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Ágrip 

Bakgrunnur: Lífsbreytingar eru hluti af lífsferli allra einstaklinga og það að verða foreldri er talin ein 

stærsta lífsbreyting sem fólk gengur í gegnum. Erlendir foreldrar eru því til viðbótar að takast á við aðra 

afar áhrifamikla lífsbreytingu, það er að vera í nýju landi þar sem aðstæður geta verið aðrar en þeir eiga 

að venjast í sínu heimalandi. Innflytjendum á Íslandi fer ört fjölgandi og stór hluti þeirra er á 

barneignaraldri. Töluvert er af rannsóknum sem benda til þess að áskoranir erlendra foreldra séu aðrar 

en innfæddra foreldra og því mikilvægt að skoða þeirra aðstæður betur. 

Tilgangur: Tilgangur þessarar ritgerðar er að skoða rannsóknir sem varpa ljósi á þætti sem geta verið 

styðjandi eða hindrandi í aðlögun erlendra foreldra að foreldrahlutverki. Stuðst er við kenningu og 

hugmyndalíkan Afaf Ibrahim Meleis um lífsbreytingar við uppsetningu ritgerðarinnar. Markmiðið var að 

svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hverjar eru helstu áskoranir erlendra foreldra í aðlögun að foreldrahlutverkinu? 

 Hvaða þættir eru hindrandi og hvaða þættir eru styðjandi í aðlögun erlendra foreldra að 
foreldrahlutverkinu? 

 Hvernig þjónusta býðst erlendum foreldrum í mæðra- og ungabarnavernd á Íslandi? 

Aðferðir: Verkefnið er fræðileg samantekt. Gagnaöflun og heimildaleit fór fram í fræðibókum sem og 

gagnasöfnunum PubMed, Web of Science, Scopus og Cinahl.  

Niðurstöður: Erlendir foreldrar glíma við aðrar áskoranir en innfæddir foreldrar. Þar má nefna 

tungumálaörðugleika, vanþekkingu á heilbrigðiskerfinu og úrræðum sem í boði eru. Þá er ljóst að 

menningarmunur getur haft mikil áhrif sem og fordómar eða mismunun. Innflytjendur eru líklegri til að 

búa við minni og annars konar stuðning. Góð og fagleg túlkaþjónusta er grundvöllurinn að því að margir 

innflytjendur geti þegið þá þjónustu sem í boði er. Erlendir foreldrar þurfa á aðstoð að halda við að rata 

innan heilbrigðiskerfisins. Hjúkrunarfræðingar eru í kjöraðstæðum til að veita erlendum foreldrum 

upplýsingar sem og stuðning. Þeir þurfa að tileinka sér menningarhæfni, þekkja eigin fordóma og koma 

fram við innflytjendur af virðingu svo hægt sé að veita þeim þjónustu við hæfi. 

Ályktanir: Erlendum foreldrum á Íslandi býðst samskonar þjónusta og innfæddum. Þó er ljóst að þessir 

tveir hópar takast ekki á við sömu hluti eða áskoranir. Innflytjendur eru margbreytilegur hópur og frekari 

rannsókna er þörf, sérstaklega á erlendum feðrum. Þá væri einnig gott að fá rannsóknir á málefnum 

erlendra foreldra hér á landi, bæði megindlegar og eigindlegar, til að átta sig betur á þeim hindrandi og 

styðjandi þáttum sem hafa áhrif á aðlögun erlendra foreldra að foreldrahlutverki. 

Lykilorð: Lífsbreytingar, aðlögun að foreldrahlutverki, foreldrar, innflytjendur, flutningur, barneignarferli, 

ung- og smábarnavernd, menningarmunur, tungumálaörðugleikar, túlkur. 
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Abstract 

Background: Transitions are a natural part of all individuals lives and becoming a parent is considered 

one of the largest ones. Foreign parents are there for also facing another vital transition while starting a 

life in another country. The number of immigrants in Iceland is constantly rising and a large part of them 

are on a childbearing age. Research shows that foreign parents face different challenges than native 

parents and that it is therefore important to investigate their challenges even further. 

Purpose: The aim of this literary review is to review researches that shine a light on factors that can 

facilitate or inhibit a healthy transition for foreign parents while adapting to parenthood. The transition 

theory by Afaf Ibrahim Meleis was used to structure this study. The goal was to answer the following 

questions  

 What are the main challenges of foreign parents while adapting to parenthood? 

 What factors inhibit and what factors facilitate adjustment to parenthood for foreign parents? 

 What maternity services are available for foreign parents in Iceland?  

Methood: This is a literature review. Data and resources were found in academic books and databases 

such as PubMed, Web of Science, Scopus and Cinahl. 

Results: Foreign parents face different challenges compared to native parents. These challenges 

include language difficulties, lack of understanding of the health care system and the services it 

provides. It is also clear that cultural differences can have a great impact along with discrimination and 

prejudice. Less and different support is also a factor. Professional translation services is a key factor for 

many immigrants to be able to seek the services available. Foreign parents need assistance to be able 

to navigate through the health care system. Nurses are in a key position to assist foreign parents, 

support them and provide information. They have to understand different cultures, know their own 

prejudice and treat immigrants with respect so they can give the best possible care. 

Conclusion: Foreign parents in Iceland are offered similar services as the natives. But it is clear that 

these two groups do not face the same challenges. Immigrants are a diverse group and further studies 

are needed, especially in regards to foreign fathers. It would also be effective to have research on foreign 

parent matters in Iceland, both quantitative and qualitative, to be able to detect both factors that inhibit 

and facilitate a healthy transition to parenthood for foreign parents in Iceland.  

Key words: Transition, transition to parenthood, parenthood, immigrant, immigration, postpartum, 

maternity care, cultural differences, language barriers, interpreter. 

.   
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Þakkir 

Við viljum fyrst og fremst þakka leiðbeinanda okkar, Hildi Sigurðardóttur ljósmóður og lektor við 
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1 Inngangur  

Lífsbreytingar eru hluti af lífsferli allra einstaklinga, þær hafa mismikil áhrif á líf fólks og geta tvinnast 

saman. Afaf Ibrahim Meleis þróaði ásamt fleirum kenningu um lífsbreytingar (e. transitional theory). 

Kenningin byggir á ýmsum þáttum og tekur til tegunda lífsbreytinga, aðstæðna og viðbragða 

einstaklingsins við þeim. Ýmsir þættir, bæði styðjandi og hindrandi, geta haft áhrif á aðlögunarferil fólks 

að breyttum aðstæðum (Meleis, 2010b). Lífsbreytingar taka tíma og gerast ekki á einni nóttu. Það er 

mikilvægt að koma auga á þau viðbrögð eða gjörðir sem ýta einstaklingnum í átt að jákvæðri útkomu 

lífsbreytingar eða í átt að aukinni hættu á vanlíðan (Meleis o.fl., 2000). 

Ein stærsta lífbreytingin sem einstaklingur gengur í gegnum er að verða foreldri. Hlutverkinu 

fylgja miklar breytingar bæði á félagslegri stöðu sem og andlegri og líkamlegri líðan (Saxbe, Rossin-

Slater og Goldenberg, 2018). Fyrir flest fólk er aðlögun að foreldrahlutverkinu tími tækifæra þar sem 

nýjar aðlögunarleiðir verða til sem þroska einstaklingana. Þegar foreldrar vinna sig í gegnum 

breytingarnar öðlast þeir nýjan styrk og öryggi. Bakgrunnur foreldra bæði hvað varðar trúarbrögð og 

menningu hefur mikil á áhrif á hegðun þeirra. Menning hefur sömuleiðis áhrif á uppeldisaðferðir, 

samskipti við nýburann og heilbrigðisstarfsfólk (McCarty, 2016). 

Önnur lífsbreyting sem getur haft mikil áhrif á líf fólks er að flytjast milli landa og hefja nýtt líf þar 

sem innflytjandi. Innflytjandi (e. immigrant) er sá sem sem er að flytja eða hefur flutt yfir landmæri og þá 

í burt frá sínu búsvæði, óháð því hver orsök flutninganna er eða ástæður ákvörðunarinnar sem að baki 

þeim liggja (Perruchoud og Redpath-Cross, 2011). Á Íslandi er innflytjandi skilgreindur sem sá sem 

fæddur er erlendis og á foreldra sem einnig eru fæddir erlendis, svo og báðir afar og ömmur. Þann 1. 

janúar árið 2018 voru innflytjendur á Íslandi 12,6% mannfjöldans en árið 2008 voru þeir 8% og á því 

sést að innflytjendum fer fjölgandi. Ef lagt er saman hlutfall fyrstu og annarar kynslóðar innflytjenda árið 

2018 er það 13,9%. Um það bil 40% allra innflytjenda á Íslandi eru Pólverjar og eru þeir fjölmennastir 

þjóðabrota hér á landi, þar á eftir koma innflytjendur frá Litháen og Filippseyjum (Hagstofa Íslands, 

2018). 

Þegar skoðuð eru gögn frá Hagstofu Íslands sést að aldursdreifing innflytjenda á Íslandi er önnur 

en hjá innfæddum. Flestir innflytjendur af fyrstu kynslóð eru á aldrinum 25-49 ára sem eins og gefur að 

skilja er einnig barneignaraldur. Á hinn bóginn eru innflytjendur á Íslandi af annari kynslóð nær eingöngu 

ungmenni á aldrinum 0-18 ára og segir það mikið til um hversu stutt saga innflytjenda hér á landi í 

rauninni er (Hagstofa Íslands, 2019).  

Það að takast á við að vera bæði innflytjandi og að verða foreldri á sama tíma getur haft áhrif 

hvort á annað. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að börn innflytjenda eru líklegri til að fæðast minni, 

fyrir tímann, fæðast með lægri Apgar-stigun og meiri líkur eru á fylgikvillum (Urquia, Qiao, Ray, Liu og 

Hjern, 2015). Erlendar mæður eru einnig líklegri til að þjást af andlegri vanlíðan eins og 

fæðingarþunglyndi. Talið er að allt að fjórðungar erlendra kvenna finni fyrir einkennum 

fæðingarþunglyndis á fyrsta aldursári barnsins síns og eru þær allt að tvöfalt líklegri til að greinast með 

fæðingarþunglyndi en innfæddar konur (Falah-Hassani, Shiri, Vigod og Dennis, 2015).  
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Margt bendir til þess að stuðningur heima fyrir hjá innflytjendum geti verið minni en hjá innfæddum og 

stuðningsnet af skornum skammti (Barona-Vilar o.fl., 2013; Bawadi og Al-Hamdan, 2017). Stuðningur 

frá heilbrigðisstarfsfólki er því mikilvægur og ljóst að hjúkrunarfræðingar og ljósmæður eru þar í 

lykilhlutverki. Ólík samfélög hafa sína eigin ólíku menningu og hefðir tengdar meðgöngu og fæðingu. 

Venjur í heimalandi viðkomandi foreldra geta þar af leiðandi stangast á við þær venjur sem eru í nýja 

landinu og þetta þurfa umönnunaraðilar að vera meðvitaðir um (Fraser og Cooper, 2011). Margt bendir 

til þess að innflytjendur geti orðið varir við mismunun og jafnvel fordóma þegar þeir leita sér aðstoðar í 

heilbrigðiskerfinu sem getur haft slæm áhrif á meðferðarsamband og notkun á úrræðum í 

heilbrigðiskerfinu (Robertson, 2015; Yang o.fl., 2014; Yelland, Sutherland og Brown, 2012).  

