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Útdráttur 

Rannsóknaráætlun þessi er sett fram sem lokaverkefni til B.S. gráðu í hjúkrunarfræði við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Rannsóknaráætlunin miðar að því að kanna reynslu 

mæðra á Íslandi af stuðningi og fræðslu við brjóstagjöf frá heilbrigðisfagaðilum. Áhersla er á að 

brjóstamjólkin sé besta næring nýburans en brjóstagjöf getur haft ýmis vandamál í för með sér. 

Mæður, bæði frumbyrjur og fjölbyrjur, tala um skort á stuðning og fræðslu í tengslum við 

brjóstagjöf og er því líklegra að þær hætti brjóstagjöf fyrr en ráðleggingar segja til um. Einnig 

hafa þær nefnt að fræðslan mætti koma inn í ferlið fyrr en hún gerir nú þegar. Bendir það til 

mikilvægi þess að þörf sé á að skoða hvernig fræðslu og stuðning er háttað á þessu sviði og telja 

rannsakendur því að fyrirbærafræðileg nálgun eigi best við og gefi djúpa innsýn í efnið. Stuðst 

yrði við fyrirbærafræðilega nálgun Vancouver-skólans sem byggist á 12 þrepum. Notast yrði við 

tilgangsúrtak sem samanstæði af mæðrum á mismunandi aldursbili og frá mismunandi stöðum á 

landinu. Gagnasöfnun færi fram í gegnum einstaklingsviðtöl. Markmið rannsakenda er að 

niðurstöður rannsóknarinnar stuðli að vitundarvakningu um reynslu mæðra á fræðslu og stuðning 

við brjóstagjöf frá heilbrigðisfagaðilum. Með því er von að niðurstöður rannsóknarinnar geti 

verið hagnýtar í stefnumótun heilbrigðisstofnana sem koma að markhópnum. 

  

Lykilhugtök: Brjóstagjöf, stuðningur, fræðsla   
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Abstract 

Breastfeeding in Iceland: Mothers’ experience in terms of support and education from 

healthcare professionals regarding breastfeeding 

This thesis is a final project to the completion of a B.S. degree in nursing from the University of 

Akureyri. The aim of this proposed study is to explore the support and education mothers in 

Iceland receive from healthcare professionals related to breastfeeding. Much emphasis is put 

upon the fact that breast milk is the best nourishment for newborns, but many difficulties may 

arise when a mother is breastfeeding. Mothers, both primiparous and multiparous, talk about the 

lack of support and education on breastfeeding and are therefore more likely to stop breastfeeding 

earlier than recommended. Another concern that has been mentioned, is that education should 

begin earlier in the process. This indicates that the way mothers are educated needs to be studied. 

The researchers believe that the phenomenological approach is best suited to get a better 

understanding of this subject. The Vancouver-School's phenomenological approach will be used 

which is based on its twelve steps. A purpose sample would consist of mothers in different age 

groups and from different parts of the country. Data collection would be conducted through 

individual interviews. The researchers hope that the results of this proposed study will promote 

awareness of the experiences of mothers on education and support from healthcare professionals 

related to breastfeeding. Furthermore, the results of the research can become practical 

information for healthcare professionals who provide services to the targeted group in healthcare 

institutions around the country. 

 

Key Words: Breastfeeding, support, education    
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1. kafli – Inngangur 

Þessi rannsóknaráætlun er lokaverkefni til B.S. gráðu í hjúkrunarfræði við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri vorið 2019. Rannsóknaráætlunin miðar að því að 

kanna reynslu mæðra á Íslandi af stuðning og fræðslu frá heilbrigðisfagaðilum í tengslum við 

brjóstagjöf. Í þessum fyrsta kafla verður fjallað um bakgrunnsupplýsingar, tilgang rannsóknar, 

rannsóknarspurningu og val á rannsóknaraðferð. Einnig verður farið yfir gildismat höfunda og 

gildi fyrir hjúkrunarfræði. Farið verður yfir gagnasöfnun og leitarorð við vinnslu verkefnisins 

ásamt uppbyggingu rannsóknaráætlunar.  

Bakgrunnsupplýsingar  

Við brjóstagjöf verður flutningur á brjóstamjólk frá móður til barns, nýburinn fær þannig 

mjólkina beint frá brjósti móðurinnar (Alden, 2012). Brjóstagjöf er líffræðileg, félagsleg og 

menningarleg athöfn sem snýr að móður og barni, fjölskyldunni, samfélaginu og margskonar 

heilbrigðisfagaðilum (Anstey o.fl., 2018). Brjóstagjöf er besta leiðin til að veita ungbarni þau 

næringarefni sem það þarf. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) ráðleggur eingöngu 

brjóstagjöf frá um klukkustund eftir fæðingu og fram til sex mánaða aldurs (World Health 

Organization, 2016). Samkvæmt stofnuninni er meðgangan lykiltímabil fyrir fræðslu og 

undirbúning verðandi móður fyrir brjóstagjöf. Mælt er með að á þessu tiltekna tímabili ættu allar 

mæður og fjölskyldur þeirra að fá kennslu um brjóstagjöf. Til að stuðla að árangursríkri og 

viðvarandi brjóstagjöf ættu mæður að fá stöðugan stuðning frá heilsugæslu á 

brjóstagjafatímabilinu (Heidari, Keshvari og Kohan, 2016). Upphaf brjóstagjafar getur verið 

viðkvæmt tímabil. Nýjar mæður eru oft viðkvæmar á meðan þær eru að aðlagast 

móðurhlutverkinu og þær geta verið óöruggar þegar kemur að því að gefa ungbarni þeirra brjóst. 

Ef brjóstagjöf gengur ekki vel fyrstu vikuna gæti nýburinn verið í hættu á að missa töluverða 

þyngd en ásamt því er aukin hætta á endurinnlögn á sjúkrahús. Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram 
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á að þegar mæður upplifa vandamál og illa gengur með brjóstagjöf eru þær líklegri til að hætta 

henni fyrr en ráðleggingar segja til um (Feenstra, Kirkeby, Thygesen, Danbjørg og Kronborg, 

2018). 

Skandinavísk lönd hafa hæstu tíðni brjóstagjafar við 6 mánaða aldur. Í Noregi er það 80% 

barna, 72% barna í Svíþjóð og 65% á Íslandi (Figueiredo, Dias, Brandão, Canário og Nunes-

Costa, 2013). Í skýrslum frá heilsugæslustöðvum landsins fyrir börn sem fædd voru á árunum 

2004-2008 voru 81% nýbura lagðir á brjóst innan tveggja klukkustunda frá fæðingu og voru 84% 

barna á brjósti fyrstu 48 klukkustundir lífsins. Hlutfall þeirra barna sem voru eingöngu á brjósti, 

án viðbótarfæðu, við 3 mánaða aldur var 67% en í skýrslunum sást þónokkur munur á milli 

heilbrigðisumdæma. Við 5 mánaða aldur var hlutfall barna eingöngu á brjósti orðið 35% á 

landsvísu en aðeins 8% við 6 mánaða aldur (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir og Bryndís Elfa 

Gunnarsdóttir, 2012). Börn sem fá brjóstamjólk í lengri tíma hafa lægri sýkingartíðni, lægri 

dánartíðni og hærri greind. Brjóstagjöf getur einnig verndað mæður gegn brjóstakrabbameini, 

sykursýki og krabbameini í eggjastokkum (Victora o.fl., 2016; Jóna Margrét Jónsdóttir og 

Ingibjörg Baldursdóttir, 2015). Slæm upplifun móður og vandamál tengd brjóstagjöf geta haft í 

för með sér ýmsar afleiðingar t.d. auknar líkur á fæðingarþunglyndi móður (Figueiredo o.fl., 

2013). Í rannsókn sem skoðaði viðhorf íslenskra mæðra kom fram að þeim þótti skipta máli að fá 

fræðslu varðandi almenna þekkingu á brjóstagjöf ásamt því að vera upplýstar um hugsanlega 

erfiðleika (Elín Ösp Gísladóttir og Jónína Einarsdóttir, 2013). Í danskri rannsókn sýndu 

niðurstöður að mæðrum fannst mikilvægt að þeim væri sýnd samhygð og skilningur frá 

heilbrigðifagaðilum, þeim fannst gagnlegt að fá samfelldan stuðning og hvatningu (Kronborg, 

Harder og Hall, 2015).  

Tilgangur rannsóknar yrði að fá innsýn í reynslu mæðra varðandi stuðning og fræðslu frá 

heilbrigðisfagaðilum í tengslum við brjóstagjöf. Með niðurstöðum þessarar rannsóknar er það ósk 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877575617303671
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höfunda að hægt væri að bæta þjónustu við verðandi mæður í mæðravernd, konur á fæðingar- og 

sængurlegudeildum og fjölskyldur sem þiggja heimaþjónustu. Áhugavert yrði að sjá mun á 

upplifun hvað varðar gæði fræðslu og stuðnings milli landshluta á Íslandi. 

Rannsóknarspurning  

Sett var fram meginrannsóknarspurningin: Hver er reynsla mæðra af stuðningi og fræðslu 

frá heilbrigðisfagaðilum í tengslum við brjóstagjöf á Íslandi? 

Val á rannsóknaraðferð 

Rannsóknin byggir á fyrirbærafræðilegri aðferðafræði en markmið aðferðarinnar er að 

rannsaka mannlega reynslu og þá merkingu sem einstaklingar leggja í reynslu sína. Stuðst verður 

við Vancouver-skólann í fyrirbærafræði, sem byggist á 12 þrepum sem er í senn lýsandi og 

túlkandi fyrirbærafræði þar sem gögnum er safnað með djúpum viðtölum. Markmið Vancouver-

skólans er m.a. að þróa þekkingu sem verður hagnýtt til að bæta mannlega þjónustu s.s. 

heilbrigðisþjónustu (Sigríður Halldórsdóttir, 2016a). Þátttakendur yrðu mæður á mismunandi 

aldursbili og notast yrði við tilgangsúrtak. 

Gildismat rannsakenda  

Höfundar þessarar rannsóknar hafa allir lokið klínísku námi á fæðingar- eða 

sængurlegudeild og klínísku námi á vöku- eða barnadeild. Einn höfundur hefur unnið á 

barnadeild með hjúkrunarnáminu og annar höfundur er nýlega búinn að eignast sitt fyrsta barn. 

