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Ágrip 

Í kjölfar fæðingar barns tekur við krefjandi tímabil í lífi foreldra sem getur valdið miklu álagi. Ef svefn 

ungbarnsins fyrstu mánuðina eftir fæðingu er af skornum skammti getur svefnleysi haft afdrifarík áhrif 

á líðan foreldra. Tilgangur verkefnisins er í fyrsta lagi að skoða hvaða afleiðingar svefnvandi ungbarna 

getur haft á líðan foreldra. Í öðru lagi að skoða hverjir ráðlagðir svefnstaðir ungbarna eru með tilliti til 

öryggis og líðan barns og hvar foreldrar leggja ungbörn sín til svefns yfir nóttina. Því var gerð fræðileg 

samantekt þar sem heimilda var aflað með fræðibókum og í gegnum gagnasöfnin PubMed, Ovid, 

Cinahl, Psycinfo(Ovid) og Google Scholar. Viðfangsefni verkefnisins var fjölþætt og fannst fjöldi 

rannsókna í samræmi við það sem notaðar voru í samantektina. 

Niðurstöður gáfu til kynna að svefnvandi getur stuðlað að og viðhaldið vanlíðan foreldra. Svefn er 

lífsnauðsynlegur og hefur svefn barna sterkt forspárgildi fyrir einkennum vanlíðunar meðal foreldra. 

Hegðun foreldra hefur ekki einungis áhrif á svefn ungbarna heldur einnig einkenni ungbarnsins sjálfs, 

en færri inngrip foreldra bæta nætursvefn ungbarnsins. Þar með draga aðferðir sem breyta hegðun 

foreldra úr svefnvanda ungbarna og bæta líðan þeirra. Skilningur foreldra á svefnvanda er af ólíkum 

toga og hafa menning, umhverfisþættir og persónueinkenni foreldra áhrif á það.   

Þekking hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra um viðhorf og skilning foreldra til svefnstaða er mikilvæg 

til þess að koma í veg fyrir að þeir leggi ungbörn sín á svefnstaði þar sem þau eru óvarin fyrir hættum í 

umhverfinu. Auka þarf þjónustu fyrir foreldra ungbarna með svefnvanda og veita viðeigandi 

ráðleggingar um örugga svefnstaði ungbarna. Bæta þyrfti fræðslu út í samfélagið um örugga 

svefnstaði ungbarna og hvaða úrræði standa foreldrum til boða tengd svefnvanda ungbarna og 

vanlíðan foreldra.  

 

Lykilorð: Svefnvandi, líðan foreldra, ungbarn, svefnstaðir, samsvefn, öryggi, hlutverk 

hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra. 
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Abstract 

Following childbirth parents usually cope with a very challenging period of transition wich can involve a 

lot of stress. If the infant's sleep during the first few months after birth is scarce, insomnia may have a 

depressing effect on the well-being of the parents. The purpose of the thesis is, firstly, to look at the 

consequences of the infant´s sleep problems on the well-being of the parents. Second, to look at the 

recommended infant sleeping places,with it´s sleep safety and well-being in mind and where the 

parents put their newborns to sleep for the night. Therefore, a theoretical summary was made in which 

sources were obtained through academic books and through the databases PubMed, Ovid, Cinahl, 

Psycinfo (Ovid) and Google Scholar. The subject of the project was multifaceted and a number of 

studies were found in line with what was used in the summary.  

The results indicated that sleep disorders can contribute to and maintain parents' distress. Sleep is 

vital, and the infant´s sleep has a strong predictive value for parental distress symptoms. Parental 

influence affects not only the sleep of the infant but also the characteristics of the infant itself, but 

fewer parental interventions improve the infant's night sleep. Thus, behavioral interventions from the 

sleep problems of infants improve the well-being of parents. Parents' understanding of sleep problems 

is of a different nature and is influenced by cultural, external and personal factors of parents.  

Nurses and midwives knowledge of parents understanding and attitudes of the infants sleeping 

places is important in preventing them in putting their infants to sleep in places where they are 

exposed to environmental hazards. Parental care services need to be increased with sleep problems 

and provide appropriate advice on safe sleeping conditions for infants. The need for education in the 

community for the safe sleep of infants and the resources available to parents for the sleeping 

problems of infants and the parents need to be improved.   

 

Keywords: Sleeping problems, well-being of parents, infant, sleep location, co-sleeping, safety, role of 

nurses and midwives. 
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1 Inngangur  

Svefn er ein af grunnstoðum lífsins og ver manneskjan um helmingi æskunnar og þriðjungi 

fullorðinsáranna sofandi (Erla Björnsdóttir, 2017). Á fyrstu árum í lífi manneskjunnar er svefninn í 

stöðugri framþróun (Tham, Schneider og Broekman, 2017). Foreldrar þurfa að gera töluverðar 

breytingar á svefnmynstri sínu fyrstu mánuðina til þess að aðlaga sig að svefnvenjum ungbarns eftir 

fæðingu. Þrátt fyrir að eðlilegt teljist að ungbörn vakni oft á næturnar fyrst um sinn, þá getur þetta 

tímabil oft reynst krefjandi fyrir foreldra (Erla Björnsdóttir, 2017; Goldberg o.fl., 2013). Stór hluti foreldra 

upplifir svefnvanda fyrsta árið eftir barnsburð. Ef svefnleysið verður langvarandi getur daglegt líf og 

heilsa orðið fyrir alvarlegum afleiðingum, sem sagt minni afköst í vinnu, aukin streita, skerðing á orku, 

truflanir á minni og höfuðverkur (Erla Björnsdóttir, 2017).   

Eðlilegt er að börn vakni oft á nóttu og telst slíkt ekki til svefnvanda, en þegar börn eru lengi að 

festa svefn, sofa lítið og vakna ört yfir nóttina getur verið um svefnvanda að ræða (Field, 2017). Um 15 

til 25% ungbarna eiga við svefnvanda að stríða og er eitt af því helsta sem foreldrar tjá 

heilbrigðisstarfsfólki (Bryars, Yolton, Rausch, Lamphear og Beebe, 2012). Algengt er að svefnvandi og 

grátur sé til staðar samtímis hjá ungbörnum. Það getur tengst aukinni tíðni fæðingarþunglyndis hjá 

foreldrum, erfiðleikum með brjóstagjöf og getur það jafnvel leitt til hegðunarvandamála síðar í æsku 

(Cook o.fl., 2012). Svefnvandi ungbarna getur að auki verið mikið áhyggjuefni fyrir þroska þeirra og 

valdið aukinni streitu innan fjölskyldna, sem getur haft alvarlegar afleiðingar á vellíðan foreldra (Sadeh, 

Tikotzky og Scher, 2010). Almennt fylgir þróun á svefni ungbarna ákveðnu þroskaferli og verður 

stigvaxandi stöðugleiki á honum með tímanum. Þó er alltaf töluverður munur á milli einstaklinga (Jian 

og Teti, 2016). Neikvæðar afleiðingar svefnvanda geta leitt til neikvæðra áhrifa á almennan þroska 

barna (Field, 2017). Með því að fyrirbyggja og grípa snemma inn í svefnvanda ungbarna, væri hægt 

að draga úr neikvæðum áhrifum á líðan og kostnað foreldra, auk þess að minnka útgjöld 

heilbrigðiskerfisins (Cook o.fl., 2012).  

Samband milli foreldra og svefns ungbarna er flókið og margvíslegt og gegna foreldrar lykilhlutverki 

í að móta svefnmynstur ungbarna (Sadeh o.fl., 2010). Einn stærsti ágreiningur varðandi svefn 

ungbarna tengist ákvörðun foreldra um það hvar ungbarn þeirra eigi að sofa (Teti, Crosby, McDaniel, 

Shimizu og Whitesell, 2015). Í flestum menningarheimum er samsvefn algengasta svefnfyrirkomulag 

foreldra og ungbarna (Sadeh o.fl., 2010). Skiptar skoðanir eru á milli heilbrigðisstarfsfólks, foreldra og 

fagfólks um hverjir öruggustu svefnstaðir ungbarna eru. Þessi umræða hefur að hluta til orðið vegna 

framfara í vísindum sem snúa að dánarorsök ungbarna sem hægt er að rekja til svefns. Í gegnum 

tíðina hafa rannsóknir um allan heim sýnt fram á að hlutfallslega margir foreldrar leggja ungbörn sín á 

svefnstaði sem gera þau berskjölduð fyrir hættum í umhverfinu (Doering, Marvin og Strook, 2017).  

Til að aðstoða foreldra við að skilja svefnhegðun ungbarns, ættu hjúkrunarfræðingar og ljósmæður 

að taka virkan þátt í að miðla þekkingu sinni til þeirra og sjá til þess að foreldrar taki framförum í 

kunnáttu sinni á svefni ungbarna (Tsai, Lee, Chen og Tung, 2018). Til þess að leysa úr svefnvanda 

ungbarna er mikilvægt að skapa raunhæfar væntingar og kenna foreldrum aðferðir sem leiða til betri 

svefns (Sadeh o.fl., 2010).   
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Í þessari fræðilegu samantekt verður fjallað nánar um ungbörn, en þá er átt við börn frá 0 til 12 

mánaða aldurs, lögð verður sérstök áhersla á fyrstu sex mánuði í lífi barns, þar sem svefninn er að 

mótast hratt á því tímabili. Í einstaka tilfellum er vísað til barna eldri en eins árs en þá er það 

sérstaklega tekið fram. Hópur sem einnig verður tekinn fyrir eru foreldrar sem eru nýbúnir að eignast 

barn, óháð því hvort um fyrsta barn sé að ræða eða ekki. Tilgangur fræðilegu samantektarinnar var að 

skoða niðurstöður fyrri rannsókna sem tengjast svefnvanda ungbarna og kanna hvaða áhrif hann 

getur haft á líðan foreldra. Að auki leituðust höfundar við að kanna hvaða upplýsingar og úrræði væru í 

boði tengd ráðlögðum svefnstöðum fyrir ungbörn með tilliti til öryggis og líðan þeirra. Markmiðið var að 

kanna algengi, áhættuþætti og úrlausnir viðfangsefnanna og samþætta þau í þessari fræðilegu 

samantekt, auk þess að skýra hvernig þau hafa áhrif á hvort annað. Einnig var lögð áhersla á að 

skoða hvernig hægt væri að efla hlutverk ljósmæðra og hjúkrunarfræðinga þar sem þau gegna 

mikilvægu hlutverki í ung- og smábarnavernd og er það von höfunda að þessi samantekt geti gagnast 

þeim í framtíðinni. 
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2 Aðferðir 

Eftirfarandi ritgerð er fræðileg samantekt um svefn ungbarna og áhrif á líðan foreldra. Notast var við 

PICOT til að þróa þrjár rannsóknarspurningar og með heimildaleit leituðust höfundar við að svara 

þeim: 

1. Hvaða áhrif getur svefnvandi ungbarns haft á líðan foreldra?  

2. Hvaða svefnstaðir eru æskilegir og hvaða áhrif geta ólíkir svefnstaðir haft á öryggi ungbarna?  

3. Hvaða úrræði standa foreldrum til boða, til að bæta eigin líðan og svefn ungbarna? 

Gagnagrunnar sem stuðst var við um öflun heimilda voru PubMed, Ovid, Cinahl, PsycInfo(OVID), 

Google Scholar. Að auki var notast við heimasíðu Embættis Landlæknis, leiðbeiningar um ung- og 

smábarnavernd og fræðilegar bækur. Öryggi heimilda var tryggt með því að kanna námsferil höfunda 

og hvort rannsóknir væri að finna í gagnreyndum tímaritum. Eftirfarandi leitarorð voru notuð við 

heimildaleitina: Ungbarn (e. infant), nýburi (e. newborn), svefn (e. sleep), foreldrar (e. parents), 

svefnstaðir (e. sleep location), fæðingarþunglyndi (e. postpartum depression), tilfinningar (e. 

emotions), samsvefn (e. co-sleep), tilfinningar foreldra (e. parental emotions), hjúkrun (e. nursing), 

ljósmæður (e. midwives), foreldrahlutverk (e. parenthood).   

