnum mæðra sem ekki fengu utanbastdeyfingu í fæðingu, 8,2% samanborið við 

4,2%. Einnig voru fleiri endurlífganir meðal þeirra barna þar sem móðir fékk utanbastdeyfingu í 

fæðingu (28,7%) samanborið við börn mæðra sem ekki fengu utanbastdeyfingu í fæðingu (17,6%) og 

var munurinn marktækur (Herrera-Gomez o.fl., 2015). 

3.4 Samvera móður og barns 
Samvera móður og barns hefur löngum verið talin farsæl fyrir gott upphaf brjóstagjafar sem og 

tengslamyndun móður og barns en með sólarhrings samveru eiga mæður auðveldara með að svara 

eftirspurn barnsins um næringu. Samvera móður og barns var marktækt meiri á meðal þeirra kvenna 

sem fengu ekki utanbastdeyfingu í fæðingu eða 89.9%, samanborið við þær konur sem fengu 

utanbastdeyfingu í fæðingu eða 79,9% (Mauri o.fl., 2015). Zuppa o.fl. (2014) framkvæmdu svipaða 

rannsókn. Þar kom í ljós að þar sem samvera móður og barns var hluta úr degi, frá 10 á morgnana til 

8 á kvöldin, var tíðni brjóstagjafar lægri (53,1%) samanborið við mæður sem nutu sólarhringssamveru 

með börnum sínum (92,9%). Einnig var tíðni blandaðrar fæðugjafar (brjóstamjólk/þurrmjólk) hærri 

meðal mæðra þar sem samvera móður og barns var hluta úr degi samanborið við mæður sem nutu 

sólarhringssamveru við börn sín, á öðrum og þriðja sólarhring eftir fæðingu. Hjá þeim nýburum þar 

sem samvera móður og barns var hluta úr degi kom í ljós að tíðni brjóstagjafar hjá nýburum mæðra 

sem fengu ekki utanbastdeyfingu í fæðingu var hærri samanborið við nýbura mæðra sem fengu 
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deyfingu. Hinsvegar kom í ljós hjá þeim mæðrum sem voru með barn sitt hjá sér allan sólarhringinn að 

lítill munur var á tíðni brjóstagjafar á milli hópa. Ef tekinn er fyrir hópur mæðra sem fékk 

utanbastdeyfingu kemur í ljós að þar sem samvera móður og barns var hluta úr degi var tíðni 

brjóstagjafar 44% saman borið við 92,8% hjá þeim hópi kvenna þar sem samvera móður og barns var 

allan sólarhringinn. (Zuppa o.fl., 2014).  
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4 Umræður 

4.1 Hefur notkun utanbastdeyfingar í fæðingu áhrif á brjóstagjöf? 
Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að draga saman þá þekkingu sem til er um áhrif 

utanbastdeyfingar á brjóstagjöf og varpa ljósi á hvaða áhrif hún getur haft á það langtímaverkefni sem 

brjóstagjöfin er. Rannsóknirnar sem notast var við voru allar megindlegar sem rannsökuðu á 

mismunandi hátt áhrif utanbastdeyfingar á brjóstagjöf. 

Í ljósi niðurstaðna sem greint er frá hér að framan er mismunandi á milli rannsókna hvort 

utanbastdeyfing hafi áhrif á brjóstagjöfina. Einhverjar rannsóknir gefa til kynna að hún hafi neikvæð 

áhrif (Lind o.fl., 2014; Dozier o.fl., 2013; Beilin o.fl., 2005; Herrera o.fl., 2015; Brimdyr o.fl., 2015) á 

meðan aðrar gera það hinsvegar ekki (Mauri o.fl., 2015; Zuppa o.fl., 2014, Wilson o.fl., 2010; Lee o.fl., 

2017; Shrestha o.fl., 2014; Wieczorek o.fl., 2010; ). Ein rannsókn úr hópi þeirra rannsókna sem fundu 

neikvæð áhrif utanbastdeyfingar á brjóstagjöf hafði þýði sem var minna en 100 konur (Brymdyr o.fl., 

2015) en tvær rannsóknir úr hópi þeirra sem ekki fundu neikvæð áhrif utanbastdeyfingar á brjóstagjöf 

höfðu þýði sem var minna en 100 konur (Shrestha o.fl., 2014; Wieczorek o.fl., 2010). Velta má því fyrir 

sér hvort stærð þýðis geti útskýrt þennan mun? Í rannsókn Lee o.fl. (2017) kom í ljós að munur var á 

milli hópa sem fengu utanbastdeyfingu í fæðingu og þeirra sem ekki fengu utanbastdeyfingu í fæðingu 

en munurinn var ekki marktækur en þýði rannsóknarinnar var 305 konur. Því geta rannsakendur ekki 

sagt að utanbastdeyfing hafi neikvæð áhrif á brjóstagjöfina. Hinsvegar greina Herrera-Gomez o.fl 

(2015) frá marktækt neikvæðum áhrifum utanbastdeyfingar á brjóstagjöf en þáttakendur þeirrar 

rannsóknar voru 2.399 konur, svo rannsakendur geta dregið ályktanir af þeirri niðurstöðu. 