Tilgangur þessarar ritgerðar er að skoða rannsóknir sem varpa ljósi á þætti sem geta verið 

styðjandi eða hindrandi í aðlögun erlendra foreldra að foreldrahlutverkinu. Tekið skal fram að rannsóknir 

beinast oftar að mæðrum en feðrum og því er sjónarhorn ritgerðarinnar frekar út frá sjónahorni mæðra 

eða beggja foreldra en ekki endilega sjónarhorni feðra sem er miður. Ritgerðin er sett upp samkvæmt 

hugmyndalíkani Meleis um lífsbreytingar. Sú kenning er skoðuð vel og notuð sem leiðarljós við 

uppsetningu og úrvinnslu gagna. Fjallað verður um rannsóknir sem beinast að erlendum foreldrum og 

áskorunum þeirra og sömuleiðis verður hlutverk hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra í því samhengi 

skoðað. 
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2 Aðferðir 

Í þessu verkefni verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 

 Hverjar eru helstu áskoranir erlendra foreldra í aðlögun að foreldrahlutverkinu? 

 Hvaða þættir eru hindrandi og hvaða þættir eru styðjandi í aðlögun erlendra foreldra að 
foreldrahlutverkinu? 

 Hvernig þjónusta býðst erlendum foreldrum í mæðra- og ungabarnavernd á Íslandi? 

Gagnaöflun og heimildaleit fór fram í desember 2018 til og með apríl 2019. Leitað var heimilda í 

gagnasöfnunum PubMed, Web of Science, Scopus og Cinahl. Fræðibækur í eigu höfunda og 

leiðbeinanda voru einnig notaðar. Miðað var við að nota greinar ekki eldri en 10 ára nema ef um 

mikilvægar frumheimildir eða lykilheimildir væri að ræða en þá var það gert í samráði við leiðbeinanda. 

Gögn skrifuð á öðrum tungumálum en ensku og íslensku voru útilokuð. Þau leitarorð sem notuð voru til 

að leita heimilda voru lífsbreyting (e. transition), flutningar (e. immigration) eða innflytjandi (e. immigrant), 

ung- og smábarnavernd (e. maternity care), þróun foreldrahlutverks (e. transition to parenthood), 

foreldrar (e. parenthood), barneignarferli (e. perinatal process), sængurlegutímabil (e. postpartum), 

menningarmunur (e. cultural differences), tungumálaörðugleikar (e. language barriers) og túlkur (e. 

interpretor).  

Það fór eftir eðli orðanna og aðstæðum hverju sinni hvort notast var við leitarorðin sem efnisorð eða 

ekki. Fyrrgreind leitarorð voru ýmist notuð ein og sér eða saman. Í heimildalistum þeirra greina sem 

fundust með fyrrgreindri leit reyndust oft vera heimildir sem hægt var að nota og dýpkuðu þekkingu 

höfunda og voru þær því einnig notaðar. Tekið skal fram að einungis var notast við orðið innflytjandi en 

ekki ólöglegur innflytjandi (e. illegal immigrant) eða hælisleitandi (e. refugee) og voru greinar þeim 

viðkomandi nær alltaf útilokaðar. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Lífsbreytingakenning Meleis 

Lífsbreytingar (e. transitions) fara af stað vegna atburða eða aðstæðna sem síðan breyta einstaklingnum 

eða umhverfi hans. Oftast nær fela þær í sér að farið er frá einu frekar stöðugu ástandi yfir í annað frekar 

stöðugt ástand (Meleis, 2010b). Lífsbreyting er ekki einn stakur atburður heldur ferli þar sem fólk 

skipuleggur og endurskilgreinir aðstæður sínar eða hlutverk til að laga sig að nýjum aðstæðum (Kralik, 

Visentin og van Loon, 2006). Reynsla og viðbrögð fólks við lífsbreytingum ásamt afleiðingum þeirra 

hefur áhrif á heilsu, líðan og lífsferil fólks og þess vegna verða hjúkrunarfræðingar að vera meðvitaðir 

um þær (Meleis, 2010b). Hér á eftir verður fjallað nánar um kenningu og hugmyndalíkan Meleis, sjá 

mynd 1. 

 

Mynd 1. Lífsbreytingakenning. 

3.1.1 Eðli lífsbreytinga 

Hjúkrunarfræðingar mæta daglega einstaklingum sem ganga í gegnum ákveðnar lífsbreytingar. Þær 

lífsbreytingar sem hjúkrunarfræðingar verða helst varir við í vinnu sinni með skjólstæðingum hafa verið 

flokkaðar í fjórar tegundir og þær eru; lífsbreytingar tengdar þroska (e. developemental transitions), 

lífsbreytingar tengdar aðstæðum (e. situational transitions), lífsbreytingar tengdar heilsu og veikindum 

(e. health and illness related transitions) og lífsbreytingar tengdar skipulagi (e. organizational 

transitions)(Meleis o.fl., 2000). 

Lífsbreytingar tengdar þroska eru þær breytingar sem hafa með lífsferil fólks að gera. Dæmi um þess 

háttar breytingar eru þegar einstaklingur verður foreldri eða eignast barnabörn. Lífsbreytingar tengdar 

aðstæðum eru oft samofnar vinnu og námi, til dæmis að útskrifast sem hjúkrunarfræðingur eða skipta 

um vinnu. Lífsbreytingar tengdar heilsu og veikindum eru til dæmis viðbrögð fólks við veikindum eða 

bataferli. Lífsbreytingar tengdar skipulagi eru breytingar sem eiga sér stað í umhverfi einstaklings til 

dæmis tengdar stjórnskipulagi eða skipulagi á vinnustað (Kralik o.fl., 2006). 
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Þrátt fyrir að þessi skipting sé til staðar er það ekki þannig að fólk upplifi einungis eina lífsbreytingu 

hverju sinni heldur skarast þær. Hjúkrunarfræðingar þurfa að vera meðvitaðir um þetta og íhuga vel 

hvaða lífsbreytingar skjólstæðingar þeirra ganga í gegnum hverju sinni og hvernig þær hafa áhrif hver á 

aðra. Í kenningu Meleis eru mynstur lífsbreytinga skilgreind, lífsbreytingar geta verið stakar eða margar 

í einu, þær geta komið hver á eftir annarri eða verið í gangi á sama tíma. Einnig þarf að huga að því að 

lífsbreytingar geta verið tengdar hver annarri en einnig ótengdar (Kralik o.fl., 2006). 

Meleis og félagar (2000) komu auga á megin eiginleika lífsbreytinga og þeir eru meðvitund (e. 

awareness), skuldbinding (e. engagement), breytingar og mismunur (e. change and differences), 

breytingatímabil (e. transition time span), vendipunktar og mikilvægir atburðir (e. critical points and 

events). Til þess að lífsbreyting eigi sér stað þarf viðkomandi að vera meðvitaður um hana. Meðvitund 

vísar í viðhorf og þekkingu einstaklingsins á breytingunni. Skuldbinding vísar í hversu vel 

einstaklingurinn er inni í lífsbreytingunni sem á sér stað. Dæmi um þetta er þegar fólk leitar sér 

upplýsinga um breytingarnar eða finnur sér fyrirmynd sem gengið hefur í gegnum það sama. Breytingar 

og mismunur eru mikilvægir eiginleikar breytinga. Allar lífsbreytingar fela í sér breytingar eða eru 

afleiðingar breytinga og munurinn sést í því að einstaklingnum finnst hann vera breyttur eða aðstæður 

hans. Allar lífsbreytingar eiga sitt tímaskeið og þannig bæði byrjun og enda. Þegar lífsbreyting er hafin 

tekur við tímabil óstöðugleika og oft vanlíðunar sem síðan endar á nýju upphafi eða stöðugleika. Upphaf 

og endir lífsbreytinga er ekki alltaf skýr en þó eiga sumar lífsbreytingar sér vendipunkta eða mikilvæga 

atburði. Dæmi um vendipunkt í lífsbreytingu tengdri veikindum væri til dæmis að fá alvarlega 

sjúkdómsgreiningu (Meleis o.fl., 2000). 

3.1.2 Aðstæður lífsbreytinga: styðjandi og hindrandi 

Samkvæmt Meleis og félögum (2000) þróa einstaklingar með sér viðhorf til þeirra lífsbreytinga sem þeir 

ganga í gegnum og gefa þeim merkingu. Þessi viðhorf hafa áhrif á lífsbreytinguna en geta einnig verið 

afleiðing þeirra. Til þess að skilja þá reynslu sem fólk gengur í gegnum þegar lífsbreytingar eiga sér stað 

þarf að skoða vel umhverfi þeirra og aðstæður lífsbreytinganna því þær geta haft bæði styðjandi og 

hindrandi áhrif á aðlögunarferlið. Persónulegir þættir (e. personal conditions) sem hafa áhrif eru til 

dæmis gildi einstaklingsins (e. meanings), viðhorf tengd menningu og trú (e. cultural beliefs and 

attitudes) ásamt félagslegri og efnahagslegri stöðu (e. socioeconomic status). Þá skiptir þekking 

einstaklingsins á lífsbreytingunni máli og hversu vel hann er búinn undir þær breytingar sem henni fylgja 

(e. preperation and knowledge)(Meleis o.fl., 2000). Persónulegir þættir eru ekki einu þættirnir sem hafa 

áhrif heldur einnig þættir í samfélaginu og þjóðfélaginu. Samfélagslegir þættir (e. community conditions) 

eru til dæmis stuðningur frá fjölskyldu, vinum eða heilbrigðisstarfsfólki og það að hafa góðar fyrirmyndir. 

Þjóðfélagslegir þættir (e. society conditions) hafa einnig áhrif, þar má nefna þá fordóma og ójafnrétti eða 

meðbyr sem getur ríkt í þjóðfélagi viðkomandi einstaklings (Schumacher og Meleis, 2010). 

3.1.3 Viðbrögð við lífsbreytingum 

Lífsbreytingar gerast sjaldnast á skammri stundu heldur taka þær tíma og þess vegna er mikilvægt að 

koma auga á þau viðbrögð eða gjörðir sem ýta einstaklingnum í átt að vel heppnaðri lífsbreytingu eða í 

átt að aukinni hættu á vanlíðan. Þegar lífsbreytingar eiga sér stað má sjá mynstur viðbragða (e. patterns 

of response) og hægt er að skipta þeim í tvo flokka; tengda úrvinnslu (e. process indicators) eða 
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útkomunni (e. outcome indicators). Þessi mynstur geta bæði virkað styðjandi eða hindrandi á 

aðlögunarferlið (Meleis o.fl., 2000). 

Þau viðbrögð sem sjá má tengd úrvinnslu eru tengsl (e. feeling connected), samskipti (e. interacting), 

staðsetning og staða (e. location and being situated) og þróun bjargráða og sjálfstrausts (e. developing 

confidence and coping). Tengsl og samskipti eru mikilvægir þættir í aðlögun fólks að lífsbreytingum. 

Þarna er meðal annars átt við tengsl við fjölskyldu og vini og geta þau reynst mikilvægur stuðningur við 

einstaklinga sem ganga í gegnum lífsbreytingar. Á sama hátt getur skortur á tengslum verið hindrandi. 

Þarna má einnig benda á meðferðarsamband milli hjúkrunarfræðings og skjólstæðings. Samskipti eru 

þar eins og leiðarljós, því í gegnum þau skilur einstaklingurinn betur aðstæður sínar, hegðun og gjörðir 

og öðlast samkennd og viðurkenningu. Staðsetning hefur mismikil áhrif á lífsbreytingar. Taka má 

innflytjendur sem dæmi þar sem þeir upplifa flutning milli tveggja landa og stundum menningarheima og 

það ferli getur gefið þeim nýja sýn á aðstæður þeirra og lífið. Þróun á bjargráðum og sjálfstrausti 

tengdum lífsbreytingum er mikilvægur þáttur þess að takast á við lífsbreytingar og kemur til með reynslu 

(Meleis o.fl., 2000). 