Undirbúningur og heimildaleit stóð yfir frá janúar til apríl 2019. Markmið heimildaleitar var að notast 

eingöngu við gagnreyndar frumheimildir, yngri en tíu ára, eða frá árunum 2009 til 2019. Var það gert 

með því að nota að mestu ritrýndar fræðigreinar úr viðurkenndum tímaritum. Í einstaka tilvikum var 

notast við eldri heimildir ef skortur var á nýrri heimildum eða þær töldust gagnlegar fyrir gerð 

verkefnisins.   
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3 Niðurstöður 

3.1 Svefn 

Svefnþörf fullorðinna er um sjö til níu klukkustundir og gefa rannsóknir til kynna að svefnþörf kvenna 

sé um 30 til 60 mínútum lengri en hjá körlum (Erla Björnsdóttir, 2017). Á meðgöngutíma kvenna eru 

svefntruflanir fremur algengar. Ein af ástæðum þess eru breytingar á hormónum sem meðal annars 

hafa áhrif á svefn. Að auki eru margir aðrir þættir sem geta valdið svefntruflunum á meðgöngu, eins og 

tíðar salernisferðir, fósturhreyfingar, samdrættir í legi, bakflæði og fótaóeirð (Pien og Schwab, 2004).  

Flest ungbörn þurfa að vakna nokkrum sinnum á nóttu til þess að nærast og þurfa því foreldrar að 

aðlaga sig að svefnmynstri nýburans, en það getur reynt mikið á foreldrana. Börnin eru að vakna um 

þrisvar til fjórum sinnum á nóttu og oft þegar foreldrar eru við það að komast í djúpsvefn. Þetta raskar 

svefnhringnum og foreldrar fá minni djúpsvefn, þar sem nýr svefnhringur hefst þegar sofnað er á ný.  

Djúpsvefn er það svefnstig sem veitir einstaklingum mikilvæga hvíld og endurnæringu (Erla 

Björnsdóttir, 2017). Á fyrsta ári í lífi barns missa foreldrar um 14 klukkustundir af svefni á viku að 

meðaltali og ef barnið er á brjósti eru það oftast mæðurnar sem verða fyrir svefnmissinum (Erla 

Björnsdóttir, 2017; Gay, Lee og Lee, 2004). Með aldrinum minnkar aðlögunarhæfni einstaklinga og 

þeir verða viðkvæmari fyrir svefntruflunum. Því eiga eldri mæður oft í meiri erfiðleikum með skertan 

svefn eftir fæðingu en þær sem yngri eru (Erla Björnsdóttir, 2017).  

Svefnleysi mæðra með ungbörn getur valdið því að þær eiga í auknum erfiðleikum með 

ákvarðanatöku og mæður sem upplifa mikið svefnleysi eru líklegri en aðrar til að þróa með sér 

fæðingarþunglyndi. Svefnskortur sem varir í langan tíma getur valdið tilfinningalegu ójafnvægi, skorti á 

einbeitingu, depurð og geðvonsku. Þar sem svefnvandi getur valdið spennu á milli foreldra og inn á 

heimilinu, er mikilvægt að þeir skipti milli sín verkum og passi upp á að báðir aðilar nái lágmarkshvíld. 

Að auki getur móðirin upplifað reiði í garð maka síns, sérstaklega ef hún er með barn á brjósti, þar 

sem makinn hefur meira tækifæri til þess að fá ótruflaðan svefn yfir nóttina (Erla Björnsdóttir, 2017). 

3.1.1 Svefnstig 

Svefn skiptist í tvennt, hefðbundinn svefn (e. NREM, non-rapid eye movement sleep) og draumsvefn 

(e. REM, rapid eye movement sleep). Allir fara í gegnum ferli sem kallast svefnhringur og einkennist 

hann af þremur stigum sem síðan lýkur með draumsvefni. Stig eitt og tvö kallast léttur svefn og stig 

þrjú djúpsvefn. Á stigi eitt er svefninn léttastur en dýpkar fljótlega og fer yfir á annað stig. Á öðru stigi  

eru heilabylgjur sem nefnast þetabylgjur ríkjandi. Að lokum fer svefninn yfir á þriðja stig og er svefninn 

þá dýpstur en þá eru hægar heilabylgjur sem nefnast deltabylgur ríkjandi. Eftir ákveðinn tíma í 

djúpsvefni fer svefninn að grynnast á ný og fer frá þriðja stigi yfir á annað stig og loks upp á fyrsta stig. 

Hverjum svefnhring lýkur með draumsvefni en þá koma fram draumar og martraðir. Farið er í gegnum 

nokkra svefnhringi yfir nóttina og tekur hver hringur um 90 til 120 mínútur hjá fullorðnum (Erla 

Björnsdóttir, 2017; Bathory og Tomopoulos, 2017). Á mynd eitt má sjá uppbyggingu svefns yfir nóttina 

hjá ungu fólki.   
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Mynd 1. Uppbygging svefns yfir nóttina. (Erla Björnsdóttir, 2017, bls 18).  

Ungbörn fara í gegnum sömu svefnstig og fullorðnir en verja þó mun lengri tíma í léttum svefni og 

draumsvefni en styttri tíma í djúpsvefni samanborið við fullorðna (Erla Björnsdóttir, 2017). Á fyrstu sex 

vikum ungbarns minnkar hlutfall draumsvefns og hlutfall djúpsvefns af heildarsvefni eykst. Barnið fer 

að vaka meira og á fyrstu vikunum virðist vökutímabilum eingöngu vera stjórnað af hungri en fljótt 

kemur fram félagsþörf að auki (Alden, 2012, bls. 549). Svefnhringur ungbarna er um 45-60 mínútur. 

Draumsvefn er um 50% af svefni hjá nýburum en um 40% hjá börnum, þriggja til fimm mánaða. Þegar 

börn ná eins árs aldri er hlutfall draumsvefns orðið svipað og hjá fullorðnum eða um 25 til 30% 

(Bathory og Tomopoulos, 2017).  

Í léttum svefni og draumsvefni er öndun óregluleg, líkami og andlit kippast til og augnhreyfingar eru 

miklar. Að auki geta ungbörnin gefið frá sér hljóð sem stundum líkist gráti en mikilvægt er að gera sér 

grein fyrir því að börnin eru sofandi meðan á þessu stendur. Í djúpsvefni sofa ungbörnin mun dýpra og 

erfitt getur verið að vekja þau á þessu stigi. Öndunin er reglulegri, augn- og andlitshreyfingar eru 

takmarkaðar og reglulegar soghreyfingar sjást (Erla Björnsdóttir, 2017). Draumsvefn er talinn mjög 

mikilvægur hjá nýfæddum börnum sérstaklega fyrir heilaþroska, vöxt og þroska nýrra taugabrauta, þar 

sem utanaðkomandi áreiti er takmarkað hjá nýfæddum börnum (Bathory og Tomopoulos, 2017). 

3.2 Líðan foreldra 

Svefn ungbarna og líðan foreldra felur í sér flókið samband. Til eru margvíslegar sannanir fyrir því að 

foreldrar gegni mikilvægu hlutverki í að móta svefn ungbarna og að svefnvandi þeirra geti haft áhrif á 

skapferli og líðan foreldra. Einnig getur svefnvandi barna haft áhrif á og breytt hegðun og svörun 

foreldra. Foreldrar sem gefa aukið færi á sér til að mæta þörfum barns, og eiga ánægjulega reynslu af 

umönnun, eru líklegri til að mynda þol fyrir því að vakna oft á næturnar (Sadeh o.fl., 2010).  

Andleg líðan foreldra og skert tengslamyndun foreldra og barna hefur áhrif á svefn ungbarna. 

Þunglyndi hefur eitt og sér verið tengt við lélegri svefn móður og ungbarns (Bathory og Tomopoulos, 

2017). Í Englandi var framkvæmd langtímarannsókn sem sýndi að mæður með þunglyndi fyrir fæðingu 

voru líklegri til að eignast ungbörn með svefnvandamál um 18 mánaða aldur. Einnig var framkvæmd 

rannsókn í suðurhluta Kaliforníu sem sýndi tengsl á milli fæðingarþunglyndis og kvíða, við svefnvanda 

sex og tólf mánaða ungbarna (O‘Connor o.fl., 2007). Fæðingarþunglyndi getur leitt til langvarandi 
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skaðlegra áhrifa á vellíðan og stöðugleika fjölskyldu, samband móður og barns og á vitrænan og 

tilfinningalegan þroska barnsins (Symon og Crichton, 2017).  

Rannsókn sem framkvæmd var á 72 mæðrum sem áttu börn yngri en sex mánaða, kannaði 

samband mæðra í tilfinningalegu jafnvægi, þegar barn var lagt til nætursvefns, við geðslag ungbarna. 

Ásamt því var skoðað hvaða áhrif þetta hafði á þróun svefns ungbarna frá eins til sex mánaða. 

Tilfinningalegt jafnvægi móður var metið með spurningalista og myndbandsupptöku frá því að barn var 

lagt til svefns þar til barnið vaknaði. Rannsóknin sýndi marktæk jákvæð áhrif á þróun svefnlengdar 

ungbarna í mínútum hjá þeim börnum sem áttu mæður í tilfinningalegu jafnvægi við háttatíma. Að auki 

sýndu ungbörn með mikla virkni sem áttu mæður í tilfinningalegu jafnvægi við háttatíma, aukin 

nætursvefn í mínútum en önnur ungbörn (Jian og Teti, 2016).  

Möguleiki er að mæður sem verða fyrir auknu ónæði vegna svefnvanda ungbarna sinna, séu 

líklegri til að fara í uppnám og hafi lægri þröskuld fyrir hegðun barna sinna á næturnar en aðrar 

mæður. Ef mæður eru sjálfar svefnvana, getur það leitt til þess að þær sýni of ýkt viðbrögð við 

neikvæðu áreiti, vegna svefnleysis og tengist það bæði upplifun þeirra á ónæði vegna svefnvanda 

ungbarna og vaxandi einkenna þunglyndis og kvíða (Goldberg o.fl., 2013). 

3.2.1 Fæðingarþunglyndi foreldra 

Viðvarandi skortur á svefni á sér stað snemma í foreldrahlutverkinu og þá eykst hættan á þunglyndi. 

Léleg svefngæði hafa bæði verið greind sem forspárgildi og afleiðing þunglyndiseinkenna eftir 

fæðingu. Víðsvegar um heiminn eykst hætta á þunglyndi í kjölfar fæðingar og geta orsakir þess verið 

víðtækar. Tíðni fæðingarþunglyndis á fyrsta ári eftir fæðingu hjá mæðrum nær frá 13 til 19%. 

Fæðingarþunglyndi hefur ekki einungis áhrif á vellíðan foreldra heldur líka á heilsu og þroska barna. 

Mæður með einkenni fæðingarþunglyndis eru til að mynda ólíklegri til að leggja ungbörn sín á örugga 

svefnstaði, fara með ungbarnið í venjubundnar heilsufarsskoðanir og bólusetja börnin sín. Væg 

þunglyndiseinkenni mæðra virðast hafa áhrif á samband og tengsl milli móður og barns, þrátt fyrir að 

einkennin séu undir klínískum mörkum (Saxbe, o.fl., 2016).   

Það að mæður og feður séu í aukinni hættu á að þróa með sér þunglyndi eftir að barnið kemur í 

heiminn gæti stafað af skertum svefni og svefntruflunum. Svefntruflanir eftir fæðingu gætu þannig 

stuðlað að þunglyndi sem gæti þróast og orðið varanlegt ári frá fæðingu. Svefnvandi barna getur 

einnig stuðlað að áframhaldandi þunglyndi meðal foreldra. Svefnleysi mæðra sex mánuðum frá 

fæðingu var tengt við þunglyndi feðra bæði 6 og 12 mánuðum frá fæðingu barns. Svefnleysi gegnir 

ekki einungis hlutverki í að viðhalda þunglyndi mæðra fyrst eftir fæðingu því langvarandi 

fæðingarþunglyndi mæðra er talið geta ýtt undir líkur á fæðingarþunglyndi feðra (Saxbe o.fl., 2016).  

Gerð var langtímarannsókn í Bandaríkjunum þar sem könnuð voru tengsl milli svefns og einkenna 

þunglyndis eftir fæðingu hjá 711 pörum. Metin voru einkenni þunglyndis 1, 6 og 12 mánuðum eftir 

fæðingu og svefninn metinn eftir sex mánuði. Notast var við ýmsar breytur í rannsókninni en svefn var 

sú breyta sem hafði sterkustu forspárgildin fyrir einkennum þunglyndis bæði eftir 6 og 12 mánuði. 

