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Ágrip 

Að eignast fyrirbura er krefjandi verkefni og tekur bæði andlega og líkamlega á móður. Myndun tengsla 

getur reynst torveld og spila þar heilsufarslegir kvillar barns og sálræn líðan móður stóran þátt. Fyrirburi 

þarfnast oft flókinnar meðferðar heilbrigðisstarfsfólks innan nýburagjörgæslu og gæti líf hans verið í húfi. 

Umfjöllunarefni þessarar fræðilegu samantektar er tengslamyndun móður og fyrirbura. Fullnægjandi 

tengslamyndun móður og barns getur stuðlað að góðum félagsþroska og seiglu barns í framtíð þess. 

Heimilda var aflað í gegnum gagnabankana PubMed og Google Scholar. Einnig voru bækur teknar 

í útláni frá Bókasafni Kópavogs og greinar fundnar í heimildaskrám þeirra greina sem sóttar voru í 

gagnabanka. Reynt var eftir bestu getu að styðjast við heimildir ekki eldri en 5 ára en þó var notast við 

greinar sem voru eldri í undantekningartilfellum.  

Tilgangur höfunda með þessum skrifum er að afla upplýsinga um hvaða þættir geta gert 

tengslamyndun móður og fyrirbura torvelda og hvernig megi styrkja hana og efla. Leitast var við að 

kanna hvernig heilbrigðisstarfsfólk getur hvatt til jákvæðrar tengslamyndunar innan nýburagjörgæslu. 

Niðurstöður leiddu í ljós að erfiðleika tengslamyndunar er hægt að skoða út frá tveimur sjónarhornum, 

annars vegar frá móður og hins vegar frá barni. Sektarkennd er einkennandi meðal mæðra fyrirbura þar 

sem þær kenna sjálfum sér um að hafa ekki náð fullri meðgöngulengd. Fyrirburi getur haft 

heilsufarskvilla sem þarfnast meðferðar á nýburagjörgæslu og getur umhverfið þar truflað bæði móður 

og barn. Heilbrigðisstarfsfólk á nýburagjörgæslum þarf að vera vakandi fyrir því að bæta 

umhverfissaðstæður í hag tengslamyndunar og taka ekki fram fyrir hendur móður af óþörfu.  

Fullnægjandi tengslamyndun móður og barns er ekki sjálfgefin og þá sérstaklega ef barn er fætt fyrir 

tímann. Með markvissri áherslu á þróun tengsla er hægt að bæta upp fyrir þær hindranir sem geta átt 

sér stað varðandi tengsl móður og fyrirbura hennar í kjölfar áfalls sem fylgir fyrirburafæðingu.  

 

Lykilorð: Tengslamyndun móður og fyrirbura, hlutverk heilbrigðisstarfsmanna, nýburagjörgæsla, 

kengúrumeðferð, brjóstagjöf, sálræn líðan móður, fyrirburi. 
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Abstract 

Having a premature baby is a demanding task in many ways and can take a toll on the mother’s physical 

and psychological wellbeing. The bonding between the mother and her premature baby can be 

challenging due to health related problems of the premature and also the psychological wellbeing of the 

mother. The premature babies often require complex treatment provided by health professionals at a 

neonatal intensive care unit (NICU) and their condition might be life threatening. The topic of this 

dissertation is the bonding between mother and her premature infant. Adequate bonding of a mother 

and her infant can promote the infant’s social developement and his resilience in the future.  

Resources were gathered through databases such as PubMed and Google Scholar. Books were 

also found in the Kópavogur library and articles found through the articles obtained in the databases. 

Attempts were made to use articles no older than 5 years, with some exceptions.  

The authors’ purpose with these writings is to gather theoretical background on the factors that make 

the bonding between mother and her premature infant difficult and what can be done to strengthen and 

intensify it. Authors endeavoured to investigate how health professionals can encourage positive 

formation of the bond between mother and her premature infant inside of the NICU. The main findings 

of this review is that difficulties in bonding can be viewed from two different perspectives, on the one 

hand the mother’s and on the other hand the baby’s. Guilt is the most common emotional experience of 

mothers of premature infants because they blame themselves for not being able to complete the 

pregnancy. Premature infant may have health problems requiring treatment within the NICU and the 

environment can affect both the mother and the infant. Health professionals at NICU should be aware 

of the importance of adjusting the care and the environment at the NICU in order to facilitate the bonding 

process of mothers and their premature babies and they should for example avoid taking over the basic 

care of the baby if the mother is able to provide it herself. 

Successful bonding of a mother and her infant is not as given, especially not if the infant is a preterm. 

With an emphasis on development of bonding it is possible to compensate for the gap that may occur 

in the relationship between the mother and her premature infant following the trauma related to the 

preterm birth. 

 

Keywords: Bonding between mother and preterm infant, the role of health professionals, neonatal 

intensive care unit, kangaroo therapy, breastfeeding, psychological wellbeing of a mother, preterm 

infant.
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Þakkir 

Við viljum byrja á að þakka leiðbeinanda okkar, Hildi Sigurðardóttur ljósmóður og lektor við Háskóla 

Íslands fyrir góða leiðsögn, stuðning og ráðleggingar í gegnum skrifin. Einnig viljum við þakka 

starfsmönnum Eirbergs, þá sérstaklega Ebbu á skrifstofunni, Ágústu á kaffistofunni og Birgi 

umsjónarmanni fasteigna fyrir hvatningu og jákvætt viðmót síðustu vikur og mánuði. Ber að þakka 

Vökudeild og starfsfólki hennar fyrir að veita okkur innblástur og eldmóð. Þakka má Crossfit Reykjavík 

fyrir það að við náðum að halda sönsum í gegnum tímabilið. Fyrir yfirlestur ritgerðar viljum við þakka 

Rósu Kolbeinsdóttur fyrir óeigingjarnt og vandað starf. Að lokum viljum við þakka mökum okkar og 

nánustu fjölskyldu fyrir ómissandi stuðning og einnig hvorri annarri fyrir ótrúlega þolinmæði, stuðning og 

allar þær góðu stundir sem við áttum saman við gerð þessarar fræðilegu samantektar. 



7 

Efnisyfirlit 

 

Ágrip ........................................................................................................................................................ 4	
Abstract ................................................................................................................................................... 5	
Þakkir....................................................................................................................................................... 6	
Efnisyfirlit ................................................................................................................................................. 7	
Töfluskrá .................................................................................................................................................. 8	
1	 Inngangur ............................................................................................................................................ 9	

1.1	Skilgreiningar ...................................................................................................................... 10	
1.1.1	 Fyrirburi (preterm/premature infant) ........................................................................ 10	
1.1.2	 Nýburagjörgæsla - Vökudeild (Neonatal Intensive Care Unit, NICU) ...................... 10	
1.1.3	 Tengslamyndun ....................................................................................................... 11	
1.1.4	 Kengúrumeðferð (kangaroo care) ........................................................................... 11	

2	 Aðferðir ............................................................................................................................................. 12	
3	 Niðurstöður fræðilegrar samantektar ................................................................................................ 15	

3.1	Þættir varðandi barn sem raska tengslamyndun ................................................................ 15	
3.1.1	 Umhverfi nýburagjörgæslu ...................................................................................... 16	
3.1.2	 Heilsufarslegir þættir barns ...................................................................................... 16	

3.2	Heilsutengdir þættir móður ................................................................................................. 18	
3.2.1	 Sálrænir þættir móður .............................................................................................. 18	
3.2.2	 Líkamlegt ástand móður .......................................................................................... 20	

3.3	Meðferðir og úrræði ............................................................................................................ 21	
3.3.1	 Efling tengslamyndunar ........................................................................................... 21	
3.3.2	 Kengúrumeðferð ...................................................................................................... 22	
3.3.3	 Brjóstagjöf ................................................................................................................ 23	

3.4	Hlutverk hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra .......................................................................... 23	
3.4.1	 Stuðningur og nærvera ............................................................................................ 24	
3.4.2	 Upplýsingagjöf og fræðsla ....................................................................................... 25	

4	 Umræða ............................................................................................................................................ 27	
4.1	Hverjar eru helstu áskoranir sem standa frammi fyrir móður og fyrirbura varðandi 
tengslamyndun þeirra? .............................................................................................................. 27	
4.2	Hvaða úrræði standa móður og fyrirbura til boða sem auðvelda tengslamyndun þeirra og 
hvernig getur heilbrigðisstarfsfólk stuðlað að jákvæðri tengslamyndun þeirra? ........................ 29	
4.3	Samantekt umræða ............................................................................................................ 30	

Ályktanir ................................................................................................................................................. 32	
Heimildaskrá .......................................................................................................................................... 33	

 

  



8 

 Töfluskrá 

Tafla  1 PRISMA flæðirit .................................................................................................................. 13	
Tafla  2 PICOTS – 1. Rannsóknarspurning ..................................................................................... 14	
Tafla  3 PICOTS – 2. Rannsóknarspurning ..................................................................................... 14	

 



9 

1 Inngangur 
Fimmtán milljónir barna eru fædd fyrir 37 vikna meðgöngu á hverju ári í heiminum. Það þýðir að yfir eitt 

af hverjum tíu börnum sem fæðast eru fyrirburar (WHO, 2018). Afleiðing fyrirburaskapar getur verið allt 

frá félagslegum erfiðleikum til alvarlegra langvarandi heilsufarsvandamála. Margs konar áskoranir geta 

fylgt því að eignast fyrirbura (Institute of Medicine, 2007) sem geta haft bæði andleg og líkamleg áhrif á 

móður (Amorim, Alves, Kelly-Irving, Ribeiro og Silva, 2018). 

Tengsl milli móður og barns er framkoma móður til barnsins, viðhorf og þær tilfinningar sem hún 

hefur til þess. Tengslamyndun er ferli samræmingar, þegar einstaklingur nýtir getu sína og hæfileika til 

að hafa áhrif á innri stjórnrót sína (e. internal environment) og annarra. Til þess að geta gert það, þarf 

einstaklingur að nema merki sem endurspegla innri stjórnrót annars einstaklings og svara þessum 

merkjum. Merkin geta verið svipbrigði, rödd, hjartsláttur, hitastig, húðlitur og lykt (Kommers o.fl., 2017; 

Kommers, Oei, Chen, Feijs og Bambang Oetomo, 2016). Því fyrr sem foreldrar eru styrktir í því að að 

lesa barn sitt því betra. Fyrstu tengslamynstur foreldra og barns eru áhrifamikil því þau eiga sér stað 

þegar barnið er ósjálfbarga og heili þess er í mótun. Tengslunum er síðan viðhaldið með áframhaldandi 

samskiptum (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Sýnt hefur verið fram á að góð tengslamyndun móður og 

barns getur leitt til aukinnar seiglu barns í framtíðinni. Skert tengsl geta aftur á móti haft neikvæð áhrif á 

þróun sálrænnar virkni, veiklað tengsl barns við móður sína og aukið hættu á verri aðlögunarhæfni barns 

(e. coping skills). Tengslamyndun móður og barns  hefur áhrif á heilbrigðan þroska þess og velferð 

móður. Fullnægjandi tengslamyndun eykur sjálfstraust móður í hlutverki sínu og leiðir til aukins þroska 

barns en það dregur úr líkum á streitu og stuðlar að myndun heilbrigðra sambanda þegar það kemst á 

fullorðinsár (Hill og Flanagan, 2019). Einnig er talið að örugg tengsl tengist félagslegri hæfni og 

samkennd (Shah, Clements og Poehlmann, 2011). Börn sem greinast með örugg tengslamynstur hafa 

betri sjálfsmynd, eru í betra tilfinningalegu jafnvægi og sýna meiri seiglu, frumkvæði, félagslega færni 

og einbeitingu heldur en jafnaldrar þeirra með óörugg tengslamynstur (Hill og Flanagan, 2019; Sæunn 

Kjartansdóttir, 2009).  

Fyrirburar, þá sérstaklega þeir sem fæðast með lága fæðingarþyngd og þeir sem eru í lífshættu eftir 

fæðingu eiga frekar á hættu að mynda óörugg tengsl. Óörugg tengsl auka líkurnar á sálfræðilegum 

vanda í framtíð þessa barna (Shah o.fl., 2011). Myndun tengsla föður við fyrirbura sinn eru jafnframt 

þýðingarmikil en þó minna rannsökuð en tengslamyndun við móður og því er takmarkað framboð af 

heimildum um það efni (Olsson, Eriksson og Anderzen-Carlsson, 2017). Af þessum sökum munu 

höfundar einblína fyrst og fremst á tengslamyndun mæðra við fyrirbura sína.  