Það er mat okkar að mæður, sérstaklega frumbyrjur, séu ekki nægilega vel upplýstar um þá kosti 

sem brjóstagjöf getur haft bæði fyrir móður og barn. Einnig telja höfundar að fræðslu um 

brjóstagjöf gæti verið ábótavant og að meiri fræðsla ætti að fara fram strax á meðgöngu. Einnig 

virðast mæður oft fá misvísandi upplýsingar um brjóstagjöfina og er það mat höfunda að það geti 

gert mæðrum erfiðara fyrir með brjóstagjöfina og jafnvel haft hindrandi áhrif. 
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Gildi fyrir hjúkrunarfræði 

Hjúkrunarfræðingar sinna ungbörnum og sængurkonum mikið, t.d. í ung-og smábarnavernd 

heilsugæslunnar og þurfa því að geta aðstoðað við brjóstagjöf sé þess þörf. Ásamt því starfa 

hjúkrunarfræðingar á gjörgæslu ungbarna og öðrum barna- og kvennadeildum sjúkrahúsa þar 

sem ungbörn eða mæður þeirra geta þurft að leggjast inn. Því er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar 

séu upplýstir um reynslu mæðra á þeirri aðstoð sem þær fá í tengslum við brjóstagjöf. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar geta því haft í för með sér vitundavakningu á því hverju þörf er 

á að breyta varðandi stuðning og fræðslu um brjóstagjöf og hvort þurfi að skoða samskipti 

hjúkrunarfræðinga við mæður. 

Rannsóknaráætlun 

Í fyrsta kafla, inngangi, er fjallað um uppbyggingu rannsóknaráætlunar. Annar kafli er 

fræðileg samantekt um viðfangsefni rannsóknar þar sem m.a. er fjallað almennt um brjóstagjöf, 

fræðslu og stuðning við brjóstagjöf og hvernig þjónusta við mæður á Íslandi er háttað. Í þriðja 

kafla er farið yfir aðferðafræði fyrirhugaðrar rannsóknar og rökstuðningur færður fyrir vali 

hennar. Í fjórða kafla kemur fram umræða höfunda þar sem fjallað er um helstu atriði kafla tvö. Í 

fimmta og síðasta kafla rannsóknaráætlunar eru svo lokaorð höfunda sett fram. 

Gagnasöfnun og leitarorð  

Í þessari rannsóknaráætlun voru heimildir sem stuðst var við fengnar úr eftirfarandi 

gagnasöfnum: Scopus, Leitir.is, Cinahl (EBSCOhost), Web of Science, Google Scholar, 

Cochrane Library og PubMed. Einnig voru upplýsingar um þjónustu í tengslum við brjóstagjöf 

hér á landi fengnar af vef Embætti landlæknis, Heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu og 

fræðsluvef Ljósmæðrafélags Íslands. Leitarorð sem notuð voru við gerð rannsóknaráætlunarinnar 

voru: brjóstagjöf (e. breastfeeding), næring (e. nutrition), broddur (e. beestings/colostrum), 

ónæmiskerfi (e. immune system), mjólkurmyndun (e. lactation), vandamál við brjóstagjöf 
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(e. breastfeeding difficulties), stálmi (e. engorgement), brjóstagjafa fræðsla 

(e. breastfeeding education), brjóstagjafa stuðningur (e. breastfeeding support), 

brjóstagjafaráðgjöf (e. breastfeeding advice), húð við húð snerting (e. Skin-to-skin contact), náin 

tengsl (e. intimacy), og andleg vanlíðan (e. mental destress).   

Skilgreining meginhugtaka  

Brjóstagjöf: Skilgreining á brjóstagjöf er flutningur á brjóstamjólk frá móður til 

barns, nýburinn fær þannig mjólkina beint frá brjósti móðurinnar (Alden, 2012).  

Heilbrigðisfagaðilar: Orðið heilbrigðisfagaðilar finnst ekki í íslenskri orðabók en sá 

skilningur sem höfundar leggja í orðið er: Þeir aðilar sem koma að heilbrigðisþjónustu. Í þjónustu 

við mæður og ungbörn eru það aðallega hjúkrunarfræðingar, ljósmæður og læknar.  

Stuðningur: Stuðningur er skilgreindur sem hjálp eða aðstoð sem einhverjum er veitt (Árni 

Böðvarsson, 1993).  

Fræðsla: Fræðsla er kennsla eða tilsögn um ákveðið viðfangsefni. Það að einn veiti öðrum 

fræðslu leiðir til þess að sá síðarnefndi öðlist fróðleiks um viðfangsefnið (Árni Böðvarsson, 

1993). 
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2. kafli – Fræðileg umfjöllun 

Brjóstagjöf 

Brjóstin eru útkirtlar úr fitu og bandvef og hafa þau mjólkurgöng sem opnast við enda 

geirvörtunnar. Mjólk er framleidd inni í kirtlinum og er mjólkurframleiðslan undir áhrifum 

hormónsins Prólaktín. Oxytósín er svo það hormón sem stjórnar vöðvunum og veldur því að 

mjólkin kemur fram (Mathur og Dhingra, 2014). Brjóstagjöf er besta leiðin til að veita ungbarni 

þau næringarefni sem það þarf. WHO ráðleggur eingöngu brjóstagjöf frá um klukkustund eftir 

fæðingu og fram til sex mánaða aldurs. Eftir sex mánaða aldur ætti að byrja að bæta við 

næringarríku fæði samhliða brjóstagjöf en henni ætti að halda áfram til um 2 ára aldurs eða 

lengur (World Health Organization, 2016). Í áratugi hafa rannsóknir sýnt að eitt af áhrifaríkustu 

inngripum til að bæta heilbrigði barna er að stuðla að eingöngu brjóstagjöf og að hún sé til lengri 

tíma. Talið er að ófullnægjandi brjóstagjöf sé orsök fyrir meira en 11% dauðsfalla hjá börnum 

yngri en 5 ára á heimsvísu (Scherbaum og Srour, 2016). Rannsókn var gerð í Bandaríkjunum þar 

sem skoðað var sambandið á milli þekkingu mæðra á ráðleggingum um brjóstagjöf og lengd 

brjóstagjafar, úrtakið samanstóð af 2.935 mæðrum. Niðurstöður sýndu að einungis 8,3% mæðra 

voru með barnið sitt eingöngu á brjósti í sex mánuði og 21,4% mæðra vissu ekki hverjar 

ráðleggingarnar um lengd brjóstagjafar voru. Þær sem höfðu ekki þekkingu á ráðleggingunum 

voru í aukinni hættu að hætta brjóstagjöf fyrir sex mánuði, niðurstöður sýndu einnig að þær gáfu 

börnum sínum eingöngu brjóstamjólk í styttri tíma að meðaltali borið saman við þær mæður sem 

þekktu ráðleggingarnar (Wallenborn, Ihongbe, Rozario og Masho, 2017). 

Næring. Samsetning brjóstamjólkurinnar er einstök og er hún ávallt að aðlagast 

næringarþörfum nýburans. Á fyrsta mánuðinum breytist samsetning brjóstamjólkurinnar daglega, 

í byrjun kemur broddurinn (e. colostrum), svo kemur millibils mjólk (e. transitional milk) og að 

lokum verður til þroskuð mjólk (e. mature milk). Broddurinn sem kemur fyrst er sérstaklega ríkur 
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af próteini og fituleysanlegum vítamínum ásamt vaxtar- og ónæmis þáttum. Broddurinn er 

rjómakenndur og gulleitur vegna þess að hann er svo ríkur af próteini. Útlit broddsins getur gert 

það að verkum að sumum gæti fundist hann vera óhreinn í samanburði við þroskaða móðurmjólk 

og velja því að gefa hann ekki. Broddurinn hefur mikilvægt hlutverk varðandi það að koma í veg 

fyrir sjúkdóma og er hann því stundum talinn vera fyrsta bólusetning nýburans. Til að nýta sér 

alla kosti brjóstagjafar er mikilvægt að byrja eins fljótt og mögulegt er (Scherbaum og Srour, 

2016). Mælt er með að gefa brjóst innan klukkutíma frá fæðingu barns til þess að barnið fái 

broddinn (Carducci og Bhutta, 2018). Broddurinn hefur verið talinn mikilvægur fyrir farsæla 

brjóstagjöf en einnig góð vörn við sýkingum og ungbarnadauða (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir og 

Bryndís Elfa Gunnarsdóttir, 2012). Millibils mjólk á við fyrstu tvær vikurnar og þá er 

mjólkurseytingin að aukast verulega, útlit og samsetning breytist. Þroskuð mjólk verður til eftir 

tvær vikur, magnið heldur áfram að aukast og hún inniheldur öll þau næringarefni sem þörf er á 

fyrir heilbrigðan líkamlegan og andlegan þroska. Samsetning mjólkurinnar breytist með hverri 

gjöf í þeim tilgangi að fylgja þörfum barnsins (Mathur og Dhingra, 2014).  

Brjóstamjólk hefur svipað orkuinnihald og kúamjólk en mörg næringarefni sem eru 

mikilvæg fyrir vöxt s.s. prótein, kalíum, natríum og sink eru til staðar í mun minna magni 

samanborið við kúamjólk. Ástæðan fyrir þessu er að nýburinn hefur minni þörf fyrir þessi 

næringarefni. Mjólkursykurinn er í talsvert meira magni í brjóstamjólkinni en fitumagnið er 

svipað (Michaelsen, 2015). Hvað varðar þurrmjólk þá er munur á milli framleiðanda hvernig 

samsetningin er. Þurrmjólkin þarf samt sem áður að standast ákveðin skilyrði. Mjólkin er hönnuð 

til að líkjast brjóstamjólk eins vel og hægt er, en engin hefur náð að gera nákvæma eftirlíkingu 

(Alden, 2012). Öll ábót hefur verið talin truflandi fyrir brjóstagjafarferlið, hvort sem er í formi 

þurrmjólkur, vatns eða sykurvatns (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir og Bryndís Elfa Gunnarsdóttir, 

2012). Brjóstamjólk inniheldur einnig aðra þætti óháða næringu, þar má nefna þætti tengda 
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ónæmiskerfinu t.d. mótefni og hvít blóðkorn. Ásamt því inniheldur hún hormón og vaxtarþætti. 

Skammtíma og langtíma áhrifin sem brjóstagjöfin hefur á nýburann tengist þessum þáttum 

(Michaelsen, 2015). Að sýna mæðrum stuðning í brjóstagjöf getur verið tímafrekt en ávinningur 

þess er aukið heilbrigði. Heilbrigðisfagaðilar bera ábyrgð á því að undirbúa mæður fyrir 

brjóstagjöf, ásamt því að varðveita og efla brjóstagjöf í samfélögum (Mathur og Dhingra, 2014). 