Þrjár rannsóknir höfðu það sem skilyrði fyrir þátttöku í rannsókn að konur hefðu sögu um 

árangursríka brjóstagjöf með fyrra barn ásamt því að þær voru búnar að ákveða tímann sem þær 

ætluðu að vera með barn sitt á brjósti (Lee o.fl., 2017; Wieczorek o.fl., 2010; Beilin o.fl., 2005). Því má 

leiða líkur að því að þær konur sem ætla sér að hafa börn sín á brjósti láti þau áhrif sem deyfingin 

kann að hafa í för með sér ekki trufla brjóstagjöfina og finni leiðir til að láta hana ganga, sem kann að 

skekkja niðurstöður rannsóknanna að einhverju leyti. Rannsakendur hafa gert sér í hugarlund að 

konur sem velja að fæða án notkunar utanbastdeyfingar eða annarra opíóðverkjalyfja geti verið 

ákveðinn hópur kvenna  sem eru líklegri til þess að næra börn sín á brjósti í lengri tíma eftir fæðingu 

(Wilson o.fl., 2010), sem einnig kann að skekkja niðurstöður. 

Tvær rannsóknir hafa fundið út að því meira magn sem kona fær samanlagt af fentanyl í fæðingu 

því meiri líkur eru á að barn nái ekki tökum á brjóstagjöf fyrstu klukkustundirnar eftir fæðingu (Brimdyr 

o.fl., 2015, Beilin o.fl., 2005;). Landspítalinn hefur nýlega tekið í notkun verklag um utanbastdeyfingu í 

fæðingu. Þar kemur fram að fari magn fentanyls sem gefið er í fæðingunni yfir 150 µg skuli veita 

sérstakan stuðning við upphaf brjóstagjafar á fæðingarvakt, ásamt því að tryggja að umönnunaraðilar í 

sængurlegu séu upplýstir um lyfjagjöfina (Aðalbjörn Þorsteinsson o.fl., 2018). 

Margar breytur geta haft jákvæð áhrif á brjóstagjöf og gætu verið mótvægi við þau neikvæðu áhrif 

deyfingar sem sumar rannsóknir leiða í ljós, jafnvel í þeim mæli að neikvæðu áhrifin koma ekki fram 

eða eru ekki marktæk ef þessir jákvæðu áhrifaþættir eru til staðar. Ein þessara breyta er samvera 

móður og barns en hún er gríðarlega mikilvæg ef marka má niðurstöður rannsóknar Mauri o.fl. (2015) 
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og Zuppa o.fl. (2014) en þar kom glögglega í ljós hversu góð áhrif hún getur haft á brjóstagjöfina. Með 

sólarhringssamveru móður og barns virtist vera hægt að vega upp á móti þeim neikvæðu áhrifum sem 

utanbastdeyfing kann að hafa, sem er afar þýðingarmikil niðurstaða fyrir heilbrigðisstarfsfólk sem 

sinnir konum í fæðingu og sængurlegu. Jafnframt kom það í ljós meðal þeirra kvenna sem ekki fengu 

utanbastdeyfingu að líklegra var að brjóstagjöfin gengi brösuglega ef samvera móður og barns var 

ekki allan sólarhringinn, sem styður ennfremur mikilvægi samverunnar (Zuppa o.fl., 2014).  

Stuðningur heilbrigðiskerfisins við brjóstagjöf er einnig afar mikilvæg breyta en í kanadískri 

rannsókn þeirra Wieczorek og félaga (2010) má leiða líkur að því að algengi árangursríkrar 

brjóstagjafar meðal kanadískra kvenna geti að einhverju leyti stafað af löngu fæðingarorlofi og miklum 

stuðningi heilbrigðiskerfisins við brjóstagjöfina en þar virtist utanbastdeyfing ekki hafa nein áhrif á 

brjóstagjöfina. Þar í landi er fæðingarorlof 12 mánuðir sem gerir langtímabrjóstagjöf mögulega, ásamt 

því að á spítalanum þar sem rannsóknin var framkvæmd, Mount Sinai Hospital, er mikill stuðningur við 

brjóstagjöf og hafa konur aðgang að brjóstagjafaráðgjafa eftir fæðinguna.  Allar konur hafa þar að auki 

aðgang að brjóstagjafanámskeiðum sér að kostnaðarlausu. Þannig er stuðningur við brjóstagjöf á færi 

allra að nýta, burtséð frá efnahagi einstaklinga. Síðast en ekki síst höfðu konur í þessari rannsókn að 

baki sér árangursríka brjóstagjafasögu (miðgildi >10 mán.) með fyrra barn, höfðu góðan stuðning 

heima við frá fjölskyldu og maka ásamt því að þýði var lítið (N:87), sem getur hafa haft áhrif á 

niðurstöður rannsóknarinnar (Wieczorek o.fl., 2010).  

Rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar á stofnunum þar sem stuðst er við baby friendly hospital 

verklag hafa sýnt fram á gagnsemi verklagsins. Á þessum stofnunum er almennt betri árangur af 

brjóstagjöf þegar niðurstöður er bornar saman við stofnanir þar sem ekki er stuðst við þetta verklag 

(Lind o.fl., 2014; Dozier o.fl., 2013). Niðurstöður rannsóknar Dozier og félaga (2013) greindu frá því að 

oxytosingjöf í æð í fæðingu væri verndandi þáttur fyrir brjóstagjöf ef konan lá inn á spítala þar sem 

baby friendly hospital var við lýði. Niðurstaðan var hinsvegar þveröfug á þeim spítölum þar sem baby 

friendly hospital var ekki við lýði, en þá var oxytosingjöf í æð í fæðingu talin hafa neikvæð áhrif á 

brjóstagjöfina. Eru þetta afar áhugaverðar niðurstöður og gæti skýringin á þessu verið sú að notast er 

við mismunandi verklag  á milli stofnana. Stofnun sem ekki styðst við baby friendly hospital verklag 

gæti borið hag stofnunarinnar í brjósti í stað móður og barns en stofnanir sem styðja við baby friendly 

hospital verklag bera hinsvegar hag móður og barns fyrir brjósti. Aftur kemur því í ljós hvað stuðningur 

heilbrigðiskerfisins skiptir miklu máli. 

Önnur áhrif, sem ekki var beint verið að rannsaka en komu í ljós, sem utanbastdeyfingin getur haft í 

för með sér, voru meðal annars að apgar stigun nýbura þar sem notast var við utanbastdeyfingu var 

lægri  eftir 1 og 5 mín. samanborið við nýbura þar sem ekki var notast við utanbastdeyfingu, innlagnir 

á nýburagjörgæslu voru algengari (Herrera-Gomez o.fl., 2015) ásamt því að áhaldafæðingar voru 

algengari (Shrestha o.fl., 2014; Wilson o.fl., 2010). Allir þessir þættir geta haft óbein áhrif á 

brjóstagjöfina þar sem barnið á í erfiðleikum með að aðlagast lífi utan móðurkviðar og því ekki tilbúið 

að fara á brjóst stuttu eftir fæðinguna, aðskilnaður móður og barns hefur einnig áhrif ásamt því að barn 

getur verið með verki eftir áhaldafæðingu. 

Engin rannsókn kom inn á áhrif vökvagjafar móður í æð í fæðingu á brjóstagjöfina.  Má þó velta því 

fyrir sér að barn verði með aukinn bjúg, sem veldur því að barnið er þyngra við  fæðingu og léttist því 
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hlutfallslega meira en það hefði gert fyrsta sólarhringinn. Það gæti leitt til ábótagjafar sem mögulega 

hefði verið hægt að koma í veg fyrir ef móðir hefði ekki fengið vökva í fæðingunni. 

Mikilvægt er að ljósmæður séu upplýstar um þau áhrif sem utanbastdeyfing kann að hafa svo hægt 

sé að miðla þeim upplýsingum til kvenna og konur geti í kjölfarið tekið upplýsta ákvörðun varðandi 

utanbastdeyfingu. Einnig er mikilvægt að taka fram að stuðningu við konur í fæðingu skiptir gríðarlega 

miklu máli, ekki sýst við þær konur sem eru með utanbastdeyfingu. Þannig er hægt í einhverjum 

tilvikum að takmarka sem mest lyfjaábót svo samanlagt magn lyfja verði sem minnst og valdi því sem 

minnstum áhrifum á brjóstagjöfina. Í ljósi niðurstaðna hér að framan er einnig mikilvægt að ljósmæður 

stuðli að samveru móður og barns eftir fæðingu ásamt því að aðgangur að stuðningi, fræðslu og 

brjóstagjafaráðgjöf sé greiður. Gott er að ljósmæður viti við hverju megi búast hafi konur fengið 

utanbastdeyfingu í fæðingu og kunni að bregðast við þeim vandamálum sem upp geta komið. 