Einkenni þunglyndis mánuði eftir fæðingu, bæði hjá foreldrum í sambandi og einstæðum mæðrum, 

spáði fyrir um svefngæði hjá ungbörnum við eins mánaða aldur, sem einnig spáði fyrir um einkenni 

þunglyndis hjá foreldrum barna við 6 og 12 mánaða gömul. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að þau pör 
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sem voru fædd í Bandaríkjunum höfðu lakari svefn heldur en þau sem voru fædd utan landamæra 

Bandaríkjanna. Samkvæmt þessum niðurstöðum geta svefnvandamál hjá nýbökuðum foreldrum haft 

töluverð áhrif og ýtt undir auknar líkur á þunglyndi (Saxbe o.fl., 2016).   

Svefnerfiðleikar og grátur ungbarna eiga sér iðulega stað á sama tíma og hefur hvoru tveggja verið 

tengt við lélega geðheilsu foreldra. Það hefur bæði verið tengt við aukna tíðni kvíða og 

fæðingarþunglyndis mæðra en einnig við aukið álag innan hjónabanda, fjölskylduerfiðleika, 

hegðunarvandamál hjá börnum og í sjaldgæfari tilfellum illa meðferð á börnum. Samband milli 

fæðingarþunglyndis móður og barnsgráturs er vel þekkt (Smart og Hiscock, 2007).   

Í rannsókn sem framkvæmd var í Ástralíu á 71 móður og 60 feðrum sem áttu börn á aldrinum 

tveggja vikna til sjö mánaða, sýndi að 10 til 15% mæðra upplifðu fæðingarþunglyndi á fyrsta árinu eftir 

fæðingu barns, en 45% mæðra sem áttu ungbarn með svefnvanda. Þetta sýnir að þunglyndiseinkenni 

eru algengari hjá mæðrum sem eiga ungbörn með vandamál tengd gráti eða svefni samanborið við 

mæður með ungbörn sem ekki eru með slík vandamál. Fæðingarþunglyndi skerðir getu móður til þess 

að sjá um og mynda örugg tengsl við barnið sitt og er sjálfstæður áhættuþáttur fyrir tilfinningalegum, 

vitrænum og hegðunarlegum vanda barns seinna á ævinni (Smart og Hiscock, 2007).  

3.2.2 Líðan feðra 

Á tímabilinu eftir fæðingu eru feður einnig í aukinni hættu á að þróa með sér þunglyndi, en þeir 

karlmenn sem eru nýir í föðurhlutverkinu eru tvisvar sinnum líklegri en allir karlmenn til að tjá sig um 

einkenni þunglyndis (Saxbe o.fl., 2016). Geðræn vandamál foreldra eftir fæðingu eru þekkt í 

fjölmörgum menningarheimum og löndum, þó svo að öll samfélög viðurkenni þau ekki sem 

sjúkdómsástand. Algengasta form geðrænna vandamála eftir fæðingu er fæðingarþunglyndi sem 

þekkist hjá bæði konum og körlum (Sarkar, 2018). Breytingin sem fylgir því að verða faðir getur reynt á 

geðheilsu þeirra og aukið hættuna á kvíða og fæðingarþunglyndi. Fæðingarþunglyndi feðra hefur ekki 

einungis áhrif á þá sjálfa, heldur einnig á samband þeirra við maka og börn (Kumar, Oliffe og Kelly, 

2018).  

Samkvæmt samanburði fjölmargra rannsókna upplifa 10,4% nýbakaðra feðra þunglyndi, 

samanborið við 4,8% af öllum karlmönnum. Hins vegar gæti tíðnin verið mun hærri þar sem 

fæðingarþunglyndi feðra er ekki veitt mikil athygli og því gæti skráning ekki verið rétt (Kumar, 2018). 

Tíðni alvarlegs þunglyndis meðal nýbakaðra feðra er talið vera um 1,2 til 25,5% (Paulson og 

Bazemore, 2010). Fæðingarþunglyndi feðra hefur verið tengt við fæðingarþunglyndi mæðra, en á 

fyrstu 12 mánuðum eftir fæðingu barns er talið að tíðni þunglyndis feðra sé á bilinu 24 til 50% hjá þeim 

sem eiga maka með fæðingarþunglyndi. Samkvæmt kanadískri rannsókn þar sem fæðingarþunglyndi 

móður var til staðar upplifðu sumir feður einkenni þunglyndis, þar á meðal kvíða, svefntruflanir, þreytu, 

pirring, depurð, breytingar á matarlyst og hugsanir um að skaða sjálfan sig eða barnið (Kumar, 2018).  

Áhættuþættir fyrir fæðingarþunglyndi meðal karla eru fyrri saga um þunglyndi, erfitt, ástlaust 

samband við maka og þunglyndi maka. Áhættuþættir karla eru mjög svipaðir áhættuþáttum kvenna en 

skortur á félagslegum stuðningi og traustum tengslum er að auki talinn vera áhættuþáttur (Sarkar, 

2018). Að auki eru þættir sem hafa verið tengdir við auknar líkur á fæðingarþunglyndi feðra meðal 

annars neikvæðar tilfinningar, fjárhagsleg vandamál, hækkandi aldur, lágur menntunarstuðull og 
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sambandserfiðleikar. Auk þunglyndis geta komið fram önnur geðræn vandamál eins og kvíði og 

tilfinning um hjálparleysi. Að auki stuðlar þekkingarskortur og skortur á stuðningi eftir fæðingu að 

þessum neikvæðu tilfinningum. Þegar feður urðu öruggari í umönnum ungbarns virtist kvíðinn minnka 

(Kumar o.fl., 2018).  

Fæðingarþunglyndi karla getur þróast meðan á meðgöngu maka stendur og tengist breytingum í 

fjölskyldumynstri og minnkaðri kynferðislegri nánd. Áhrif fæðingarþunglyndis hjá feðrum geta verið 

skaðleg, bæði fyrir þá sjálfa, fjölskyldur þeirra og þróun geðheilbrigðis barna þeirra (Sarkar, 2018). 

Hlutverk feðra er mikilvægt í þroska barna og þeir gegna nú auknu hlutverki í umönnun barna en 

fæðingarþunglyndi þeirra getur haft neikvæð áhrif á þroska barna og hefur verið tengt við sál-félagsleg 

vandamál sem koma fram hjá börnum síðar á ævinni. Langtímarannsókn sem skoðaði þroska barna 

komst að því að hegðunarvandamál barna, sérstaklega mótþróaþrjóskuröskun hjá strákum virðist 

tengjast fæðingarþunglyndi feðra (Sarkar, 2018; Kumar o.fl., 2018; Smart og Hiscock, 2007). Ekki er 

vitað um algengi þunglyndis hjá feðrum sem eiga ungbörn með erfiðleika tengda gráti eða svefni en 

áströlsk rannsókn gefur til kynna að há tíðni feðra eru með einkenni fæðingarþunglyndis og mikilvægt 

er að huga að geðheilsu þeirra (Smart og Hiscock, 2007). 

3.3 Svefn ungbarna 

Að festa svefn getur verið áskorun fyrir ungbarn. Svefn ungbarna þróast hratt á fyrsta ári lífs þeirra. 

Ferli svefns hjá ungbörnum er í grunninn mótað af undirliggjandi líffræðilegum þáttum en er þó mjög 

háð umhverfisáhrifum, þar á meðal áhrifum foreldra (Sadeh o.fl., 2010). Svefn er virkt 

taugalífeðlisfræðilegt ferli og er grundvallarstarfsemi fyrir heilaþroska barna. Svefn er nauðsynlegur til 

þess að komast lífs af, mikið er vitað um verkun hans og tilgang þó enn sé einhverjum spurningum 

ósvarað. Uppbygging, gæði og lengd svefns breytast yfir ævina, sérstaklega á fyrstu fimm árunum. 

Nýburar verja um 80% af sólarhringnum sofandi og smábörn og leikskólabörn verja meira en helmingi 

sólahringsins sofandi (Bathory og Tomopoulos, 2017).   

Svefn ungbarna þróast hratt á fyrstu sex mánuðum lífsins. Nætursvefn ungbarnsins lengist og 

þörfin til að vakna oft og í lengri tíma á nóttunni minnkar og svefninn verður samfelldari (Jian og Teti, 

2016). Rannsóknir á svefni ungbarna sýna að 20-30% allra ungbarna vakna oft á næturnar fyrstu tvö 

árin en svefninn er öflugt þroskaferli og er hann breytilegur á milli einstaklinga. Með auknum þroska 

ungbarna minnkar tíðni þess að vakna á næturnar. Svefn hefur verið tengdur við aukinn 

vitsmunaþroska seinna í lífinu. Um 12 vikna aldur hefur nætursvefninn aukist um 50 til 75% og um 

hálfs árs aldur hefur hann aukist um 90% (Tham o.fl., 2017). Sex til níu mánaða eykst vökutími 

ungbarna enn meira og þá eru daglúrar komnir í meiri rútínu. Loks um 12 mánaða aldur sofa börnin að 

mestu á nóttinni eða um 70 til 80% af þeirra svefnþörf (Bruni o.fl., 2014).   

Samkvæmt rannsókn sem Alþjóðlega svefnrannsóknarstofnunin í Bandaríkjunum (The National 

Sleep Foundation, NSF) framkvæmdi var komist að þeirri niðurstöðu að ráðlagður svefntími nýbura (0-

3 mánaða) væri 14 til 17 klukkustundir. Einnig væri ráðlagður svefntími ungbarna (4 - 11 mánaða) 12 

til 15 klukkustundir, og svefn smábarna (1-2 ára) 11 til 14 klukkustundir. Hópur sérfræðinga frá 

stofnuninni undirstrikuðu að sumir einstaklingar gætu sofið lengur eða styttra heldur en áætlað væri án 

þess að verða fyrir skaðlegum áhrifum (Hirshkowitz o.fl., 2015). Rannsóknir hafa sýnt að svefn barna 
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er þýðingarmikill fyrir heilsu einstaklinga á fullorðinsárum. Einnig er svefn barna undirstaða fyrir 

eðlilegan vöxt, þroska og vellíðan fjölskyldu (Bathory og Tomopoulos, 2017).   

Menningarumhverfi skiptir miklu máli til að skilja og meta svefnlengd og svefnmynstur barna. 

Margar rannsóknir hafa borið saman svefnlengd og mynstur hjá börnum frá mismunandi löndum og 

menningarheimum. Stór rannsókn sem framkvæmd var með 29.278 þátttakendum, kannaði og bar 

saman svefn ungbarna og eldri barna. Þátttakendur voru annars vegar frá vestrænum löndum 

(Ástralíu, Kanada, Nýja Sjálandi, Bandaríkjunum og Bretlandi) og hinsvegar frá Asíu (Kína, Hong 

Kong, Indlandi, Indónesíu, Kóreu, Japan, Malasíu, Filipseyjum, Singapúr, Tævan, Tælandi og 

Víetnam). Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að börn frá Asíu fóru seinna að sofa og 

heildarlengd svefns var styttri en hjá börnum frá vestrænum ríkjum (Bathory og Tomopoulos, 2017).   

3.3.1 Dægursveiflur 

Við fæðingu skortir ungbörn dægursveiflur og þar af leiðandi einkennist svefn þeirra fyrstu vikurnar á 

stuttum lúrum jafnt á nóttu sem degi. Fyrstu merki um að dægursveiflur séu að þróast hjá ungbörnum 

koma fram um 10-12 vikna aldur, en þá fara fyrstu einkennin að koma fram sem værari svefn á 

næturnar. Heildarlengd svefns yfir sólarhring styttist frá 16-17 klukkustundum hjá nýburum, niður í 14-

15 klukkustundir á sólarhring hjá 16 vikna ungbörnum (Tham o.fl., 2017).   

Dægursveiflur samanstanda af breytingum á hringrás í líkamanum og er myndun innri líffræðilega 

takta sem endurtaka sig á 24 klukkustunda fresti. Þessir líffræðilegu taktar innihalda svefn- og 

vökuhringi, árvekni, líkamshita, stjórnun blóðþrýstings og hringrás hormónaseytingar eins og 

melatónín og kortisól. Hringrás dægursveiflu er stýrt af líkamsklukkunni sem er staðsett í 

suprachiasmatic kjarna sem er í fremri hluta undirstúku. Líkamsklukkan er samstillt af daglegum 

utanaðkomandi umhverfisþáttum og er þekkt sem tímagjafi. Sá þáttur sem er öflugastur af tímagjöfum 

er ljós sem virkjar ljósnema í sjónhimnu sem hindrar heilaköngul í að seyta hormóni sem heitir 

melatónín. Aðrir utanaðkomandi þættir sem hjálpa við samstillingu líkamlegra takta yfir sólarhringinn 

eru daglegar venjur eins og að heyra í vekjaraklukku eða borða máltíðir (Bathory og Tomopoulos, 

2017). 