Áhrif á heilsu móður og barns. Börn sem fá brjóstamjólk í lengri tíma hafa lægri 

sýkingartíðni, lægri dánartíðni og hærri greind en þau börn sem fá brjóstamjólk í styttri tíma eða 

fá hana ekki yfir höfuð. Þessi tilteknu áhrif hennar haldast fram til fullorðinsára. Það eru vaxandi 

vísbendingar fyrir því að brjóstamjólk geti verndað einstaklinga fyrir offitu og sykursýki síðar á 

ævinni. Það að hafa barn á brjósti hefur einnig góð áhrif á heilsu móðurinnar. Brjóstagjöf getur 

verndað mæður gegn brjóstakrabbameini, sykursýki og krabbameini í eggjastokkum. Það að gefa 

barni brjóst getur komið í veg fyrir egglos og þannig virkað eins og hálfgerð getnaðarvörn fyrir 

móðurina (Victora o.fl., 2016; Jóna Margrét Jónsdóttir og Ingibjörg Baldursdóttir, 2015). Börn 

sem eru eingöngu á brjósti fyrstu sex mánuðina eru í minni hættu á að fá m.a. lungnabólgu, 

astma, berkjungabólgu, sýkingu í eyru, alvarlegt kvef og ofnæmi. Mæður sem gefa brjóst eru 

einnig í minni áhættu á að fá m.a. fæðingarþunglyndi, háþrýsting og liðagigt (Wallenborn o.fl., 

2017). 

Niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið með nútíma líffræðilegum aðferðum benda til 

þess að brjóstamjólk móður sé sérhæfð fyrir hennar barn og virki sem eins konar lyf fyrir barnið. 

Mæður frá hátekjuþjóðum eru með börn sín í styttri tíma á brjósti í samanburði við mæður frá 

miðlungs- og lágtekjuþjóðum. Einnig kom fram að einungis 37% kvenna frá miðlungs- og 

lágtekjuþjóðum gefa börnum sínum eingöngu brjóstamjólk fram að sex mánaða aldri. Áætlað er 

að hægt væri að koma í veg fyrir um 823.000 andlát barna og um 20.000 tilfella 

brjóstakrabbameina á hverju ári ef tíðni brjóstagjafa væri hærri (Victora o.fl., 2016). 
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Tengslamyndun. Brjóstagjöf hefur í för með sér marga kosti bæði fyrir móður og barn. 

Brjóstagjöf veitir ungbarninu hlýju og öryggi auk þess stuðlar hún að tengslamyndun móður og 

barns. Sog barnsins verður til þess að leg móðurinnar dregst saman og því eru mæður sem eru 

með börn sín á brjósti fljótari að ná sér líkamlega eftir fæðinguna (Jóna Margrét Jónsdóttir og 

Ingibjörg Baldursdóttir, 2015). Brjóstagjöf hefur jákvæð áhrif á ört vaxandi heila nýburans og 

þroska hans. Næringin úr mjólkinni er ekki eini áhrifavaldurinn heldur einnig félagsleg samskipti 

móður og barns, ásamt skynjun s.s. snerting og lykt. Þegar barnið er lagt á brjóst og húð móður er 

við húð barnsins eykst losun hormónsins Oxytósín, það styrkir tengslamyndun móður og barns. 

Einnig hefur Oxytósín og góð tengslamyndun jákvæð áhrif á mjólkurmyndun móður sem aftur 

getur haft áhrif á sjálfstraust móðurinnar, andlega líðan hennar og færni í foreldrahlutverkinu 

(Cross, 2015).  

Bæði húð við húð snerting og brjóstagjöfin gefur foreldrum tækifæri til að lesa í hegðun 

nýburans og læra þannig hvernig best er að bregðast við ákveðinni hegðun. Það að læra á hegðun 

ungbarnsins hjálpar foreldrum að eiga í samskiptum við barnið og er ein leið til að styrkja sig í 

foreldrahlutverkinu (Cross, 2015). Húð við húð snerting byrjar við fæðingu og felur í sér að 

leggja barnið nakið með húfu á bera bringu móður og leggja teppi yfir bak barnsins. Ef húð við 

húð snerting er notuð er líklegra að nýburinn taki eingöngu brjóst við útskrift af sjúkrahúsinu 

(Carducci og Bhutta, 2018). WHO og United Nations Children’s Fund (UNICEF) ráðleggja húð 

við húð snertingu snemma og ótrufluð tengsl milli móður og barns til að auka árangur og lengd 

brjóstagjafar (Burgio o.fl., 2016). Cochrane Library birti fræðilega samantekt þar sem 

rannsakaðar voru 38 klínískar rannsóknir sem að náðu yfir 3.472 heilbrigðar mæður og börn frá 

ólíkum löndum. Niðurstöður þeirrar samantektar sýndi fram á að húð við húð snerting mæðra við 

börnin þeirra jók líkur á árangursríkri brjóstagjöf, ásamt því að gefa eingöngu brjóstamjólk lengur 

en þær sem ekki buðu upp á þessa snertingu (Moore, Bergman, Anderson og Medley, 2016). 
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Algeng vandamál tengd brjóstagjöf  

Algengustu ástæðurnar fyrir því að mæður hætta brjóstagjöf fyrir ráðlagðan tíma eru m.a. 

ónóg mjólkurframleiðsla, skortur á stuðningi, óöryggi og áhyggjur mæðra varðandi brjóstagjöfina 

og næringarvandamál (Wallenborn o.fl., 2017). Vandamál tengd brjóstagjöf sem að þróast eftir 

barnsburð hafa neikvæð áhrif á brjóstagjöfina sjálfa og tímabil hennar (Karaçam og Sağlık, 

2018). Erfiðleikar tengdir því að fá barn til að nærast er eitt af aðalvandamálum foreldra. Áætlað 

er að um 25% barna sem þroskast á eðlilegan hátt hafi vandamál tengd næringu, en allt að 80% 

hjá seinþroska börnum. Næringarvandamál hjá börnum geta komið fram með ýmsum hætti líkt 

og erfiðleikar við að halda niðri mat, að hefja og viðhalda brjóstagjöf og að barn neiti að nærast 

(Webb, 2018). Það er mikilvægt að fagaðili meti brjóstagjöf hjá öllum mæðrum og nýti hverja 

heimsókn til þess að greina möguleg vandamál sem geta komið upp. Upplýsingasöfnun, klínísk 

líkamsskoðun og að fylgjast með brjóstagjöf getur hjálpað fagaðila að greina hvort vandamál séu 

til staðar (Mathur og Dhingra, 2014). Algengustu vandamál við brjóstagjöf eru m.a. verkir í 

geirvörtum, stálmi, brjóstabólga/sýking, of lítil mjólkurframleiðsla og of mikil 

mjólkurframleiðsla (Jóna Margrét Jónsdóttir og Ingibjörg Baldursdóttir, 2015). 

Verkir í geirvörtum. Ein af algengustu ástæðum þess að konur hætta að gefa brjóst áður 

en þær útskrifast af sjúkrahúsi eru verkir í geirvörtum. Sumar konur taka þá ákvörðun að gefa 

ekki brjóst, þær upplifa hræðslu tengt því hversu sársaukafullt það getur verið. Sýnt hefur verið 

fram á tengsl milli þunglyndis, kvíða, svefntruflana og brjóstabólgu við verki tengda brjóstagjöf. 

Það geta verið ýmsar orsakir fyrir verkjum í geirvörtum, þ.á.m. geta verkirnir orsakast út frá 

sýkingu, æðaherping eða af því að barnið á erfitt með að ná taki á brjóstinu (Buck, Amir, 

Cullinane og Donath, 2014). Til eru ýmsar meðferðir til þess að draga úr verkjum í geirvörtum. 

Hægt er m.a. að nota hatt, krem og bakstur. Heilbrigðisfagaðilar geta mælt með því að nota 

Lanolin til meðferðar við verkjum í geirvörtum. Lanolin er krem sem stuðlar að gróanda og 
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fyrirbyggingu sáramyndunar, ásamt því að minnka verki í geirvörtum (Jackson og Dennis, 2016). 

Gerð var rannsókn í Ástralíu þar sem niðurstöður sýndu að algengustu meðferðir við verkjum í 

geirvörtum voru m.a. að laga stellingu og hvernig barnið tekur brjóstið, hvíla geirvörturnar með 

mjólkun ásamt því að nota hatt (Kent o.fl., 2015). 

Stálmi. Eitt af þeim vandamálum sem konur geta upplifað tengt brjóstagjöf kallast stálmi. 

Fyrir sumar mæður getur stálmi verið án frekari fylgikvilla en hjá öðrum getur hann ollið 

sjúklegu ástandi. Mjólkurkirtlarnir geta orðið mjög harðir og valdið sársauka, myndast getur roði 

og hiti í húðinni og svæðið í kringum geirvörtuna getur orðið hart og stíft. Barnið getur því 

upplifað erfiðleika og í flestum tilfellum neitar það brjóstinu. Sársaukinn sem fylgir stálma veldur 

því að sumar konur gefast upp á brjóstagjöfinni og gefa því barninu mjólk í pela (Alekseev, 

Vladimir og Nadezhda, 2015). Ráðleggja á mæðrum að handmjólka sig til þess að draga úr 

þéttleikanum svo að barnið geti tekið við brjóstinu á árangursríkan hátt. Einnig á að stuðla að 

tíðum gjöfum hjá ungbarninu. Ef verkurinn og bjúgurinn er mjög mikill er hægt að gefa 

bólgueyðandi lyf (Mathur og Dhingra, 2014). Aðrar meðferðir sem mælt er með að nota við 

stálma eru heitir og kaldir bakstrar, nálastungumeðferðir og nudd (Lim, Song, Hur, Lee og Lee, 

2015). 

Brjóstabólga/sýking. Brjóstabólga er bólguástand í brjóstinu sem tengist yfirleitt 

brjóstamjólkinni. Brjóstabólga getur verið án sýkingar en hún getur einnig þróast út í sýkingu og 

valdið graftarkýli í brjóstinu. Einkenni brjóstabólgu geta m.a. verið eymsli, hiti, bólga og breytt 

lögun brjóstsins. Einnig getur orðið hitahækkun yfir 38,5°C ásamt flensulíkum einkennum. 

Brjóstabólga getur átt sér stað hvenær sem er þegar mjólkurframleiðslan er virk en kemur yfirleitt 

fram á fyrstu sex vikunum (Irusen, Rohwer, Steyn og Young, 2015). Í kjölfar brjóstabólgu 

myndast oft sprungur á geirvörtum og það verður hindrun á flæði brjóstamjólkur. Ef einkenni 

brjóstabólgu eru alvarleg og lagast ekki, þrátt fyrir að búið sé að tæma brjóstið oft á 12-24 
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klukkustundum, þarf að veita sýklalyfjameðferð. Það er ráðlagt að byrja að gefa brjóstamjólk úr 

brjóstinu sem var sýkt eins fljótt og hægt er (Mathur og Dhingra, 2014). 