Það getur verið erfitt að meta hvenær lífsbreytingu er lokið og það fer í raun eftir eðli þeirra hvenær 

og hvernig hægt er að meta það. Útkoma lífsbreytingar er persónubundin en flestir upplifa einhverskonar 

jafnvægi þegar lífsbreyting hefur heppnast vel og þá eru viðbrögð til staðar sem sjá má að eru 

sameiginleg hjá flestum. Þessi viðbrögð hafa Meleis og félagar (2000) nefnt; aukin geta (e. mastery) og 

sveigjanleg og heildræn sjálfsvitund (e. fluid integrative identities). Heilbrigt aðlögunarferli eintaklings að 

lífsbreytingu ákvarðast af því hversu vel einstaklingurinn telur sig valda þeirri hegðun eða aðferðum sem 

þarf að búa yfir til að takast á við þær breyttu aðstæður sem hann býr við. Heildræn sjálfsvitund sem þó 

er sveigjanleg er einnig útkoma lífsbreytinga því við lífsbreytingar endurgerir og endurskipuleggur 

einstaklingur sjálfsvitund sína og sjálfsmynd. Einstaklingurinn hefur náð jafnvægi á sama tíma og 

sjálfsvitund hans hefur breyst (Meilis o.fl., 2000). 

3.2 Foreldrahlutverk í ljósi lífsbreytingakenningar 
Það er stór lífsbreyting þegar fólk eignast barn og aðlagast nýju hlutverki sem foreldri (e. transition to 

parenthood). Sú lífsbreyting gerist á löngum tíma. Almennt séð er miðað við að hún byrji þegar tekin er 

ákvörðun um að eignast barn og varir hún mislengi allt eftir því hvaða einstaklingur á í hlut og hversu 

vel gengur. Þó er miðað við að hún eigi sér stað allavega vel fram á fyrsta aldursár barnsins (McCarty, 

2016). Þegar fólk eignast barn og þarf að laga sig að foreldrahlutverkinu er viðbúið að fólk finni bæði 

fyrir mikilli gleði en einnig streitu (Doss og Rhoades, 2017). 

Lífsbreytingin að verða foreldri er tengd þroska og því fylgir mikil áskorun fyrir einstaklinginn því 

hlutverk hans breytist til frambúðar (Saxbe o.fl., 2018). Nýja hlutverkinu fylgir ákveðin breyting á 

sálfræðilegum og félagslegum þáttum, samskiptatækni og þá verða einnig líkamlegar breytingar. Þessar 

breytingar eru þó oftast nær til góðs og flestum nýbökuðum foreldrum tekst vel að valda hlutverki sínu. 

Það verða þó oft breytingar á hag foreldra sem þau búast ekki við og erfiðara er fyrir þau að takast á 

við. Ýmsar tímabundnar breytingar fylgja því að verða foreldri, til dæmis líkamlegar breytingar fyrir konur, 

skapsveiflur, breyting á líðan, streita og stundum fjárhagsáhyggjur. Stuðningur frá heilbrigðisstarfsfólki 
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við nýbakaða foreldra skiptir miklu máli til að tryggja heilbrigða þróun á þroska bæði barns og foreldra 

(Saxbe o.fl., 2018). 

Lífsbreytingakenning Meleis skiptir aðstæðum lífsbreytinga í persónulegar, samfélagslegar og 

þjóðfélagslegar. Þessar aðstæður hafa síðan hindrandi eða styðjandi áhrif á aðlögunarferlið (Scumacher 

og Meleis, 2010). Persónulegar aðstæður hjá nýbökuðum foreldrum sem geta haft áhrif hafa með það 

að gera hvernig foreldrar takast á við og vinna úr því að nýr einstaklingur sé kominn í heiminn og inn í 

þeirra líf. Foreldrar geta fundið fyrir einmanaleika, eins og þeir séu að missa stjórn á aðstæðum og kvíða 

yfir því að þurfa að axla ábyrgð á litlu barni (Barimani, Vikström, Rosander, Forslund Frykedal og Berlin, 

2017). Hindrandi þættir í þeim aðstæðum geta til dæmis verið væntingar; þegar væntingar gagnvart nýja 

hlutverkinu verða of miklar og standast ekki kröfur. Sem dæmi má taka væntingar til brjóstagjafar. Á 

Norðurlöndum, þar á meðal Íslandi, er sterk hefð fyrir því að gefa börnum brjóst og Embætti landlæknis 

ráðleggur til að mynda að börn nærist nær eingöngu á móðurmjólk fyrstu sex mánuðina (Embætti 

landlæknis og þróunarsvið heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, 2017). Eigindleg rannsókn í Svíþjóð lýsti 

því hvernig samfélagið og heilbrigðisstarfsfólk hafði mótandi áhrif á viðhorf foreldra gagnvart brjóstagjöf 

og hversu neikvætt það gat verið þegar brjóstagjöf gekk ekki upp (Barimani o.fl., 2017). 

Samfélagslegar aðstæður sem hafa áhrif á aðlögunarferlið eru til að mynda sá stuðningur og 

stuðningsnet sem foreldrar hafa í kringum sig. Stórt stuðningsnet hefur styrkjandi og jákvæð áhrif á 

foreldra. Í eigindlegri rannsókn í Svíþjóð sást að gott stuðningsnet eins og náin fjölskylda og vinir sem 

veittu aðstoð við aðlögun að foreldrahlutverkinu gerðu fjölskyldum betur kleift að takast á við nýjar 

aðstæður á jákvæðan hátt (Barimani o.fl., 2017). Þá er mikilvægt að samband foreldra sé sterkt því þau 

pör sem hafa upplifað samskiptavanda í sínu sambandi eiga erfiðara með að aðlagast 

foreldrahlutverkinu en þau sem ekki kannast við samskiptavanda (Doss og Rhoades, 2017). Stuðningur 

frá heilbrigðisstarfsfólki eða umönnunaraðilum hefur einnig góð áhrif á foreldra. Rannsókn frá Kanada 

sýndi fram á að foreldrar sem fundu fyrir meiri stuðningi frá heilbrigðisstarfsfólki áttu í minni erfiðleikum 

með að laga sig að því að verða foreldrar en þeir sem ekki höfðu hann. Stuðningurinn fólst aðallega í 

munnlegum samskiptum og fræðslu umönnunaraðila til foreldra sem styrkti þeirra samband og kom til 

móts við þeirra þarfir (Bennett o.fl., 2017). 

Þjóðfélagslegar aðstæður sem hafa áhrif geta til dæmis verið hlutverkaskipan foreldra og 

mismunandi kröfur til kynjanna. Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar Barimani og félaga (2017) sýndu 

að léttara var fyrir foreldra að takast á við nýtt hlutverk sitt sem foreldri þegar umönnunaraðilar höfðu 

áhrif á hlutverkaskipan. Til dæmis var brýnt fyrir mökum að þeir væru ómissandi og mikill  stuðningur 

við konuna á meðgöngu, í fæðingu og brjóstagjöf svo einhver dæmi séu nefnd. Makar sem ekki fengu 

þessa fræðslu og leiðsögn áttu það til að finna fyrir minnimáttarkennd og að þeir tækju ekki jafn mikinn 

þátt í foreldrahlutverkinu og móðirin. Þeim fannst hlutverk þeirra óljóst og ruglandi (Barimani o.fl., 2017). 

Þarna sést að gildi samfélagsins, þar sem til dæmis feður sjá minna um barnið en móðir, hafði áhrif og 

það ekki endilega á jákvæðan hátt. Feður sem ekki eru giftir barnsmæðrum sínum upplifa gjarnan meiri 

sveiflur og neikvæðari áhrif á samabandið þegar barnið fæðist en hjá þeim feðrum sem eru í hjónabandi. 

Rannsóknir hafa þó sýnt að ástæður þessa má að miklu leyti rekja til hefða í hverju landi fyrir sig. Þannig 

sýndi norsk rannsókn þar sem mikil hefð er fyrir því og almennt talið félagslega ásættanlegt og eðlilegt 
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að eiga börn utan hjónabands að enginn munur var á ánægju í sambandi milli þeirra sem voru giftir og 

þeirra sem ekki voru giftir (Doss og  Rhoades, 2017). 

3.3 Flutningur milli landa í ljósi lífsbreytingakenningar 

Flutningur fólks milli landa felur í sér mikla og flókna lífsbreytingu. Þessi lífsbreyting flokkast undir 

lífsbreytingu tengda aðstæðum samkvæmt lífsbreytingakenningu Meleis (Meleis o.fl., 2000). 

Lífsbreytingin getur falið í sér róttæka félagslega, menningarlega, efnahagslega og umhverfistengda 

breytingu þar sem möguleiki er á að flutningurinn hafi afdrifarík og jafnvel truflandi áhrif á líf viðkomandi 

einstaklinga. Hjá innflytjanda sem nýlega hefur flutt er það oft sú lífsbreyting sem mest áhrif hefur á 

einstaklinginn þá stundina. Breytingatímabilið er í sjálfu sér langt og í raun erfitt að setja fingur á hvenær 

það byrjar eða endar (Hilfinger Messias, 2010). Hægt er að skipta þessari lífsbreytingu í þrjú tímaskeið. 

Í fyrsta lagi tímabilið fyrir flutninga sem einkennist oft af flóknum undirbúningi og tekur það mis langan 

tíma. Í öðru lagi er það flutnings tímabilið sjálft sem hjá flestum einkennist af streitu en einnig tilhlökkun 

hjá sumum. Í þriðja og síðasta lagi er það tímabilið eftir flutningana sem einkennist af aðlögun að nýjum 

og oft breyttum aðstæðum, sem geta verið til hins verra eða betra (Spallek, Zeeb og Razum, 2011). 

Ljóst er að meðvitund fólks um breytinguna er mismikil og fer það eftir því hversu mikil áhrif hún hefur á 

líf viðkomandi einstaklings hverju sinni (Hilfinger Messias, 2010).  

Flutningar gerast í persónulegu, samfélagslegu og félagslegu samhengi og eru nátengdir 

væntingum, gildum og þekkingu viðkomandi einstaklings. Menning og gildi landsins sem flutt er til og 

þess lands sem flutt er frá hafa mikil áhrif á lífsbreytinguna og það hvernig einstaklingurinn vinnur úr 

aðstæðunum (Meleis o.fl., 2010b). Innflytjendum er oft eðlislægt að koma sér fyrir í samfélagi sem á 

einhvern hátt einkennist eða líkist menningu heimalandsins. Þetta má sjá víðsvegar um heiminn og 

þekkist víða að innflytjendur frá sömu löndum hópi sig saman. Þetta gefur aukna samkennd og tækifæri 

til að halda í hefðir en á sama tíma getur þetta einangrað innflytjendur frá hinu almenna samfélagi. Það 

að flytja til annars lands einkennst af andstæðum þar sem innflytjendum getur fundist þeir vera velkomnir 

en á sama tíma fundið fyrir fordómum (Meleis, 2010a). 

3.4 Áskoranir erlendra foreldra 

Samkvæmt lífsbreytingakenningu Meleis er algengt að fólk glími við fleiri en eina lífsbreytingu á sama 

tíma og það er einmitt raunin hjá erlendum foreldrum. Þar er um að ræða tvær ólíkar lífsbreytingar sem 

í raun eru ótengdar en geta haft mikil áhrif hvor á aðra (Meleis, o.fl., 2000). Líffræðilegt ferli fæðingar er 

það sama fyrir konur um allan heim en aðstæður þeirra eru ólíkar og það gerir upplifunina og reynsluna 

einstaka fyrir hverja konu og hverja fjölskyldu fyrir sig. Hvert samfélag hefur sín gildi og sérstaka 

menningu tengda meðgöngu og fæðingu og það sem á einum stað er talið afar nauðsynlegt og 

hefðbundið getur á öðrum stað verið óhefðbundið og jafnvel álitið óþarfi og allt þar á milli. Til að veita 

sem besta mögulega þjónustu þarf að skoða trú, menningu og tungumálaþarfir foreldra (Fraser og 

Cooper, 2011) því venjur í nýja landinu geta stangast á við þær sem eru í heimalandinu. 
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3.4.1 Aðstæður lífsbreytinga: persónulegar 

Aðstæður einstaklingsins sem gengur í gegnum lífsbreytingu hafa áhrif á hvernig hann vinnur úr henni 

og partur af því eru hans persónulegu aðstæður. Þar má nefna gildismat, viðhorf, félagslega stöðu sem 

og þekkingu einstaklingsins sjálfs á lífsbreytingunni (Meleis o.fl., 2000).  