3.4 Svefnvandi ungbarna 

Þegar svefn ungbarna er ófullnægjandi er vitað að afleiðingarnar geta verið neikvæðar bæði á 

ungbörn og fjölskyldur þeirra (Rosenberg, 2016). Eðlilegt er að ungbörn vakni yfir nóttina en tíðni og 

lengd vökutímans á næturnar fer meðal annars eftir aldri ungbarna. Algengt er að ungbörn vakni á 

næturnar fyrstu mánuðina, en síður eftir því sem þau eldast (Goldberg o.fl., 2013). Svefnvandamál má 

oftast rekja til þátta eins og geðslags barns og þroska, umhverfisþátta, uppeldisaðferða og samskipta 

milli foreldra og barna (Mindell og Owens, 2009).  

Allt að 46% foreldra upplifa vandamál tengdum svefni hjá ungbörnum en þau geta haft neikvæðar 

afleiðingar bæði fyrir foreldra og barn, svo sem aukið líkur á þróun þunglyndis og kvíða, leitt af sér 

lakari heilsu og haft skerðandi áhrif á lífsgæði móður. Lítill og slitróttur svefn hjá ungbarni getur einnig 

haft neikvæð áhrif á atferlis-, vitrænan- og líkamlegan þroska barnsins. Einnig eru auknar líkur á að 

barnið þrói með sér offitu og frekari svefnvanda (Symon og Crichton, 2017). Vitað er til þess að 
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svefnvandi eða skertur svefn ungbarna fyrsta árið geti aukið líkur á hegðunarvanda þeirra við þriggja 

til fjögurra ára aldur (Sadeh o.fl., 2015).    

Svefnvandi ungbarna eða óraunhæfar væntingar foreldra um svefnmynstur þeirra geta kallað á 

viðbrögð sem jafnvel ýta enn frekar undir vandann svo sem að erfiðlega gangi að koma barni í háttinn, 

það verði lengi að festa svefn, vakni oft á næturnar, sofi of lítið og að svefninn verði frekar slitróttur 

(Bruni o.fl., 2014; Byars, o.fl., 2012; Sadeh o.fl., 2010). Atferli sem foreldrar gætu flokkað sem 

svefnvandamál gætu tengst þörf ungbarnsins á fæðugjöf fyrir svefninn og samsvefni (e. co-sleeping) 

en einnig því að barnið vakni oft á nóttunni (Symon og Crichton, 2017).   

Ætla má að þróun svefns hjá ungbarni verði ekki einungis fyrir áhrifum uppeldis frá foreldrum, 

heldur er einnig um að ræða einstaklingsmun á milli barna er varðar til dæmis geðslag, þroska og aðra 

lífefnafræðilega þætti. Sýnt hefur verið fram á að ungbörn með persónuleika sem einkennist af 

glaðlyndi, félagslyndi og góðu viðmóti, sofi betur á nóttunni og glími síður við svefnvandamál en 

ungbörn með persónuleika sem einkennist af hlédrægni, slæmu skapi og lítilli stjórnunargetu. Samt 

sem áður eru önnur einkenni ungbarns sem ekki hafa áhrif á bættan nætursvefn. Til dæmis greindu 

Carey og Sadeh (1994) frá því að ung- og smábörn með mjög næma skynjun hafi tilhneigingu til að 

vakna oftar á nóttunni (Jian og Teti, 2016).   

Rannsóknir á svefni ungbarna hafa sýnt fram á að mikil inngrip foreldra og minni færni ungbarns að 

róa sjálft sig geta komið í veg fyrir bættan nætursvefn (Bruni o.fl., 2014). Rannsóknir hafa einnig sýnt 

að atferlisíhlutanir geti á áhrifaríkan hátt dregið úr svefnvanda ungbarna og fæðingarþunglyndi mæðra. 

Þessar atferlisíhlutanir fela meðal annars í sér fræðslu til foreldra um svefn ungbarna og ráðleggingar 

um bættan svefn. Að auki bæta þær önnur svið vellíðunar foreldra (Symon og Crichton, 2017). 

Nýlegar rannsóknir sýna að umhverfið hefur veruleg áhrif á svefnhegðun ung- og smábarna. Auk 

umhverfisáhrifa, hafa samskipti foreldra og ungbarna á háttatíma (e. bedtime) og yfir nóttina 

þýðingarmikil forspárgildi fyrir svefnvanda ungbarna. Þegar foreldrar bregðast skjótt við ef börn vakna 

á nóttunni og leggja áherslu á að svæfa ungbörnin sín, getur það leitt til þess að ungbörnin vakni oftar 

yfir nóttina (Jian og Teti, 2016).  

Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að foreldrar vita lítið um eðlilegt svefnmynstur hjá ungbörnum og leita 

sér gjarnan ráða um svefn ungbarna á veraldavefnum. Árið 2011 var framkvæmd rannsókn til að meta 

þekkingu foreldra á heilbrigðum svefni ungbarna og kom í ljós að einungis 4% foreldra gat svarað 

öllum tíu grunnspurningum rétt. Foreldrar eru aðal talsmenn barna sinna í samskiptum við 

heilbrigðisstarfsfólk og rannsakendur. Mikilvægt er að foreldrar viti hvernig eigi að túlka svefnmynstur 

ungbarna sinna og séu meðvitaðir um vandann, til þess að þeir leiti sér viðeigandi aðstoðar hjá 

fagaðila (Tsai o.fl., 2018). 

3.4.1 Grátur ungbarns  

Háttalag foreldra spilar stórt hlutverk í þróun á svefni ungbarna. Grátur er eitt af þeim áhrifaríkustu 

merkjum sem ungbörn gefa frá sér. Gráturinn vekur upp tilfinningu um áhyggjur eða sterka þörf 

foreldra til huggunar barns og virkjar þau til að veita vernd og umhyggju. Mannsheilinn er mjög næmur 

fyrir gráti ungbarna. Rannsóknir um viðbrögð foreldra við gráti ungbarna hafa sýnt sterka og fulla virkni 

á svæðum heilans, þar á meðal svæðum bæði undir heilaberki sem stýra áhugahvöt og í heilaberki  
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sem stjórnar vitsmunafærni. Veruleg lífeðlisfræðileg örvun og tengsl hormóna í viðbrögðum fullorðna 

við gráti ungbarna hefur verið sönnuð. Margvíslegir þættir hafa verið tengdir við mismunandi stig af 

vitsmuna eða atferlis viðbrögðum við gráti ungbarns, þar á meðal hljómburður, kyn og reynsla foreldra. 

Konur eru sem dæmi mun líklegri en karlmenn til að grípa til aðgerða og bregðast fyrr við barnsgráti 

(Sadeh o.fl., 2016).   

Í gegnum tíðina hafa bókmenntir sem fjalla um hlutverk foreldra og viðbrögð þeirra við gráti 

ungbarna undirstrikað mikilvægi þess að foreldrar hafi skilning á áhrifum þessara þátta á þroska 

barns. Grátur og svefnvandi eru algeng á bernskuárum og eru oft talin vera tengd fyrirbæri. Þar sem 

foreldrar gegna stóru hlutverki í þróun á svefni ungbarna, eru áberandi tengsl á milli inngripa foreldra á 

háttatíma og gæðum svefns. Langtímarannsókn sýndi að þegar foreldrar töfðu viðbrögð sín við 

barnsgráti á næturnar hjá þriggja mánaða gömlu börnum, spáði það hlutfallslega mikið fyrir því hversu 

vel börn náðu að hugga sig sjálf á næturnar um 12 mánaða aldur (Sadeh o.fl., 2016).   

Allt að 20% foreldra í hinum vestræna heimi upplifa vandamál tengdum gráti ungbarna sinna. 

Grátur ungbarna byrjar yfirleitt að aukast tveimur vikum eftir fæðingu og nær hámarki um tveimur 

mánuðum frá fæðingu. Á fjórða mánuði fer gráturinn svo minnkandi. Fjórðungur foreldra í Ástralíu 

greindu frá vandamálum tengdum gráti ungbarna sinna og erfiðleikum við að svæfa þau eða hve oft 

börnin voru að vakna á næturnar óháð fæðugjöfum, fyrstu sex mánuði af lífi þeirra (Smart og Hiscock, 

2007).  

Úthald foreldra á barnsgráti var rannsakað með 144 pörum þar sem þátttakendur skiptust niður í 

foreldra ungbarna sem áttu við svefnvanda að stríða, foreldra ungbarna án svefnvanda og para án 

barna. Úthald var metið með spurningalistum, videóupptöku af gráti ungbarna og viðbrögðum foreldra 

við barnsgrátinum, meðal annars hvenær þau gripu inn í. Foreldrar ungbarna sem áttu við svefnvanda 

að stríða sögðu frá því að þeir gripu fljótt inn í á meðan myndbandinu stóð og gerðu sér grein fyrir því 

að ungbörnin væru vansæl. Konur umbáru síður grát ungbarna en karlar af þessum pörum. Foreldrar 

hafa oft notað svokallaðar barnapíur eða hlustunartæki (e. monitor) til að fylgjast með svefni barna 

sinna og sömu hlustunartæki við að finna út tímasetningu viðbragða þeirra við gráti ungbarna. 

Foreldrar hafa skýrt frá því að þeir finni fyrir mikilli streitu sökum gráturs ungbarna, og að minnsta kosti 

einn rannsóknarhópur hefur greint frá því að upptökur af ungbarnagráti hafi haft streituvaldandi áhrif á 

mæður (Thompson, Bruzek og Cotnoir-Bichelman, 2011).  

Ungbörn geta róað sig sjálf með því að sjúga fingur sína. Þannig draga þau úr gráti og auka svefn 

sinn. Þetta getur dregið úr svefnvanda og aukið þol foreldra fyrir gráti. Ein rannsókn skoðaði 

samanburð á nætursvefni barna sem hugguðu sig sjálf með því að sjúga fingur, samanborið við börn 

sem notuðu snuð eða börn sem nýttu sér ekki aðrar sogaðferðir án fæðu til huggunar. Þau börn sem 

hugguðu sig sjálf með því að sjúga fingur sváfu lengur og vöknuðu sjaldnar yfir nóttina (Butler, Moore 

og Mindell, 2016). 

3.5 Svefnstaðir 

Þegar foreldrar velja svefnstað fyrir ungbörn sín hafa einkenni og hegðun ungbarnsins yfir nóttina 

gjarnan áhrif á val þeirra (Bruni o.fl., 2014). Í gegnum tíðina hafa mennirnir fylgt mynstri spendýra 

þegar litið er á svefnstaði. Mæður sofa aldrei langt frá ungum sínum og sama mætti segja um móður 
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og ungbarn. Menning hefur áhrif á þessa hefð og má til dæmis nefna Kóreubúa þar sem máltæki segir 

,, Barn skal ekki sofa í tómu herbergi og fullorðin manneskja skal ávallt vera við hlið þess''. Í Japan er 

það talið illa gert að leggja barn eitt til svefns í barnaherbergi. Frá byrjun 20.aldar fram til dagsins í dag 

hefur það verið venja að leggja ungbarn í háttinn í eigið rúm í Norður-Ameríku, Evrópu og vestrænum 

Asíulöndum. Frá árinu 1990 hafa bókmenntir fjallað í auknum mæli um það, að ef foreldrar deili rúmi 

með ungbarni sínu (e. bed-sharing), auki það hættu á vöggudauða (e. sudden infant death syndrome, 

SIDS). Í kjölfar þess hafa farið af stað herferðir í hinum vestræna heimi þar sem brugðist hefur verið 

við, til að sporna gegn þessari hættu (Mileva-Seitz, Bakermans-Kranenburg, Battaini og Lujik, 2017).   

Öruggasti svefnstaður ungbarna samkvæmt bandaríska barnalæknafélaginu (e. American 

Academy of Pediatrics) er þegar ungbarnið sefur í sama herbergi og foreldrarnir, í sínu eigin rúmi sem 

er staðsett við hlið rúms foreldra (Joyner, Oden, Ajao og Moon, 2010). Raunin er samt sú að ákveðið 

hlutfall foreldra velur óörugga svefnstaði sem getur meðal annars verið að deila rúmi með ungbarni, 

leggja þau á mjúkt eða ójafnt undirlag og í aðra stellingu en á bakið (Doering o.fl., 2017).  