Of lítil mjólkurframleiðsla. Ófullnægjandi mjólkurframleiðsla getur átt sér stað ef brjóstin 

eru ekki tæmd nógu vel og einnig vegna vandamála. Þessi vandamál geta verið röng 

brjóstagjafatækni, sársauki við að barn taki brjóst, offita, stór brjóst, veikindi móður og 

aðskilnaður á milli móður og barns (Bergmann o.fl., 2014). Algeng ástæða þess að boðið er upp á 

viðbótarnæringu er þegar móðirin upplifir að hún framleiði ekki nógu mikla mjólk (Scherbaum 

og Srour, 2016). Viðbótarnæring fyrir ungbarn dregur úr matarlyst og þörf fyrir frekari 

brjóstagjöf, þ.a.l. minnkar mjólkurframleiðsla móðurinnar. Hægt er að auka framleiðslu 

brjóstamjólkur með tíðari gjöfum eða með því að tæma brjóstið með handmjólkun eða með 

brjóstapumpu (Bergmann o.fl., 2014). Í leiðbeiningum frá Landlækni og heilsugæslunni kemur 

fram að til þess að auka mjólkurframleiðslu sé ráðlagt að pumpa eftir brjóstagjöf eða á milli gjafa. 

Auk þess að halda áfram að pumpa í tvær mínútur eftir að mjólkurrennsli stöðvast (Jóna Margrét 

Jónsdóttir og Ingibjörg Baldursdóttir, 2015). Framleiðsla brjóstamjólkur verður fyrir neikvæðum 

áhrifum ef móðirin hefur lítið sjálfstraust varðandi hæfni sína til að fullnægja þörfum ungbarnsins 

eingöngu með brjóstamjólkinni. Því er mikilvægt að leggja áherslu á stuðning við mæður til þess 

að stuðla að árangursríkri brjóstagjöf (Scherbaum og Srour, 2016). 

Of mikil mjólkurframleiðsla. Offramleiðsla á brjóstamjólk er oft skilgreind sem 

mjólkurframleiðsla í meira magni en þörf er á fyrir venjulegan þroska ungbarns. Ungbörn geta 

verið óróleg, þá sérstaklega við byrjun gjafar og átt erfitt með að taka brjóstið. Þau geta átt það til 

að gráta eða sýnt mótþróa þegar á að gefa þeim brjóst. Algengt er að mæður fái stálma, finni fyrir 

sársauka og upplifi stöðugan leka brjóstamjólkur á milli gjafa. Margar hverjar pumpa sig töluvert 

eftir gjafir og eru jafnvel vakandi á næturnar vegna verkja, þar sem barnið er ekki tilbúið til að 

drekka meira og stálminn orðinn mikill. Offramleiðsla brjóstamjólkur getur oft reynt mikið á 
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móðurina og getur hún upplifað vanlíðan og einmanaleika. Það að upplifa stöðugan sársauka 

getur leitt til þess að móðirin ákveður að brjóstagjöfin gangi ekki upp og að þurrmjólk sé betri 

kostur. Orsökin eru oft óþekkt en offramleiðsla getur orsakast út frá undirliggjandi sjúkdómum 

líkt og æxli í heiladingli. Offramleiðslan stafar af mestu megni út frá rangri brjóstagjöf og of 

miklu magni af Prólaktíni. Meðhöndlun felur t.d. í sér að gefa aðeins annað brjóstið í hverri gjöf 

og pumpa hitt brjóstið. Einnig að láta ungbarnið vera í ákveðinni uppréttri stöðu þar sem 

þyngdaraflið hægir á rennslinu á mjólkinni eða gefa brjóstið útafliggjandi (Trimeloni og Spencer, 

2016). 

Reynsla mæðra að gefa ekki eingöngu brjóstamjólk 

Þrátt fyrir að það sé ákveðin þekking um kosti brjóstagjafar fyrir mæður og börn þeirra eru 

ekki allar mæður sem geta gefið brjóst. Heilbrigðisfagaðilar ættu að virða sjálfstæði mæðra og 

fjölskyldna þeirra til þess að taka ákvörðun sem hentar þeirra ástandi, gildum og óskum (Bibbins-

Domingo o.fl., 2016). Í Ástralíu var gerð rannsókn þar sem 35 þátttakendum var skipt í rýnihópa 

og rætt var um reynslu mæðra af brjóstagjöf. Mæðurnar sem að tóku þátt voru meðvitaðar um 

þær ráðleggingar að brjóstamjólkin væri besta fæðan og ræddu þær um það í tengslum við 

reynslu sína. Mæður sem að fóru gegn ráðleggingum og gáfu þurrmjólk fyrir sex mánaða aldur 

upplifðu samviskubit. Þrátt fyrir að vera meðvitaðar um þá staðhæfingu að þær ættu ekki að finna 

fyrir samviskubiti. Þeim fannst samviskubitið vera óhjákvæmilegt og náttúrulegt viðbragð við því 

að geta ekki gert það sem væri álitið best fyrir barnið (Williams, Donaghue og Kurz, 2012). Í 

rannsókn Guyer o.fl. (2012) kom fram að konur litu á sig sem slæmar mæður ef þær gáfu barninu 

ekki eingöngu brjóstamjólk. Einnig hafði það áhrif á líðan þeirra og samband við fjölskylduna 

(Debevec og Evanson, 2016). 

Fræðileg samantekt var gerð til að skoða samband milli brjóstagjafar og 

fæðingarþunglyndis. Niðurstöður sýndu að þunglyndiseinkenni fóru minnkandi frá fæðingu fram 
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að þremur mánuðum eftir fæðingu hjá mæðrum sem að gáfu barni sínu einungis brjóst í þrjá eða 

fleiri mánuði. Mæður sem byrjuðu ekki að gefa brjóst eða héldu því ekki við voru í meiri hættu á 

að þróa með sér þunglyndi eftir fæðingu barns. Einnig voru rannsóknir sem sýndu að þær mæður 

sem voru með fæðingarþunglyndi voru ólíklegri til að byrja á eða viðhalda brjóstagjöf 

(Figueiredo o.fl., 2013). Í samanburðarrannsókn kom fram að niðurstöður rannsókna hafa sýnt að 

þegar mæður gátu ekki gefið barni sínu brjóst, eins og þær höfðu ætlað sér, jukust einkenni 

þunglyndis. Auk þess jukust einkenni þunglyndis hjá mæðrum sem að þurftu að gefa 

viðbótarnæringu (Cunha o.fl., 2017). Aðrar rannsóknir hafa fundið tengsl milli neikvæðrar 

reynslu af brjóstagjöf snemma eftir fæðingu og þunglyndiseinkennum við tveggja mánaða aldur 

barnsins (Figueiredo o.fl., 2013). 

Þjónusta á Íslandi tengd brjóstagjöf  

Mæðravernd. Þjónusta í mæðravernd stendur verðandi mæðrum til boða að kostnaðarlausu 

á heilsugæslustöðvum. Fjöldi skoðana fer eftir aðstæðum en oftast er um að ræða 7-10 skipti. 

Markmið mæðraverndar er m.a. að veita faglega umönnun, stuðning og ráðgjöf. Þjónustan er 

veitt af ljósmæðrum í samvinnu við lækna og er í boði frá upphafi meðgöngu og fram að 

fæðingu. Í mæðravernd gefst tækifæri fyrir umræður og spurningar m.a. tengdar líðan, 

sængurlegu og brjóstagjöf. Einnig standa til boða ýmis konar námskeið, þar má nefna fræðsla um 

brjóstagjöf (Heilsugæslan, e.d.-b). Á námskeiðinu er farið yfir helstu atriði brjóstagjafar, þetta eru 

atriði sem gott er að fá fræðslu um áður en barnið fæðist. Farið er yfir m.a. eiginleika og 

framleiðslu brjóstamjólkur, vandamál sem geta komið upp og aðferðir tengt því að leggja barnið 

á brjóst (Heilsugæslan, e.d.-a). Samkvæmt klínískum leiðbeiningum á að veita fræðslu um 

brjóstagjöf og kynna fræðslufyrirlestra sem standa til boða í fyrstu skoðun. Einnig á að endurtaka 

upplýsingar um brjóstagjöf fyrir eða við 36. viku meðgöngu (Landlæknisembættið og 

Heilsugæslan, 2010).  
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Sængurlega. Frá aldamótum hefur eftirlit með sængurkonum farið fram í auknum mæli á 

heimilum þeirra þar sem sífellt fleiri konur útskrifast fyrr af fæðingarstofnunum með börn sín 

(Hildur Sigurðardóttir, 2010). Áður fyrr lágu konur oft u.þ.b. viku inni á sjúkrahúsi eftir fæðingu 

barns og makinn var oft heima á meðan. Lítil áhersla var lögð á tengslamyndun móður og barns 

með samveru, ásamt því var brjóstagjöf oft eftir klukkunni frekar en þörfum barnsins. Í dag eru 

breyttar áherslur, meiri áhersla er á samveru foreldra með barninu allan sólarhringinn og eru 

þarfir barnsins settar í forgang með ótakmörkuðum aðgangi að brjósti móðurinnar. Stefnt er að 

því að fjölskyldur útskrifist eins fljótt og mögulegt er en þá tekur heimaþjónusta ljósmæðra við. 

Algengt er að hraustar frumbyrjur dvelji á sjúkrahúsi í 12-24 klukkustundir eftir fæðinguna þar 

sem þær fá aðstoð við upphaf brjóstagjafar. Hraustar konur, gjarnan fjölbyrjur, geta þó farið heim 

í fyrsta lagi fjórum klukkustundum eftir eðlilega fæðingu, heilsist móður og barni vel. Móðir og 

barn geta þó dvalið á sjúkrahúsi í allt að 72 klukkustundir ef þörf er á vegna ýmissa fylgikvilla 

sem upp geta komið en þrátt fyrir það eiga þær mæður rétt á heimaþjónustu ljósmæðra 

(Ljósmæðrafélag Íslands, 2018). Í niðurstöðum rannsóknar Hildar Sigurðardóttur (2010) kemur 

fram að algengast sé að sængurkonur útskrifist heim af fæðingarstað á bilinu 6-36 

klukkustundum eftir fæðingu, eða í 88% tilfella. Einnig kemur glögglega fram í niðurstöðunum 

að fjölbyrjur útskrifuðust alla jafna fyrr heim en frumbyrjur en um 42% fjölbyrja útskrifuðust 

heim innan 12 klukkustunda frá fæðingu samanborið við um 8% frumbyrja. 