Þegar hjúkrunarfræðingar hafa tileinkað sér menningarhæfni (e. cultural competence) er það vísun í 

að þeir kunni að bregðist við og veita umönnun í takt við menningarleg gildi, trúarbrögð og venjur 

skjólstæðinga sinna óháð bakgrunni (Leininger, 1988). Menningarhæfni er þannig lykilatriði þegar kemur 

að því að koma til móts við mismunandi gildi og viðhorf innflytjenda. Skortur er á þjálfun og færni 

heilbrigðisstarfsfólk í að veita umönnun sem er við hæfi allra og tekur tillit til menningar skjólstæðinga 

þeirra (Plaza del Pino, Soriano og Higginbottom, 2013). Þetta er ekki einungis mikilvægt fyrir þá 

innflytjendur sem nýlega hafa flutt til landsins heldur einnig þá sem virðast hafa aðlagast vel og hafa 

kannski verið lengi í nýja landinu (Hoban og Liamputtong, 2013; Laganá, 2003). 

Trúarbrögð hafa áhrif á gildismat og viðhorf einstaklinga sama hver þau eru. Innan hverra 

trúarbragða geta verið margir hópar sem aðhyllast trú sína á mismunandi hátt og láta þau hafa mismikil 

áhrif á sitt daglega líf (Burdette, Haynes, Hill og Bartkowski, 2014; Coleman og Testa, 2008). Í flestum 

trúarbrögðum má finna leiðbeinandi stef um hvernig fjölskyldur eigi að vera og hvernig standa eigi að 

barneignum (Pinter o.fl., 2016). Sú trú sem fólk aðhyllist getur þannig haft áhrif á hvernig fólk hagar sér 

í barneignarferlinu og hvernig það býst við að komið sé fram við það. 

Ein hindrun sem sést stundum hjá þeim sem annast erlenda verðandi foreldra er að dæma gjörðir 

og vilja skjólstæðinga sinna út frá eigin menningu. Mikill menningarlegur munur getur verið á milli 

skilgreininga og skoðana á sjúkdómum og heilbrigði. Vestrænar lækningar ganga oft út frá 

lífeðlisfræðilegum hluta fæðingar og meðgöngu en leggja minni áherslu á sálfræðilegan hluta hennar 

sem getur verið ólíkt því sem verðandi foreldrar eiga að venjast (Chalmers, 2012). Oft snúa konur sér 

að venjum og hefðbundnum gildum er varða barneignarferlið í heimalandi þeirra þegar þær eru 

barnshafandi sama hversu langt er liðið frá því að þær fluttu til nýrra heimkynna (Hoban og Liamputtong, 

2013; Laganá, 2003; Lindsay o.fl., 2017). Þegar umönnunaraðilar og foreldra líta ekki sömu augum á 

meðgöngu, fæðingu og tímann eftir barnsfæðingu getur það skapað ójafnvægi. Sem dæmi má nefna 

rannsókn sem gerð var á jórdönskum konum sem aðhyllast íslam og fjölskyldum þeirra og leiddi í ljós 

að mikil áhersla er lögð á að huga að andlegri heilsu hinnar óléttu konu. Konan er verndari tveggja sála 

og hún ber ábyrgð á þeim báðum. Aðstandendur leggja sig fram um að skapa rólegt umhverfi þar sem 

streita er ekki til staðar. Fæðingin sjálf er heilög og andlegur undirbúningur mikilvægur. Umönnunaraðilar 

þurfa að vera mjög meðvitaðir um það til að geta komið við móts við þarfir þessara kvenna á heildrænan 

hátt (Bawadi og Al-Hamdan, 2017). 

Bresk rannsókn Goodwin og félaga (2018) sýndi að ljósmæður sem tóku þátt í rannsókn þeirra og 

tekin voru viðtöl við voru almennt séð jákvæðar í garð fjölbreytileika er varðar trúarbrögð skjólstæðinga 

sinna. Reynslan sýndi þó að þegar á hólminn var komið voru þær ekki endilega sammála eða hlynntar 

því að farið væri eftir þeim hefðum sem verðandi foreldrar áttu að venjast. Þar má til dæmis nefna að 

hjá sumum múslímum býður hefðin að móðir fasti eftir fæðingu, börnum sé gefið hunang að borða til að 

byrja með og höfuð nýfædda barnsins sé rakað. Þessum hefðum áttu bresku ljósmæðurnar sem 

önnuðust fjölskyldurnar ekki að venjast (Goodwin, Hunter og Jones, 2018). Þekkingarskortur getur 
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einnig verið orsök þess þegar ekki er komið til móts við menningu og gildi verðandi foreldra. Trúarbrögð 

sumra kvenna til dæmis í Kína sem og sumra trúarbrota sem heyra undir íslam banna þeim að snerta 

eða drekka nokkuð sem er kalt. Trúin boðar að ekki eigi að neyta matar eða drykkja sem eru kaldir. Það 

geti aukið líkur á fósturláti og haft slæmar afleiðingar í för með sér við barnsfæðingu sem og eftir hana 

(Lee o.fl., 2014). Sum trúarbrögð ganga út frá því að meðganga og barnsfæðing séu hluti af reynslu 

kvenna og karlmenn eigi ekki að taka þátt í því ferli (Bawadi og Al-Hamdan, 2017). Sem dæmi má nefna 

þá eru margar múslimskar konur óvanar því að sýna líkama sinn og finnst óþægilegt að bera sig fyrir 

framan karlkyns heilbrigðisstarfsfólk. Af þeim sökum er mælt með því að reynt sé eftir fremsta megni að 

múslímskar konur fái aðstoð frá kvenkyns starfsfólki sé því komið við (Arousell og Carlbom, 2016). 

Heilbrigðiskerfi og hvernig þjónustu við verðandi foreldra er háttað getur verið mjög ólíkt milli landa 

(Henderson, Carson, Jayaweera, Alderdice og Redshaw, 2018; Ledoux, Pilot, Diaz og Krafft, 2018). 

Það getur skapað óvissu hjá innflytjendum og ójafnvægi í samskiptum við heilbrigðisstarfsfólk. Konur 

sem átt hafa börn í öðrum löndum áður og hafa reynslu af því geta álitið að mæðraverndin í nýja landinu 

bjóði annað hvort of margar skoðanir eða of fáar, allt eftir því hverju þær eru vanar. Þá er þekkt að í 

sumum þjóðarbrotum sé talinn óþarfi að vera í mæðravernd ef móður og barni heilsast vel (Barona-Vilar 

o.fl., 2013; Goodwin o.fl., 2018). 

Reynsla kvenna af foreldrahlutverkinu meðan á meðgöngu stendur sem og eftir fæðingu mótast bæði 

af félagslegri stöðu konunnar í heimalandi þeirra sem og í því landi sem þær fluttu til (Hoban og 

Liamputtong, 2013). Í mörgum löndum er komin hefð fyrir því að faðir og móðir taki jafnan þátt í umönnun 

barnsins sem og heimilisstörfum en það á ekki við alls staðar. Samkvæmt sumum trúarhópum sem 

aðhyllast íslam er barnsfæðing reynsla kvenna og karlmenn eiga ekki að taka þátt í því. Eiginmenn eiga 

að hugsa um andlega heilsu konu sinnar og ekki íþyngja þeim með áhyggjum því það getur smitað 

barnið og haft slæmar afleiðingar í för með sér. Þeir taka lítinn þátt í umönnun barnsins eftir fæðingu og 

oftar en ekki fara þeir snemma aftur til vinnu og því er lítill stuðningur í þeim heima fyrir (Bawadi og Al-

Hamdan, 2017). Sumar konur þurfa að taka mikið tillit til eiginmanna sinn og hvíldartíma þeirra þó stutt 

sé frá barnsfæðingu þar sem þeir þurfa að fara snemma aftur til vinnu til að framfleyta fjölskyldunni. 

Konurnar sjá þá alfarið um heimilisstörfin, eldamennsku og umönnun nýfædda barnsins. Sýnt hefur verið 

fram á að það hefur neikvæð áhrif á líðan þeirra, eykur streitu og veldur einmannaleika (Hoban og 

Liamputtong, 2013). 

Ástand foreldra og líðan getur einnig talist til persónulegra aðstæðna sem hafa áhrif á aðlögunarferli 

viðkomandi einstaklinga að foreldrahlutverkinu. Fæðingarþunglyndi er algengur fylgikvilli fæðingar og 

samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni er talið að um 13% kvenna upplifi þunglyndi eftir fæðingu 

(World Health Organisation, 2015). Innflytjendur er hópur sem horfist í augu við ýmiskonar áskoranir 

sem gerir þá viðkvæmari fyrir andlegri vanlíðan, til dæmis fæðingarþunglyndi (Dennis, Merry og Gagnon, 

2017). Rannsókn frá Kanada leiddi í ljós að allt að 20% innflytjenda upplifa fæðingarþunglyndi á fyrsta 

ári eftir fæðingu. Þegar tíðni fæðingarþunglyndis hjá innfæddum konum er borin saman við kvenkyns 

innflytjendur má sjá að hún er allt að tvisvar sinnum hærri hjá erlendum konum (Falah-Hassani o.fl., 

2015).   

Rannsóknir gefa til kynna að helsti áhættuþáttur fæðingarþunglyndis á meðal innflytjenda er lítill 

stuðningur (Falah-Hassani o.fl., 2015). Takmarkaður stuðningur, lítið stuðningsnet í nýju landi og 
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aðskilnaður frá vinum og fjölskyldu, sérstaklega eftir fæðingu, getur leitt til þess að konur finna fyrir 

einangrun og aðskilnaðarkvíða. Innflytjendur þurfa oft að skilja börn og aðra nána fjölskyldumeðlimi eftir 

í heimalandinu og tala þeir oft og tíðum um það að það valdi þeim miklum áhyggjum, vanlíðan og kvíða 

(Almeida, Costa-Santos, Caldas, Dias og Ayres-de-Campos, 2016; Dennis o.fl., 2017). Takmarkaður 

félagslegur stuðningur leiðir til aukinnar streitu og einnig hindrar það fólk í að leita sér heilbrigðis- og 

félagsþjónustu. Rannsóknir sýna að minni líkur eru á því að innflytjendur þrói með sér einkenni 

þunglyndis hafi þeir fundið sig í samfélaginu og aðlagast ríkjandi menningu. Einnig minnka líkurnar á 

þunglyndiseinkennum ef gott stuðningsnet er til staðar (Dennis o.fl., 2017) 

Aðrir áhættuþættir fæðingarþunglyndis hjá innflytjendum eru meðal annars togstreita og lengri 

aðlögun að móðurhlutverki samanborið við innfæddar mæður, tungumálaörðugleikar, félagsleg- og 

efnahagsleg staða og erfiðleikar við það að fóta sig á nýjum stað (Falah-Hassani o.fl., 2015). Fordómar 

gagnvart andlegum veikindum í heimalandi geta einnig aukið vanlíðan. Í sumum þjóðfélögum er það 

ekki ásættanlegt að vera veikur á geði og þar af leiðandi geta innflytjendur hræðst fordóma og skömm 

frá fjölskyldu og þjóðfélagi við að upplifa þunglyndiseinkenni (Falah-Hassani o.fl., 2015). Sum þjóðfélög 

samþykkja frekar líkamleg veikindi en andleg veikindi og getur það verið erfitt fyrir þá einstaklinga sem 

af því þjást (Dennis o.fl., 2017). Á sama tíma og innflytjendum í heiminum fjölgar verður umræðan um 

andlega heilsu kvenkyns innflytjenda í barneignarferli meiri og hefur aðlögunarferli fjölskyldunnar í nýju 

landi mikið að segja í þeim málum (Playfair, Salami og  Hegadoren, 2017). 