Fyrirburaskapur er einn stærsti þátturinn sem ákvarðar lifun, lífsgæði, sálfélagsleg og tilfinningaleg 

áhrif á fjölskyldu, en miklir fyrirburar eru um 1,4% lifandi fæðinga í Bretlandi og um 51% tilfella af 

ungbarnadauða. Af þeim fyrirburum sem lifa af, fá um það bil 5-10% heilalömun (e. cerebral palsy) 

(Russell o.fl., 2014). Fyrirburafæðing og sjúkrahúsinnlögnin sem verður í kjölfar hennar ýtir undir 

sálræna og tilfinningalega streitu foreldra (Siegel, Gardner og Merenstein, 2002). Móðirin getur hræðst 

tengslamyndun við fyrirbura sinn ef óvissa ríkir um hvort hann lifi af (Aagaard og Hall, 2008). 

Tengslamyndun móður og barns hefst oft á meðgöngu, þegar móðir finnur hreyfingar barnsins, sér 

það í ómskoðun og fleira. Tengslamyndun eykst með meðgöngulengd og er því meiri eftir því sem líður 
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á meðgönguna. Myndun tengsla milli móður og fyrirbura getur verið torveld og eru þar margar ástæður 

að baki. Börn sem fæðast fyrir tímann eru oftar en ekki í lífshættu og eru þess vegna tekin strax frá 

móður eftir fæðingu til meðhöndlunar á nýburagjörgæslu (Bielawska-Batorowicz og Siddiqui, 2008). 

Brjóstagjöf sem bæði getur aðstoðað við tengslamyndun móður og nýbura og einnig séð fyrir næringu 

þess getur oft reynst erfið ef barn er fætt fyrir tímann (Lau, 2018). Þá getur líkamlegt ástand móður eftir 

fæðingu einnig tafið það að hún fái að hitta barn sitt (Guillaume o.fl., 2013). Þvingaði aðskilnaðurinn 

getur valdið því að móðir finnist hún ekki tengd barni sínu (Spinelli o.fl., 2016). Kengúrumeðferð hefur 

reynst mæðrum fyrirbura vel en meðferðin skilar einnig jákvæðum árangri til fyrirburanna ásamt því sem 

tengslamyndun þeirra eflist við notkun hennar (WHO, 2003). 

Við fæðingu mætast ímyndaða barnið í huga móður og raunverulega barnið í fangi hennar og þau 

eru sjaldnast alveg eins. Það getur tekið móðurina tíma að taka raunverulega barnið í sátt, þá 

sérstaklega ef það er ólíkt því sem hún hafði átt von á. Foreldrahlutverkið er krefjandi, ábyrgðarmikið, 

vanmetið og margslungið. Ekki er hægt að gera kröfu til hæfileika, getu, heilsu, úthalds eða þroska 

foreldra sem eignast börn en ýmislegt er hægt að gera til að styrkja þá og efla (Sæunn Kjartansdóttir, 

2009). 

Markmið höfunda með þessum skrifum er að kynnast þeim vandamálum sem standa frammi fyrir 

móður og fyrirbura varðandi tengslamyndun þeirra. Þá vilja höfundar þekkja þær breytur sem geta 

verkað sem fyrirstaða tengsla eða hvatning þeirra. Með þessi markmið í huga voru lagðar fram tvær 

rannsóknarspurningar: 

1. Hverjar eru helstu áskoranir sem standa frammi fyrir móður og fyrirbura varðandi tengslamyndun 

þeirra? 

2. Hvaða úrræði standa móður og fyrirbura til boða sem auðvelda tengslamyndun þeirra og hvernig 

getur heilbrigðisstarfsfólk stuðlað að jákvæðri tengslamyndun þeirra? 

 

1.1 Skilgreiningar 
Hér kemur listi yfir þær skilgreiningar sem notaðar eru í ritgerðinni. 

1.1.1 Fyrirburi (preterm/premature infant) 
Barn sem fæðist fyrir lok 37 vikna meðgöngu, óháð fæðingarþyngd þess. Fyrirbura má flokka nánar eftir 

meðgöngulengd. Talað er um örbura þegar þeir fæðast fyrir 28 vikur, mikla fyrirbura sem fæðast á vikum 

28-32 og meðal (e. moderate) og síðfyrirbura sem fæðast á vikum 32-37 (WHO, 2018). Barn er talið 

fullburða ef það fæðist eftir 37 vikna meðgöngu (Stanford Children’s Health, e.g.). 

1.1.2 Nýburagjörgæsla - Vökudeild (Neonatal Intensive Care Unit, NICU) 
Deild á sjúkrahúsi þar sem fyrirburum og öðrum veikum nýburum er sinnt. Á Íslandi kallast hún Vökudeild 

(Landspítali, e.d.).  
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1.1.3 Tengslamyndun 
Atferli einstaklings sem miðar að nálægð við annan einstakling (Sæunn Kjartansdóttir, 2009) og eru djúp 

tilfinningaleg tengsl milli þeirra (Bowlby, 1969). Tengslamyndun móður og barns hefst oft á meðgöngu 

(Bielawska-Batorowicz og Siddiqui, 2008) og er talið vera líffræðilegt viðbragð sem oxytocin hormón ýtir 

undir (Feldman, Weller, Zagoory-Sharon og Levine, 2007). 

1.1.4 Kengúrumeðferð (kangaroo care) 
Meðferð fyrirbura þar sem húð hans er lögð við húð móður. Barnið er lagt upprétt með bringu þess á 

bringu móður. Kengúrumeðferð er öflug og einföld leið til að stuðla að bættri heilsu og vellíðan nýbura. 

Meðferðina má hefja á sjúkrahúsi um leið og ástand fyrirbura er orðið stöðugt eftir fæðingu og er hægt 

að halda áfram heima við (WHO, 2003). 
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2 Aðferðir 
Aflað var heimilda í gegnum gagnabankana PubMed og Google Scholar. Helstu leitarorð voru: fyrirburi 

(e. preterm infant, premature), móðir (e. mother), tengsl (e. bonding), hjúkrunarmeðferð (e. nursing 

therapy), kengúrumeðferð (e. kangaroo therapy, kangaroo care) og áskoranir (e. challenges). 

Leitarskilyrði voru þau að fullur aðgangur væri að greinum án gjalds (e. free full text), að greinar væru 

innan 10 ára gamlar og ættu við um mannkynið. Reynt var eftir bestu getu að nota greinar sem voru 

innan 5 ára gamlar. Einnig var frekari heimilda aflað í gegnum þær fræðigreinar og rannsóknir sem 

fundust við ofangreind leitarskilyrði, en þær greinar áttu það til að vera eldri en 10 ára gamlar. 

Leitin var einskorðuð við þær mæður sem höfðu eignast barn fyrir 37 vikna meðgöngu og máttu 

mæðurnar vera á öllum aldri og af hvaða þjóðerni sem er. Fræðibækur voru skoðaðar á veraldarvefnum 

og fengnar í útláni frá Bókasafni Kópavogs. 

Rannsóknir sem notaðar voru við gerð ritgerðarinnar voru ýmist eigindlegar eða megindlegar. Einnig 

var stuðst við fræðilegar samantektir. Samantekt var gerð yfir öflun heimilda samkvæmt PRISMA flæðiriti 

sem sjá má í töflu 1. Við gerð á rannsóknarspurningum notuðust höfundar við aðferð PICOTS til að setja 

spurningarnar skýrt og hnitmiðað fram sem má sjá í töflu 2 og 3.  
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Tafla  1 PRISMA flæðirit 
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Tafla  2 PICOTS – 1. Rannsóknarspurning 

 Leitarorð: mæður, fyrirburi, tengslamyndun og áskoranir.  

P - skjólstæðingar Mæður og fyrirburar 

I - viðfangsefni Tengslamyndun 

(C – samanburður) Miðað við fullburða barn?  

O - útkoma Áskoranir tengdar tengslamyndun móður og fyrirbura 

(T – tími) Við dvöl á Vökudeild 

(S – rannsóknir)  

 

Tafla  3 PICOTS – 2. Rannsóknarspurning 

  

P - skjólstæðingar Mæður og fyrirburar 

I - viðfangsefni Tengslamyndun 

(C – samanburður)  

O - útkoma Áhrif meðferðaúrræða og íhlutunar hjúkrunarfræðinga  

(T – tími) Við dvöl á Vökudeild 

(S – rannsóknir)  
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3 Niðurstöður fræðilegrar samantektar 
Margvíslegir þættir geta haft áhrif á tengslamyndun móður og fyrirbura. Þeir geta meðal annarra verið 

líkamlegir og andlegir þættir hjá barni sem og þróun geðrænna vandamála og fæðingarþunglyndi hjá 

móður (Bienfait o.fl., 2011). Það að barn fæðist fyrir tímann getur verið mikið áfall fyrir móður og fyrirbura 

vegna þessara líkamlegu og sálrænu erfiðleika sem geta valdið því að tengslamyndun þeirra reynist 

torveld (Welch, 2016). 

Truflanir á tengslamyndun geta verið margs konar. Fyrirburinn getur gefið frá sér merki á ýmsan hátt 

ætluð móður en fjarvera hennar, sálræn vanlíðan eða líkamlegir kvillar geta valdið því að hún nær ekki 

að svara skilaboðum fyrirburans. Á hinn bóginn getur móðir verið að senda frá sér merki sem benda til 

þess að hún vilji tengjast fyrirburanum en fær ekki svar frá honum. Ástæður fyrir því gætu verið að færni 

barnsins til að svara er óþroskuð vegna fyrirburaskapar eða röskuð vegna aðskilnaðar þess við móður. 

Vegna þeirrar fjarlægðar sem stundum verður á milli móður og fyrirbura þróast tengsl þeirra oft ekki á 

nátturulegan hátt og þarf því að grípa inn sem fyrst til að stuðla að tengslamyndun þeirra (Welch, 2016). 

Snemmbúið mat á tengslamyndun móður og barns er forgangsatriði á nýburagjörgæslum þar sem 

tengslin eru nauðsynleg fyrir andlegan og líkamlegan þroska barns (Bienfait o.fl., 2011).  

Í grein Welch er talað um kenningu afslappandi hringrásar (e. calming cycle theory). Þar kemur fram 

að móðir og fyrirburi samræmast hvort öðru í gegnum reglubundið líkamlegt og tilfinningalegt samband. 

Því styttri sem meðganga er því erfiðara er fyrir móður og fyrirbura að tengjast hvoru öðru, meðal annars 

vegna þess hve mikilvægur þroski á sér stað á meðgöngu sem skerðist ef barn fæðist fyrir tímann. Þá 

eru minni líkur á að tengslamyndun eigi sér stað á náttúrulegan máta. Ef um torvelda tengslamyndun er 

að ræða skal forðast að horfa fram hjá vandamálunum því þá gæti skapast hringrás óreiðu varðandi 

tengslamyndunina. Ef svo verður gæti það valdið því að móðir og fyrirburi gætu fjarlægst enn frekar 

tilfinningalega og einnig forðast líkamlega tengingu. Því er brýnt að grípa inn sem fyrst til að stuðla að 

jákvæðri tengslamyndun móður og fyrirbura (Welch, 2016). 

3.1 Þættir varðandi barn sem raska tengslamyndun  
Ýmsir heilsufarslegir kvillar geta fylgt börnum sem fæðast fyrir tímann. Vegna óstöðugs ástands þeirra 

eru þau oftar en ekki aðskilin frá foreldrum sínum strax eftir fæðingu og flutt á nýburagjörgæslu (Welch 

o.fl., 2012). Þessi þvingaði aðskilnaður getur valdið því að foreldrum finnist þau vera ótengd barni sínu 

(Spinelli o.fl., 2016). Tengslamynduninni og ástinni sem hófust við meðgöngu barns er frestað þar til 

vitað er að barn muni lifa af (Black, Holditch-Davis og Miles, 2009). Meðal legutími fyrirbura eru 25 dagar 

á nýburagjörgæslu (Chertok, McCrone, Parker og Leslie, 2014). Það þýðir að móðir útskrifast oftar en 

ekki heim af sjúkrahúsinu án þess. Fyrir foreldra er erfitt að sjá barn sitt tengt við snúrur, en einnig vekja 

bjöllur og ljós í umhverfi þess upp kvíða. Miklir fyrirburar geta verið með einkennandi líkamlegt útlit sem 

er frábrugðið fullburða nýburum. Meðal þeirra einkenna eru mikil smæð, viðkvæmni og gegnsæi húðar 

(Fernandez Medina o.fl., 2018). Sjúkdómsástand barns og hátæknilegt umhverfi nýburagjörgæslu 

þarfnast sérfræðiþekkingar og oft verður þátttaka móður í umönnun barnsins útundan. Samspil 

líkamlegrar nálægðar starfsfólks og stöðugrar þátttöku þess í umönnun og eftirliti með barninu ásamt 

takmörkuðum tækifærum foreldra til umönnunar barnsins getur stuðlað að því að starfsfólk nýbura-

gjörgæslu taki yfir foreldrahlutverkið, sem er einn helsti streituvaldur mæðra fyrirbura. Sýnt hefur verið 
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fram á að mæðrum finnist þær þurfa leyfi til að snerta börn sín og sumar skynja börnin sín ekki sem 

þeirra eigin. Mæðrunum finnst þær ófullnægjandi í umönnunarhlutverkinu þar sem þær geta ekki 

fullnægt grunnþörfum veika barn síns (Spinelli o.fl., 2016). Veikindi barnsins valda því miklu álagi á 

móður (Aagaard og Hall, 2008). 