Það er mismunandi eftir sjúkrahúsum hversu lengi maka eða aðstandanda er boðið að 

dvelja með móður og barni. Á meðgöngu- og sængurlegudeild Landspítalans fær faðir, maki eða 

annar aðstandandi að dvelja með móðurinni í allt að 24 klukkustundir eftir fæðinguna 

(Ljósmæðrafélag Íslands, 2019). Á Sjúkrahúsinu á Akureyri stendur mæðrum til boða að dvelja 

sængurleguna á deildinni en mjög misjafnt er hversu lengi þær kjósa að vera. Í sængurlegunni fá 

foreldrar fræðslu og leiðsögn um ýmis atriði tengd umönnun ungbarnsins s.s. aðstoð við 
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brjóstagjöf (Sjúkrahúsið á Akureyri, 2018). Það að útskrifast snemma af fæðingarstað geta fylgt 

ýmsir kostir, svo sem minni líkur á fæðingarþunglyndi, auðveldari aðlögun fjölskyldunnar og 

aukin tengslamyndun milli móður og barns en einnig geta fylgt ýmsir gallar. Bent hefur verið á 

að auknar líkur séu á ýmsum frávikum hjá móður og barni útskrifist þau snemma heim af 

fæðingarstaðnum og því er mikilvægt að markviss heimaþjónusta fari fram svo viðeigandi 

árangur náist. Einnig þarf að gæta samræmis í fræðslu og stuðningi en til þess þarf þjónustan að 

vera samfelld og heildræn (Hildur Sigurðardóttir, 2010). 

Heimaþjónusta. Heimaþjónusta ljósmæðra fer þannig fram að ljósmæður heimsækja 

fjölskyldur á heimili þeirra eftir að þær hafa útskrifast af fæðingarstað. Í heimaþjónustu annast 

ljósmæður sængurkonur og börn þeirra. Ef konan er sjúkratryggð er þjónustan greidd af 

Sjúkratryggingum Íslands og því þurfa foreldrar ekki að greiða fyrir hana. Heimaþjónustan er 

veitt um allt land en starfsfólk á fæðingar- eða sængurlegudeild aðstoða foreldra við að velja 

ljósmóður til að sinna heimaþjónustu. Foreldrum er þó frjálst að óska eftir ljósmóður sem þeir 

þekkja og treysta til að sinna þjónustunni og er valið ávallt þeirra (Hildur Sigurðardóttir, 2014). 

Byrjað var að bjóða upp á heimaþjónustu ljósmæðra árið 1993 fyrir þær konur sem 

útskrifuðust snemma heim af fæðingardeild. Í byrjun voru að hámarki 11 vitjanir í boði fyrir 

hverja fjölskyldu en árið 2002 var þeim fækkað í átta vitjanir að hámarki. Fáar sængurkonur nýttu 

sér þessa þjónustu til að byrja með, eða 2,5% árið 1997, en hlutfall þeirra sem nýttu sér þjónstuna 

jókst jafnt og þétt með árunum og árið 2010 voru um 80% sængurkvenna sem þáðu 

heimaþjónustu ljósmæðra (Hildur Sigurðardóttir, 2010). Á heimasíðu sjúkrahússins á Akureyri 

kemur fram að ef sængurkonur ætla sér að nýta heimaþjónustu ljósmæðra þurfa þær að vera 

tilbúnar að fara heim innan 36-48 klukkustunda frá fæðingu og skilyrði er að meðganga og 

fæðing hafi gengið án vandkvæða. Þeim konum sem koma úr öðrum bæjarfélögum stendur í 
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sumum tilfellum til boða að þiggja þjónustu ljósmæðra eða liggja sængurlegu á sjúkrahúsi í 

heimabyggð (Sjúkrahúsið á Akureyri, 2018). 

Sængurkonur eiga rétt á allt að átta vitjunum frá ljósmóður fyrstu 7-10 dagana eftir fæðingu 

barns, einni til tveimur heimsóknum á dag. Það er einstaklingsbundið hvað mæður hafa þörf fyrir 

margar vitjanir frá heimaþjónustu og er hvert tilfelli metið í samráði við þær. Tímalengd vitjunar 

getur einnig verið mismunandi eftir þörfum hverrar og einnar fjölskyldu. Í heimaþjónustu er það 

hlutverk ljósmóður að fylgjast með heilsufari móður og barns, andlegri líðan og aðlögun foreldra 

að nýju hlutverki. Ljósmóðir metur húðlit barnsins, viðbrögð þess og virkni auk þess að fylgjast 

með þyngd barnsins, næringu og útskilnaði. Stór partur af heimaþjónustu ljósmæðra er að fylgjast 

með hvernig brjóstagjöf gengur og aðstoða konur við hana. Það felur m.a. í sér að hjálpa konum 

að leggja barnið á brjóst og fylgjast með og meta hvort barnið fái næga næringu af brjóstinu. 

Einnig geta ljósmæður í heimaþjónustu veitt sængurkonum fræðslu og ráð varðandi ýmis 

vandamál sem geta fylgt brjóstagjöf, s.s. sár á geirvörum og stálma svo fátt eitt sé nefnt. 

Stuðningsnet móður og félagslegar aðstæður foreldra er enn eitt sem ljósmæður fylgjast með í 

heimsóknum sínum ásamt tengslamyndun og samskiptum foreldra og systkina við nýjan 

fjölskyldumeðlim. Síðast en ekki síst veita ljósmæður mikilvæga fræðslu til foreldra um 

aðvörunarmerki um sjúkdóma eða alvarleg vandamál sem fylgjast þarf með hjá móður og 

ungbarni og hvert skuli leita komi þessi aðvörunarmerki fram (Hildur Sigurðardóttir, 2014). 

Fjöldi vitjana frá heimaþjónustu er mismunandi og er farið eftir þörfum hverrar og einnar 

fjölskyldu. Í rannsókn Hildar Sigurðardóttur (2010) fór gagnasöfnun fram á tímabilinu júní-júlí 

árið 2010 og voru vitjanir þá allt upp í 11 skipti. Ef um fleiri en átta skipti var að ræða tengdist 

það heimafæðingu, háum blóðþrýsting móður eða aukinni þörf fyrir fræðslu, stuðning og 

eftirfylgni vegna vandamála með brjóstagjöf. Lítil þyngdaraukning barns, óeðlileg nýburagula, 

blæðing hjá móður eða önnur heilsufarsleg vandamál voru oft fylgifiskar í þeim tilfellum þar sem 
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vandamál voru með brjóstagjöfina. Meðalfjöldi vitjana voru tæplega sjö skipti á hverja 

sængurkonu. Algengast var að konur fengu átta vitjanir frá heimaþjónustu eða í um 40% tilfella 

og var meðaltími vitjana um 54 mínútur. Frumbyrjur fengu að meðaltali fleiri vitjanir en 

fjölbyrjur og einnig varð heimsóknin yfirleitt lengri ef um frumbyrju var að ræða. 

Þegar niðurstöður rannsóknar Hildar Sigurðardóttur (2010) eru bornar saman við 

niðurstöður úr fyrri rannsókn hennar frá árinu 2004 sést að sængurkonur útskrifuðust fyrr heim 

árið 2010 og voru þessar konur og börn þeirra oft veikari við útskrift m.v. árið 2004. Þrátt fyrir 

það virtist sem vitjunum heimaþjónustu ljósmæðra hafi fækkað á tímabilinu. Rannsóknin leiðir 

þó í ljós að þjónustan hér á landi er sveigjanleg og eru þarfir sængurkvenna metnar á heildrænan 

og einstaklingsbundin hátt. Greiður aðgangur virðist vera að þjónustu ljósmæðra hvenær sem er 

alla daga og er mikilvæg öryggisþjónusta fyrir sængurkonur þegar þær útskrifast af fæðingarstað. 

Brjóstagjafaráðgjöf. Innan 14 daga frá fæðingu barns eiga mæður einnig rétt á tveimur 

vitjunum frá brjóstagjafaráðgjafa. Ef upp koma alvarleg vandamál s.s. erfið sár, sogvilla eða 

sýkingar er hægt að leita til brjóstagjafaráðgjafa og fá þannig ráðgjöf frá sérmenntuðum fagaðila. 

Þessi þjónusta stendur mæðrum til boða að kostnaðarlausu. Algengustu ástæður fyrir því að 

mæðrum sé vísað til brjóstgjafaráðgjafa eru sársauki við brjóstagjöf vegna sára á geirvörtum, 

sogvilla, lítil mjólkurframleiðsla og óeðlilegt þyngdartap barns (Félag brjóstagjafaráðgjafa á 

Íslandi, e.d.).  

Ung- og smábarnavernd. Þegar heimaþjónustu ljósmæðra lýkur tekur ung- og 

smábarnavernd heilsugæslunnar við. Á Íslandi hefur skipulögð ung- og smábarnavernd verið veitt 

frá árinu 1927. Tilgangurinn með verndinni er að fylgjast með heilsu og þroska barna ásamt því 

að bólusetja þau og veita foreldrum ýmsa fræðslu m.a. varðandi næringu barna (Hildur Björk 

Sigbjörnsdóttir og Bryndís Elfa Gunnarsdóttir, 2012). Ung- og smábarnavernd er í boði fyrir öll 

börn og er foreldrum þeirra að kostnaðarlausu. Fyrir sex vikna aldur fara skoðanir ungbarnsins 
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fram á heimili þess en læknisskoðun fer fram á heilsugæslustöð við sex vikna aldur 

(Heilsugæslan, e.d.-c). Markmið heimavitjana í ung- og smábarnavernd er að “veita foreldrum 

stuðning og fræðslu eftir fæðingu barns í þeirra eigin umhverfi”. Hjúkrunarfræðingar sinna 

gjarnan heimavitjunum frá ung- og smábarnavernd og fara í fyrstu heimsóknina 1-2 vikum eftir 

fæðingu barns. Gjarnan eru 2-3 vitjanir fram að sex vikna skoðun en heimsóknirnar eru alltaf 

ákveðnar í samráði við foreldra. Fyrsta vitjunin er yfirleitt lengst eða um klukkustund en oft eru 

vitjanir eftir það styttri. Þörf fjölskyldunnar fyrir fræðslu og stuðning er metin af 

hjúkrunarfræðing í hverri heimsókn og fer tímalengd hennar eftir því. Í ung- og smábarnavernd er 

lögð áhersla á stuðning við brjóstagjöf og næringu fram að 10 mánaða skoðun. Heimavitjun 

hjúkrunarfræðings felur m.a. í sér upplýsingasöfnun, fræðslu og ráðgjöf til foreldra og eftirlit með 

andlegri líðan móður (Embætti landlæknis, e.d.). 