Algengustu dánarorsök ungbarna í dag má rekja til svefns eða svefnumhverfis. Það felur í sér 

vöggudauða, köfnun sem á sér stað fyrir slysni í rúmi og óútskýranlega dánarorsök. Áhættuþættir sem 

hafa verið tengdir þessu eru meðal annars að ungbörn liggi á hliðinni, á kviðnum, á mjúku eða ójöfnu 

undirlagi, deili rúmi með foreldri, að foreldrar reyki eða að ungbarnið sé ekki á brjósti (Batra o.fl., 

2016). Rannsókn Batra o.fl. (2016) sem náði til 160 ungbarna, skoðaði með hjálp myndbandsupptöku 

hlutverk foreldra, varðandi hvernig val á svefnstöðum ungbarna þróaðist yfir nóttina. Niðurstöður 

rannsóknar sýndu að við eins mánaðar aldur sváfu 21% af ungbörnum á óöruggum svefnstað, 14% 

voru lögð í aðra stellingu en á bakið og 91% höfðu lausa og óæskilega hluti á svefnstaðnum og má 

þar nefna stuðkannt, púða og tuskudýr. Við sex mánaða aldur sváfu 12% ungbarna á óöruggum 

svefnstað, 33% voru lögð í aðra stellingu en á bakið og 93% höfðu ósamþykkta hluti á svefnstaðnum. 

Við eins mánaða aldur sváfu 28% ungbarna á fleiri en einum stað yfir nóttina og 12% ungbarna við 

sex mánaða aldur. Voru þá auknar líkur á að ungbarnið deildi rúmi með foreldri og að það svæfi í 

annarri stellingu en á bakinu.  

Öryggisatriði tengd svefni ungbarna ættu að vera forgangsatriði foreldra. Svefnstaðir ungbarna 

geta verið mismunandi eftir heimshlutum. Niðurstöður rannsóknar sem var framkvæmd á 

veraldarvefnum af 49 þátttakendum frá tíu mismunandi löndum sýndu að aðal ákvörðunarþættir í 

tengslum við svefnstaði ungbarna voru öryggi, þægindi, svefngæði og almenn vellíðan fjölskyldu. 

Foreldrar hámörkuðu öryggi með því að leggja ungbarnið á svefnstað með engum aukahlutum eins og 

teppi, tuskudýr, einnig með því að hafa stífa dýnu og nota svefnpoka. Ákvörðunarþættir í tengslum við 

svefnstaði voru skoðaðir með hliðsjón af því hvort þátttakendur sváfu með börnin upp í rúmi hjá sér 

eða hvort þau væru á aðskildum svefnstað. Af 45% foreldra sem sögðu öryggi vera aðal 

ákvörðunarþátt, sváfu 86% ungbarna þeirra á aðskildum svefnstað en 14% sváfu upp í rúmi hjá 

foreldrum. Af 31% foreldra sem sögðu þægindi vera aðal ákvörðunarþátt, sváfu 80% á aðskildum 

svefnstað. Af þeim sem sögðu svefngæði vera aðal ákvörðunarþátt, sváfu 60% ungbarna þeirra á 

aðskildum svefnstað en 40% sváfu upp í rúmi hjá foreldrum. Hjá þeim sem sögðu vellíðan fjölskyldu 

vera aðal ákvörðunarþátt þá svaf helmingur ungbarna á aðskildum svefnstað og hinn helmingurinn 

upp í hjá foreldrum (Doering o.fl., 2017).  
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Tæki fyrir ungbörn þar sem hægt er að leggja þau frá sér eða flytja þau á milli staða eins og 

burðarpoki, bílstóll, vagn, kerra eða ömmustóll hafa skýran tilgang. Bílstólar veita öryggi ef að bílslys 

eiga sér stað. Vagn, kerra og ungbarnaróla stuðla að virkni og félagslegum þáttum foreldra. Til þess 

að auðvelda móður brjóstagjöfina og auka nálægð við barnið, er einnig hægt að nota burðarpoka. 

Ekkert af  þessum hlutum eru ráðlögð fyrir venjubundinn svefn hjá ungbarni, en þrátt fyrir það eru þetta 

nokkuð algengir svefnstaðir. Að nota bílstól sem svefnstað er mun vafasamara en að nota burðarpoka. 

Í rannsókn frá árinu 2015 var greint frá 47 dauðsföllum sem rekja mátti til þess að börnin sváfu í 

sitjandi stöðu. Af þessum dauðsföllum voru bílstólar með hæsta hlutfall tilvika (n=31), síðan 

burðarpokar (n=5), þá ungbarnarólur (n=4) og loks kerrur (n=3). Orsök dauðsfalla var í 48% tilfella 

vegna stöðu barnsins sem leiddi til köfnunar en 52% var hægt að rekja til þess að sætisólar voru ekki 

rétt festar. Foreldrar og þeir sem annast ungbörn þurfa að vera vakandi og meðvitaðir um þessar 

hættur (Rholdon, 2017).    

Ákvörðun foreldra um svefnstaði hefur verið skoðuð meðal hóps Afrísk-Amerískra foreldra. Gerð 

var eigindleg rannsókn til að kanna þætti sem höfðu áhrif á það hvaða svefnstaðir yrðu fyrir valinu. 

Þeir þrír þættir sem höfðu mest að segja varðandi ákvörðun um svefnstaði voru rými, þægindi og 

öryggi. Meirihluti mæðra í rannsókninni taldi að ungbarnið væri of ungt til að sofa í aðskildu herbergi 

fram að eins árs aldri. Þær mæður sem voru ekki á sömu skoðun og vildu frekar að ungbarnið færi í 

eigið herbergi, biðu samt með að setja ungbarnið í sér herbergi fram að þriggja mánaða aldri (Joyner 

o.fl., 2010).  

Í rannsókn Doering o.fl. (2017) þar sem áhyggjur og ótti foreldra tengd svefnstöðum ungbarna voru 

skoðuð komu fram fimm þemu sem voru: engar áhyggjur eða ótti, ótti við að kæfa ungbarnið í svefni, 

að barnið detti úr rúminu, að ungbarninu yrði of kalt eða heitt og að þau myndu vekja ungbarnið. Af 

37% foreldra sem höfðu engar áhyggjur, sváfu 89% ungbarna á aðskildum svefnstað og 11% sváfu 

upp í rúmi hjá foreldrum. Af foreldrum sem óttuðust að kæfa ungbarn sitt í svefni, sváfu 21% þeirra 

með ungbörn upp í hjá sér, en 71% sváfu á aðskildum svefnstað. Áhyggjur af því að barnið detti úr 

rúminu voru algengari hjá foreldrum sem sváfu með ungbörn upp í hjá sér, eða um 67%. Eins voru 

áhyggjur af líkamshita ungbarns, eða um 60% þeirra sem sváfu með ungbörn upp í hjá sér. Áhyggjur 

af því að vekja ungbarnið voru aðallega hjá foreldrum sem sváfu á aðskildum svefnstað, eða um 75%.   

Ástæður fyrir því að foreldrar fylgja ekki betur þessum leiðbeiningum um örugga svefnstaði 

ungbarns þrátt fyrir að mikil áhersla hafi verið lögð á skýrar upplýsingar, geta meðal annars verið út af 

langvarandi menningarlegum hefðum og trú. Eins geta vörur sem eru til sýnis í tímaritum og búðum, 

eins og skrautmunir í rúmi, haft áhrif á hvað foreldrar álíta við hæfi. Að auki finnst mörgum foreldrum 

vellíðan ungbarns, til dæmis lengri svefn, vera forgangsatriði og leiðir það oft til þess að barnið sofi 

frekar á hlið, kvið eða í sama rúmi og foreldrar. Einnig er mikilvægt fyrir fagfólk að vita að 

svefnumhverfið getur verið breytilegt og foreldrar eiga það til að breyta svefnstað ungbarns nokkrum 

sinnum yfir nóttu (Batra o.fl., 2016). 

3.5.1 Hvar á ungbarnið að sofa? 

Öruggasti svefnstaður ungbarns samkvæmt ráðleggingum Embættis landlæknis er líkt og hjá 

bandaríska barnalæknafélaginu talinn vera í eigin vöggu og liggjandi á bakinu, en það dregur úr líkum 
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á vöggudauða.  Ekki er mælt með að ungbarn liggi á hliðinni þar sem líkamsbygging þess ýtir undir  að 

barnið snúi sér frá hliðinni yfir á kviðinn. Að ungbarn liggi á kviðnum meðan það sefur er talið tengjast 

auknum líkum á vöggudauða. Þegar börnin eru vakandi undir eftirliti foreldra geta þau legið á kviðnum 

til að þróa viðeigandi vöðvastyrk til þess að byrja að skríða. Vöggudauði ungbarna hefur minnkað um 

rúmlega 40% í Bandaríkjunum frá árinu 1992 þegar yfirlýsing var gefin út um að ungbörn ættu að 

liggja á bakinu þegar þau sofa. Ungbörn eiga að sofa á undirlagi sem ekki er of mjúkt, án kodda og 

með eigin sæng. Huga þarf að því að sæng geti ekki farið fyrir vit ungbarnsins og að herbergishiti sé 

ekki of hár en æskilegur herbergishiti er frá 21,9°C til 23,3°C (Embætti Landlæknis, 2016; Alden, 2012, 

bls. 592-593; Chang o.fl., 2013).   

Laus rúmföt eins og lök og teppi geta verið hættuleg og ef þau eru notuð ættu þau að vera skorðuð 

vel undir dýnunni í vöggunni til að hindra að þau fari fyrir vit ungbarnsins. Náttgallar sem líta út eins og 

svefnpokar eru gagnlegir til að hylja ungbarnið án hættunnar að hylja vit barnsins. Að auki á ekki að 

setja mjúka hluti undir sofandi ungbarnið eins og púða, bútasaumsteppi eða sauðagæru. Ef ungbarnið 

sefur í sama herbergi og foreldrar tengist það minni áhættu á ungbarnadauða. Ef hugga þarf ungbarn 

eða gefa því brjóst á nóttunni er í lagi að gera það í rúmi foreldra en ekki er ráðlagt að ungbarn sofi í 

sama rúmi og foreldrar (Alden, 2012, bls. 592-593). 

3.5.2 Samsvefn 

Aukin hætta getur fylgt því að foreldrar deili rúmi með ungbarni sínu en það getur valdið þrengingu í 

öndunarvegi, að barnið andi að sér sama lofti og það hefur andað frá sér, ofhitnun eða að eitthvað hylji 

vit ungbarnsins (Moon, 2011; Vennemann o.fl., 2012). Niðurstöður á tengslum ábreiðu í rúminu við 

ofhitnun áætla að ungbörn sem eru eldri, séu betri í að koma sér undan þessum ótryggðu aðstæðum 

með því að vakna sjálf upp og gera foreldrum sínum vart við ofhitnun og dregur þannig úr 

slysahættunni sem fylgir því að vera vafin inn í sæng. Yngstu ungbörnin geta að auki verið viðkvæmari 

fyrir einhverju sem veldur álagi tengt því að hafa barnið upp í rúmi. Ef margir eru í sama rúmi er aukin 

hætta á vöggudauða og það sama á við ef einhver hefur neytt alkóhóls eða er örmagna. Þetta bendir 

til þess að ef foreldrar hafa ungbarnið upp í rúmi geti það stofnað ungbarni í hættu (Vennemann o.fl., 

2012). Embætti landlæknis ráðleggur foreldrum að deila ekki rúmi með ungbörnum sínum fyrstu 

vikurnar og engin undantekning er ef að eldra systkini eða gæludýr séu í sama rúmi (Embætti 

Landlæknis, 2016).   

Samkvæmt rannsókn Bruni o.fl. (2014) var komist að því að ef foreldrar sváfu með barnið sitt upp í 

rúmi væru sterk tengsl við aukna tíðni á því að börnin væru að vakna yfir nóttina, sem kann að teljast 

erfitt fyrir foreldra. Aðrar rannsóknir sýndu að ef ungbarnið svaf upp í rúmi sögðu foreldrar frá auknum 

uppvöknunum samanborið við ungbörn sem sváfu ein í sínu rúmi. Samsvefn var til staðar hjá 10% 

ungbarna frá 3 til 6 mánaða aldri en jókst upp í 18% frá 9 til 12 mánaða. Fyrstu þrjá mánuði í lífi 

ungbarns sváfu um 85% þeirra í sama herbergi og móðirin burt séð frá svefnstöðum, en við 12 

mánaða aldur voru 54% þeirra enn að sofa í herbergi móðurinnar.   