3.1.1 Umhverfi nýburagjörgæslu 
Að vera fæddur fyrir tímann er krefjandi verkefni fyrir fyrirburann. Fyrir utan þau heilsufarslegu vandamál 

sem hann þarf að takast á við líkt og vanþroskuð líffærakerfi hans þá þarf hann að aðlagast ytra umhverfi 

til að komast af. Í umhverfi nýburagjörgæslunnar eru ýmsir kvíðavaldandi þættir (Lau, 2018). Fyrstu 

kynni móður á nýburagjörgæslu vekja oft upp tilfinningar á borð við bugun og hræðslu. Það er því engin 

furða að umhverfi gjörgæslunnar sé ofarlega í huga móðurinnar í upphafi. Annasama, fjölmenna og 

háværa umhverfið ber hana ofurliði auk þess sem henni reynist erfitt að halda í við tækni, þekkingu, 

tungumál og menningu meðal starfmanna á nýburagjörgæslunni. Ásýnd gjörgæslunnar, hljóð og lykt 

innan hennar gera móðurina skelkaða og halda henni á varðbergi (Aagaard og Hall, 2008). 

Áherslan á hreinlæti í kringum fyrirbura, meðal annars sótthreinsaðar hendur og áhöld eiga það til 

að byggja upp hræðslu mæðra bæði við að snerta barn sitt og vera nálægt því sem getur hindrað 

verulega tengslamyndun þeirra (Lau, 2018). Mæður fyrirbura tala síður við börn sín snerta og horfa 

minna á þau samanborið við mæður fullburða nýbura (Davis og Thoman, 1988). Vélarnar sem tengdust 

fyrirburanum ýttu undir erfiðar neikvæðar tilfinningar móður ásamt ókunnugu og ógnandi umhverfi 

nýburagjörgæslunnar. Fernandez Medina og félagar framkvæmdu rannsókn á 16 mæðrum mikilla 

fyrirbura og árangur tengslamyndunar þeirra innan nýburagjörgæslu á Spáni. Flestar mæðurnar greindu 

frá því að umhverfi nýburagjörgæslunnar hefði haft truflandi áhrif á tengslamyndun þeirra við barn sitt, 

þannig að að athyglin þeirra beindist að virkni deildarinnar og meðferðum frekar en að því að kynnast 

barninu sjálfu. Einnig töluðu mæðurnar um að skortur á einrúmi hefði slæm áhrif á tengslamyndunina 

líkt og hávaði frá hinum ýmsum tækjum gjörgæslunnar og samræður annarra foreldra sem voru í nánu 

umhverfi við barn þeirra (Fernandez Medina o.fl., 2018). 

Varðandi brjóstagjöf fyrirbura eru ýmsir undirliggjandi þættir í heilsufari barns sem gætu hindrað 

árangur hennar. Margvíslegir þættir innan nýburagjörgæslunnar geta truflað brjóstagjöf nýbura. Þar má 

nefna ljós, hávaða og íhluti við fyrirburann (Lau, 2018). Með tímanum verður móðir öruggari á 

gjörgæslunni og því betur getur hún annast barn sitt og útilokað önnur hljóð gjörgæslunnar (Aagaard og 

Hall, 2008).  

3.1.2 Heilsufarslegir þættir barns 
Börn sem fæðast fyrir 37 vikna meðgöngu hafa ekki náð fullum þroska. Þau þurfa að leggjast inn á 

nýburagjörgæslu í flýti, fara í hitakassa, fá súrefni og eru sum þeirra í lífshættu og því aðskilin frá 

foreldrum sínum strax eða fljótlega eftir fæðingu (Chertok o.fl., 2014; Spinelli o.fl., 2016). Fyrirburar eru 

í aukinni hættu að fá ýmsa sjúkdóma og lífslíkur eru minni en hjá fullburða nýburum. Þá gætu bráðir 

sjúkdómar komið í ljós strax við fæðingu og er meðal annars algengt að þörf sé á stuðningi á 

fæðingarstofunni. Meðal þeirrar aðstoðar sem fyrirburi gæti þurft á að halda er örvun, súrefni við 

öndunarfæri, öndunarstuðningur eða jafnvel endurlífgun. Við komu á nýburagjörgæslu er svo metið 
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hvaða meðferð fyrirburi þarfnast. Því skemmri sem meðgangan er því meiri líkur eru á sjúkdómum í 

öndunarfærum fyrirburans vegna þess að lungu hans hafa ekki náð fullum þroska. Fyrirburar hafa minni 

brúna fitu en fullburða nýburar sem gerir þeim erfiðara fyrir að halda uppi líkamshita. Erfiðleikar við 

fæðuinntöku getur haft margs konar afleiðingar líkt og erfiðleikar við blóðsykursstjórnun og auknar líkur 

á nýburagulu. Taugakerfi fyrirbura er jafnframt óþroskað sem gerir það að verkum að þeir eru viðkvæmir 

fyrir heilaskaða og blæðingum sem gæti valdið heilalömun og þar af leiðandi langtíma skerðingu (Huff, 

Rose og Engle, 2019). Andlegar skerðingar í kjölfar fyrirburaskapar geta verið lágt sjálfsálit, erfiðleikar 

við félagsleg tengsl og verri lífsgæði á fullorðnisárum. Einnig sýna rannsóknir í auknum mæli fram á 

andleg og hegðunarleg vandamál fyrirbura á fullorðnisárum þeirra. Þessar félagslegu og líkamlegu 

afleiðingar fyrirburaskapar hafa leitt til vaxandi áhuga á hvernig megi auka taugaþroska. Ýmsar nálganir 

sem styðja við tengsl fyrirbura og foreldra hans hafa verið í þróun á nýburagjörgæslum á undanförnum 

árum. Sumar þessara meðferða hafa sýnt fram á jákvæð langtíma áhrif sem vara fram að leikskólaaldri 

(Kristoffersen o.fl., 2016). 

Ýmsir þættir geta valdið því að brjóstagjöf gengur erfiðlega meðal fyrirbura. Algengt er að 

sogviðbragð fyrirbura sé ekki nægilega þroskað eða of veikt og úthald þeirra sé of takmarkað til að 

árangursrík brjóstagjöf geti átt sér stað. Vegna þessa gæti samhæfing sogs, kyngingar, öndunar og 

virkni vélinda reynst erfið fyrirburum. Auk vanþroska eru fyriburarnir oft viðkvæmir og ástand þeirra 

óstöðugt sem getur leitt til ýmissa aukaverkana líkt og köfnunar, lækkunar á súrefnismettun, uppkasta 

og lungnabólgu. Þetta ásamt þeim meðferðum sem fyrirburi hlýtur hefur það einnig hindrandi áhrif á 

bjóstagjöfina og þar með tengslamyndun móður og fyrirbura (Lau, 2018).  

Þrátt fyrir mikinn vilja móður til að vera nálægt barni sínu og kynnast því, þá hefur hún á sama tíma 

áhyggjur af heilsufari þess. Vegna veikinda barnsins fær hún oft ekki að kynnast því jafn fljótt og henni 

þætti ákjósanlegt. Móðirin er stöðugt á varðbergi um öryggi og ástand barns og er vakandi fyrir hættum. 

Því getur móðir orðið óróleg og tengslamyndun tafist (Aagaard og Hall, 2008). 

Í rannsókn sem Flacking og félagar gerðu árið 2016 kom í ljós að hughreysting til foreldra um vellíðan 

barns var nauðsynleg foreldrum til að finna tilfinningalega nálægð við barnið. Þá sérstaklega þegar merki 

voru um bata sem urðu til þess að dregið var úr læknisfræðilegri meðferð. Til dæmis þegar barn þurfti 

ekki lengur á lyfjum að halda, fékk að fara úr hitakassa yfir í vöggu, fara í föt í fyrsta skipti og þegar 

slöngur og snúrur tengdar barninu voru fjarlægðar. Í rannsókninni á reynslu foreldra til að öðlast 

tilfinningalega nálægð inn á nýburagjörgæslu, greindu mæður frá því að þegar þær fengu að sinna barni 

sínu, skipta á því, baða það, klæða það og sinna því líkt og eðilegu barni þá fundu þær til ánægju. Ein 

móðirin sagði að hún fyndi sérstaklega tilfinningalega nálægð þegar hún sinnti þörfum barns síns og 

tengdist þá barninu sem móðir (Flacking, Thomson og Axelin, 2016). Þá hafa mæður greint frá upplifun 

vanmáttar í umönnunarhlutverkinu og fannst þær missa völdin við komu á nýburagjörgæslu þar sem 

heilbrigðisstarfsfólk var alltaf á staðnum og stýrðu umönnun barnsins (Spinelli o.fl., 2016). Þó er verið 

að viðurkenna foreldra í auknum mæli sem megin umönnunaraðila barns innan nýburagjörgæslunnar. 

Áður fyrr voru heimsóknir takmarkaðar en nú eru foreldrar hvattir til þess að vera með barni sínu á 

nýburagjörgæslu eins mikið og mögulegt er (Kristoffersen o.fl., 2016). 
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3.2 Heilsutengdir þættir móður   
Að fæða barn langt fyrir settan tíma getur valdið því að móðirin upplifi sig einangraða. Tillfinningar líkt 

og örvænting og sorg fylgja fæðingunni og einnig hafa mæður lýst þessum aðstæðum líkt og þær séu í 

framandi heimi. Móðirin gæti verið ófær um að fagna fæðingu barnsins (Aagaard og Hall, 2008). Fyrstu 

kynni móður við barn sitt á sér stað í hinu afbrigðilega umhverfi nýburagjörgæslunnar. Þar sem mæður 

upplifa óvissu, valdleysi, missi á stjórn, hlutverkabreytingu og það að vera útundan. Þær þurfa að horfast 

í augu við lélegar batahorfur, missi ímyndaðs hrausts barns sem þær áttu von á í upphafi meðgöngu og 

þann möguleika að barn þeirra geti látist. Mæðurnar eiga erfitt með að annast fyrirbura sinn og eiga í 

erfiðleikum með að upplifa sjálfar sig sem móður (Black o.fl., 2009). Óháð ástæðu snemmbúnar 

fæðingar og sjúkrahúsdvalar raskast samband móður og barns á meðan sjúkrahúsdvöl stendur vegna 

takmarkaðra tækifæra til þess að hafa samskipti við, snerta og knúsa barn sitt. Þetta getur haft neikvæð 

áhrif á tengslamyndun móður og barns, hegðunarmynstur móður gagnvart barni og birtingarmynd (e. 

representation) barns (Spinelli o.fl., 2016). Sú ákvörðun að verða móðir er einkennd af tvíbendni, það 

að reikna tímasetningu meðgöngu og áhrif hennar á þýðingarmikil sambönd í lífi sínu. Þær mæður sem 

ganga í gegnum áhættumeðgöngu og eignast fyrirbura standa frammi fyrir verulegum áskorunum í 

þróun móðurhlutverksins, eigin sjálfsmyndar og þeirri vinnu sem fylgir því að vera móðir barnsins, þá 

sérstaklega þegar ástand barns er ekki stöðugt (Black o.fl., 2009).  

3.2.1 Sálrænir þættir móður 
Fæðing fyrirbura getur haft margvísleg tilfinningaleg áhrif á mæður þeirra. Líkamlegt og andlegt 

ójafnvægi móður getur haft áhrif á þróun tengsla milli hennar og fyrirburans. Í rannsókn Fernandez og 

félaga greindu mæður frá skyndilegri og ótímabærri fæðingu sem reyndist þeim óraunveruleg upplifun. 