3.4.2 Aðstæður lífsbreytinga: samfélagslegar 

Samfélagslegir þættir sem geta haft styðjandi og hindrandi áhrif á aðlögun að lífsbreytingum eru til 

dæmis stuðningur frá fjölskyldu, vinum eða heilbrigðisstarfsfólki (Meleis o.fl., 2000). Félagslegur 

stuðningur er nátengdur jákvæðu aðlögunarferli foreldra að nýju hlutverki. Stuðningur getur verið 

ýmisskonar og hægt er að skoða og meta hann frá ýmsum hliðum. Sem dæmi má nefna að hægt er að 

skoða hversu margir og hvaða einstaklingar tilheyra stuðningsneti viðkomandi foreldra. Einnig er hægt 

að skoða mismunandi gerðir stuðnings og hversu mikinn stuðning foreldrar fá og hvernig þeir meta hann. 

Svo virðist sem almennt séð skipti ánægjan með stuðninginn og gæði hans meira máli en hversu margir 

aðilar eru til staðar (McCarty, 2016). 

Þar sem erlendar konur í nýju landi geta verið einangraðar borið saman við innfæddar konur og ekki 

með sama stuðningsnet og þær eiga að venjast í heimalandi sínu þarf að huga vel að þeim (Barona-

Vilar o.fl., 2013; Bawadi og Al-Hamdan, 2017). Væntingar kvenna til móðurhlutverksins mótast af ýmsu 

og þar má sem dæmi nefna reynslu þeirra og upplifun af því hjá öðrum. Á meðal þeirra erfiðleika sem 

erlendar konur og fjölskyldur þeirra glíma við er fjarvera frá öðrum fjölskyldumeðlimum og 

stuðningsaðilum sem þær venjulega myndu leita til. Rannsóknir sýna að fjarvera frumbyrju frá móður 

sinni eykur óöryggi og skilningsleysi eða þekkingarskort á meðgöngu og við fæðingu barns (Barona-

Vilar o.fl., 2013). Sem dæmi má nefna að í ástralskri rannsókn á kambódískum konum kom fram að 

frumbyrjur sem nýlega voru fluttar til landsins og höfðu engan náinn kvenkyns ættingja voru í aukinni 

hættu á að upplifa kvíða, vera félagslega einangraðar og einmana. Þær áttu einnig í erfiðleikum með að 

koma af stað brjóstagjöf og jafna sig eftir barnsfæðingu (Hoban og Liamputtong, 2013). Þá geta þær 
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einnig kviðið því að hafa engan sér til aðstoðar þegar eiginmenn þeirra eða barnsfeður snúa aftur til 

vinnu (Bawadi og Al-Hamdan, 2017; Hoban og Liamputtong, 2013). 

Stuðningur frá heilbrigðisstarfsmönnum er mikilvægur. Á Íslandi er sá háttur á að ljósmæður og 

hjúkrunarfræðingar sjá um meginþunga þeirrar þjónustu sem verðandi og nýlegum mæðrum er veitt. 

Þjónustan fer fram í gegnum svo kallaða mæðravernd, heimaþjónustu ljósmæðra og síðar 

ungbarnavernd (reglugerð um heilsugæslustöðvar nr. 787/2007) og allir þeir sem eru sjúkratryggðir á 

Íslandi eiga rétt á þessari þjónustu. Þetta á ekki við allsstaðar þar sem heilbrigðiskerfi og tryggingum er 

ekki eins háttað milli landa (Ledoux o.fl., 2018). Rannsóknir hafa sýnt að þó konur af erlendum uppruna 

séu oftast nær ánægðar með þá þjónustu sem þær fá geta þær upplifað ýmsa erfiðleika til dæmis er 

varðar samskipti og/eða mismunun (Yelland, Riggs, Small og Brown, 2015). 

Stuðningur heilbrigðisstarfsfólks við erlenda foreldra er talin vera mikilvægur þáttur í því að foreldrum 

líði vel. Rannsókn Robertson (2015) í Svíþjóð á erlendum þunguðum konum leiddi í ljós að konunum 

fannst þær vera sterkari og að þær glímdu við færri vandamál tengd þunguninni ef þær áttu í góðu 

sambandi við umönnunaraðila sína, það er ljósmæður og hjúkrunarfræðinga. Mikilvægast fannst þeim 

að tekið væri mark á þeim og að þær gætu treyst heilbrigðisstarfsfólki sem kom nærri umönnun þeirra. 

Allir þessir þættir virkuðu styðjandi og juku sjálfsvitund og sjálfstraust þeirra. Þeir hindrandi þættir sem 

þær greindu frá voru meðal annars þegar komið var fram við þær af vanvirðingu, vantrausti eða eins og 

þær vissu ekki hvað þær væru að gera (Robertson, 2015). 

Konur af erlendum uppruna eru líklegri til að halda að heilbrigðisstarfsfólk haldi ekki trúnað, muni 

ekki eftir þeim á milli tíma á heilsugæslu og það gefi sér ekki tíma til þess að kafa dýpra í þeirra áhyggjur 

eða þau mál sem þeim finnst skipta máli. Einnig sést að þær eru líklegri til að finna fyrir mismunun, til 

dæmis að talað sé niður til þeirra eða að þeim finnist þær vera illa upplýstar (Robertson, 2015; Yelland 

o.fl., 2015). Þetta rímar við niðurstöður annarra rannsókna sem sýna að konur af erlendum uppruna og 

þá sérstaklega úr minnihlutahópum eru líklegri til að finnast þær ekki fá hjálp við hæfi og að talað sé til 

þeirra þannig að þær skilji ekki. Erlendar konur eru einnig líklegri til að tjá verri reynslu af mæðravernd, 

fæðingunni sjálfri og eftir fæðingu en innfæddar konur (Henderson, Gao og Redshaw, 2013). 

Afstaða starfsfólks og eðli samskipta eru veigamikill hluti upplifunar kvenna af þeirri umönnun sem 

þær fá þegar þær ganga í gegnum barneignarferli (Henderson o.fl., 2013). Tungumálaörðugleikar milli 

hjúkrunarfræðinga og skjólstæðinga sem og aðstandenda er eitt af því sem helst kemur í veg fyrir að 

þjónusta við erlent fólk sé nógu góð og mæti þeirra þörfum (Plaza del Pino o.fl., 2013). Verðandi foreldrar 

af erlendum uppruna skilja ekki endilega öll þau orð sem notuð eru ef ekki er rætt við þau á þeirra 

móðurmáli (Hennegan, Redshaw og Miller, 2014; Yelland o.fl., 2015). Það eru ekki bara bein samskipti 

sem geta reynst erfið heldur einnig að lesa í óbein samskipti eins og látbragð og róm 

heilbrigðisstarfsfólks (Higginbottom o.fl., 2016).  

Áhrif þess að skilja ekki tungumálið geta verið ýmiss konar. Konur sem ekki tala tungumálið sem er 

við lýði í landinu sem þær flytja til eru líklegri til að finnast þær þurfa meiri stuðning bæði almennan og 

tilfinningalegan. Þær eru einnig líklegri til að finnast þær vera einangraðar og einmana (Bandyopadhyay, 

Small, Watson og Brown, 2010). Léleg samskipti vegna tungumálaörðugleika geta komið í veg fyrir að 

foreldrar fái og skilji mikilvægar upplýsingar (Yelland o.fl., 2015). Oft verður misskilningur í umönnun 

vegna tungumálaörðugleika. Stundum fæst hvorki túlkur né aðstandandi til að túlka samskipti milli 
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skjólstæðinga og heilbrigðisstarfsfólks og gerir það samskiptin erfiðari og óskilvirkari. Þegar ekki er hægt 

að hafa samskipti vegna tungumálaörðugleika getur það haft áhrif á meðferð skjólstæðinga (Plaza del 

Pino o.fl., 2013). 

Gæði samskipta milli innflytjenda og heilbrigðisstarfsólks verða að vera tryggð til að stuðla að góðri 

heilbrigðisþjónustu, til þess að svo sé verður túlkaþjónusta að vera byggð á faglegum grunni (Krupic, 

Hellström, Biscevic, Sadic og Fatahi, 2016). Í skýrslu sem unnin var árið 2011 af Velferðarráðuneytinu 

um túlkaþjónustu til innflytjenda á Íslandi segir að túlkar séu fagaðilar. Hlutverk þeirra er skýrt og þurfa 

þeir að hafa nokkur atriði á færi sínu meðal annars tungumálafærni, túlkunartækni, siðferðislega færni 

og menningarfærni. Þá þarf túlkur að hafa ákveðna persónulega eiginleika til staðar svo sem 

ábyrgðartilfinningu og umburðarlyndi. Þá er ekki síður mikilvægt að túlkur hafi faglega þekkingu á því 

sviði sem hann túlkar á til dæmis heilbrigðisþjónustu ef hann túlkar innan hennar (Margrét Sverrisdóttir, 

2011). 

Nokkuð er um það að starfsfólk sé notað sem túlkar ef það talar sama mál og sjúklingurinn sem þarf 

á túlkun að halda. Þetta getur vissulega komið að góðum notum ef aðstæður bjóða ekki upp á annað 

en á sama tíma fylgja því ókostir sem og streita sem báðir aðilar geta fundið fyrir. Notkun 

fjölskyldumeðlima sem túlka er einnig þekkt en alls ekki trygg leið til að allar upplýsingar komist rétt til 

skila (Krupic o.fl., 2016; Stration og Myhre, 2017). Norsk rannsókn á filippeyskum og taílenskum konum 

sýndi að í mörgum tilvikum voru norskir makar þeirra notaðir sem túlkar. Það getur heft samskipti og 

aukið líkur á rangri túlkun. Það að treysta á maka kvenna til að túlka fyrir þær minnkar þá stjórn sem 

konur hafa á eigin heilbrigði. Það er afar mikilvægt að allir innflytjendur, konur jafnt sem karlar, séu 

upplýstir um rétt sinn a túlkaþjónustu til að samskipti séu skilvirk og rétt (Straiton og Myhre, 2017). 

Heilbrigðiskerfi í heimalandi innflytjanda getur verið töluvert frábrugðið því heilbrigðiskerfi sem fólk 

þarf að venjast í því landi sem það flytur til. Skilningur á heilbrigðiskerfinu og það að vita hvert á að leita 

sér hjálpar getur reynst innflytjendum erfitt. Oftar en ekki eru upplýsingarnar sem nálgast má á því 

tungumáli sem almennt er talað í landinu og jafnvel á formlegra máli en þeir eiga að venjast (Willis o.fl., 

2016). Norsk rannsókn leiddi til dæmis í ljós að þegar innflytjendur koma fyrst til landsins barst þeim bréf 

um sjúkratryggingar og heilbrigðisþjónustu sem var eingöngu á norsku og svo var bent á vefsíðu sem 

gat veitt þeim sömu upplýsingar á ensku. Þær konur sem tóku þátt í rannsókninni skildu hinsvegar ekki 

allar norsku né ensku og þetta reyndist þeim því erfitt (Straiton og Myhre, 2017). Til að setja þetta í 

íslenskt samhengi má til dæmis nefna að vefsíða Landspítalans er eingöngu aðgengileg á íslensku, 

ensku og færeysku (Landspítali, e.d.). Reynsla innflytjenda er sú að upplýsingar um túlkaþjónustu og 

heilbrigðiskerfið almennt fá þau oft frá öðrum fjölskyldumeðlimum, vinum eða félagasamtökum þar sem 

upplýsingar opinberra stofnanna eru ekki endilega þýddar yfir á mörg tungumál (Straiton og Myhre, 

2017). 