Þegar ungbarn grætur yfir nóttina bregðast foreldrar gjarnan við með því að taka ungbörn sín upp í 

rúm og leyfa þeim að sofna þar (Ward, 2015). Í rannsókn Ward (2015) kom fram að þau ungbörn sem 

sváfu upp í rúmi foreldra grétu minna. Algengt var að foreldrar lýstu tilfellum þar sem ungbörnin fóru 
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að gráta á næturnar,  foreldrarnir voru bæði örmagna og upplifðu úrræðaleysi sem varð til þess að þau 

voru tekin upp í rúm og þar með hætti ungbarnið að gráta og bæði foreldrar ásamt ungbarninu fengu 

mjög þarfan svefn. Foreldrar greindu frá því að gera tilraun og mistakast í því að láta ungbarnið hugga 

sig sjálft.  

Aukning hefur orðið á því að foreldrar séu að deila sófa með ungbörnum sínum í ákveðnum löndum 

og er það tengt við hærri tíðni á vöggudauða. Aukning hefur orðið á vöggudauða í kjölfar svefns í sófa 

með fullorðnum en árið 1993 voru 6% dauðsfalla af völdum vöggudauða rakin til svefns í sófa og á 

árabilunum 2003 til 2006 voru það 16%. Það gerir hér um bil eitt af hverju sex ungbarni sem deyr af 

vöggudauða eftir að hafa sofið í sófa með fullorðnum einstaklingi. Það að sofa með ungbarn upp í sófa 

getur tengst ákveðinni menningu (Vennemann o.fl. 2012).   

Vísbendingar eru um að líðan móður og sambandserfiðleikar foreldra geti haft þau áhrif að barnið 

sofi frekar í sama rúmi og móðirin. Í rannsókn Broussard, Sappenfield og Goodman (2012) sem gerð 

var í Flórída Bandaríkjunum kom í ljós að við sambandserfiðleika foreldra 12 mánuðum fyrir fæðingu 

barns jukust líkurnar á samsvefni um 52%. Álag innan sambands var skilgreint þannig að parið væri 

að þræta meira en venjulega. Allt að 18% kvenna skýrðu frá þunglyndi um tveimur til þremur vikum 

eftir barnsburð sem er sambærileg niðurstaða sem fyrri rannsóknir sýna. Einnig kom fram að það væri 

algengara meðal þunglyndra kvenna með dökkan húðlit að deila rúmi með börnum sínum. Það er í 

samræmi við niðurstöður hjá mæðrum frá Karíbahafi, sem einnig eru líklegri til skýra frá því að þær 

deili rúmi með barni sínu ef þær eru þunglyndar eða með kvíða eftir fæðingu barns. Þrátt fyrir að 

enginn munur sé á algengi þunglyndis hjá mæðrum með hvítan eða svartan húðlit í Flórída kom í ljós 

að ef þeldökkar konur voru þunglyndar voru meiri líkur á að þær deildu rúmi með barni sínu og er 

óljóst hver undirliggjandi ástæða þess er. Niðurstöður úr þessari rannsókn undirstrikuðu mikilvægi 

þess að huga þurfi að geðheilbrigði móður og þá sérstaklega þunglyndi í þeim tilgangi að lágmarka 

mögulega áhættu fyrir vöggudauða í tengslum við að deila rúmi meðal barna sinna (Broussard, o.fl., 

2012).   

3.6 Úrræði hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra 

Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður þurfa að búa yfir ríkri þekkingu á svefni til að geta aðstoðað foreldra 

við að takast á við svefnvanda ungbarna. Heilsugæsluhjúkrunarfræðingar og ljósmæður sem starfa í 

ung- og smábarnavernd á Íslandi eru í lykilhlutverki til þess að miðla þekkingu á svefnmynstri og 

svefnvanda til foreldra og að veita þeim viðeigandi ráð og meðferð ef á þarf að halda. Þegar svefn 

ungbarna er ófullnægjandi er vitað að það hefur neikvæðar afleiðingar, bæði á ungbörn og fjölskyldur 

þeirra (Embætti Landlæknis, 2009; Rosenberg, 2016). Ólíkar skoðanir eru á því hvað stendur til boða 

varðandi meðferð til að bæta svefn barns en fjölbreyttar aðferðir sem bæði fela í sér hlutlægar 

aðgerðir og upplýsingar frá foreldrum eru þarfar til að ná að greina og útskýra áhyggjur foreldra 

tengdar svefni ungbarna og einnig til að tryggja að ekki sé litið framhjá klínískum vandamálum hans 

(Embætti Landlæknis, 2009; Tsai o.fl., 2018). Öll fjölskyldan getur orðið fyrir áhrifum af svefnvanda 

barns og þarf að hafa það í huga þegar unnið er með fjölskyldunni (Embætti Landlæknis, 2009).   

Í rannsókn sem Symon og Crichton (2017) framkvæmdu kom fram að samræður um svefn 

ungbarna og ráðgjöf um aðferðir til þess að bæta svefn sýndu árangur hjá börnum á aldrinum sex 
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vikna til tveggja ára. Lykilatriðið var að ráðleggja foreldrum að leyfa barninu að festa svefn með 

lágmarks inngripi og þar með kenna barninu að svæfa sig sjálft. Foreldrum var ráðlagt að athuga með 

barnið ef það gréti að nóttu til en forðast líkamlega snertingu. Það er útaf því að börnin líta á huggun 

frá foreldrum sínum sem umbun og ýtir slík hegðun undir að barnið grætur enn frekar. Við sex og tólf 

vikna aldur sýndu ungbörnin sem fengu íhlutun marktæka framför í svefni, bæði aukna svefnlengd í 

daglúrum, nætursvefni og heildarsvefni yfir sólahringinn, án þess að grátur myndi aukast. Við tólf vikna 

aldur sváfu börnin í íhlutunarhópnum 8,4 klst lengur á viku samanborið við ungbörn í 

samanburðarhóp. Sama rannsókn sýndi einnig fram á að sambærileg atferlisíhlutun hjá sex og tólf 

mánaða gömlum börnum með greind svefnvandamál væri gagnleg fyrir bættan svefn ungbarna. Eftir 

þrjár vikur fóru börnin úr því að vakna að meðaltali 4,9 sinnum niður í að vakna 0,5 sinnum á nóttu. 

Enn fremur lækkaði heildarhlutfall mæðra með fæðingarþunglyndi að einhverju leyti um 85% (Symon 

og Crichton, 2017). 

Flestar íhlutunaraðgerðir einblína á svefnvandamál yngri barna (Tsai o.fl., 2018). Niðurstöður Tsai 

o.fl (2018) leiddu í ljós að heilbrigðisstarfsfólk mætti veita foreldrum, sem ekki vita hvort ungbarn þeirra 

eigi við svefnvanda að stríða, meiri athygli. Þessir foreldrar væru ekki einungis líklegri til að hafa þörf 

fyrir fræðslu um svefn, heldur líka inngrip varðandi hegðun sína til að bæta svefn ungbarna sinna. 

Fræðsla til foreldra um úrræði við svefnvandamálum er ein mikilvægasta leiðin til þess að stuðla að 

bættum svefni ungbarna. Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður gegna meginhlutverki í fræðslu til foreldra. 

Góð fræðsla getur aukið skilning foreldra á atburðum sem geta komið upp í daglegri umgengni við 

börn sín. Einnig getur hún undirbúið foreldra til þess að gera raunhæfar kröfur bæði til barnsins og 

þeirra sjálfra (Embætti Landlæknis, 2009).  

Mikilvægt er að fræða foreldra um mun milli ungbarna og hvernig þau geta brugðist misjafnlega við 

ýmsum áreitum. Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður ættu einnig að leggja áherslu á að efla skilning 

foreldra á mikilvægi svefns og hvaða áhrif svefnleysi getur haft á líðan, viðbrögð og getuna til þess að 

takast á við vandamál tengd svefni ungbarna. Auk fræðslu er gott að blanda annars konar meðferð við 

eins og einstaklingsmiðaðri ráðgjöf sem mætir þörfum fjölskyldu og barns hverju sinni, en talið er að 

árangursríkasta tegund meðferðar sé tvíþætt. Önnur aðferð er að benda foreldrum á að halda utan um 

svefn ungbarns með dagbók. Áður en sú aðferð er tekin í notkun þurfa hjúkrunarfræðingar að taka 

ítarlega sögu af svefnvanda barnsins. Með svefndagbók er hægt að sjá svefnmynstur barnsins og þar 

með átta sig á svefnvandanum (Embætti Landlæknis, 2009).   

3.6.1 Líðan foreldra 

Ýmsar stuðningsmeðferðir hafa sýnt fram á minni vanlíðan foreldra. Þar má nefna hugræna 

atferlismeðferð, virka hlustun, aukna virkni á stuðningskerfi, ráðgjöf, viðhaldi á góðum nætursvefni, 

reglulegri hreyfingu, sálfræðimeðferð og ungbarnanudd. Eðlilegt er að streita foreldra komi fram þegar 

verið er að ala upp og annast börn en þó í mismiklum mæli eftir aldri barns. Skjót viðbrögð fagfólks eru 

æskileg ef mikil streita foreldra er til staðar þar sem hún er talin áhættusöm fyrir fjölskylduna. 

Félagsleg staða mæðra hefur áhrif á alvarleika þunglyndiseinkenna hjá íslenskum konum (Embætti 

Landlæknis, 2009). Hjúkrunarfræðingar geta lagt fyrir Edinborgarskalann (The Edinburgh Postnatal 

Depression Scale, EPDS) en hann metur fæðingarþunglyndi, skalinn er vel þekktur og notaður víða 
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fyrir mæður og feður (Saxble o.fl., 2016). EPDS er lagður fyrir mæður níu vikum eftir fæðingu á 

heilsugæslum á Íslandi. Talið er að skimun heilsugæsluhjúkrunarfræðinga nái yfir stóran hluta mæðra 

sem eiga við vanlíðan að stríða (Embætti Landlæknis, 2009).   

Fræðsla fyrir foreldra sem leggur áherslu á að fjalla um andlega líðan og aðferðir til að bæta svefn, 

ásamt því að draga úr kvíða ætti að vera fastur liður fyrir nýbakaða foreldra. Þá sérstaklega fyrir 

foreldra sem eru í áhættuhópi fyrir fæðingarþunglyndi og væri fræðslan hugsuð sem fyrsta stigs 

forvörn. Hjúkrunarfræðingar ættu að hvetja foreldra til að notast við skammtíma lausnir eins og að 

hvíla sig þegar ungbarnið sefur eða þegar annar umönnunaraðili sér um það (Saxble o.fl., 2016). 

Inngrip sem felst í því að koma reglu á svefntíma, leiðir til betri svefns ungbarns og líðan móður 

(Goldberg o.fl., 2013). Þrátt fyrir að fæðingarþunglyndi feðra sé ekki eins mikið rannsakað og hjá 

mæðrum, þá er vitað að fæðingarþunglyndi móður hefur áhrif á makann og getur það bæði haft áhrif á 

þroska og heilsu ungbarnsins. Því er mikilvægt að takast á við þunglyndi beggja foreldra til að bæta 

útkomu barnsins og fjölskyldunnar fyrir fyrstu árin í foreldrahlutverkinu og hjúkrunarfræðingar og 

ljósmæður eru í lykilaðstöðu til þess (Saxbe o.fl., 2016). 

3.6.2 Svefnstaðir 

Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður ættu bæði að ræða við foreldra og hvetja þá til þess að velja örugg 

svefnumhverfi fyrir ungbörn sín. Ásamt því að fræða þá um hvað felst í réttu svefnumhverfi og öryggi 

þess samkvæmt ráðleggingum bandaríska barnalæknafélagsins. Þó nokkrar rannsóknir endurspegla 

einnig mikilvægi þess að gefa skýrar upplýsingar um áhættur sem fylgja því að ungbarn sofi í sama 

rúmi og foreldrar og eru hjúkrunarfræðingar og ljósmæður í kjörinni aðstöðu til að miðla því. Fræðsla til 

foreldra í samfélaginu ætti að leggja áherslu á þau vandamál sem foreldrar geta upplifað um miðjar 

nætur tengt svefni ungbarns. Má þar nefna þegar foreldrar eru vel úthvíldir ætla þeir sér að fylgja 

leiðbeiningum bandaríska barnalæknafélagsins um örugga svefnstaði, en þegar líður á nóttina, 

ungbarnið búið að gráta linnulaust og foreldrar orðnir úrvinda af þreytu, er raunin að þeir fylgja oft ekki 

ráðleggingum. Íhlutanir sem gætu aðstoðað foreldra við að fylgja betur ráðleggingum bandaríska 

barnalæknafélagsins gætu falið í sér leiðsögn um hvernig ætti að takast á við slíkar aðstæður, eins og 

símaráðgjöf allan sólahringinn eða aðrar viðbótar bjargir (Ward, 2015).  