Þær lýstu einnig miklum ótta og kvíða sem tengdist hræðslu þeirra við að missa barnið sitt. Fljótlega eftir 

að barnið kom í heiminn var það flutt á nýburagjörgæslu sem skildi móðurina eftir ringlaða á 

fæðingarstofunni. Eftir fæðingu svo ólíka því sem þær áttu von á upplifðu margar mæðurnar 

tilfinningalegt áfall, mikinn tómleika og söknuð þar sem meðgöngu var lokið en barnið var ekki með þeim. 

Þær gátu ekki umgengist barnið eins og þær vildu og útskrifuðust að lokum heim af sjúkrahúsinu án 

þess (Fernandez Medina o.fl., 2018). Tilfinningaleg fjarlægð móður getur haft mikil áhrif á 

tengslamyndun. Fjarlægðin getur meðal annars orðið vegna aðskilnaðar þeirra eftir fæðingu, þunglyndi 

móður og áfallið sem hún upplifði við að fæða barn fyrir tímann og veikindi þess vegna fyrirburaskapar 

(Welch, 2016). 

Mæður örbura og mikilla fyrirbura lýstu yfir miklum kvíða tengdum fyrstu heimsókn á nýburagjörgæslu 

að hitta barn sitt í rannsókn Fernandez. Þá voru þær kvíðnar því að kynnast barninu og reyndu að fresta 

eða jafnvel forðast tengslamyndun. Það reyndist þeim afskaplega erfitt að horfa á barnið sitt og snerta 

það þar sem þær trúðu því að á endanum myndi barnið deyja (Fernandez Medina o.fl., 2018). Sýnt hefur 

verið fram á að mæður upplifi sorg og missi barnsins sem þær vonuðust eftir að eignast og syrgi það í 

kjölfarið. Sorgin getur haft áhrif á tengslamyndun við fyrirburann sem hún eignaðist (Shah o.fl., 2011). Í 

gegnum allt tímabilið sem fyrirburi lá á sjúkrahúsi og jafnvel eftir heimkomu þess greindu mæður frá 

ýmsum tilfinningum sem voru til staðar, allt frá ánægju, ást, gleði og spennu yfir í kvíða, áhyggjur, sorg 

og sársauka. Sú tilfinning sem virtist þó vera sú sterkasta og varði sem lengst var sektarkennd, en 
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algengt var að mæðurnar kenndu sjálfri sér um ástand barnsins. Sektarkenndin getur falið í sér 

efasemdir móður um það hvort hún hafi gert eitthvað rangt á meðgöngu eða hvort líkami hennar væri 

ekki nógu góður til að eignast heilbrigt fullburða barn (Fleury, Parpinelli og Makuch, 2014). Þrátt fyrir 

hinar ýmsu tilfinningar sem mæður hafa greint frá eiga þær oft erfitt með að viðurkenna þær. Þá fannst 

þeim að með því að greina frá neikvæðum tilfinningum gætu þær haft sterk neikvæð áhrif á fyrirburann. 

Þó er raunin sú að með því að loka á þær tilfinningar sem eru til staðar getur móðirin verið að viðhalda 

tilfinningalegri fjarlægð á milli hennar og fyrirburans (Welch, 2016). 

Í rannsókn Amorim og félaga, þar sem lífgæði foreldra sem höfðu eignast fyrirbura voru könnuð kom 

í ljós að margvísleg heilsufarsleg vandamál eru til staðar hjá mæðrum sem eignast höfðu fyrirbura. 

Sálræn líðan mæðra hafði mestu áhrifin á lífsgæði þeirra, en algengt var að nýbakaðar mæður væru 

með einkenni kvíða og þunglyndis. Greindu þær frá því að áhyggjur sínar og óvissa tengd heilsufari 

barns spilaði þar stóran sess. Lífsgæði mæðranna mældust minni eftir því sem þær eignuðust meiri 

fyrirbura og því lengur sem barn þeirra þurfti að dvelja á nýburagjörgæslu (Amorim o.fl., 2018). Ef klínískt 

ástand barnsins versnaði eða breytingar urðu á meðferð þess líkt og ef tengja þurfti barnið við ný tæki 

höfðu mæður greint frá því að þeim hafi brugðið verulega. Þá áttu þær erfitt með að eiga ánægjulega 

stund með fyrirburanum í kjölfar þess. Þetta gat haft hamlandi áhrif á tengslamyndun móður og fyrirbura 

og greindu sumar mæður frá afturför í tengslamynduninni (Guillaume o.fl., 2013). 

Mæður sem fæða börn fyrir tímann óttast um líf og heilsu barna sinna, þær upplifa oft áfall og vonleysi 

þegar þær sjá barn sitt í fyrsta skipti. Mæðurnar eru einnig sorgmæddar yfir að hafa misst hluta úr 

meðgöngu sinni og fannst þeim þær þurfa að undirbúa sig fyrir möguleikann að barn sitt gæti dáið. Í 

rannsókn sem Baum og félagar gerðu um reynslu og bjargráð 30 mæðra í Ísrael sem fæddu fyrir tímann, 

komu fram fjögur megin þemu í niðurstöðum. Hið fyrsta var um ótímabæru fæðinguna sem var 

ógnvekjandi atburður í lífi þeirra. Fæðingin var oft á tíðum skyndileg og hraði atburðarins gerði það að 

verkum að konurnar skildu ekki hvað var í gangi og voru oft ringlaðar. Þær voru einnig hræddar um líf 

barns síns. Annað þemað var um eiginleika kvennanna, hvernig þær hugsuðu um fæðinguna, hvort þær 

kenndu sjálfri sér um, öðrum um eða litu á að fæðingin hafi bjargað barni sínu. Þær kenndu sjálfum sér 

um og leið illa yfir því að hafa ekki breytt venjum sínum nægilega mikið eftir að þær komust að því að 

þær voru óléttar. Þær óttuðust að hafa borðað rangan mat, þrifið heimilin sín of oft, lyft öðrum börnum 

og annað sem fjölskyldumeðlimir höfðu varað þær við að gera. Þó taldi þriðjungur kvennanna 

snemmbúnu fæðinguna hafa bjargað barni sínu vegna heilsufarskvilla móður eða barns á meðgöngu. Í 

þriðja þemanu lýstu konurnar yfir skorti á móðurtilfinningu sem og erfiðleikum við að tengjast barni sínu. 

Vegna þess hve stutt meðgangan var voru mæðurnar ekki andlega tilbúnar að verða mæður svona fljótt. 

Þær fundu fyrir tómleika þar sem barnið hafði eitt sinn verið og fengu ekki að vera með barni sínu eftir 

fæðinguna. Þegar þær sáu barn sitt í fyrsta skipti var tengslamyndunin torveld og áttu þær erfitt með að 

samþykkja barnið sem sitt eigið. Barnið var í hitakassa og tengt snúrum sem reyndi verulega á 

mæðurnar. Fjórða þemað var um þau bjargráð sem mæðurnar leituðu til, til að gæta barns síns og að 

finna fyrir móðurtilfinningunni. Þegar mæðurnar voru spurðar um ástand barns svöruðu þær ávallt því 

sama eða reyndu að komast hjá því að svara þó barninu færi batnandi því þær vildu ekki hætta á að 

gera ástandið verra með því að greina frá batanum upphátt. Greint var frá því að mæður fyrirbura liði 
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eins og þeim hafi misheppnast, þar sem þær hafi ekki náð að verja barn sitt gegn skaða, sársauka og 

óþægindum (Baum, Weidberg, Osher og Kohelet, 2011). 

Rannsókn var gerð á 30 mæðrum sem eignuðust fyrirbura í Ítalíu. Viðtöl voru tekin við þær þegar 

ástand barns var stöðugt og voru þær spurðar um reynslu sína í gegnum meðgönguna, fyrirbura-

fæðinguna og sjúkrahúsdvöl barnsins. Fjögur megin þemu komu fram í niðurstöðum þessarar 

rannsóknar sem má hugsa sem þau skref sem þær tóku til að verða mæður innan sjúkrahússtofnunnar. 

Fyrsta þemað var aðskilnaðurinn við barnið eftir fæðingu. Mæðurnar upplifðu eignarsviptingu, þar sem 

tilfinningar þeirra tengdust skorti á líkamlegri og tilfinningalegri nálægð við barn sitt sem gerði það að 

verkum að þær sáu það ekki sem sitt eigið. Líkamlegt ásigkomulag konunnar eftir fæðingu gerði þeim 

stundum ókleift að hitta börnin sín á nýburagjörgæslu og þurftu þær leyfi frá læknum til þess að komast 

þangað. Þegar þangað var komið þurftu þær svo leyfi þriðja aðilans til að snerta barn sitt. Annað þemað 

var þegar móðirin upplifði eigin vanmátt og sig sem ófullnægjandi móður sem gæti ekki séð um eða 

verndað barn sitt. Mæðurnar litu á sig sem mæður í þjálfun, sem þurftu að læra hvernig ætti að 

umgangast börn sín. Á sama tima og hjúkrunarfræðingar bjóða fram mikilvæga aðstoð sína setja þeir 

mæðurnar í stöðu þar sem þær upplifa sig undir stöðugu eftirliti. Lágt sjálfsálit mæðra sem afleiðing 

fyrirburafæðingar virtist ekki vera rætt af mæðrum eða af stofnuninni á þann veg að það gæti valdaeflt 

þær, heldur þvert á móti, að mæðurnar skynjuðu sig sem óhæfar. Þriðja þemað var missir 

foreldrahlutverksins, sem er vegna stöðugrar viðveru heilbrigðisstarfsfólks og stjórnunar á umönnun 

barns sem leiddi til þess að mæðurnar upplifðu valdleysi. Aðstæður barnsins gerðu foreldrum ekki kleift 

að annast einir um barnið og taka sjálfstæðar ákvarðanir þar að lútandi, heldur þurftu þeir að deila 

foreldrahlutverkinu með starfsfólki sjúkrahússins. Þeim leið eins og að starfsfólkið væri sífellt að fylgjast 

með þeim, að andað væri ofan í hálsmálið þeirra og voru að þau væru háð mati starfsfólksins. Mæðurnar 

máttu aðeins haga sér eins og mæður þegar þær fengu leyfi starfsfólks til þess. Fjórða og síðasta þemað 

var um tímann eftir fæðingu sem mæður upplifðu tímalausan og gerðu ekki greinarmun á líðandi stundu, 

fortíð eða framtíð á meðan dvöl á sjúkrahúsi stóð (Spinelli o.fl., 2016).  

3.2.2 Líkamlegt ástand móður 
Tengsl móður og nýbura eflast við líkamlegar snertingar sem virkja skynfæri móður og nýfædds barns 

hennar. Ýmsar gerðir áreitis hafa áhrif á tengslamyndun þeirra. Nýburinn notar einkum snertingu og lykt 

til að skynja nærveru en móðir hans notast aðallega við sjón og snertingu. Hormónaviðbrögð styrkja 

tengsl móður og barns sem veldur því að barnið upplifir sig öruggt. Móðirin fer smám saman að átta sig 

á að hún sé móðir barnsins og leyfir sér að hegða sér í samræmi við það (Laronche, Popescu og 

Benhamou, 2017). Eftir erfiða og krefjandi fæðingu er eitt það mikilvægasta fyrir móður að heyra um 

líðan barn síns. Einnig hefur móðir áhyggjur af maka sínum og hefur mikla þörf til að tala við einhvern 

(Engstrom og Lindberg, 2013). 

Heilsubrestur hjá móður eftir fæðingu getur valdið því að hún verður ófær um heimsækja barn sitt á 

nýburagjörgæsluna fyrstu klukkustundirnar eða dagana eftir fæðingu en það getur seinkað þróun 

tengslamyndunar hennar og fyrirburans. Við slíkar aðstæður geta mæðurnar fundið fyrir mikilli einangrun 

og kvíða sem hefur einnig hindrandi áhrif á framlag þeirra í móðurhlutverkinu (Guillaume o.fl., 2013). 