Rannsóknir sýna að innflytjendur sem eiga von á barni eru líklegri til að mæta sjaldnar og seinna í 

mæðraskoðun en innfæddir. Ástæður fyrir því geta verið margar. Ljósmæður hafa mismunandi skoðanir 

á því af hverju þær telja að konur mæti ekki eða mæti seint. Ein skýring gæti verið sú að innflytjendur 

séu illa upplýstir um heilbrigðiskerfið og hvernig mæðravernd er háttað. Það getur jafnvel verið að fólkið 

komi frá löndum þar sem þetta þjónustuform er ekki til (Goodwin o.fl., 2018). Jafn aðgangur að 

heilbrigðiskerfi getur aðeins orðið ef innflytjendur fá sömu upplýsingar um heilbrigðiskerfið og aðrir 
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notendur þess. Auknar líkur er á að fólk eigi í vandræðum með að leita sér hjálpar innan 

heilbrigðiskerfisins ef það ekki ratar innan þess og það getur leitt til skertrar notkunar eða óhentugrar. 

Innflytjendur sjálfir segja að kennsla á heilbrigðiskerfi nýja landsins sé mikilvæg, viðeigandi og þörf að 

þeirra mati (Jervelund, Maltesen, Wimmelmann, Petersen og Krasnik, 2018). 

Önnur skýring á því hvers vegna innflytjendur mæta sjaldnar og seinna í mæðraskoðun en innfæddir 

gæti einnig verið tengd félagslegri stöðu innflytjenda. Þar má nefna heftan aðgang að samgöngum við 

hæfi og vegna lélegra og minna stuðningsnets getur til dæmis verið erfiðara að fá pössun fyrir eldri börn 

þegar sækja þarf þjónustu (Goodwin o.fl., 2018). Innflytjendur eru misupplýstir um réttindi sín til dæmis 

hvað varðar heilbrigðisþjónustu og fjarveru frá vinnu og þess vegna getur þekkingarleysi erlendra 

foreldra á almennum réttindum líka verið ástæða þess að þau nýti sér ekki þá þjónustu sem í boði er. 

Sumar verðandi erlendar mæður sem ekki búa við vinnuöryggi hræðast að vera fjarverandi frá vinnu til 

dæmis þegar þær eiga að mæta í eftirlit af ótta við það að missa vinnuna (Barona-Vilar o.fl., 2013). 

3.4.3 Aðstæður lífsbreytinga: þjóðfélagslegar 

Það er vitað að mismunun og aðgreining er einn af undirliggjandi þáttum lélegs heilbrigðis (Todorova, 

Falcon, Lincoln og Price, 2010). Mismunun, fordómar og ójafnrétti telst samkvæmt lífsbreytingakenningu 

Meleis til þjóðfélagslegra þátta sem hafa hindrandi áhrif á aðlögun erlendra foreldra að lífsbreytingum 

(Meleis, 2010b). Erlendar konur tilheyra oft minnihlutahópum og eru líklegri til að verða fyrir mismunun 

en innfæddar konur. Stundum tilheyra þær öðrum kynþætti en meginhluti íbúa nýja landins og líta því 

ekki út eins og meginþorri þjóðarinnar (Roberston, 2015). Innflytjendur verða varir við mismunun sem 

meðal annars byggir á kyni, kynþætti og félagslegri og/eða efnahagslegri stöðu. Þegar konur álíta að 

þær verði fyrir mismunun eru meiri líkur á því að þær upplifi þunglyndi. Innflytjendur verða ekki eingöngu 

fyrir mismunun heldur verða þeir einnig fyrir fordómum í samfélaginu sem oft byggja á menningarlegum 

árekstrum (Yang, Wu, Huang, Lien og Lee, 2014). Sem dæmi má nefna að í sænskri rannsókn kom í 

ljós að konur með dekkra hörund og konur með slæður/blæjur voru líklegri til að upplifa að þeim væri 

mismunað, þær væru hunsaðar, vísað frá eða mættu vantrausti að eigin mati (Roberston, 2015).  

Viðhorf og hefðir í því landi sem fólk flyst til getur rekist á þá menningu sem það er vant í sínu 

heimalandi. Á Íslandi er hefð fyrir því að hafa barn á brjósti og samkvæmt Embætti landlæknis er ráðlagt 

að ungabörn nærist nær eingöngu á móðurmjólk fyrstu sex mánuðina eftir fæðingu (Embætti landlæknis 

og þróunarsvið heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, 2017). Þetta getur skapað árekstra þar sem hefðir 

og menning innan nýja landsins getur verið frábrugðin þeirri menningu sem innflytjendur eru vanir í 

heimalandi sínu. Þó margar konur séu á því máli og hlynntar því að gefa barni sínu brjóst fyrstu 

mánuðina þá er það ekki algilt og heldur ekki í öllum tilvikum gerlegt. Í sumum þjóðfélögum er algengara 

að mæður gefi börnum sínum ungbarnaformúlu eða fasta fæðu á fyrstu mánuðum barnsins. Í rannsókn 

frá Ástralíu á hópi innflytjenda frá Kína kom í ljós að kínversku mæðurnar sem um ræðir skiptu fyrr yfir í 

þurrmjólk en innfæddar mæður því þær voru vanar því frá þeirra heimalandi. Í þeirra samfélagi er talið 

að þurrmjólk eða föst fæða seðji betur hungur nýbura, þeir séu ánægðari og sofi betur (Bolton, Kremer, 

Hesketh, Laws og Campbell, 2016).   

 Eigindleg rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum og skoðaði brjóstagjöf og fæðuval hjá 

brasilískum mæðrum leiddi í ljós að mæður áttu erfitt með að gefa börnum sínum brjóst vegna þess að 
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mikil áhersla var lögð á að þær kæmu fljótlega á vinnumarkað eftir fæðingu barnsins. Fæðingarorlof í 

Bandaríkjunum er styttra en þær áttu að venjast í sínu heimalandi og brjóstagjafartímabilið styttist sem 

því nam. Þær gáfu þar af leiðandi ungabarni sínu snemma þurrmjólk. Mæður frá Brasilíu fundu fyrir 

minni stuðningi í nýja landinu og því var erfiðara fyrir þær að gefa brjóst vegna álags sem fylgdi 

heimilishaldi og vinnu. Þær töldu því léttara að gefa þurrmjólk. Þessu áttu þær ekki að venjast í 

heimalandi sínu (Lindsay o.fl., 2017). Sömu niðurstöður mátti sjá meðal sómalskra mæðra sem fannst 

erfiðara að gefa brjóst í Bandaríkjunum en í þeirra heimalandi. Ástæður voru ýmiss konar en að mörgu 

leyti þær sömu, til dæmis þrýstingur á að koma aftur á vinnumarkað. Þær konur sem rætt var við voru 

sammála um að brjóstagjöf almennt væri algengari og sjáanlegri í þeirra heimalandi en í Bandaríkjunum 

og þess vegna betur samþykkt í samfélaginu (Steinman o.fl., 2011). 

Rannsóknir sýna að sú menning og hefðir sem fólk elst upp við eru oft sterkari en ráðleggingar frá 

heilbrigðisstarfsfólki. Þetta sést til dæmis þegar fæðuval ungabarna er skoðað. Í rannsókn á brasilískum 

konum sást til dæmis að sumar kvennanna bættu morgunkorni í pela barna sinna til að þykkja mjólkina 

því það var húsráð frá mæðrum þeirra og fjölskyldu. Þetta var þó ekki í samræmi við ráðleggingar 

heilbrigðisstarfsfólks. Sumar mæður sögðu að þeim fyndist betra og öruggara að fara eftir hefðum sem 

tilheyra fjölskyldum þeirra og þjóð í sambandi við fæðuval en ráðleggingum frá heilbrigðiskerfinu 

(Lindsay o.fl., 2017). Hjúkrunarfræðingar og heilbrigðisstarfsfólk þarf að vera tilbúið að veita þjónustu 

sem hægt er að laga að mismunandi bakgrunni skjólstæðinga þeirra. Taka þarf sérstaklega tillit til þess 

þegar um brjóstagjöf er að ræða því fæðuval foreldra handa ungbörnum sínum fer eftir því frá hvaða 

landi viðkomandi kemur (Joseph, Brodribb og Liamputtong, 2018). 

3.5 Þjónusta á Íslandi við erlenda foreldra 

Samkvæmt reglugerð um heilsugæslustöðvar (nr. 787/2007) eiga allar konur sem hafa sjúkratryggingu 

á Íslandi rétt á að vera í mæðravernd á meðgöngu. Markmið þjónustunnar er að hafa eftirlit með 

heilbrigði bæði móður og barns og greina áhættuþætti svo hægt sé að bregðast við þeim. Þar fer einnig 

fram fræðsla til að undirbúa verðandi foreldra undir fæðinguna, sængurleguna og foreldrahlutverkið. Þá 

býðst foreldrum einnig að hafa barn sitt í ungbarna- og smábarnavernd eftir að það er fætt til að fylgjast 

með líkamlegum, andlegum og félagslegum þroska barnsins. Þar fer einnig fram foreldrafræðsla sem 

og ónæmisaðgerðir (reglugerð um heilsugæslustöðvar nr. 787/2007). 

Samkvæmt reglugerð um túlkun á upplýsingum um heilsufar og meðferð fyrir sjúklinga (1145/2015) 

eiga þeir sem sjúkratryggðir eru á Íslandi og tala ekki íslensku eða sem nota táknmál rétt á að fá 

túlkaþjónustu til að fá upplýsingar um heilsufar sitt og meðferð hjá heilbrigðisstarfsfólki. 

Heilbrigðisstarfsmaður metur þörf fyrir þjónustuna og kveður til túlk þegar við á (reglugerð um túlkun á 

upplýsingum um heilsufar og meðferð fyrir sjúklinga nr, 1145/2015). 
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4 Umræða 

Eftir lestur fjölda greina og rannsókna um erlenda foreldra út frá hinum ýmsu sjónarhornum er ljóst að 

erlendir foreldrar glíma við vandamál sem innlendir foreldrar takast ekki endilega á við. Höfundum fannst 

sláandi hvað lítið er til af sérsniðinni þjónustu fyrir þennan samfélagshóp sem þó er ört vaxandi hér á 

landi sem og annarstaðar í heiminum. Höfundar eru sammála um að hjúkrunarfræðingar og ljósmæður 

séu í kjöraðstæðum til styðja erlenda foreldra í átt að heilbrigðri aðlögun að foreldrahlutverki. Þörf er á 

að þróa þjónustu fyrir þennan hóp og þar geta hjúkrunarfræðingar og ljósmæður verið í lykilhlutverki.  

Hér á eftir verður farið yfir helstu niðurstöður þessara fræðilegu samantektar og leitast við að svara 

rannsóknarspurningum verkefnisins sem settar voru fram í byrjun þess. 

4.1 Hverjar eru helstu áskoranir erlendra foreldra í aðlögun að 
foreldrahluverkinu? 

Áskoranir erlendra foreldra eru ýmsar en í grunninn má segja að kjarni þeirra sé sá að erlendir foreldrar 

þurfa ekki einungis að laga sig að einni lífsbreytingu heldur tveimur á sama tíma. Lífsbreytingakenning 

Meleis gerir ráð fyrir því að hægt sé að ganga í gegnum eina, tvær og jafnvel fleiri lífsbreytingar á sama 

tíma. Þær geta verið stakar og ótengdar en einnig komið í kjölfar hvor annarrar (Kralik o.fl., 2006). Það 

er í sjálfu sér mikil áskorun að takast á við jafn viðamiklar lífsbreytingar og erlendir foreldrar gera á sama 

tíma og í þessum aðstæðum getur myndast álag og streita. Rannsóknir sýna að mæður af erlendu bergi 

brotnu eru allt að tvöfalt líklegri til að vera með einkenni fæðingarþunglyndis borið saman við innfæddar 

konur (Falah-Hassani o.fl., 2015). Það að vera með fæðingarþunglyndi hefur mikil áhrif á virkni 

einstaklinga og hæfni til að takast á við áskoranir. Þegar svo er komið er í raun komin til þriðja 

lífsbreytingin sem telst vera tengd heilsu og veikindum samkvæmt Meleis og félögum (2000) og er hún 

tengd fyrri tveimur og kemur í kjölfar þeirra.  