Stuðningur og fræðsla frá fagaðilum um brjóstagjöf  

Allir foreldrar hafa rétt á að umhverfi þeirra hvetji og styðji brjóstagjöf. Lykillinn að 

hvatningu móður til brjóstagjafar er fræðsla og leiðsögn sem byrjar eins fljótt og hægt er á 

meðgöngu og jafnvel fyrir þungun. Allur tími með verðandi móður er tækifæri til að fræða, 

leiðrétta rangar upplýsingar og ræða áhyggjur. Það er á ábyrgð hjúkrunarfræðinga ásamt annars 

heilbrigðisstarfsfólks að stuðla að hæfni og öryggi hjá móður varðandi brjóstagjöf (Alden, 2012). 

Mesta brottfallið á meðal mæðra, sem byrja brjóstagjöf, er á milli 2. og 6. viku. Fyrstu 2-3 vikur 

brjóstagjafar er mikilvægur lærdómstími, þá er mesta þörfin fyrir reglulega brjóstagjafafræðslu 

og stuðning frá fagaðilum og samfélaginu (Burgio o.fl., 2016). Konur hætta oft brjóstagjöf þegar 

þeim finnst þær vera óundirbúnar eða þær mæta einhverjum vandamálum. Fræðsla fyrir fæðingu 

eykur líkur á að mæður hefji eingöngu brjóstagjöf og getur lengt hana. Konur sem fá fræðslu eru 

líklegri til að byrja brjóstagjöf og viðhalda henni allt upp að þremur mánuðum lengur (Pitts, 

Faucher og Spencer, 2015). 
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Stuðningur til brjóstagjafar getur byrjað á meðgöngu og haldið áfram inn í fyrstu mánuði 

barnsins. Heilbrigðisfagaðilar á heilsugæslu geta veitt stuðning fyrir og eftir barnsburð. Hlutverk 

þeirra er að stuðla að inngripum eða vísa til annarra fagaðila til að hjálpa mæðrum að taka 

upplýsta ákvörðun um hvernig þær ætla að veita barni sínu næringu. Inngripin fela í sér að kynna 

kosti brjóstagjafar, veita ráðleggingar og stuðning varðandi hvernig brjóstagjöf eigi að fara fram 

ásamt því að veita sálfræðilegan stuðning (Bibbins-Domingo o.fl., 2016).  

Formleg fræðsla. Þetta inngrip er oftast veitt á meðgöngunni og snýr að almennri vitneskju 

um brjóstagjöf. Formleg fræðsla getur verið hópfræðsla, símtöl, myndbönd eða bæklingar. Hér er 

yfirleitt áhersla á kostina við brjóstagjöf, tæknilega þætti brjóstagjafar og hvernig eigi að 

meðhöndla algenga fylgikvilla. Þessi kennsla getur líka verið styðjandi fyrir fjölskyldumeðlimi 

og innihaldið ráð um hvernig þeir geta stutt við móðurina (Bibbins-Domingo o.fl., 2016). 

Upplýsingar ættu að vera veittar fyrir fæðingu með myndrænum, munnlegum og skriflegum hætti 

ásamt því að styðja við þessar upplýsingar eftir fæðingu. Innihaldið á að fjalla um aðalatriði 

brjóstagjafar með sérstakri athygli á stellingar, hvernig barnið á að taka brjóst, 

mjólkurframleiðslu og hvernig eigi að yfirstíga algeng vandamál (Battersby, 2016). 

Meirihluti nýbura fá þurrmjólk á fyrsta árinu, sumir foreldrar gefa þurrmjólk í stað 

brjóstamjólkur á meðan aðrir gefa þurrmjólk ásamt brjóstamjólk. Það er mikilvægt fyrir 

hjúkrunarfræðinga og aðra fagaðila að veita fræðslu til foreldra varðandi þurrmjólk s.s. 

undirbúning, vandamál og hvernig næringargjöfin fer fram. Hjúkrunarfræðingar geta gefið 

mæðrum sem upplifa tilfinningar líkt og samviskubit, skömm og áhyggjur tækifæri til að tjá sína 

líðan. Mæður hafa greint frá því að þær fái ekki nægar upplýsingar frá fagaðilum um þurrmjólk 

(Alden, 2012). Rannsókn sem gerð var í Kanada skoðaði m.a. hvaða upplýsingar mæðrum hefði 

þótt gagnlegar en fengu ekki. Nokkrar mæður nefndu að áhersla var á eingöngu brjóstagjöf og því 

skortur á upplýsingum tengdar öðrum aðferðum næringargjafar. Þetta verður til þess að það er 
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skortur á upplýsingum fyrir þær mæður sem ákveða að gefa ábót eða gefa barni sínu þurrmjólk í 

stað brjóstamjólkur (Leurer og Misskey, 2015). Foreldrar geta átt það til að fá misvísandi 

upplýsingar og átt í erfiðleikum við val á þurrmjólk vegna þess að til eru margar tegundir 

þurrmjólkur. Til þess að stuðla að betra heilbrigði ungbarna er mikilvægt að veita skýrar og réttar 

upplýsingar um þurrmjólk. Gerð var rannsókn á Írlandi þar sem athugað var m.a. hverskonar 

upplýsingar mæður sem gáfu börnum sínum þurrmjólk hlutu og hvort þær álitu upplýsingarnar 

vera fullnægjandi. Tæplega 25% þátttakenda álitu sig ekki hafa fengið fullnægjandi upplýsingar 

varðandi næringargjöf með þurrmjólk fyrstu sex vikurnar. Einnig töluðu þriðjungur mæðra um að 

þörf væri fyrir nánari upplýsingar varðandi ákveðnar tegundir þurrmjólkur (Tarrant, Sheridan-

Pereira, McCarthy, Younger og Kearney, 2013). 

Gagnsemi formlegrar fræðslu. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á gagnsemi 

formlegrar fræðslu. Gerð var rannsókn í Danmörku þar sem athugað var hvort fræðsla varðandi 

brjóstagjöf hafði áhrif á sjálfvirkni mæðra, endurkomur á sjúkrahús og lengd brjóstagjafar. Meiri 

líkur voru á að eingöngu væri gefin brjóstamjólk sex mánuðum eftir fæðingu hjá mæðrum sem 

fengu fræðslu fremur en þeim sem fengu hana ekki. Einnig voru meiri líkur á að foreldrar notuðu 

húð við húð snertingu lengur á fyrsta degi og minni líkur voru á endurkomu fyrstu vikuna eftir 

fæðingu barns. Ásamt því hlutu ungbörnin tíðari gjafir og voru í minni hættu á að fá gulu 

(Nilsson, Strandberg‐Larsen, Knight, Hansen og Kronborg, 2017). Í rannsókn Elínar Aspar 

Gísladóttur og Jónínu Einarsdóttur (2013), sem skoðaði viðhorf 14 mæðra til fræðslu og ráðgjafar 

um brjóstagjöf, kom fram að fræðsla til þátttakenda átti sér stað á mismunandi þjónustustigum 

þ.á.m. í mæðraskoðun, námskeiðum, á fæðingardeildum og við heimavitjanir. Einnig leituðu 

sumar mæður til brjóstagjafaráðgjafa. Niðurstöður sýndu m.a. að það skiptir máli að fá fræðslu á 

meðgöngu hvað varðar almenna þekkingu á brjóstagjöf t.d. á stellingum og líffræðilegri virkni 

brjóstanna. Einnig fannst þeim mikilvægt að vita um hugsanlega erfiðleika sem þær gætu staðið 
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frammi fyrir. Ein móðir lýsti mikilvægi fræðslu á fæðingardeildinni en þar var áhersla á að hún 

dveldi á deildinni þar til brjóstagjöfin væri komin í réttan farveg og var henni hjálpað með 

ýmsum aðferðum við það. Hins vegar voru nokkrar mæður sem fengu ekki fræðslu um 

brjóstagjöf á fæðingardeildinni. Mæðurnar voru ánægðar með fræðsluna frá heimaþjónustu 

ljósmæðra, þar fengu þær góða fræðslu í ró og næði. 

Einnig kom fram í niðurstöðum rannsóknar Elínar Aspar Gísladóttur og Jónínu Einarsdóttur 

(2013) að mæðurnar mættu bæði jákvæðu og neikvæðu viðhorfi frá fagaðilum. Annars vegar 

fundu þær fyrir of miklum þrýsting á að gefa brjóst og að lítið væri gert úr tilfinningum þeirra. 

Hins vegar fundu aðrar fyrir virðingu, góðum skilning og fengu gagnlegar ráðleggingar. 

Langflestar mæðurnar öfluðu sér upplýsinga utan heilbrigðiskerfisins t.d. á netinu, spjallrásum, 

frá fjölskyldu og jafningjum. Mæðurnar voru ánægðar með fræðsluna sem þær fengu frá öðrum 

mæðrum sem höfðu reynslu af brjóstagjöf. Þær sögðu að góð fræðsla ætti að vera fjölbreytt og 

greina frá mögulegum vandamálum. Einnig kom fram að mæðurnar upplifðu að 

heilbrigðisfagaðilar töldu ekki þörf á fræðslu um brjóstagjöf þegar þær áttu sitt annað barn. 

Rannsókn sem framkvæmd var í Bandaríkjunum skoðaði áhrif 5-7 mínútna fræðslu með 

spjaldtölvum sem innihélt m.a. texta og myndir. Konurnar voru alls 23 og fengu þessa fræðslu 

við 32., 34. og 36. viku. Sautján verðandi mæðrum fannst þær hafa lært nýja kosti tengda áhrifum 

brjóstagjafar t.d. áhrif brjóstagjafar á fæðingarþunglyndi og krabbamein í brjóstum og 

eggjastokkum. Einnig lærðu þær að minni líkur væru á öndunar- og meltingarfærasýkingum 

ásamt offitu hjá nýburanum. Þau atriði sem mæðrunum fannst hjálplegust í fræðslunni voru 

fræðsla tengd því hvernig barnið ætti að taka brjóstið rétt, stellingum við brjóstagjöf, um 

mjólkurframboð og hvernig móðir gæti viðhaldið mjólkurframleiðslu (Pitts o.fl., 2015). 
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Stuðningur. Stuðningur frá fagaðilum um brjóstagjöf getur verið í formi 

einstaklingsfræðslu. Stuðningurinn felur í sér fræðslu um kosti brjóstagjafar eða með því að veita 

sálfræðilegan stuðning t.d. með því að ræða vandamál, svara spurningum og vera hvetjandi. Þessi 

stuðningur getur farið fram á sjúkrahúsi, í heimavitjunum eða í gegnum síma (Bibbins-Domingo 

o.fl., 2016). Rannsókn sýndi að algengast væri að stuðningurinn kæmi frá fagaðilum þ.e.a.s. 

faglegur stuðningur bæði þegar kemur að brjóstagjöf og brjóstapumpu (Sutter o.fl., 2018). 