4.2 Takmarkanir, kostir og gallar 
Við leit rannsóknargreina fyrir verkefnið voru takmarkanir settar við 10 ára gamlar rannsóknir, með 

einni undantekningu en ein rannsóknin er frá árinu 2005. Kostir rannsóknanna sem notaðar voru í 

þessu verkefni eru þeir að allar rannsóknirnar eru megindlegar sem gerði samanburð auðveldan, 

ásamt því að auðvelt var að átta sig á niðurstöðum rannsókna, hvort utanbastdeyfing hefði áhrif á 

brjóstagjöf eða ekki. Rannsóknirnar voru flestar greinargóðar með góðum aðferðafræðiköflum svo 

auðvelt var að skilja framkvæmd rannsóknanna. Ókostir sumra rannsóknanna voru hinsvegar þeir að 

þýði var lítið sem getur gefið skakka mynd af niðurstöðum rannsóknarefnis og minni líkur eru á því að 

greina marktækan mun á hópum. 

4.3 Framtíðarsýn 
Mikilvægt er að miðla þeirri þekkingu sem til er um inngripið til fæðandi kvenna, þar með talið 

aukaverkanir sem geta haft áhrif á brjóstagjöfina, svo konur geti tekið upplýsta ákvörðun um 

utanbastdeyfinguna. Lítið hefur borið á umfjöllun eða fræðslu um áhrif sem deyfingin getur haft á 

brjóstagjöfina og mætti hugsa sér að gott væri að koma þeim upplýsingum á framfæri á 

fæðingarfræðslunámskeiðum ásamt því að ljósmæður gætu frætt konur í mæðravernd. Einnig væri 

áhugavert að taka saman hvaða áhrif utanbastdeyfing hefur á brjóstagjöf hjá konum sem fæða á 

Íslandi, þar sem almennt er mikill stuðningur við brjóstagjöf hérlendis ásamt því að samvera móður og 

barns er ávallt höfð að leiðarljósi, nema læknisfræðilegar ástæður liggi að baki.  
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Ályktanir 

 

Niðurstöðum rannsókna ber ekki saman um áhrif utanbastdeyfingar á brjóstagjöf og ljóst er að frekari 

rannsókna er þörf á þessu viðfangsefni. Þó greina um það bil helmingur rannsókna frá því að deyfingin 

hafi neikvæð áhrif, sem er umhugsunarvert. Engin rannsókn talar um jákvæð áhrif deyfingarinnar, 

aðeins greina rannsóknir frá því að deyfing hafi ekki neikvæð áhrif. Mikilvægt er að ljósmæður og 

fæðingalæknar umgangist þetta inngrip af virðingu, þar sem það getur haft neikvæð langtímaáhrif á 

brjóstagjöfina. Draga má þær ályktanir af umfjölluninni hér að framan að með góðum stuðningi 

ljósmæðra við brjóstagjöfina ásamt því að virða mikilvægi samveru móður og barns er hægt að sporna 

við þessum neikvæðu áhrifum sem deyfingin kann að hafa. Þannig má stuðla að farsælli brjóstagjöf 

sem er móður, barni og samfélaginu öllu til góða. 

Áhugavert væri að skoða tíðni utanbastdeyfinga hjá konum í samfelldri ljósmæðraþjónustu þar sem 

ljósmæður hafa tækifæri til að undirbúa konur vel fyrir fæðinguna með fræðslu og umræðum, meðal 

annars um fæðingarhormón og inngrip í fæðingu og sjá raunverulegan hag í því að leggja vinnu í slíka 

fræðslu. Höfundur áætlar að með þeirri þjónustu megi gera sér í hugarlund að konur þekki og treysti 

ljósmóðurinni sem er með henni í fæðingunni betur, sem gæti skilað sér í betri starfsemi 

fæðingarhormóna þar sem konan upplifi traust. Minni líkur eru því á að streituhormónin nái að flæða 

um líkama konunnar sem minnkar líkur á verkjum sem kalla á utanbastdeyfingu. Þannig væri 

hugsanlega hægt að draga úr tíðni á notkun deyfingarinnar og í kjölfarið takmarka áhrif deyfingarinnar 

á brjóstagjöfina. 

Vert er þó að taka fram að þjónusta við fæðandi konur á Íslandi er á heimsmælikvarða afar góð og 

er stuðningur við brjóstagjöf mikill og góður og öllum konum aðgengilegur óháð efnahagi fjölskyldna. 

Því væri áhugavert að kanna áhrif utanbastdeyfingar á Íslandi. 
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