Aðlögun að foreldrahlutverki er áskorun ein og sér þar sem mikill þroski á sér stað. Hlutverk 

einstaklingsins breytist til frambúðar þegar foreldrar sameinast í að taka ábyrgð á umönnun og uppeldi 

lítils barns. Þetta hefur áhrif á aðstæður foreldra í víðu samhengi eins og félagslegar aðstæður og 

sálræna og andlega líðan (Saxbe o.fl., 2018). Aðlögun að foreldrahlutverki er lífsbreyting tengd þroska 

á meðan flutningur á milli landa er lífsbreyting tengd aðstæðum (Meleis o.fl., 2000). Flutningur milli landa 

er langvinn og flókin lífsbreyting sömuleiðis og getur falið í sér róttækar breytingar á ýmsum sviðum. 

Félagsleg staða einstaklingins breytist og þá getur verið til staðar menningarmunur milli heimalandsins 

og þess lands sem viðkomandi flytur til (Hilfinger Messias, 2010). Þetta skapar áskoranir fyrir þá 

einstaklinga sem eru í þessum aðstæðum. 

Mismunandi samfélög víða um heim hafa ólíka menningu, hefðir og gildi. Það getur verið erfitt að 

laga sig að nýjum stað og sjá má dæmi um það hjá erlendum foreldrum (Meleis o.fl., 2000). Innflytjendur 

gleyma ekki bakgrunni sínum og taka ekki endilega upp allt það sem almennt er gert í nýja landinu 

heldur halda í hefðir sem þeir eru vanir frá sínum nánustu og í þeirra menningarheimi (Hoban og 

Liamputtong, 2013; Laganá, 2003; Lindsay o.fl., 2017). Þetta getur skapað núning milli erlendra foreldra 

og umönnunaraðila þeirra ef ekki er gætt að (Bawadi og Al-Hamdan, 2017; Goodwin o.fl., 2018). Stór 

hluti umönnunar lítils barns hefur með næringu þess að gera og erlendir foreldrar upplifa oft misvísandi 
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skilaboð milli þeirra hefða sem til staðar eru í nýja landinu og heimalandinu. Þar má til dæmis nefna 

brjóstagjöf í víðu samhengi, bæði hvað varðar tímalengd hennar og hvort hún þurfi eða eigi að vera til 

staðar. Þá getur notkun á þurrmjólk verið misjafnlega vel samþykkt og fæðuval þegar kemur að fastri 

fæðu getur verið breytilegt milli fólks (Bolton o.fl., 2016; Goodwin o.fl., 2018; Steinman o.fl., 2011). 

Trúarbrögð hafa sömuleiðis mikil áhrif og eru oft nátengd menningu landa. Innan hverrar trúar er 

mikill fjölbreytileiki og fólk aðhyllist trú sína í mismiklum mæli (Burdette o.fl., 2014; Coleman og Testa, 

2008). Trúarbrögð hafa þannig áhrif á hvernig fólk hagar sér meðan á barneignarferli stendur annars 

vegar og hvernig það vill láta koma fram við sig hins vegar. Það getur verið áskorun fyrir erlenda foreldra 

sem og heilbrigðisstarfsfólk að umgangast fólk sem aðhyllist mismunandi trúarbrögð og þær hefðir sem 

þau boða (Bawadi og Al-Hamdan, 2017). 

Stuðningur er afar mikilvægur þegar aðlagast þarf breytingum, bæði til að takast á við erfiðleika sem 

og að fagna sigrum. Það að vera í tengslum við aðra og eiga í samskiptum er eðlilegur hluti viðbragða 

við lífsbreytingum (Meleis o.fl., 2010). Stuðningur er hins vegar eitt af því sem getur verið af skornum 

skammti þegar innflytjendur eru annars vegar. Fjarlægð frá nánum ættingjum og vinum er veruleiki 

margra innflytjenda. Fjarvera, þá sérstaklega kvenna, frá mæðrum þeirra getur haft mikil áhrif á andlega 

líðan og þær geta upplifað einmanaleika þar sem í sumum tilfellum fara makar þeirra snemma aftur á 

vinnumarkað (Barona-Vilar o.fl., 2013; Hoban og Liamputtong, 2013). 

Tekið skal fram að við vinnslu þessarar ritgerðar kom í ljós að rannsóknir á erlendum feðrum eru ekki 

margar. Rannsóknirnar sem skoðaðar voru beindust oftast nær að mæðrunum og í einhverjum tilvikum 

að foreldrum sem heild. Samband foreldra skiptir miklu máli í aðlögun að foreldrahlutverki og samskipti 

þeirra og stuðningur þeirra á milli getur skipt sköpum (Doss og Rhoades, 2017). Í sumum rannsóknanna 

sást að feður sem einnig eru innflytjendur fara oft snemma á vinnumarkað eftir fæðingu barns. Mæður 

standa þá stundum uppi einar heima þar sem stuðningsnetið er fjarri þeim. Þetta þarf ekki í öllum tilvikum 

að vera slæmt, margar þessara kvenna eru vanar því að svo sé og að feður taki ekki mikinn þátt í 

umönnun hins nýfædda barns. Munurinn er hins vegar sá að stuðningurinn við mæðurnar sem væri alla 

jafna til staðar í heimalandinu, frá fjölskyldu og vinum, er takmarkaður og það getur verið áskorun fyrir 

þær (Barona-Vilar o.fl., 2013; Hoban og Liamputtong, 2013). 

Þjónustuþörf erlendra foreldra miðað við innfædda er ólík því forsendur þeirra til að rata innan 

heilbrigðiskerfisins eru ekki þær sömu. Rannsóknir sýna að innflytjendur eiga erfiðara með að leita sér 

upplýsinga um heilbrigðiskerfið, svo sem hvenær og hvert á að leita sér hjálpar (Willis o.fl., 2016). 

Upplýsingar eru ekki endilega aðgengilegar á þeirra tungumáli og þó tungumálafærni sé til staðar 

annaðhvort á alþjóðlegri tungu til dæmis ensku eða þjóðtungu nýja landsins þá eru upplýsingarnar á 

formlegra máli en þeir eiga að venjast og því erfiðara að skilja þær (Straiton og Myhre, 2017). 

Tungumálaörðugleikar reynast vera ein helst hindrun innflytjenda þegar þeir þiggja þjónustu innan 

heilbrigðiskerfisins (Plaza del Pino o.fl., 2013). Túlkar geta verið af skornum skammti og ekki alltaf hægt 

að útvega túlk sem talar nákvæmlega sama tungumál og mállýsku. Þekkt er að innflytjendur þurfi að 

nýta sér fjölskyldumeðlimi til að túlka mikilvægar upplýsingar (Krupic o.fl., 2016; Straiton og Myhre, 

2017) en það er ekki ákjósanlegt til að stuðla að sem bestri þjónustu. 
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4.2 Hvaða þættir eru hindrandi og hvaða þættir eru styðjandi í aðlögun 
erlendra foreldra að foreldrahlutverkinu? 

Hjúkrunarfræðingar eru oft í snertingu við og annast fólk sem undirgengst lífsbreytingar. Þeir verða varir 

við þær breytingar og áskoranir sem lífsbreytingar hafa á daglegt líf skjólstæðinga sinna. Enn fremur 

reynast hjúkrunarfræðingar oft vera í þeim aðstæðum að geta hjálpað skjólstæðingum að undirbúa sig 

fyrir lífsbreytingar og hjálpað þeim að sjá eða tileinka sér ný bjargráð sem geta komið að notum í 

aðlögunarferlinu. Mikilvægt er að skoða aðstæður og umhverfi einstaklinga sem ganga í gegnum 

lífsbreytingar þar sem það getur verið styðjandi eða hindrandi í aðlögunarferlinu (Meleis o.fl., 2000). 

Fæðingarþunglyndi er algengara hjá erlendum mæðrum en hjá innfæddum, allt að helmingi 

algengara (Falah-Hassani o.fl., 2015). Fæðingarþunglyndi er hindrandi þáttur í aðlögun að 

foreldrahlutverki. Það má færa rök fyrir því að skimun og rétt meðhöndlun fæðingarþunglyndis sé 

mikilvæg og þannig styðjandi í aðlögun að foreldrahlutverki. Skimunarlistar fyrir fæðingarþunglyndi sem 

notaðir eru í ungbarnavernd þurfa að mæta þörfum foreldra og vera á því tungumáli sem innflytjendur 

hafa vald á (Playfair o.fl., 2017). Við 9 vikna skoðun í ungabarnavernd hér á landi fer fram skimun með 

Edinborgarkvarðanum, EPDS- þunglyndiskvarða. Þekking og kunnátta þeirra sem leggja fyrir EPDS þarf 

að vera til staðar svo hægt sé að bregðast við og konur fái viðunandi úrræði (Embætti landlæknis og 

Heilsugæslan, 2013). Hægt er að nálgast þennan kvarða á fleiri tungumálum en bara íslensku og 

hjúkrunarfræðingar ættu að vera meðvitaðir um það (Cox og Holden, 2003; Department of health, 

government of Western Australia, 2006). Ef ekki er hægt að nálgast skimunarlistann á móðurmáli 

viðkomandi móður er hægt að nota hann á öðru tungumáli sem hún þá skilur en athuga þarf vel hvort 

næg tungumálafærni sé til staðar til að marktækt sé að nota hann.  

Heilbrigðiskerfið og þau úrræði sem þar eru í boði sem og mannafli getur haft góð áhrif og stutt 

erlenda foreldra í aðlögun að nýju hlutverki sínu. Heilbrigðisstarfsfólk sem býr yfir menningarhæfni er 

líklegra til að geta mætt þörfum innflytjenda. Innflytjendur hafa mismunandi bakgrunn, aðhyllast ýmis 

trúarbrögð og menning þeirra getur verið frábrugðin því sem tíðkast í landinu sem þau flytjast til. Þeir 

sem annast innflytjendur þurfa að virða þá, koma til móts við þá og veita umönnun sem er í takt við þarfir 

þeirra (Leininger, 1988; Plaza del Pino o.fl., 2013). Margt bendir til þess að ljósmæðraleidd þjónusta við 

verðandi og nýbakað foreldra sé líklegri til að bera árangur og mæta þörfum innflytjenda sem og 

innfæddra (Bandyopadhyay o.fl., 2010; Henderson o.fl., 2018). Hér á landi er þjónusta við foreldra og 

börn byggð þannig upp að ljósmæður taka þátt í mótun hennar og bera meginþunga umönnuninnar 

ásamt hjúkrunarfræðingum. Þetta má telja jákvætt fyrir innflytjendur sem búa á Íslandi.  

Rannsóknir erlendis frá sýna að innflytjendur verða varir við mismunun og jafnvel fordóma þegar þau 

leita sér heilbrigðisþjónustu og er þetta vissulega raunin hjá erlendum foreldrum. Eigindlegar rannsóknir 

sýna að þeim finnst ekki tekið mark á þeirra skoðunum eða áhyggjum. Einnig finnst þeim upplýsingaþörf 

þeirra ekki endilega vera uppfyllt (Robertson, 2015; Yelland o.fl., 2015). Þetta er áhyggjuefni og getur 

verið hindrandi í því að verðandi foreldrar leiti sér aðstoðar í heilbrigðiskerfinu sem í sjálfu sér á að vera 

styðjandi í aðlögun að foreldrahlutverkinu.  