Mæður sem sjá börn sín innan 3ja klukkustunda eftir fæðingu eru líklegri til að mynda traust tengsl en 
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þær mæður sem gera það ekki (Kristoffersen o.fl., 2016). Ef framkvæmdur var keisaraskurður er það 

möguleg ástæða þess að mæður sjái ekki barn sitt fljótlega eftir fæðingu vegna þess að það gæti tekið 

þær lengri tíma að jafna sig. Eftir það gætu mæður heimsótt barn sitt á nýburagjörgæslu (Laronche o.fl., 

2017). Meðal algengustu líkamlegu vandamála sem mæður fyrirbura hafa greint frá eru þreyta tengd 

svefnleysi, skortur á tíma til að annast sjálfar sig, óþægindi tengd mjaltavél og þreyta tengd 

umönnunarhlutverki nýburans (Amorim o.fl., 2018). Minnkun á mjólkurframleiðslu móður er algengt 

vandamál mæðra sem eignast fyrirbura. Undirliggjandi orsakir geta ýmist verið líffræðlegir eða sálrænir 

þættir, svo sem streita móður, en oft er ástæðan samvirkni margra þátta (Lau, 2018). Greint hefur verið 

frá margs konar vandamálum meðal mæðra sem nota mjaltavél til að viðhalda mjólkurframleiðslu. Þó 

halda þær áfram að pumpa sig þar sem brjóstagjöf er þeim mikilvæg og vonast þær til að fyrirburinn fari 

á brjóst þegar hann er tilbúinn. Mæður hafa fundið fyrir gremju vegna tímans sem fer í að mjólka sig og 

þeirri staðreynd að oft líður langur tími þar til fyrirburinn fær þá mjólk sem þær safna (Guillaume o.fl., 

2013). Mæður sem eignast fyrirbura eru líklegri til að þróa með sér þunglyndi, en þunglyndi getur haft 

neikvæð áhrif á brjóstagjöfina. Umhverfisþættir sem valda streitu móður líkt og nýburagjörgæslan gerir, 

geta einnig haft neikvæð áhrif á brjóstagjöf og mjólkurframleiðslu. Ef mjólkurframleiðsla er lítil vegna 

einhverra undirliggjandi þátta getur það valdið neikvæðum tilfinningum móður og minnkað hvatningu 

hennar til að viðhalda framleiðslunni (Lau, 2018). 

3.3 Meðferðir og úrræði 
Kengúrumeðferð, fjölskyldumiðuð meðferð og ýmiss önnur snemmbúin inngrip leggja áherslu á 

mikilvægi þess að koma á fót gagnvirku sambandi hjá nýbura og foreldrum. Að hvetja snemma til 

meðferða á borð við húð við húð meðferð er ein leið til að styðja við þróun tengsla foreldra og nýbura 

og er einnig hjálpleg leið til að stuðla að lífeðlisfræðilegum stöðugleika barns (Kristoffersen o.fl., 2016). 

Hágæða þjónusta felur í sér að heilbrigðisstarfsfólk veiti skilning og hlustun við lífeðlislegar og 

sálfélagslegar þarfir barns og fjölskyldu (Bhutta o.fl., 2014). 

3.3.1 Efling tengslamyndunar  
Fyrstu skilaboð móður til barns um að hún skynji hvernig því líður koma með gagnkvæmum samskiptum 

þeirra, það er þegar barnið grætur þá verður móðir leið á svipinn, snertir það blíðlega og talar rólega við 

það en einnig þegar barnið brosir þá brosir móðirin á móti. Móðirin bregst misjafnlega við eftir aðstæðum 

en viðbrögð hennar sýna að hún lifir sig inn í líðan barns (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Stór viðburður í 

lífi móður er þegar hún nær að mynda tilfinningalega nálægð við barn sitt. Móðir fer að auka nálægð við 

barnið og á einhverjum tímapunkti fær hún svörun sem getur birst sem augnsamband sem fyrirburinn 

myndar við hana eða að barnið vaknar og verður virkt. Svar barnsins vekur upp jákvæðar tilfinningar 

móður og eykur sjálfstraust hennar í návist þess. Tal móður við fyrirbura er árangursrík leið til að mynda 

samband móður og fyrirbura vegna svars hans við örvun hennar. Þá þróar móðir eins konar tungumál 

sem verður þeirra eigin (Welch, 2016). Samvera móður og fyrirbura er afar mikilvæg, en eftir því sem 

mæður verja meiri tíma með barni sínu fundu þær betur fyrir móðurtilfinningunni. Þá fundu þær fyrir 

auknu öryggi við umönnun barnsins og fóru að eiga frumkvæði að samskiptum við það (Fleury o.fl., 

2014). Eins og áður hefur komið fram getur skortur á einrúmi haft áhrif á tengslamyndun móður og 

fyrirbura, bæði að mati móður og heilbrigðisstarfsfólks. Því er mikilvægt að skapa eins mikið næði fyrir 



22 

móður og fyrirbura upp að því marki sem ástand fyrirbura og aðstæður innan nýburagjörgæslunnar leyfa 

(Fernandez Medina o.fl., 2018; Fleury o.fl., 2014). 

Líkamleg nánd er talinn mikilvægasti þátturinn í að stuðla að góðri tengslamyndun móður og barns 

eftir áfallið tengdu aðskilnaðinum eftir fæðingu (Fernandez Medina o.fl., 2018). Margar mæður greina 

frá því að hafa fundið til kvíða við tilhugsunina um að snerta barn sitt þrátt fyrir að löngunin til að halda 

á barninu hafi verið til staðar og var ástæðan meðal annars sú að þeim fannst barnið svo brothætt 

(Fleury o.fl., 2014). Það að móðir snerti fyrirburann getur reynst hjálplegt til að komast yfir ákveðin ótta 

og létta á kvíða tengdum aðskilnaði, en mæður lýstu því að mikill léttir hafi verið við fyrstu snertingu og 

að tilfinningalegt samband hafi myndast og farið stigvaxandi eftir það (Fernandez Medina o.fl., 2018; 

Fleury o.fl., 2014). Í rannsókn Fernandez og félaga greindu mæður frá því að sú meðferð sem þær töldu 

styrkja tengsl sín við fyrirburann mest væri kengúrumeðferð. Nefndu þær sérstaklega hve góð tilfinningin 

væri að finna fyrir hjartslætti barnsins og öndun þess (Fernandez Medina o.fl., 2018). 

3.3.2 Kengúrumeðferð 
Kengúrumeðferð, einnig þekkt sem húð við húð meðferð, er aðferð þar sem húð fyrirbura er lögð við 

húð móður. Margir kostir fylgja meðferðinni en meðal þeirra er að hún krefst engra verkfæra eða áhalda. 

Þá er hægt að nota meðferðina hvar og hvenær sem er á meðan ástand barns og móður leyfir (Charpak, 

Ruiz-Pelaez, Figueroa de og Charpak, 2001). Kengúrumeðferð er nærgætin meðferð og ef henni er 

sinnt vel getur hún dregið verulega úr áreiti á nýburagjörgæslunni (Lawn, Mwansa-Kambafwile, Horta, 

Barros og Cousens, 2010). Meðferðin aðstoðar við hitastjórnun fyrirbura, eykur virkni hans og stuðlar 

að árangursríkri næringarinntöku og þar af leiðandi þyngdaraukningu fyrirburans. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að notkun kengúrumeðferðar geti dregið úr algengi spítalasýkinga, alvarlegum veikindum og 

öndunarfærasýkinga meðal fyrirbura fyrstu 6 mánuði lífs þeirra (Chan, Valsangkar, Kajeepeta, Boundy 

og Wall, 2016). Auk áhrifa sem meðferðin hefur á fyrirburann er mikil aukning á ánægju mæðra sem 

notast við kengúrumeðferð (Lawn o.fl., 2010). Þá eykur kengúrumeðferð líkurnar á að brjóstagjöf hefjist 

og verði árangursríkari ef henni er sinnt vel (de Rooy og Johns, 2010), meðal annars vegna aukinnar 

mjólkurframleiðslu móður (Lawn o.fl., 2010). 

Foreldrar hafa greint frá því að kengúrumeðferð veiti þeim tilfinningalega nálægð við barn sitt. Fyrst 

og fremst fannst þeim meðferðin hjálpleg til að veita barninu huggun og öryggi. Einnig fannst þeim 

meðferðin vera athöfn sem skapaði tilfinningar á borð við ást og umhyggju (Flacking o.fl., 2016). Nunes 

og félagar framkvæmdu rannsókn á mæðrum fyrirbura þar sem flestar höfðu ekki fengið tækifæri til að 

fá fyrirbura strax í fang eftir fæðingu. Þar kom fram jákvæð fylgni við þann tíma sem móðir og fyrirburi 

vörðu saman í kengúrumeðferð og tengslamyndun (Nunes o.fl., 2017). Mælt er með að kengúrumeðferð 

sé hafin eins snemma og hægt er vegna ávinnings hennar. Þá ber að virða meðferðina og ætti hún að 

hafa forgang yfir aðrar rútínumeðferðir líkt og böðun, vigtun og aðrar meðferðir sem gætu beðið (de 

Rooy og Johns, 2010). Kengúrumeðferð getur verið lykilþáttur í þróun tengslamyndunar móður og 

fyrirburans (Charpak o.fl., 2001). 
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3.3.3 Brjóstagjöf 
Mælt er með brjóstagjöf fyrir börn og fyrirbura vegna þess ávinnings sem brjóstamjólk veitir fyrir heilsu 

þeirra. Brjóstagjöfin getur þó reynst mæðrum fyrirbura erfið. Útkoma brjóstagjafarinnar er háð mörgum 

þáttum eins og heilbrigðisástandi barns, þroska þess, líkamlegu og andlegu ástandi móður og 

samfélagslegra þátta sem stuðla að brjóstagjöf móðurinnar. Einnig hafa einstaklingsbundnir þættir áhrif 

á brjóstagjöf, en áform og vilji móður til brjóstagjafar er einn þýðingarmesti þátturinn í velgengni hennar, 

að því gefnu að stuðningur sé til staðar fyrir móður (Gianni o.fl., 2016). Svörun fyrirburans skiptir einnig 

talsverðu máli um framleiðslu mjólkur, ánægju móðurinnar og þar af leiðandi árangur brjóstagjafarinnar 

(Lau, 2018). Það að móðir sé virk í umönnun barn síns aðstoðar hana við að finna fyrir tilgangi sínum í 

umönnun þess (Fernandez Medina o.fl., 2018). Mæður hafa greint frá því að brjóstagjöf reynist þeim 

mikilvæg. Þegar barn er ekki heilsufarslega tilbúið til að taka brjóst greina mæður þó frá að framleiðsla 

eigin mjólkur sé eitt það besta sem þær geti gert fyrir barn sitt, þrátt fyrir að barnið taki hana ekki beint 

af brjósti (Fernandez Medina o.fl., 2018; Guillaume o.fl., 2013). Þegar kemur að barninu gerir brjóstagjöf 

því kleift að upplifa líkamlega nálægð við móður en einnig er brjóstamjólk ákjósanlegasta næringin fyrir 

barnið (Lau, 2018). 

Þó að brjóstagjöf sé ekki möguleg á ákveðnu tímabili í lífi fyrirburans getur móðirin undirbúið þann 

möguleika að hafa barnið á brjósti síðar meir ef áhugi er til staðar. Hún getur meðal annars viðhaldið 

mjólkurframleiðslu með reglulegri notkun mjaltavélar, haft hugann opinn gagnvart möguleika á 

brjóstagjöf, notað kengúrumeðferð og þróað daglega rútínu með fyrirburanum. Náið líkamlegt samband 

móður og fyrirbura hefur jákvæð áhrif á þroska og vöxt fyrirburans. Bein snerting er mikilvæg til að 

mynda náið samband móður og fyrirbura. Þá er mikilvægt að móðir hugsi vel um að borða næringarríka 

fæðu svo að brjóstamjólk hennar mæti næringarþörf barnsins. Heilbrigðisstarfsfólk metur hvenær 

fyrirburi er tilbúinn til að fara á brjóst. Þá skal hafa í huga að samhæfing sogs, kyngingar, öndunar og 

virkni vélinda sé til staðar til að koma í veg fyrir aukaverkanir hjá fyrirbura tengdum brjóstagjöfinni (Lau, 

2018). Í rannsókn Russel og félaga kom fram að mæður hafa upplifað skort á aðstoð með brjóstagjöf 

og upplýsingar um aðstöðu og efni. Einnig kom fram að þeim fannst þrýstingur frá starfsfólki að framleiða 

brjóstamjólk strax eftir fæðingu og í nægilegu magni fyrir barnið (Russell o.fl., 2014). 

3.4 Hlutverk hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra 
Vaxandi vitneskja er um þær raunir og þá erfiðleika sem foreldrar barna á nýburagjörgæslu upplifa og 

hefur það stuðlað að verulegum breytingum í skipulagi umönnunar varðandi fjölskyldur fyrirbura. 