Rannsókn var framkvæmd á Spáni með þeim tilgangi að skoða hver áhrifin væru af 

brjóstagjafastuðning. Niðurstöður sýndu að þjálfun í brjóstagjöf fyrir fæðingu hafði jákvæð áhrif 

á ákvörðun mæðra að leita faglegs stuðnings varðandi vandamál eða efasemdir sem þær höfðu 

tengdar brjóstagjöf. Þeir heilbrigðisfagaðilar sem voru mest eflandi og höfðu sem mest áhrif á 

meðgöngu voru hjúkrunarfræðingar á heilsugæslu og ljósmæður. Mæður sem ráðfæra sig við 

fagaðila eru með börnin sín lengur á brjósti ásamt því að vera líklegri til að vera með barnið sitt 

eingöngu á brjósti til sex mánaða aldurs eða lengur í samanburði við þær sem sækja sér ekki 

stuðning (Baño-Piñero, Martínez-Roche, Canteras-Jordana, Carrillo-García og Orenes-Piñero, 

2018). Það getur skipt öllu máli varðandi árangursríka brjóstagjöf að þungaðar konur hafi aðgang 

að faglegum og persónulegum stuðning ásamt því að þeim sé veitt aðstoð varðandi 

markmiðasetningu. Þó svo að heilbrigðisfagaðilar fylgi ekki mæðrum í gegnum allt ferlið þá eru 

þeir í einstakri stöðu til að tryggja að fjölskyldur hafi aðgang að upplýsingum, úrræðum og búi 

yfir hæfni til að fylgja ráðleggingum WHO. Fagaðilar ættu einnig að hjálpa foreldrum að taka 

eftir og meðhöndla mögulegar hindranir varðandi brjóstagjöf (Tedder, 2015).  

Ákvörðun að stöðva brjóstagjöf getur tengst þeim vandamálum sem upp geta komið í 

tengslum við hana. Þegar konur lenda í vandræðum og fá ekki viðeigandi aðstoð getur það endað 

með því að þær hætta að gefa brjóst fyrr en þær ætluðu sér (Debevec og Evanson, 2016). Gerð 

var eigindleg rannsókn í Danmörku með þeim tilgangi að kanna upplifun sjö mæðra sem hættu 
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brjóstagjöf fyrir sex vikna aldur þrátt fyrir að vilja vera með barnið sitt á brjósti. Niðurstöður 

sýndu m.a. að mæður upplifðu stuðning frá heilbrigðisaðilum varðandi ákvörðun að hætta 

brjóstagjöf á ólíkan hátt. Einni móður fannst það vera ókostur að hún fékk ekki fræðslu um 

möguleikann á þurrmjólk, þrátt fyrir að vera búin að reyna brjóstagjöf í átta daga. Það var önnur 

móðir sem tjáði að þegar hún tók þá ákvörðun að hætta brjóstagjöf og gefa barni sínu frekar pela, 

þá hjálpaði hjúkrunarfræðingurinn henni í þeirri ákvarðanatöku án þess að beita þrýsting og 

fannst henni það gagnlegt (Larsen og Kronborg, 2013). 

Margar mæður sem hætta brjóstagjöf hefðu viljað halda henni áfram í lengri tíma. Í 

rannsókn NUK (2015) kom fram að 45% mæðra fannst að í þeim fræðslutímum sem þær sóttu 

hafði ekki komið nógu vel fram hvernig þær ættu að vera með barn á brjósti. Það voru 58% 

mæðra sem fannst þær ekki vera nægilega undirbúnar fyrir möguleg vandamál sem þær gætu 

staðið frammi fyrir. Einnig sýndu niðurstöður að 60% þeirra sem upplifðu erfiðleika álitu sig vera 

misheppnaðar. Viðeigandi undirbúningur fyrir fæðingu um möguleg vandamál er nauðsynlegur, 

ef móðirin upplifir sig óundirbúna fyrir erfiðleika getur það ýtt undir að hún hætti brjóstagjöfinni 

(Battersby, 2016). Áætlað hefur verið að ákveðnar aðferðir, beindar að einstaklingum eða hópum, 

geti verið árangursríkar varðandi fyrirbyggingu vandamála í tengslum við brjóstagjöf eða að 

finna lausnir við þeim. Þessar aðferðir fela m.a. í sér að veita mæðrum fræðslu um þessi 

vandamál og handmjólkun auk aðferða sem hægt er að nota til að örva framleiðslu brjóstamjólkur 

og veita stuðning til að auka sjálfsöryggi (Karaçam og Sağlık, 2018). Móðir sem gefur brjóst 

getur auðveldlega misst sjálfstraust sitt eða látið undan þrýstingi frá fjölskyldumeðlimum eða 

vinum að hætta brjóstagjöf. Forðast skal aðstæður sem geta haft þær afleiðingar að sjálfstraust 

móður minnkar til þess að vernda viðvarandi brjóstagjöf (Mathur og Dhingra, 2014). 
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Reynsla mæðra sem ekki geta haft barn á brjósti af faglegum stuðningi. Að berjast við 

að vera fullkomin getur viðhaldið menningu sem er full af samanburði og keppni, 

sjálfseyðileggjandi ferli til að ná markmiði sem ekki er unnt að ná. Óhjákvæmilegur brestur í því 

að verða fullkomin móðir felur oft í sér dulda kvöl. Til eru dæmi af mæðrum sem hafa falið 

erfiðleika sína tengda brjóstagjöf vegna ótta um að litið væri á að þær eins og þeim væri að 

mistakast (Debevec og Evanson, 2016). Samskipti kvenna, sem lenda í vandræðum með 

brjóstagjöf, við heilbrigðisfagaðila geta verið erfið. Sumum konum gæti fundist þær ekki hafa 

fengið þá hjálp sem þær þurftu á að halda og jafnvel að reynsla þeirra og tilfinningar hafi ekki 

verið viðurkenndar. Á Íslandi er mikill samfélagslegur þrýstingur á mæður að hefja og viðhalda 

brjóstagjöf og næstum allar verðandi mæður á Íslandi ætla sér að hafa börn sín á brjósti 

(Símonardóttir, 2016). Í rannsókn sem að skoðaði upplifun mæðra á því að gefa barni ekki brjóst 

kom fram að þær vissu um kosti þess að gefa brjóst áður en að barnið fæddist, jafnvel áður en 

þungun átti sér stað. Þær fengu upplýsingar t.d. frá vinum sem gáfu brjóst, fjölmiðlum og 

veraldarvefnum. Ef þær gátu ekki gefið brjóst fengu þær samviskubit og fundu fyrir skömm að 

standast ekki væntingar. Einnig kom í ljós að neikvæðar athugasemdir og fordómar einstaklinga 

gerðu það að verkum að þær upplifðu sig vera óeðlilegar (Hvatum og Glavin, 2016). 

Það er auðvelt fyrir mæður sem ná ekki að hefja eða viðhalda brjóstagjöf að kenna sjálfum 

sér um. Oftar en ekki koma vandamálin óvænt upp og það getur reynst mæðrum virkilega erfitt 

að sætta sig við vandamálið og takast á við það (Símonardóttir, 2016). Þegar brjóstagjöf er sett 

fram sem náttúrulegt ferli geta konur tekið því þannig að um sé að ræða auðvelt og ánægjulegt 

ferli. Hins vegar eru erfiðleikar við að byrja og viðhalda brjóstagjöf algengir. Rannsókn hefur 

sýnt fram á að þegar erfiðleikar komu upp í tengslum við brjóstagjöfina þótti mæðrum þær ekki 

vera hæfar til að takast á við þá, þrátt fyrir undirbúning fyrir fæðingu. Algengt er að mæður sem 

standa fyrir óvæntum erfiðleikum og líkamlegum verkjum tengdum brjóstagjöf geti upplifað 
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áföll, óöryggi og vonbrigði. Ef raunsæjar væntingar mæðra tengdar brjóstagjöf voru ekki til 

staðar voru mæður ekki nægilega undirbúnar fyrir brjóstagjöf (Debevec og Evanson, 2016). Í 

rannsókn Símonardóttur (2016) kemur fram að þær mæður sem ekki gátu haft börn sín á brjósti 

mættu oft ekki skilningi frá heilbrigðisfagaðilum. Sumum leið eins og væri verið að skamma þær 

fyrir að gefa barninu ekki brjóst. Algengt var að þær mæður sem íhuguðu að hætta brjóstagjöf 

vegna erfiðleika óttuðust viðbrögð ljósmæðra og samfélagsins. Flestar mæðurnar í rannsókninni 

sögðu frá því hvernig það að leita til fagaðila með vandamálin jók vanlíðan og sektarkennd 

þeirra.  

Í svörum við opinni spurningu í tveimur könnunum lýstu mæður, sem voru nýlega búnar að 

eignast barn, neikvæðum áhrifum sem erfiðleikar við brjóstagjöf höfðu í för með sér. Það hafði 

áhrif á sjálfsöryggi þeirra, vellíðan og upplifun þeirra af móðurhlutverkinu. Fjölþætt líkamleg 

heilsufarsvandamál ásamt erfiðleikum með brjóstagjöf er líklegt til að valda miklum verkjum, 

hafa áhrif á daglega virkni og auka tilfinningar líkt og lágt sjálfstraust, kvíða, pirring eða 

örvæntingu (Cooklin o.fl., 2018). Þátttakendur í rannsókn Símonardóttur (2016) lýstu ýmsum 

vandamálum með brjóstagjöf, s.s. sárum geirvörtum, brjóstabólgu, sveppasýkingu í brjóstum og 

miklum verkjum. Það að reyna að viðhalda brjóstagjöfinni þýddi fyrir flestar mæðurnar að þær 

upplifðu mikinn sársauka á brjóstagjafatímabilinu. Sumar mæðurnar upplifðu að 

heilbrigðisfagaðilar álitu verkina sem þær fundu fyrir ekki vera alvarlega. Nokkrar mæður fengu 

þau skilaboð frá fagaðilum að allar mæður væru gerðar til að gefa brjóst og að vandamálin 

tengdust einhverju sem þær hefðu gert rangt, t.d. að þær væru ekki nægilega duglegar að hreyfa 

sig eða þær gæfu barninu ekki nægilega oft. Sumum mæðrum var sagt að þær hefðu ómögulegar 

geirvörtur og öðrum var sagt að ástæðan fyrir ónógri mjólkurframleiðslu væri vegna sálfræðilegra 

vandamála. Þær mæður sem framleiddu ekki nægilega mikla mjólk fengu þær ráðleggingar frá 

heilbrigðisfagaðilum að gefa barninu oftar og ef barnið var sofandi ættu þær að nota 



 Brjóstagjöf á Íslandi 27 

brjóstapumpu til að örva mjólkurframleiðslu. Þetta leiddi til þess að sumum fannst þær ekki hafa 

tíma til að gera neitt annað en að gefa eða pumpa. Þær höfðu þá ekki tíma til að hvíla sig, borða 

eða sofa og náðu ekki að njóta þess að vera í nýju hlutverki sem móðir. Mæðurnar settu þarfir 

barna sinna fram fyrir sínar eigin og fórnuðu þar af leiðandi sinni tilfinningalegu og líkamlegu 

vellíðan. 