Þjónusta við erlendra foreldra þarf ekki einungis að vera til staðar, hún þarf líka að vera þeim 

skiljanleg. Margt bendir til þess að innflytjendur eigi erfiðara með að leita sér heilbrigðisþjónustu og 

upplýsinga um hana. Þar eru tungumálaörðugleikar helst hindrandi. Góð túlkaþjónusta er lykillinn að því 
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að styðja innflytjendur sem ekki tala þjóðtungu landsins í að fá rétta og viðeigandi þjónustu (Krupic o.fl., 

2016; Velferðarráðuneyti, 2011). Höfundar skoðuðu heimasíður nokkura lykilstofnanna hér á landi þegar 

kemur að heilbrigðisþjónustu. Eins og áður hefur komið fram er heimasíða Landspítalans einungis 

aðgengileg á íslensku, ensku og færeysku (Landspítali, e.d.). Heilsuvera er vefsíða fyrir almenning 

haldið úti af opinberum aðilum þar á meðal Embætti landlæknis og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. 

Þar má finna gagnlegar upplýsingar um heilsu almennt, nálgast gögn úr eigin sjúkraskrá og eiga í 

samskiptum við starfsfólk heilbrigðiskerfisins. Sú síða er einungis aðgengileg þeim sem lesa íslensku 

(Heilsuvera, e.d.). Þetta telja höfundar ekki vera til fyrirmyndar né eftirbreytni. 

Innflytjendur með líkan bakgrunn og sem tala sama tungumál sækjast oft eftir því að búa í nálægð 

hver við annan. Það gefur aukna samkennd og tækifæri á að halda í hefðir sem allir þekkja og eru 

viðurkenndar innan þeirra heimalands (Meleis, 2010a). Þetta má sjá víðs vegar um heiminn og eru hverfi 

jafnvel nefnd eftir þjóðerni fólksins sem þar býr. Þar sem innflytjendur finna oft fyrir skorti á stuðningi, 

sérstaklega ef þeirra nánustu búa langt í burtu (Barona-Vilar o.fl., 2013; Bawadi og Al-Hamdan, 2017) 

getur það hjálpað og virkað styðjandi fyrir þá að búa í nálægð við fólk sem hefur álíka bakgrunn og þeir 

sjálfir. Þá er ekki síður mikilvægt að geta rætt við fólk á sínu eigin móðurmáli og þetta má til dæmis sjá 

hér á landi. 

4.3 Hvernig þjónusta býðst erlendum foreldrum í mæðra- og 
ungbarnavernd á Íslandi? 

Öllum innflytjendum á Íslandi sem eru sjúkratryggðir hér á landi er tryggður jafn aðgangur að mæðra- 

og ungbarnavernd (reglugerð um heilsugæslustöðvar nr. 787/2007) og sömuleiðis hafa þeir aðgang að 

túlkaþjónustu ef heilbrigðisstarfsfólk metur að þörf sé á henni (reglugerð um túlkun á upplýsingum um 

heilsufar og meðferð fyrir sjúklinga nr. 1145/2015). Hér á landi er ekki til mæðra- eða ungbarnavernd 

sem sérstaklega er ætluð erlendum foreldrum. Höfundar vita til þess að haldin hafi verið sérstök 

foreldranámskeið á ensku fyrir erlenda foreldra á höfuðborgarsvæðinu en erfitt er að vita hvernig því er 

háttað annars staðar á landinu (Edythe Mangindin, munnleg heimild, 28. janúar 2019). Í grófum dráttum 

má því segja að þjónusta við erlenda foreldra á Íslandi sé ekki á neinn hátt frábrugðin þeirri þjónustu 

sem innfæddir fá. Starfsfólk heilbrigðiskerfisins ræður því þannig í raun hvernig það mætir ólíkum 

aðstæðum skjólstæðinga sinna. 

Ef miðað er við önnur lönd þar sem heilbrigðiskerfið og sjúkratryggingar eru ekki jafn aðgengilegar 

öllum þá er ljóst að innflytjendur sem teljast löglegir hér á landi njóta góðs af því hve sjúkratryggingar 

eru almennar og jafnar. Höfundar urðu varir við það í rannsóknum að þessi breyta, það er að segja að 

sjúkratryggingar væru ekki til staðar, var veruleg í sumum löndum. Sjúkratryggingar geta verið dýrar og 

jafnvel ekki verið til staðar fyrir alla þjóðfélagshópa. Þá getur verið breidd í því yfir hvað sjúkratryggingar 

ná sem hefur áhrif á þjónustuna sem fólk fær. Þetta er eitthvað sem Íslendingar búa ekki við. 
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4.4 Gildi fyrir hjúkrun og úrbætur hérlendis 

Hjúkrunarfræðingar hitta innflytjendur í barneignaferli reglulega og því eru þeir í kjöraðstæðum til að 

styðja þá. Þeir þurfa að vera meðvitaðir um þær lífsbreytingar sem skjólstæðingar þeirra ganga í gegnum 

hverju sinni (Meleis o.fl., 2000) og taka ætti sérstaklega tillit til þess þegar um innflytjendur er að ræða. 

Hjúkrunarfræðingar þurfa að taka sér tíma til að greina styðjandi og hindrandi þætti í aðlögun þeirra svo 

þjónustan nýtist skjólstæðingum þeirra sem best. Mikilvægt er að koma fram við alla af virðingu og taka 

tillit til bakgrunns hvers og eins.  

Menningarmunur hefur áhrif á innflytjendur og samband þeirra við heilbrigðisstarfsfólk. Ljóst er að 

ekki er hægt að kenna heilbrigðisstarfsfólki um menningu og hefðir allra trúarbragða, menningarsvæða 

eða þjóða. Vegna þess er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar og ljósmæður sem annast erlenda foreldra 

tileinki sér menningarhæfni sem gengur út á að mæta þörfum allra þrátt fyrir ólíkan bakgrunn (Leininger, 

1988). Til þess þarf að sýna umburðarlyndi, virðingu og forvitni því ef heilbrigðisstarfsfólk veit ekki og 

spyr ekki um hefðir og venjur fólks þá er erfitt að koma til móts við það.  

Í siðareglum hjúkrunarfræðinga á Íslandi segir: „Hjúkrunarfræðingur er málsvari skjólstæðings og 

stendur vörð um reisn hans og rétt og stuðlar að því að komið sé fram af virðingu og heiðarleika. 

Hjúkrunarfræðingur stendur vörð um sjálfsákvörðunarrétt skjólstæðings og rétt til bestu mögulegrar 

þjónustu á hverjum tíma.“ (Siðareglur Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.). Höfundar telja að margt 

mætti betur fara þegar kemur að þjónustu við erlenda foreldra í barneignarferli á Íslandi og þar hafa 

hjúkrunarfræðingar sóknarfæri sem og siðferðislegar skyldur. Túlkaþjónusta er grunnur þess að 

þjónusta við innflytjendur geti farið fram í mörgum tilfellum. Hjúkrunarfræðingar ættu að hafa lágan 

þröskuld þegar kemur að því að kveða til túlk. Það auðveldar samskipti, kemur í veg fyrir misskilning og 

stendur vörð um að sjúklingur geti tekið upplýstar ákvarðanir um eigið heilbrigði sem og heilbrigði barna 

hans. Tungumálörðugleikar eru helsta hindrun innflytjenda þegar þeir sækja sér heilbrigðisþjónustu 

(Plaza del Pino o.fl., 2013; Yelland o.fl., 2015). Á Íslandi vantar í mörgum tilfellum upp á það að 

innflytjendur geti leitað sér upplýsinga á tungumáli sem þeir skilja. Þar mætti gera bragarbót á og telja 

höfundar að það gæti hjálpað. Hagstofa Íslands heldur utan um skráningu á þjóðerni þeirra sem hér búa 

og mætti nota það til að velja hvaða tungumál myndu ná til sem flestra. 

Þar sem hjúkrunarfræðingar og ljósmæður á heilsugæslum taka þátt í barneignarferlinu frá byrjun 

telja höfundar að betur væri hægt að koma til móts við innflytjendur þar. Sníða mætti þjónustu sem tekst 

betur á við þær áskoranir sem þeir mæta. Innan heilsugæslunnar eru haldin námskeið fyrir verðandi 

foreldra sem með bestu vitund höfunda eru nær einungis aðgengileg á íslensku. Kanna mætti hvort 

áhugi væri fyrir að halda samskonar námskeið á öðrum tungumálum til dæmis á ensku eða pólsku en 

Pólverjar eru stærsti innflytjendahópurinn hér á landi (Hagstofa Íslands, 2018). 
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Ályktanir 

Við gerð þessarar fræðilegu samantektar kom í ljós að foreldrar sem eru af erlendu bergi brotnu glíma 

við ýmiss konar áskoranir sem ekki endilega eru þær sömu og bíða innfæddra foreldra. Aðstæður þeirra 

heima fyrir sem og innan heilbrigðiskerfisins eru frábrugðnar því sem gerist hjá innfæddum og taka þarf 

tillit til þess. Hér á landi fer innflytjendum fjölgandi og eru þeir nú þegar töluverður hluti mannfjöldans. 

Þetta þarf heilbrigðisstarfsfólk að vera meðvitað um og hegða sér samkvæmt því. 

Höfundum fannst fróðlegt að sjá hvernig hlutverk hjúkrunarfræðinga sem og ljósmæðra getur haft 

áhrif á aðlögun að foreldrahlutverki. Hjúkrunarfræðingar ættu að vera virkir í að skoða þær lífsbreytingar 

sem eiga sér stað hjá hverjum og einum. Lífsbreytingakenning Meleis er hjálpleg þegar kemur að því 

að greina þær áskoranir sem birtast fólki þegar það tekst á við breytingar í lífi sínu. Enn fremur er hún 

hjálpleg til að öðlast skilning á því að margt getur komið til sem virkar annað hvort styðjandi eða hindrandi 

í aðlögun fólks að nýjum aðstæðum. Þjónusta við erlenda foreldra þarf að vera margbreytileg og 

einstaklingsmiðuð eins og hægt er. Hlusta þarf vel á skjólstæðinginn, greina þarfir hans og mæta honum 

þar sem hann er. Höfundar komust að því að tungumálaörðugleikar, vanþekking á heilbrigðiskerfinu, 

menningarmunur og jafnvel fordómar hafa þar mikil áhrif. 

Skilningur höfunda á aðstæðum erlendra foreldra jókst en að sama skapi þarf á frekari rannsóknum 

að halda. Leiðinlegt var að sjá hvernig aðstæður innflytjenda geta haft neikvæð áhrif á aðlögun að 

foreldrahlutverki og rannsóknir sem skoða þætti sem hafa hindrandi áhrif á aðlögunarferlið eru fleiri en 

þær sem skoða styðjandi þætti. Höfundum þætti gaman að sjá fleiri rannsóknir sem skoða styðjandi 

þætti og þar væru eigindlegar rannsóknir tilvaldar. Að mati höfunda beinast rannsóknir sem hafa með 

verðandi eða nýbakaða foreldra að gera oftar að mæðrum en feðrum. Þetta er ekki til þess fallið að fá 

heildarmynd af aðlögun að foreldrahlutverki, hvorki hjá innflytjendum né hjá þeim sem eru innfæddir og 

þar mætti gera betur. 

Ljóst er að innflytjendur eru margbreytilegur hópur og taka þarf tillit til þess við gerð rannsókna. Til 

þess að öðlast betri innsýn í heim erlendra foreldra hér á landi væri fróðlegt að sjá fleiri rannsóknir, bæði 

eigindlegar og megindlegar, gerðar á þessum hópi hérlendis. Niðurstöðurnar væri þá vonandi hægt að 

nýta til þess að bæta þá þjónustu sem þeim býðst hér á landi. 
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