Fjölskyldumiðuð umönnun miðar að því að taka tillit til reynslu og vinnur að því að bæta reynslu foreldra 

með því að hafa umhverfið á nýburagjörgæslu persónulegra og stuðningsríkara svo það mæti þörfum 

þeirra (Russell o.fl., 2014). Nýburahjúkrunarfræðingar í dag þurfa ekki einungis að að veita bestu 

hugsanlegu þjónustu til að stuðla að þroska fyrirbura heldur einnig til að hjálpa móðurinni í gegnum 

erfiðleika tengdum nýja móðurhlutverkinu og í að finnast hún vera móðir barnsins sem fæddist fyrir 

tímann (Aagaard og Hall, 2008). Þrátt fyrir árangursríkan stuðning hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra í 

eflingu á tengslamyndun móður og fyrirbura hafa mæður einnig greint frá þáttum í fari þeirra sem gætu 

haft hindrandi áhrif. Meðal þeirra þátta er skortur á stuðningi frá heilbrigðisstarfsfólki, ófullnægjandi 
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aðstoð við brjóstagjöf, neikvætt viðhorf í garð móður, ófullnægjandi upplýsingagjöf og skortur á þekkingu 

og reynslu starfsfólks (Lau, 2018). 

3.4.1 Stuðningur og nærvera 
Margar áskoranir standa frammi fyrir mæðrum fyrirbura. Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar styðji við 

tengslamyndun móður og barns með heildrænni nálgun (Fernandez Medina o.fl., 2018). Í upphafi eru 

mæður oft óöruggar í kringum fyrirburann og jafnvel hræddar við að snerta hann. Því þurfa 

hjúkrunarfræðingar að fræða mæður um að þrátt fyrir smæð þeirra og hvað þeir virka brothættir sé í lagi 

að snerta barnið. Ef ekki er hægt að halda á barninu af einhverjum ástæðum er hægt að fræða 

mæðurnar um að athafnir eins og snerting, að horfa á og tala við fyrirburann séu jákvæðir og stuðla að 

tengslamyndun móður og fyrirburans. Gott er að útskýra fyrir móður að hún meiði það ekki með því að 

snerta það heldur er það gott fyrir fyrirburann að finna snertingar móður og heyra rödd hennar (Fleury 

o.fl., 2014). Þá geta hjúkrunarfræðingar eða ljósmæður þurft að bjóða mæðrum nærveru við fyrirburann 

þar sem þær hafa ekki alltaf frumkvæðið til að byrja með (Guillaume o.fl., 2013). Á nærgætin hátt skulu 

hjúkrunarfræðingar vinna að því að virkja þátttöku móður í almennri umönnun fyrirburans um leið og 

hann og móðir eru tilbúin. Traust meðferðarsamband milli móður og hjúkrunarfræðings hefur jákvæð 

áhrif á umönnun fyrirburans. Það reyndist foreldrum afar hjálplegt að fá jákvætt viðhorf frá starfsfólki og 

að þeir öðluðust persónumiðaða þjónustu (Cleveland, 2008). Við umönnun skal hjúkrunarfræðingur gefa 

sér góðan tíma til að sjá um barn og móður og taka ekki fram fyrir hendur móður af óþarfa ástæðum 

(Fleury o.fl., 2014). Hjúkrunarfræðingar ættu að sjá til þess að veita tilfinningalegan stuðning og vinna í 

að efla mæður í foreldrahlutverkinu meðal annars með því að mynda stuðningsríkt umhverfi og vera 

tilbúin að veita foreldrum fræðslu og tækifæri til að læra nýja hluti undir góðri leiðsögn (Cleveland, 2008). 

Í rannsókn sem Fleury og félagar framkvæmdu, greindu hjúkrunarfræðingar sem störfuðu á 

nýburagjörgæslu frá því að þeirra skjólstæðingur væri fyrst og fremst nýburinn. Þeir telja að með því að 

setja áhersluna á vellíðan fyrirburans gleymist oft að hugsa um þarfir móður. Orsakir þess geta verið 

ófullnægjandi umönnun bæði fyrirbura og móður og getur það haft bein neikvæð áhrif á tengslamyndun 

þeirra. Ber heilbrigðisstarfsfólki að hafa þessi atriði á bak við eyrað í starfi sínu á nýburagjörgæslunni. 

Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður sem annast barn og móður skulu reyna að skapa sem bestu aðstæður 

fyrir móður til að vera með fyrirburanum í einrúmi, en það þarf að meta í samræmi við ástand fyrirburans 

og aðra umhverfisþætti (Fleury o.fl., 2014). Mismunandi er eftir fyrirburum hvenær þeir eru tilbúinir að 

taka brjóstið og eru ýmsir þættir sem spila þar inn í, meðal annars hversu mikill fyrirburi nýburinn er, en 

einnig heilsufar hans og móður. Því ættu hjúkrunarfræðingar að huga að því að veita góðan stuðning 

við brjóstagjöfina sem er einstaklingsmiðuð að tilteknum fyrirbura og móður hans (de Rooy og Johns, 

2010). 

Mæður í rannsókn Fernandez og félaga greindu frá jákvæðum áhrifum þess að fá samúð frá 

hjúkrunarfræðingum og að þeir mættu þörfum sínum. Þær mæður sem fundu fyrir samúð frá 

hjúkrunarfræðingum voru almennt afslappaðari, betur upplýstar og öruggari í návist fyrirbura síns 

(Fernandez Medina o.fl., 2018). Guillaume og fleiri framkvæmdu viðtöl við foreldra sem áttu fyrirbura á 

nýburagjörgæslu meðal annars til að kanna reynslu þeirra og þörf á þjónustu frá hjúkrunarfræðingum. 

Þar kom í ljós að flestum foreldrum fannst umhyggja starfsfólks og nærgætni þeirra væri veigamesti 
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þátturinn þegar kom að umönnun nýburans og dró úr óöryggi foreldranna. Þegar kemur að umönnun 

barnsins treystu foreldrarnir sér til að vera nær barninu ef heilbrigðisstarfsmaður var vandvirkur og fór 

varlega með fyrirburann (Guillaume o.fl., 2013). 

3.4.2 Upplýsingagjöf og fræðsla 
Í rannsókn Fernandez og félaga greindu mæður frá því að forsendur þess að þær gætu haldið ró sinni í 

gegnum dvöl nýburans á gjörglæslunni væri stöðugt upplýsingaflæði frá heilbrigðisstarfsfólki og 

framfarasinnuð (e.progressive) þekking á vinnuleiðbeiningum (Fernandez Medina o.fl., 2018). Í 

samantekt sem Cleveland gerði á þörfum foreldra sem áttu fyrirbura á nýburagjörgæslu fannst foreldrum 

þörf á að upplýsingar frá hjúkrunarfræðingum á gjörgæslunni væru nákvæmar og skýrar (Cleveland, 

2008). Í rannsókn Guillaume og félaga kom fram að foreldrum fannst nauðsynlegt að vera vel upplýstir 

um umhverfið á nýburagjörgæslunni og vildu öðlast skilning á tækjum tengdum barninu og meðferð 

þess. Fyrstu dagana á meðan barn þeirra var á nýburagjörgæslu áttu mæðurnar erfitt með að meðtaka 

upplýsingar og vildu þær að hjúkrunarfræðingar myndu endurtaka það helsta sem við kom barni þeirra. 

Ef móðir gat ekki heimsótt barnið af heilsufarslegum ástæðum er nauðsynlegt fyrir þá 

heilbrigðisstarfsmenn sem annast barnið að upplýsa móður um líðan þess símleiðis eða jafnvel 

heimsækja móðurina ef tækifæri gefst. Með góðri upplýsingagjöf er hægt að efla tengslamyndun þeirra 

þrátt fyrir aðskilnað. Þá gæti starfsmaður einnig hvatt maka eða aðra aðstandendur til að taka myndir af 

barninu til að sýna móður (Guillaume o.fl., 2013).  

Í rannsókn Fleury og félaga kom fram að hjúkrunarfræðingar á nýburagjörgæslu þótti mikilvægt að 

taka eftir ef móðir forðaðist að koma í heimsókn á gjörgæsluna og einnig ef heimsóknir vörðu í stuttan 

tíma. Ef svo var fannst þeim þörf á að greina orsakir vandans, veita móðurinni fræðslu í samráði við það 

og um leið hvetja hana að vera til staðar fyrir fyrirburann á gjörgæslunni þar sem samvera móður og 

fyrirbura er forsenda tengslamyndunar þeirra. Bæði hjúkrunarfræðingar og læknar greindu frá því í 

rannsókn Fleury og félaga að hjúkrunarfræðingar gætu oft reynst sem tengiliður móður og læknis og sjái 

um að upplýsingar komist til skila um ástand fyrirbura og móður. Þá ætti að spyrja móður hvort það séu 

einhverjar upplýsingar sem hún hefur fengið frá lækni sem hún skildi ekki. Ef svo er væri gott að 

hjúkrunarfræðingur gæfi sér tíma til að útskýra á einfaldan máta þær upplýsingar sem skipta máli. Auk 

formlegra og faglegra samskipta hefur reynst árangursríkt að hjúkrunarfræðingar eigi reglulega 

óformlegar samræður við móður til að skima fyrir efasemdum og erfiðleikum hjá móður varðandi 

umönnunarhlutverkið og tengslamyndun hennar við fyrirburann (Fleury o.fl., 2014). 

Frá því að nýburi fer að fá fæðu um munn skulu hjúkrunarfræðingar innan nýburagjörgæslunnar 

upplýsa móður um nákvæma áætlun varðandi fæðugjöfina sem samþykkt hefur verið af þeim aðilum 

sem koma málinu við. Ef allir aðilar eru samþykkir áætlun varðandi fæðugjöf barns er líklegra að 

árangursrík fæðugjöf eigi sér stað þar sem samband móður og fyrirbura þroskast (Lau, 2018). 

Kengúrumeðferð hefur mörg jákvæð áhrif bæði á móður og fyrirbura. Hlutverk hjúkrunarfræðinga er að 

upplýsa móður um notkun meðferðarinnar og árangur hennar eins fljótt og auðið er. Við upphaf notkunar 

kengúrumeðferðar skal hjúkrunarfræðingur vera til staðar fyrir móður og leiðbeina henni eftir þörfum og 

styðja hana til sjálfstæðis (Lawn o.fl., 2010). Ráðgjöf til mæðra varðandi brjóstagjöf er grundvöllur að 

árangri hennar, þar sem mjólkurframleiðsla mæðra er misjöfn og oft flókið að viðhalda henni ef fyrirburi 
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er ekki tilbúinn að taka brjóstið (Fernandez Medina o.fl., 2018). Ef breytingar verða á líðan barns af 

einhverjum ástæðum og þar að leiðandi meðferð þess, svo sem að það sé tengt við ný tæki er 

árangursríkt að upplýsa foreldra eins fljótt og auðið er til að koma í veg fyrir að foreldrum bregði við að 

sjá barnið sitt (Guillaume o.fl., 2013). 

Flestir hjúkrunarfræðingar eru vingjarnlegir, hjálpsamir, styðjandi, þolinmóðir og rólegir. Þeir svara 

síendurteknum spurningum, hjálpa móður að kynnast barni sínu og fullvissa hana um að barni hennar 

gangi vel. Hins vegar eiga mæður erfitt með að mynda sambönd við marga hjúkrunarfræðinga og því er 

gott að hafa samfellu í þjónustunni til að stuðla að góðu sambandi sem fyrst. Ef samband milli móður og 

hjúkrunarfræðings er gott þá er móðir síður hrædd við að spyrja spurninga. Samband móður og 

hjúkrunarfræðings þróast frekar í gegnum óformlegt spjall. Með opnum umræðum og spjalli með ívafi 

formlegra upplýsinga hjálpar það hjúkrunarfræðingum að deila þekkingu og kunnáttu sinni á gagnvirkan 

hátt í stað þess að vera einungis að upplýsa móðurina. Opnu umræðurnar stuðla að því að móðurinni 

líði eins og hún hafi rödd og taki virkan þátt í umönnun barnsins (Aagaard og Hall, 2008).  
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4 Umræða 
Höfundar vinna á Vökudeild Landspítala samhliða námi í hjúkrunarfræði. Hefur það vakið eftirtekt þeirra 

hve flókin tengslamyndun móður og fyrirbura getur reynst innan nýburagjörgæslu. Í starfi höfunda hafa 

þeir velt fyrir sér hvaða þættir eru hindrandi og hvaða þættir styðja við tengslamyndunina. Út frá þeim 

hugleiðingum voru settar fram tvær rannsóknarspurningar um áskoranir tengslamyndunar og þau úrræði 

sem heilbrigðisstarfsfólk getur nýtt sér í starfi á nýburagjörgæslu. Í leit að svörum við þessum 

rannsóknarspurningum var gerð heimildaleit þar sem rýnt var í fjölmargar rannsóknir, ásamt lesningu 

fræðilega heimildarita. Fljótlega kom í ljós að vandamálið er vel þekkt og rannsakað. Í þessum kafla 

leitast höfundar við að svara framsettum rannsóknarspurningum.  