Samkvæmt rannsókn sem kannaði meðal annars hvar svefnstaðir ungbarna væru við upphaf og 

enda nóttu kom í ljós að við upphaf nætur greindu 31% foreldra frá því að þeir sofi með barnið upp í 

rúmi hjá sér samanborið við 59% foreldra við lok nætur. Það er því mögulegt að vel upplýstir foreldrar 

telji leiðbeiningar um öruggan svefn snúast um hvar barnið sofni við upphaf nætur en skipti síðan 

minna máli þegar líður á nóttina (Batra o.fl., 2016). Því er skynsamlegt fyrir fagfólk að spyrjast fyrir um 

svefnstaði ungbarns yfir alla nóttina og veita ráðgjöf í samræmi við svör, þar sem foreldrar hafa sleppt 

því að upplýsa aðra utan fjölskyldu sinnar um að barnið sofi upp í rúmi (Batra o.fl., 2016; Joyner o.fl., 

2010). 

Fræðsla í framtíðinni ætti að leggja áherslu á að foreldrum líði vel með að ræða um svefnumhverfi 

ungbarns síns, til þess að koma í veg fyrir að þeir foreldrar sem deila rúmi með ungbarni sínu, forðist 

að viðurkenna það. Að auki mæla nokkrar rannsóknir með því að gefa foreldrum sem kjósa að deila 

rúmi með ungbarni sínu skýrar upplýsingar um hvernig hægt sé að lágmarka áhættuna á vöggudauða 
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sem fylgir því að ungbarn sofi í sama rúmi og foreldri. Þrátt fyrir að mælt sé gegn því að foreldrar deili 

rúmi með ungbarni er hægt að viðurkenna hugsanlegan ávinning þess. Getur það meðal annars verið 

aukinn svefn, bætt brjóstagjöf, aukin mjólkurframleiðsla, stöðugri hjartsláttur og öndunarmynstur 

ungbarns og aukin viðbrögð móður við atferli ungbarns. Mikilvægt er þó að koma foreldrum í skilning 

um að aukin hætta á ungbarnadauða fylgir því að deila rúmi með ungbarni og vegur það upp á móti 

mögulegum ávinningi. Hættan eykst sérstaklega ef sofið er í rúmi með mjúku undirlagi, ef foreldrar 

reykja eða eru úrvinda af þreytu (Ward, 2015).  

Þrátt fyrir að bandaríska barnalæknafélagið hafi gefið út ráðleggingar um örugg svefnumhverfi 

ungbarna, greina foreldrar ennþá frá því að notast við hættulegar aðferðir í tengslum við svefn 

ungbarna (Austin, Doering og Davies, 2018). Austin o.fl. (2018) könnuðu hvort hægt væri að kenna 

foreldrum í gegnum tölvu, með hjálp veraldarvefsins að búa til öruggt svefnumhverfi fyrir ungbörn sín. 

Hannað var tölvustýrt námskeið fyrir 246 foreldra sem áttu börn undir tveggja ára. Metin var fylgni 

foreldra við ráðleggingar bandaríska barnalæknafélagsins um örugg svefnumhverfi ungbarna. 

Þátttakendum var skipt í tvo hópa, annar hópurinn fékk einungis leiðbeiningar á meðan hinn hópurinn 

fékk leiðbeiningar, æfingar og endurgjafir um hvað mætti bæta og hvað fór vel. Fyrir og eftir kennsluna 

áttu foreldrar að hanna öruggt svefnumhverfi fyrir ungbörn á netinu og að koma auga á hættur í 

svefnumhverfi á þremur myndum. Könnunin var lögð fyrir foreldra bæði fyrir og eftir kennsluna til þess 

að mæla árangur námskeiðs eða þá hæfni sem þeir höfðu öðlast. Í heildina sýndu þátttakendur 

marktæka framför frá upphafi til loka námskeiðsins, bæði við að hanna öruggt svefnumhverfi fyrir 

ungbörn og einnig við að koma auga á hættur í svefnumhverfinu. Ekki var marktækur munur á milli 

meðferðarhópa. Niðurstöðurnar gefa til kynna að tölvustýrð námskeið lofa góðu fyrir foreldra til þess 

að kenna þeim að skapa öruggt svefnumhverfi fyrir ungbörn sín (Austin o.fl., 2018). 
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4 Umræður 

Flestir foreldrar vita að eftir að barn kemur í heiminn þá verður talsverð röskun á svefni þeirra. Þó er 

misjafnt hversu vel foreldrar eru undirbúnir fyrir svefnmissinn, hversu vel ungbarnið sefur og hversu 

mikil áhrif þetta hefur á andlega líðan þeirra. Auk þess spila svefnstaðir stórt hlutverk og geta bæði 

haft áhrif á svefngæði ungbarna og foreldra. Það vakti mikla athygli meðal höfunda hve mikið er til af 

rannsóknum um svefnstaði ungbarna og hve mikil áhrif þeir geta haft á svefn ungbarna og foreldra. 

Ásamt því hvað svefn ungbarna getur haft mikil áhrif á andlega líðan foreldra. Við upphaf ritgerðar 

voru lagðar fram þrjár rannsóknarspurningar og eftir umfangsmikla heimildaleit verður þeim svarað í 

þessum kafla. 

4.1 Hvaða áhrif getur svefnvandi ungbarns haft á líðan foreldra? 

Algengt er að svefnvandamál séu til staðar hjá ungbörnum, vegna þátta sem einkennast af geðslagi, 

þroska þess, umhverfisþáttum, uppeldisaðferðum og samskiptum milli foreldra og barna (Mindell og 

Owens, 2009). Vitað er að ófullnægjandi svefn ungbarna hefur neikvæðar afleiðingar bæði á ungbörn 

og fjölskyldur þeirra (Rosenberg, 2016). Foreldrar þurfa að aðlaga sig að svefnmynstri nýbura sem 

getur reynst þeim erfitt. Flest ungbörn þurfa að vakna þrisvar til fjórum sinnum á nóttu til að nærast og 

gerist það oft þegar foreldrar eru við það að komast í djúpsvefn. Ef barnið er á brjósti eru það að 

jafnaði mæðurnar sem þurfa að vakna og missa úr svefni. Eldri mæður eiga í auknum erfiðleikum með 

minni svefn, samanborið við yngri mæður, þar sem aðlögunarhæfni einstaklinga minnkar með 

aldrinum og því eru þær viðkvæmari fyrir svefntruflunum (Erla Björnsdóttir, 2017).  

Vandamál tengd svefni ungbarna eru algeng en um 15 til 25% ungbarna kljást við slíkan vanda og 

er eitt af því helsta sem foreldrar tjá heilbrigðisstarfsfólki. Afleiðingar svefnvanda geta verið þunglyndi, 

kvíði, léleg líkamleg heilsa og minnkuð lífsgæði foreldra. Með atferlisíhlutunum er hægt að draga úr 

svefnvanda ungbarna og samtímis auka vellíðan foreldra (Symon og Crichton, 2017). Léleg svefngæði 

eru talin hafa forspárgildi og vera afleiðing þunglyndiseinkenna hjá foreldrum eftir fæðingu en 

samkvæmt rannsókn var svefninn sú breyta sem hafði sterkustu forspárgildin fyrir 

þunglyndiseinkennum. Þegar svefntruflanir eru viðvarandi snemma í foreldrahlutverkinu og gæði 

svefns skerðist, eykst hættan á þunglyndi. Mikilvægt er að bregðast við svefnvanda ungbarna þar sem 

svefntruflanir eftir fæðingu geta ýtt undir hættulegt samspil milli svefns og þunglyndis sem gæti þróast 

til langvarandi þunglyndis ári frá fæðingu (Saxbe, o.fl., 2016).   

Svefnvandi barna getur haft áhrif á skapferli og líðan, auk viðbragða foreldra og þannig breytt 

hegðun þeirra. Með tímanum hafa rannsóknir í auknum mæli sýnt að foreldrar gegni þýðingarmiklu 

hlutverki í að móta svefn ungbarna (Sadeh, o.fl., 2010). Mikilvægt er að mæður í tilfinningalegu 

jafnvægi veiti börnum sínum hlýju og öryggi við háttatíma, því rannsóknir hafa sýnt að þau börn sofa 

lengur, í mínútum talið, en önnur börn (Jian og Teti, 2016). Einnig eru auknar líkur á því að mæður 

sem þjást af miklu svefnleysi þrói með sér fæðingarþunglyndi (Erla Björnsdóttir, 2017). Því er 

mikilvægt að auka svefn ungbarnsins og þannig draga úr líkum á fæðingarþunglyndi.  

Svefnvandi og grátur sem á sér oft stað samtímis hjá ungbörnum getur leitt til lakari geðheilsu 

foreldra. Þetta hefur verið tengt því að svefnvandi auki á kvíða hjá foreldrum ásamt því að valda auknu 



29 

álagi á samband parsins, erfiðleikum í fjölskyldu, hegðunarvanda meðal barna og í örfáum tilfellum illri 

meðferð á börnum. Smart og Hiscock komust að því að 10 til 15% mæðra voru með 

fæðingarþunglyndi ári eftir fæðingu í samanburði við 45% mæðra sem áttu ungbörn með svefnvanda. 

Þetta gefur til kynna að þunglyndiseinkenni eru tíðari meðal mæðra sem eiga ungbörn með 

svefnvanda (Smart og Hiscock, 2007).  

Algengi fæðingarþunglyndis meðal mæðra á fyrsta ári eftir fæðingu nær frá 13 til 19% (Saxbe, o.fl., 

2016). Nýbakaðir feður eru einnig í aukinni hættu á að þróa með sér fæðingarþunglyndi en þeir sem 

eru nýir í föðurhlutverkinu eru helmingi líklegri en aðrir til að tjá sig um einkenni þunglyndis (Sarkar, 

2018; Saxbe o.fl., 2016). Fæðingarþunglyndi er talið henda um 10,4% nýbakaðra feðra. Tíðnin gæti 

hinsvegar verið mun hærri þar sem fæðingarþunglyndi feðra fær ekki mikla athygli og því gæti 

skráning ekki verið rétt. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þekkingarskortur og skortur á stuðningi eftir 

fæðingu geti stuðlað að þróun fæðingarþunglyndis hjá feðrum. Í nútímasamfélagi þar sem feður sinna 

ungbarninu ásamt því að vinna, getur myndast togstreita á því hvar hlutverk þeirra liggur sem getur 

valdið neikvæðum tilfinningum (Kumar o.fl., 2018).  

Lítið hefur verið rannsakað hversu mikil áhrif svefnvandi ungbarna hefur sérstaklega á líðan feðra. 

Svefnleysi foreldra hefur mikil áhrif á líðan þeirra eins og fram kom í verkefninu en rannsóknir benda til 

þess að ef fæðingarþunglyndi mæðra er langvarandi geti það ýtt undir líkur á fæðingarþunglyndi feðra 

(Saxbe o.fl., 2016). Fyrir framtíðarrannsóknir væri nauðsynlegt að skoða svefnvanda ungbarna og 

hvaða afleiðingar það hefur á líðan feðra og því er einnig mikilvægt að huga að geðheilsu þeirra.  

4.2 Hvaða svefnstaðir eru æskilegir og hvaða áhrif geta ólíkir svefnstaðir 
haft á öryggi ungbarna?  

Foreldrar velja svefnstaði fyrir ungbörn sín og því þarf að huga vel að því hvaða svefnstaðir eru 

öruggir fyrir þau. Eitt helsta ágreiningarefni varðandi svefn ungbarna tengist ákvörðun foreldra um 

svefnstað þeirra (Teti o.fl., 2015). Rannsóknir í gegnum tíðina hafa sýnt að hátt hlutfall foreldra leggur 

ungbörn sín á svefnstaði þar sem þau eru óvarin fyrir hættum í umhverfinu. Skoðanir eru ólíkar milli 

heilbrigðisstarfsfólks, foreldra og fagfólks um hverjir séu öruggustu svefnstaðir ungbarna (Doering o.fl., 

2017). Persónueinkenni og hegðun ungbarnsins yfir nóttina hefur áhrif á val foreldra um hvar þeir 

leggja ungbörn til svefns (Bruni o.fl., 2014).  