4.1 Hverjar eru helstu áskoranir sem standa frammi fyrir móður og 
fyrirbura varðandi tengslamyndun þeirra? 

Með þessari spurningu er leitast við að kynnast þeim áskorunum sem standa í vegi fyrir tengslamyndun 

móður og fyrirbura. Áskoranirnar er hægt að líta á út frá tveimur sjónarhornum, annars vegar frá barni 

og hins vegar frá móður. Varðandi barnið er einkum horft til umhverfisþátta nýburagjörgæslunnar og 

heilsufarslegra áhættuþátta fyrirburaskapar. Hjá móðurinni voru  sálrænir og líkamlegir þættir sem gætu 

hindrað tengslamyndunina kannaðir.  

Þó svo að tengslamyndun móður og fyrirbura hefjist oft á meðgöngu þá þróast hún og mótast innan 

nýburgjörgæslunnar, þar sem barnið þarf að dvelja sína fyrstu daga eða vikur vegna heilsufarsástands 

síns (Bielawska-Batorowicz og Siddiqui, 2008). Áreiti innan deildarinnar geta verið margvísleg, sum 

þeirra má dempa en öðrum er erfitt að stjórna. Þessi áreiti geta haft talsverð áhrif á fyrstu tengsl móður 

og fyrirbura (Aagaard og Hall, 2008; Fernandez Medina o.fl., 2018). Mikill erill á sér stað innan 

nýburagjörgæslunnar og gerir umhverfið, svo sem hljóð og lykt mæður oft skelkaðar (Aagaard og Hall, 

2008). Vélar tengdar fyrirburanum ýta undir neikvæðar tilfinningar móður og einnig finnst þeim skortur á 

einrúmi með barni sínu og getur þetta haft hindrandi áhrif á tengslamyndunina (Fernandez Medina o.fl., 

2018). Þó svo að ekki sé hægt að skapa fullkomið næði fyrir mæðginin þá er mögulegt að takmarka 

áreitin með því að skapa eins mikið næði og hægt er í samræmi við ástand fyrirburans (Fleury o.fl., 

2014). 

 Ýmsir þættir geta gert það að verkum að fyrirburi er ófær um að svara tilraunum móður til tengsla-

myndunar (Welch, 2016). Tilraunirnar geta verið merki sem móðir reynir að nota til að ná til barnsins, til 

dæmis með svipbrigðum, rödd sinni og fleiru (Kommers o.fl., 2017, 2016). Fyrirburar koma í heiminn 

áður en þeir hafa náð fullum þroska á meðgöngu (Chertok o.fl., 2014) sem gerir það að verkum að þeir 

eiga í aukinni hættu á að þróa með sér ýmsa sjúkdóma og fylgikvilla fyrirburaskapar. Veikindin geta haft 

þær afleiðingar að barn þurfi að vera í hitakassa, tengt við allskonar snúrur og þarfnist stuðnings við 

öndun. Þar af leiðandi eru takmarkanir til staðar við að halda á barni og vera í líkamlegri nálægð við það 

(Fernandez Medina o.fl., 2018; Huff o.fl., 2019). Brjóstagjöf reynist mæðrum oftar en ekki mikilvæg til 

að mynda tengsl við barn sitt og skapar ákveðin tilgang í umönnun þess. Samhæfing sogs, kyngingar 

og öndunar er ekki nægilega þróað hjá miklum fyrirburum og því getur brjóstagjöf reynst erfið eða 

ómöguleg á fyrstu vikum eða mánuðum fyrirburans (Lau, 2018). Veikindin geta líka verið lífshættuleg 

og er algengt að mæður fresti eða forðist að mynda tengsl við barn sitt þangað til að ástand barnsins 
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verður stöðugt (Fernandez Medina o.fl., 2018). Ástand fyrirburans þarfnast flókinnar meðferðar 

heilbrigðisstarfsfólks og þarf barnið að vera undir stöðugu eftirliti þeirra. Það gerir það að verkum að 

hlutverk móður í umönnun þess verður útundan og upplifa þær oft vanmátt eða eignarsviptingu (Spinelli 

o.fl., 2016). Samspil þess að móðir geti ekki veitt barni sínu einfalda umönnun vegna heilsu þess, líkt 

og að skipta á því, baða það og fleira og það að heilbrigðisstarfsfólk stýrir henni í foreldrahlutverkinu, 

veldur því að móðir upplifir vanmátt og skortir tenginguna sem hún þarfnast við barn sitt (Flacking o.fl., 

2016; Spinelli o.fl., 2016).  

Fæðing fyrirbura og áhættur sem gætu fylgt henni reynast mæðrum þeirra erfið og upplifa þær oft 

mikið áfall í kjölfar hennar. Fæðingin var ekki það sem þær höfðu undirbúið sig fyrir. Barnið var komið á 

nýburagjörgæslu og þær gátu ekki umgengist það eins og þær vildu (Fernandez Medina o.fl., 2018). 

Barnið sem móðir fær síðan í hendurnar er oft ekki barnið sem hún átti von á og gæti hún átt erfitt með 

að samþykkja það sem sitt eigið (Baum o.fl., 2011). Móðir útskrifast að lokum af sjúkrahúsinu án þess, 

en það reynist henni átakanlegt vegna tómleika sem hún upplifir (Fernandez Medina o.fl., 2018). 

Margskonar tilfinningar eiga sér stað í gegnum þessa erfiðu tíma hjá mæðrum fyrirbura, bæði jákvæðar 

og neikvæðar. Sú tilfinning sem virðist vera sterkust meðal mæðranna er sektarkennd, en mæðurnar 

eiga það til að kenna sjálfum sér um að hafa ekki verið færar um að eignast heilbrigt fullburða barn 

(Fleury o.fl., 2014). Mæður fyrirbura kenna sér einnig um að hafa ekki breytt lífsvenjum sínum nægilega 

mikið eftir að þær komust að því að þær voru óléttar (Baum o.fl., 2011). Þrátt fyrir mikla sálræna vanlíðan 

mæðranna eiga þær oft erfitt með að viðurkenna tilfinningar sínar vegna hræðslu um að það gæti haft 

neikvæð áhrif á fyrirburann (Welch, 2016).  

Slæmt líkamlegt ástand móður eftir fæðingu getur valdið því að hún geti ekki heimsótt barn sitt á 

nýburagjörgæslu fyrstu klukkustundirnar eða jafnvel dagana eftir fæðingu. Það getur haft áhrif á tengsl 

móður við fyrirbura sinn og hindrað hana í móðurhlutverkinu (Guillaume o.fl., 2013) og í að vera til staðar 

fyrir barn sitt líkt og hún myndi kjósa (Laronche o.fl., 2017). Fyrstu þrjár klukkustundirnar eftir fæðingu 

barns leggja grunninn að þróun tengsla móður og barns. Talið er að þær mæður sem umgangast börn 

sín innan þriggja klukkustunda eftir fæðingu séu líklegri til að mynda traust tengsl við barnið 

(Kristoffersen o.fl., 2016). Til dæmis getur það seinkað bata móður ef hún þarf að gangast undir 

keisaraskurð, sem getur í kjölfarið seinkað fyrstu samverustund hennar með barninu í einhverjum 

tilfellum (Laronche o.fl., 2017). Önnur líkamleg vandamál móður geta verið þreyta tengd svefnleysi og 

álagi í umönnunarhlutverki, óþægindi tengd mjaltavél og minnkun á mjólkurframleiðslu (Amorim o.fl., 

2018; Lau, 2018). 

Ljóst er að áskoranir tengslamyndunar koma úr ýmsum áttum, ýmist frá móður, fyrirburanum sjálfum, 

aðstæðum eða jafnvel hlutverki heilbrigðisstarfsfólks. Við teljum okkur hafa náð vel utan um vandamálið 

með heimildaleit okkar en þó geta áskoranir verið ansi víðtækar. Vandamálið stendur sjaldnast eitt á 

báti þar sem hindranirnar sem móðir og fyrirburi þurfa að yfirstíga í upphafi ævi barnsins geta verið 

margar og flóknar. Eftir að hafa kynnst öllum þeim áskorunum sem fylgja fyrirburafæðingu þá áttum við 

okkur á gildum þess að móðir sé upplýst um þessar áskoranir og bjargráð þá sérstaklega ef hún er í 

áhættu á fyrirburafæðingu. 
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4.2 Hvaða úrræði standa móður og fyrirbura til boða sem auðvelda 
tengslamyndun þeirra og hvernig getur heilbrigðisstarfsfólk stuðlað 
að jákvæðri tengslamyndun þeirra? 

Seinni rannsóknarspurningin leitast við að kanna þau úrræði sem móður og fyrirbura standa til boða 

varðandi stuðning við tengslamyndun og hvernig hlutverk heilbrigðisstarfsfólks spilar þar inn í. Það kom 

okkur á óvart hvað einföld inngrip geta verið gagnleg til að styðja við tengslamyndunina. 

Hjúkrunarfræðingar eru í lykilhlutverki til að stuðla að upphafi jákvæðrar tengslamyndunar móður og 

fyrirbura (Guillaume o.fl., 2013).  

Ýmsar meðferðir og úrræði geta nýst vel við eflingu tengslamyndunar. Árangursríkast er að hafa þær 

í huga frá upphafi til að koma á fót gagnvirku sambandi móður og barns og hafa íhlutun einstaklings-

miðaða (Kristoffersen o.fl., 2016). Samvera móður og fyrirbura er grundvöllur þess að tengsl geti þróast 

og svo móðir finni til móðurtilfinningar (Fleury o.fl., 2014). Þegar móðir snertir fyrirbura sinn í fyrsta skipti 

þá losnar oft um mikla angist og hræðslu tengdri því að snerta brothætt barn sitt. Líkamlegt samband er 

talið vera áhrifaríkur þáttur i að þróa tilfinningalegt samband þeirra (Fernandez Medina o.fl., 2018; Fleury 

o.fl., 2014). Ákjósanlegast er að samband þeirra fái að þróast í eins miklu einrúmi og nýburagjörgæslan 

og ástand barns leyfir (Fleury o.fl., 2014). Hægt er að sjá hvernig tengslamyndunin þróast og ákveðið 

samspil samskipta kemur fram það er þegar barn sýnir ákveðna hegðun og móðir svarar með 

einhverjum viðbrögðum. Til dæmis þegar barn brosir þá brosir móðirin á móti (Sæunn Kjartansdóttir, 

2009). Einnig fer móðir að auka nálægð og tala við fyrirbura sinn og hann fer að svara með ákveðinni 

hegðun, til dæmis með því að mynda augnsamband og vakna við rödd hennar (Welch, 2016). 

Skilvirk og einföld aðferð við þróun tengslamyndunar milli móður og fyrirbura hennar er kengúru-

meðferð (Charpak o.fl., 2001). Mæður fyrirbura hafa greint frá góðri tilfinningu við að finna fyrir nálægð 

barns síns við notkun meðferðainnar. Fyrir utan hve góð sálræn áhrif meðferðin hefur á móður þá 

aðstoðar hún fyrirburann við hitastjórnun, eykur virkni hans og stuðlar að þyngdaraukningu hans. 

Rannsóknir hafa þá sýnt fram á að með notkun kengúrumeðferðar er hægt að stuðla að bættri heilsu 

barnsins og þá sérstaklega fyrstu 6 mánuði þess (Chan o.fl., 2016). Kengúrumeðferð ber að hefja eins 

snemma og hægt er vegna ávinnings hennar og mætti hún hljóta forgang yfir aðrar meðferðir sem mega 

bíða. Með meðferðinni eykst samvera móður og barns og móður finnst hún geta veitt barni sínu huggun 

og öryggi (de Rooy og Johns, 2010; Flacking o.fl., 2016). Meðferðin eykur líkur á árangursríkri brjóstagjöf 

ef henni er sinnt vel, meðal annars vegna aukinnar mjólkurframleiðslu móður (de Rooy og Johns, 2010; 

Lawn o.fl., 2010). Vitað er að brjóstamjólk hafi fjölþættan ávinning á heilsu barns og ætti því að vera 

fyrsta val  þegar kemur að næringu þess. Til þess að árangursrík brjóstgjöf geti átt sér stað þarf 

heilbrigðisástand og þroski barns að vera nægjanlegur. Þá vega einnig líkamlegir og andlegir þættir 

móður töluvert (Gianni o.fl., 2016). Þegar móðir getur séð barni sínu fyrir næringu með brjóstamjólk sinni 

þá líður henni eins og hún sé að uppfylla hlutverk sitt í umönnun barnsins (Fernandez Medina o.fl., 

2018). Vegna fyrirburaskapar er brjóstagjöf oft ekki möguleg fyrstu vikurnar eftir að barn fæðist. Því þarf 

móðir sem stefnir að brjóstagjöf síðar meir, að hefja og viðhalda mjólkurframleiðslu með reglulegri 

notkun mjaltavélar, mynda rútínu með fyrirbura sínum og stunda annan undirbúning sem stuðlar að 

tengslamyndun þeirra (Lau, 2018). Álykta má að brjóstagjöf geti hvatt til þróunar tengsla milli móður og 

fyrirbura.  
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Vandamál sem móðir og fyrirburi standa frammi fyrir varðandi tengslamyndun þeirra eru margvísleg 

og flókin (Fernandez Medina o.fl., 2018). Hjúkrunarfræðingar eru í lykilhlutverki við að stuðla að upphafi 

jákvæðrar tengslamyndunar þeirra (Guillaume o.fl., 2013). Þó hafa mæður greint frá þáttum í fari 

hjúkrunarfræðinga sem gætu verkað hindrandi á myndun tengsla. Þar má nefna skort á stuðningi frá 

heilbrigðisstarfsfólki, neikvætt viðhorf, ófullnægjandi upplýsingagjöf og skort á reynslu starfsfólks (Lau, 

2018). Þrátt fyrir góðvilja aðstoð hjúkrunarfræðinga í umönnun barns, þá eiga þeir það til að taka fram 

fyrir hendur mæðra að óþörfu (Fleury o.fl., 2014). Í upphafi eru mæður oft óöruggar í kringum fyrirbura 

sinn og þarfnast þær stuðnings hjúkrunarfræðinga. Mæður gæti skort frumkvæði í samskiptum sínum 

við fyrirburann og geta hjúkrunarfræðingar hvatt þær til þátttöku í umönnunarhlutverkinu. Þeir geta 

útskýrt fyrir móður að snerting, að tala við og að horfa á fyrirburann séu jákvæðir fyrir myndun tengsla 

þá sérstaklega ef ekki er hægt að halda á barninu sökum heilsufarsástands þess (Cleveland, 2008; 

Fleury o.fl., 2014; Guillaume o.fl., 2013). Gott samband móður við hjúkrunarfræðing getur gert það að 

verkum að umönnun fyrirburans verður betri og ánægja móður eykst. Jákvætt viðhorf og 

einstaklingsmiðuð þjónusta heilbrigðisstarfsfólks skiptir sköpum að mati mæðra og góð leiðsögn og 

tilfinningalegur stuðningur eflir mæður í hlutverki sínu (Cleveland, 2008). Hjúkrunarfræðingar á 

nýburagjörgæslum í dag þurfa ekki einungis að veita fyrirburanum hjúkrun heldur einnig að vera til staðar 

fyrir móður (Aagaard og Hall, 2008). Það felst meðal annars í því að skapa næði fyrir móður til að vera 

með fyrirbura sínum sem stuðlar að jákvæðri tengslamyndun þeirra (Fleury o.fl.). Upplýsingagjöf frá 

heilbrigðisstarfsfólki er forsenda þess að foreldrar fyrirbura upplifi sig örugga á meðan hann dvelur á 

nýburagjörgæslu (Fernandez Medina o.fl., 2018). Foreldrum finnst nauðsynlegt að vera vel upplýstir um 

umhverfi deildarinnar, vilja öðlast skilning á tækjum sem tengd eru barninu og á öllum meðferðarþáttum 

sem það hlýtur (Guillaume o.fl., 2013). Hjúkrunarfræðingar þurfa að greina upplýsingaþörf foreldra og 

gefa sér góðan tíma með þeim til að útskýra og fræða. Þá getur reynst árangursríkt að veita upplýsingar 

á óformlegum nótum og um leið greina efasemdir móður ef þær eru til staðar (Fleury o.fl., 2014). Mæður 

eiga erfitt með að mynda sambönd við marga hjúkrunarfræðinga og því er gott að veita samfellda 

þjónustu með færri hjúkrunarfræðingum. Þegar gott samband myndast milli móður og hjúkrunarfræðings 

þá upplifir móðir sig öruggari og er óhræddari við að spyrja spurninga þegar þær vakna (Aagaard og 

Hall, 2008). 

Út frá þessum upplýsingum er hægt að álykta að mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk sé vakandi fyrir 

hindrandi og hvetjandi þáttum tengslamyndunar. Aðferðir sem aðstoða við að efla tengslamyndun móður 

og fyrirbura eru margvíslegar, bæðir einfaldar og flóknar. Til þess að þær virki sem skyldi þurfa allir aðilar 

sem koma að eflingunni, hvort sem það er móðir eða heilbrigðisstarfsfólk, að vera vel upplýstir og 

samstíga. Tryggja þarf samfellu í meðferð og þjónustu við fyrirbura og móður. Hjúkrunarfræðingar ættu 

að þekkja ákveðin mörk á hlutverkum sínum sem umönnunaraðila barns og viðurkenna um leið hlutverk 

móður. Ályktun höfunda við lestur ýmissa rannsókna er að fín lína sé á milli þess að hjúkrunarfæðingur 

hvetji til jákvæðrar tengslamyndunar eða jafnvel komi veg í fyrir hana.  

4.3 Samantekt umræða 
Við gerð þessarar fræðilegu samantektar eru til staðar takmarkanir á niðurstöðum. Við leit að 

rannsóknum tengdum umfjöllunarefninu var að mestu notast við gagnabankann PubMed. Leitarorðin 
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voru fyrirfram ákveðin og takmörkuðu líklega umfjöllunarefni þeirra rannsókna sem við nálguðumst. 

Niðurstöður okkar eru því ekki tæmandi fyrir vandamálið, þar sem við gætum hafa misst af einhverjum 

sjónarhornum þess. Leitin að rannsóknum stóð yfir frá febrúar til mars 2019. Þar sem höfundar kynna 

niðurstöður sínar í maí þá gætu nýjar rannsóknir hafa komið upp á þeim tíma sem leið þar á milli. Einnig 

var notast við rannsóknir sem voru gerðar á báðum foreldrum fyrirbura en ekki einungis móður vegna 

áhugaverðra niðurstaðna í þeim rannsóknum. Af þeim ástæðum er stundum talað um foreldra í 

niðurstöðum þrátt fyrir að hafa einskorðað leit við mæður fyrirbura. 

Afleiðingar fyrirburaskapar geta birst sem hegðunarvandi í framtíð barns og geta traust tengsl við 

móður haft veruleg jákvæð áhrif á andlegan þroska fyrirburans (Kristoffersen o.fl., 2016). Hægt er álykta 

út frá fræðilegri samantekt okkar að með snemmbúinni kengúrumeðferð, upplýsingagjöf og fræðslu, 

sköpunar næðis og fleiri aðferðum sem efla tengslamyndun er hægt að stuðla að sjálfstrausti móður í 

umönnun barns og auknum þroska og seiglu barnsins til framtíðar. Barn sem er í fullnægjandi tengslum 

við móður sína er líklegra til að mynda heilbrigð sambönd á sínum fullorðinsárum (Hill og Flanagan, 

2019; Sæunn Kjartansdóttir, 2009).  

Þar sem höfundar vinna á Vökudeild eru umfjöllunarefni þessarar fræðilegu samantektar þeim vel 

kunnugt. Niðurstöður rannsóknanna staðfestu skilning þeirra á vandamálinu, auk þess sem höfundar 

öðluðust dýpri þekkingu á efninu og kynntust nýjum hliðum þess. Í starfi okkar finnum við fyrir hindrunum 

þar sem að barnið er skjólstæðingur Vökudeildar en móðirin skjólstæðingur kvennadeilda þar til að hún 

útskrifast af sjúkrahúsi. Móðirin og barnið hafa því mismunandi umönnunaraðila. Hjúkrunarfræðingar á 

nýburagjörgæslum hafa greint frá því að með því að einblína á vellíðan fyrirbura hafi þeir ekki hugan við 

þarfir móður (Fleury o.fl., 2014). Í dag er reynt eftir fremsta megni að hafa barn hjá móður þar sem hún 

liggur á sjúkrahúsi ef hægt er en auðvitað fer það eftir ástandi barnsins og er ekki mögulegt ef barnið er 

mikill fyrirburi. Við lestur rannsókna kom í ljós hve áhrifaríkar einfaldar meðferðir geta verið í myndun 

tengsla móður og fyrirbura. Þá kom okkur einnig á óvart að aðstoð hjúkrunarfræðinga getur virkað 

hindrandi á tengslin. Hafa mæður greint frá því að þeim finnist þær vera undir stöðugu eftirliti og upplifðu 

valdaleysi í umönnun barn síns (Spinelli o.fl., 2016). Munum við í framtíðinni huga að þessu í starfi okkar 

og leggja okkar af mörkum í að valdaefla mæður fyrirbura.  
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Ályktanir  

Við lestur rannsókna og fræðilegra heimilda varðandi tengslamyndun móður og fyrirbura hafa höfundar 

kynnst hve afdrifaríkt vandamálið getur reynst. Hindranir tengslamyndunar geta verið samspil sálrænna 

og líkamlegra þátta móður og eins þættir er varða heilsufar barns og umhverfi þess. Hindranir tengsla-

myndunar eiga það til að haldast í hendur og mynda vítahring ef ekki er unnið markvisst að því að efla 

tengslamyndunina. Höfundar tóku ákvörðun um að skoða samband móður við fyrirbura sinn frekar en 

samband beggja foreldra eða maka við fyrirburann. Sú ákvörðun var tekin í ljósi þess að samband móður 

og fyrirbura virðist betur rannsakað og einnig vegna kynnum höfunda úr starfi á Vökudeild og kynnum á 

ýmsum heilsufarslegum þáttum móður sem geta spilað inn í tengslamyndunina. Þá er aðilinn sem 

gengur með barnið líklegri til að upplifa sektarkennd tengdri fyrirburafæðingunni sem getur haft veruleg 

áhrif á sálræna líðan móður og þar af leiðandi myndun tengsla (Fleury o.fl., 2014). Þætti okkur áhugavert 

að líta betur inn í tengslamyndun föður eða maka móður við fyrirburann og hvaða þættir geta virkað þar 

hvetjandi og hindrandi. Ánægjulegt væri þess vegna að sjá framtíðarrannsóknir beinast að því. Þar sem 

hjúkrunarfræðingar innan nýburagjörgæslu hafa greint frá því að þeir eiga það til að gleyma að hugsa 

um þarfir móður (Fleury o.fl., 2014) þætti okkur sömuleiðis áhugavert að kanna reynslu mæðra innan 

nýburagjörgæslu og hvort þörfum þeirra sé mætt.  

Aukin vitundarvakning og stöðugar framfarir hafa átt sér stað hérlendis á Vökudeild varðandi 

sjálfseflingu foreldra í umönnun fyrirbura. Mikil áhersla er lögð á samveru foreldra með fyrirbura sínum. 

Fjölskylduherbergi eru til staðar sem undirbýr foreldra fyrir heimferð með barn sitt af Vökudeild. Þar 

sinna foreldrar mestmegnis umönnun barnsins með stuðningi heilbrigðisstarfsfólks þegar barn og 

foreldrar eru tilbúin. Mat höfunda er að þetta auki sjálfstraust og stuðli að sjálfstæði þeirra í umönnun. 

Áhugavert væri að sjá hvort foreldrar fyrirbura upplifi sig örugga við heimferð eins og fyrirkomulagið er í 

dag á Vökudeild. Þá finndist höfundum forvitnilegt að kanna hvort hægt væri að koma til móts við foreldra 

fyrirbura sem útskrifast af Vökudeild með vitjun heima við á vegum deildarinnar. Það tryggir samfellu í 

þjónustunni sem eykur ánægju móður og þar af leiðandi árangur tengslamyndunar.   

Telja höfundar þessa fræðilegu samantekt sýna hvað tengslamyndun móður og fyrirbura getur reynst 

erfið en einnig sýna ýmissa möguleika og úrræði sem eru fyrir hendi. Því er brýnt að þeir allir aðilar sem 

koma að tengslamyndun móður og fyrirbura séu samstíga og vinni að sama markmiði frá upphafi.  
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