Samkvæmt ráðleggingum Embætti landlæknis er öruggasti svefnstaður ungbarna talinn vera þegar 

ungbarnið sefur liggjandi á bakinu í eigin vöggu (Embætti Landlæknis, 2016). Að auki mælir 

bandaríska barnalæknafélagið með því að ungbörnin sofi í sama herbergi og foreldrarnir, í eigin vöggu 

við hlið rúms foreldra (Joyner o.fl., 2010). Það að ungbarnið sofi í sama herbergi og foreldrar dregur úr 

hættunni á vöggudauða. Þau eiga að sofa á stífu undirlagi, án kodda og með eigin sæng. Huga þarf 

að því að sæng geti ekki farið fyrir vit ungbarnsins og að herbergishiti sé ekki of hár en æskilegur 

herbergishiti er frá 21,9°C til 23,3°C (Embætti Landlæknis, 2016; Alden, 2012, bls. 592-593; Chang 

o.fl., 2013). Að auki þarf að skorða vel laus rúmföt og teppi undir dýnunni á vöggunni til að fyrirbyggja 

að þau fari fyrir vit ungbarnsins (Alden, 2012, bls. 592-593). Ef ungbarn sefur á hlið eða á kviðnum er 

það talið auka líkur á vöggudauða. Er það vegna þess að líkamsbygging ungbarna eykur líkurnar á því 

að þau snúi sér af hliðinni og yfir á kviðinn. Eftir að yfirlýsing var gefin út í Bandaríkjunum árið 1992 að 
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ungbörn ættu að sofa á bakinu hefur vöggudauði ungbarna minnkað um rúmlega 40% (Embætti 

Landlæknis, 2016; Alden, 2012, bls. 592-593).   

Ákveðið hlutfall foreldra á það til að velja óörugga svefnstaði en þeir eru meðal annars að 

ungbörnin liggi á mjúku eða ójöfnu undirlagi, í annarri stellingu en á bakinu, foreldar reyki, barnið sé 

ekki á brjósti eða að foreldrar deili rúmi með ungbarni (Doering o.fl., 2017; Batra o.fl., 2016). 

Rannsókn leiddi í ljós að allt að 21% ungbarna við eins mánaðar aldur svaf á óöruggum svefnstað, 

14% voru lögð í aðra stellingu en á bakið og 91% voru með lausa eða ósamþykkta hluti á svefnstað 

sínum, eins og stuðkannt, púða og tuskudýr (Batra o.fl., 2016). Langvarandi menningarlegar hefðir og 

trú geta einnig verið ástæður þess að foreldrar fylgi ekki leiðbeiningum um örugga svefnstaði. Fleiri 

ástæður eins og vellíðan ungbarns geta skýrt val á svefnstöðum ungbarna og hafa vörur sem sýndar 

eru í tímaritum eða verslunum haft áhrif á hvað foreldrar álita við hæfi (Batra o.fl., 2016).   

Embætti landlæknis ráðleggur foreldrum að deila ekki rúmi með ungbörnum sínum fyrstu vikurnar 

og engin undantekning er ef að eldra systkini eða gæludýr eru í sama rúmi (Embætti Landlæknis, 

2016). Sérstök frábending fyrir samsvefni er ef að einhver í rúminu hefur neytt áfengis eða er 

örmagna, þar sem það getur aukið líkur á vöggudauða (Vennemann o.fl., 2012). Aðrir óæskilegir 

svefnstaðir sem foreldrar velja eru burðarpokar, ungbarnarólur, kerrur og bílstólar. Þessir svefnstaðir 

geta leitt til vöggudauða ef þeir eru notaðir við önnur tilefni en þeim er ætlað (Rholdon, 2017).   

4.3 Hvaða úrræði standa foreldrum til boða, til að bæta eigin líðan og 
svefn ungbarna? 

Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður búa yfir ríkri þekkingu á svefni og eru því í lykilhlutverki til að 

aðstoða foreldra við að skilja svefnhegðun ungbarns miðla fræðslu um svefn og svefnvanda ungbarna 

(Tsai o.fl., 2018; Embætti Landlæknis, 2009; Rosenberg, 2016). Mikilvægt er að veita foreldrum 

raunhæfar væntingar og kenna þeim aðferðir sem bæta svefn og til að leysa svefnvanda ungbarna 

(Sadeh o.fl., 2010). Til að bæta svefn ungbarna standa til boða meðferðir sem fela í sér fjölbreyttar 

aðferðir sem bæði innihalda hlutlægar aðgerðir, ráðleggingar og fræðslu til foreldra, um færni til að 

greina og útskýra áhyggjur foreldra tengt svefni ungbarna og einnig til að tryggja að ekki sé litið 

framhjá hugsanlegum klínískum undirliggjandi vandamálum (Embætti Landlæknis, 2009; Tsai o.fl., 

2018). Hafa þarf alla fjölskylduna í huga þegar unnið er með svefnvanda ungbarns þar sem hún getur 

öll orðið fyrir áhrifum vegna hans (Embætti Landlæknis, 2009).   

Fræðsla til foreldra um úrræði við svefnvandamálum er ein mikilvægasta leiðin til þess að stuðla að 

bættum svefni ungbarna (Embætti Landlæknis, 2009). Foreldrar sem ekki vita hvort barn þeirra eigi við 

svefnvanda að stríða eru einnig í þörf fyrir fræðslu um svefn frá heilbrigðisstarfsfólki, auk inngrips er 

varðar hegðun þeirra til að bæta svefn ungbarna. Til að bæta svefn ungbarna á árangursríkan hátt er 

hentugt að blanda saman tveimur eða fleiri aðferðum. (Tsai o.fl., 2018; Embætti Landlæknis, 2009). 

Umfram fræðslu væri hægt að blanda einstaklingsmiðaðri ráðgjöf saman við sem mætir þörfum 

fjölskyldu og ungbarns hverju sinni. Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður geta bent foreldrum á að halda 

utan um svefn ungbarns með svefndagbók, en fyrst þarf að taka ítarlega sögu af svefnvanda 

ungbarnsins. Með svefndagbók er hægt að sjá svefnmynstur ungbarnsins og átta sig á 

svefnvandanum sem hægt væri að leysa (Embætti Landlæknis, 2009).   
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Til að bæta svefn ungbarna sýndi rannsókn að lykilatriðið væri að kenna barninu að svæfa sig sjálft 

með því að ráðleggja foreldrum að lágmarka inngrip (Symon og Crichton, 2017). Hjúkrunarfræðingar 

og ljósmæður eru í kjörinni aðstöðu til þess að veita fræðslu og leiðsögn sem felur í sér ráðleggingar 

bandaríska barnalæknafélagsins um rétt svefnumhverfi og aukið öryggi. Mikilvægt er fyrir foreldra að 

vera upplýstir um þær áhættur sem geta fylgt ákveðnum svefnstöðum en símaráðgjöf 

hjúkrunarfræðinga gæti verið góður kostur við að aðstoða foreldra að fylgja betur eftir ráðleggingum 

bandaríska barnalæknafélagsins (Ward, 2015). Tölvustýrð námskeið gætu verið góður kostur fyrir 

foreldra til þess að læra að útbúa örugg svefnumhverfi fyrir ungbörn sín (Austin o.fl., 2018).  

Hjúkrunarfræðingar á heilsugæslustöðvum gegna mikilvægu hlutverki við að kynna sér hvernig 

svefn ungbarns hefur gengið heima fyrir og hvaða áhrif hann hefur haft á líðan foreldra. Þegar 

svefnvandi á sér stað er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar komi auga á óeðlilegt svefnmynstur 

ungbarns sem getur leitt til aukins álags á fjölskylduna. Til þess að skima fyrir fæðingarþunglyndi 

mæðra er notast við EPDS skalann en hjúkrunarfræðingar á heilsugæslustöðvum leggja hann fyrir 

mæður níu vikum eftir fæðingu, eða fyrr ef þörf er talin fyrir því (Embætti Landlæknis, 2009). Fræðsla 

sem væri hugsuð sem fyrsta stigs forvörn væri góður kostur og þá sérstaklega fyrir foreldra sem eru í 

áhættuhópi fyrir fæðingarþunglyndi. Í fræðslunni yrði lögð áhersla á andlega líðan og aðferðir til að 

bæta svefn, ásamt því að draga úr kvíða foreldra (Saxble o.fl., 2016). Til eru stuðningsmeðferðir sem 

draga úr vanlíðan foreldra og má þar nefna hugræna atferlismeðferð, virka hlustun, aukna virkni á 

stuðningskerfi, ráðgjöf, viðhaldi á góðum nætursvefni, reglulegri hreyfingu, sálfræðimeðferð og 

ungbarnanuddi (Embætti Landlæknis, 2009). Því er mikilvægt að takast á við andlega vanlíðan 

foreldra til að bæta árangur barns og fjölskyldu fyrir fyrstu árin eftir fæðingu barns og eru 

hjúkrunarfræðingar og ljósmæður í lykilaðstöðu til þess (Saxbe o.fl., 2016). 
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Ályktanir 

Að eiga ungbarn með svefnvanda reynist foreldrum oft á tíðum íþyngjandi og er því mikilvægt að 

hjúkrunarfræðingar og ljósmæður veiti því meiri eftirtekt í starfi sínu. Með niðurstöðum þessarar 

fræðilegu samantektar vonast höfundar eftir því að heilbrigðisstarfsfólk öðlist aukna þekkingu til þess 

að fræða foreldra um hvaða afleiðingar svefnvandi ungbarna getur haft á líðan foreldra og hvað 

svefnvandi ungbarns felur raunverulega í sér. Þar með gæti heilbrigðisstarfsfólk gripið fyrr inn í til að 

lágmarka neikvæðar afleiðingar sem hljótast af svefnvanda ungbarna og eru ljósmæður og 

hjúkrunarfræðingar í lykilaðstöðu til þess.   

Út frá þeim niðurstöðum sem höfundar hafa komist að, þarf að fræða foreldra um áhrifin sem 

svefnvandamál ungbarns geta haft á líðan þeirra. Mikilvægt er að skima áfram fyrir svefnvanda 

ungbarna, ásamt því að útbúa bækling sem fæli í sér helstu upplýsingar um svefnvanda og svefnstaði 

ungbarna sem myndi endurspegla nýjustu þekkingu á viðfangsefninu. Teljum við að slíkt myndi ýta 

undir að foreldrar sækist frekar eftir ráðleggingum og þar með væri svefnvandi ungbarna oftar 

greindur. Höfundar telja það skipta máli að hjúkrunarfræðingar brýni fyrir foreldrum hvaða svefnstaðir 

eru öruggir og að mikilvægt sé að barnið sofi á þeim svefnstað alla nóttina en ekki einungis við upphaf 

nætur, þar sem svefnstaðir geta breyst yfir nóttina.  

Mikilvægt er að skima fyrir fæðingarþunglyndi maka þar sem þeir eru einnig í áhættu um að þróa 

það með sér. Til þess að öðlast dýpri skilning á líðan maka álíta höfundar að þörf sé á að leggja meiri 

áherslu á rannsóknir í framtíðinni um algengi og áhrif svefnvanda ungbarna á líðan maka. Að auki 

þyrfti að rannsaka í hvaða formi og á hvaða tímapunkti fræðsla til foreldra skilar sem mestum árangri 

um vandamál sem geta komið upp í tengslum við svefn ungbarna. Áhugavert væri að framkvæma 

íslenska rannsókn um svefnstaði barna og sjá hvort það sé sambærilegt við erlendar rannsóknir. Þá 

væri fróðlegt að sjá hverjir svefnstaðir ungbarna hérlendis eru yfir nóttina og myndi það gefa betri 

innsýn í hvernig hægt væri að bregðast við og stuðla að sem öruggasta svefnumhverfinu. Gæfi það 

hugmynd um hvort að auka þyrfti fræðslu út í samfélagið tengda svefnstöðum ungbarna.  

Í nútímasamfélagi væri hentug lausn við óöryggi foreldra tengd svefni og svefnstöðum ungbarna að 

þróa snjallforrit sem gæti veitt foreldrum kost á því að fá þjónustu frá hjúkrunarfræðingi á skjótan máta 

óháð því hvar þau búa á landinu. Með þessu væri hægt að bregðast við vandanum á rauntíma. Með 

því að lágmarka svefnvanda og auka öryggi svefnumhverfis ungbarna er ekki einungis verið að bæta 

andlega líðan foreldra heldur er einnig verið að stuðla að jákvæðum áhrifum á þroska barna og 

bættum lífsgæðum foreldra og barna.   
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