Reynsla mæðra af faglegum stuðningi um brjóstagjöf. Í rannsókn Elínar Aspar 

Gísladóttur og Jónínu Einarsdóttur (2013) kom fram að mæðrum fannst gott að geta myndað 

traust samband við eina ljósmóður og fengið samræmdar upplýsingar. Þær sem höfðu fengið 

fræðslu um brjóstagjöf á fæðingar- eða sængurlegudeild voru sammála um að fræðslan færi þá 

eftir því hver var á vakt hverju sinni og að þær fengju ekki samræmandi upplýsingar frá öllum 

ljósmæðrum sem þær hittu. Í Danmörku var gerð rannsókn sem einnig skoðaði upplifun mæðra á 

brjóstagjöf. Í rannsókninni svöruðu 1.336 mæður spurningarlista þegar barnið þeirra var 5-6 

mánaða. Niðurstöður sýndu að allar mæðurnar byrjuðu brjóstagjöf eftir fæðingu. Margar þeirra 

fengu mismunandi skilaboð sem stönguðust á sem gerði það að verkum að þær fundu fyrir 

óöruggi. Að hafa heilbrigðisaðila til staðar sem sýndi samhygð og skilning var gríðarlega 

mikilvægt fyrir mæðurnar. Þær fundu fyrir mestu öryggi þegar ráðleggingar um brjóstagjöf voru 

aðlagaðar að þeim og þeirra aðstæðum. Þeim fannst gagnlegt að halda sambandi við fagaðila, þar 

sem veittur var samfelldur stuðningur, hvatning og trú á getu móðurinnar. Einnig fannst sumum 

mæðrum hjálplegt að geta fylgst með þyngd barnsins. Ásamt því kom fram að þegar mæðurnar 

voru að reyna að ná fótfestu varðandi barnið og daglega rútínu var faglegur stuðningur 

sérstaklega mikilvægur (Kronborg, Harder og Hall, 2015). 

Rannsókn sem framkvæmd var í Íran fólst m.a. í að kanna upplifun mæðra af brjóstagjöf. 

Þátttakendur voru 24 talsins, þ.á.m. mæður, fjölskyldur þeirra og starfsfólk sem tók þátt í að 

skipuleggja og/eða bjóða brjóstagjafaráðgjöf. Mæðurnar sem tóku þátt voru 14 talsins á aldrinum 
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22-37 ára og höfðu reynslu af brjóstagjöf. Niðurstöður leiddu í ljós að mæður upplifðu sig vera 

einar um að meðhöndla vandamál tengd brjóstagjöfinni fyrstu vikuna eftir fæðingu barns. Þeim 

fannst vera skortur á leiðbeiningum, stuðningi og eftirfylgni vandamála í tengslum við 

brjóstagjöfina. Það leiddi til að tíðni brjóstagjafa minnkaði vegna ófullnægjandi aðstoðar við 

meðhöndlun vandamála. Þátttakendur mæltu með að fyrir utan eftirfylgni og viðeigandi meðferð 

ættu að vera leiðbeiningar fyrir mæður og aðstandendur varðandi algeng vandamál tengd 

brjóstagjöf og upplýsingar um fyrirbyggjandi aðferðir (Heidari o.fl., 2016).  

Í rannsókn sem framkvæmd var í Svíþjóð kemur fram að um 12% mæðra leita á 

bráðamóttöku fyrstu vikuna eftir fæðingu vegna vandamála tengdum fæðingu eða brjóstagjöf. 

Tæplega 18% mæðra sem tóku þátt í rannsókninni fannst faglegur stuðningur ófullnægjandi og 

nærri 40% vildu aukinn stuðning. Þær tjáðu að stuðninginn skorti samheldni og fannst stuðningur 

tengdur líkamlegri og andlegri heilsu ófullnægjandi (Barimani og Vikström, 2018). Til að finna 

árangursríka lausn á vandamálum er lykilatriði að hlusta vel á móðurina, taka góða sögu og 

fylgjast með brjóstagjöfinni. Einnig að bjóða upplýsingar um viðeiganda lausnir til að virkja 

móðurina í að taka sjálfstæðar ákvarðanir og veita henni stöðugan stuðning. Þetta gefur meiri 

árangur en einungis að segja henni hvað hún eigi að gera (Battersby, 2016). Heilbrigðisfagaðilar 

þurfa að búa yfir mikilli þekkingu á því sem er að gerast fyrstu mánuðina til þess að aðstoða 

mæður sem eru með börn sín á brjósti. Þessi þekking er nauðsynleg til þess veita 

einstaklingsmiðaðar leiðbeiningar og tryggja að vandamál sem koma upp snemma í 

brjóstagjöfinni séu leyst (Kronborg o.fl., 2015). 

Í rannsókn Björk Askelsdottir, Lam-de Jonge, Edman og Wikilund (2012) kom fram að 

samfelld þjónusta, hvatning heilbrigðisstarfsfólks, heimavitjanir og traust í samskiptum milli 

mæðra og ljósmæðra hafði jákvæð áhrif á brjóstagjöfina og líðan móðurinnar (Elín Ösp 

Gísladóttir og Jónína Einarsdóttir, 2013). Í annarri rannsókn kom fram að tæplega 90% 
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þátttakenda sögðu að þeir væru ánægðir eða mjög ánægðir með stuðninginn frá 

brjóstagjafaþjónustu eða fagaðila sem þeir fengu ráðgjöf frá (Baño-Piñero o.fl., 2018). Gott 

stuðningskerfi er grundvallaratriði þegar kemur að árangursríkri brjóstagjöf því mæður með 

góðan stuðning finna fyrir auknu öryggi og virðast hafa barnið lengur á brjósti (Battersby, 2016). 

UNICEF og WHO settu fram nálgun sem kallast Baby-Friendly Hospital Initiative. Sú nálgun 

felur m.a. í sér 10 skref að árangursríkri brjóstagjöf. Mælt er með að veita öllum þunguðum 

konum fræðslu um kosti og meðhöndlun brjóstagjafar. Aðstoða á mæður að hefja brjóstagjöf eins 

fljótt og hægt er og stuðla að húð við húð snertingu. Rétt er að sýna þeim hvernig brjóstagjöfin 

fer fram og hvernig viðhalda eigi mjólkurframleiðslu. Samkvæmt þessari nálgun á að hafa 

skriflega brjóstagjafastefnu og koma henni reglulega á framfæri til allra heilbrigðisfagaðila. 

Einnig er ráðlagt að þjálfa heilbrigðisfagaðila í þeirri hæfni sem nauðsynleg er til að fylgja 

þessari stefnu. Stuðlað er að samvinnu bæði innan heilbrigðisþjónustunnar og á milli hennar og 

samfélagsins (UNICEF, 2018).  

Rannsókn var gerð með þeim tilgangi að skoða heildræna upplifun mæðra af brjóstagjöf. 

Tekin voru ítarleg viðtöl við 21 móður. Allar nefndu þær mikilvægi þess að heilbrigðisfagaðilar 

og ráðgjafar væru hreinskilnir um væntingar tengdar brjóstagjöf. Sumar upplifðu að 

heilbrigðisfagaðilar væru ekki nægilega hreinskilnir varðandi mögulega erfiðleika og vandamál 

sem gætu komið upp í brjóstagjöf. Meirihluti mæðra fann fyrir neikvæðum eða engum stuðningi 

tengdum brjóstagjöf frá fagaðilum eða sjúkrahúsinu þegar barnið fæddist (Powell, Davis og 

Anderson, 2014). Í rannsókn Spencer og Fraser (2018) kom fram að mæður upplifðu að 

heilbrigðisfagaðilar væru of uppteknir að fylgjast með þyngdaraukningu barnsins frekar en að 

aðstoða þær að öðlast færni í brjóstagjöf. Það að sækjast eftir aðstoð og stuðning var talin barátta 

sem leiddi til spennu milli ráðgjafa og reynslu móður. Mæðrunum fannst fagaðilarnir setja fram 

of stífar reglur varðandi tækni og aðferðir við brjóstagjöf.  
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Til þess að hvetja mæður að gefa brjóst lengur þurfa þær viðeigandi og gagnreyndar 

upplýsingar, gott stuðningskerfi og góðar aðferðir. Þetta er nauðsynlegt til að hægt sé að leysa 

vandamál sem upp geta komið upp og komast í gegnum erfiðleikana (Battersby, 2016). Það 

styrkir fjölskyldur að veita fyrirbyggjandi og stöðugan stuðning ásamt fræðslu með ólíkum 

aðferðum (Tedder, 2015). Í kjölfar viðurkenningar á því að brjóstagjöf og vandamál tengd henni 

eru mikið áhyggjuefni hafa verið gerðar ráðstafanir til að auka stuðning við brjóstagjöf, þ.á.m. að 

styrkja heilbrigðisfagaðila í að öðlast öryggi og hæfni til að veita stuðning varðandi brjóstagjöf 

(Spencer og Fraser, 2018). Þegar stuðlað er að upplýsingagjöf, stuðning og eflingu hjá konum 

hvað varðar brjóstagjöf, þá nær ávinningurinn til þeirra sjálfra, barna þeirra og samfélagsins í 

heild (UNICEF, 2018). 
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3. kafli - Aðferðafræði 

Rannsóknaraðferð 

Þessi rannsókn mun styðjast við fyrirbærafræði. Fyrirbærafræðileg aðferð er 

rannsóknaraðferð sem er lýsandi og byggir á aðleiðslu. Í aðferðinni er lögð áhersla á að fá djúpan 

skilning og þekkingu varðandi tiltekið fyrirbæri. Markmiðið með fyrirbærafræðilegri nálgun er 

m.a. að rannsaka og lýsa mannlegri reynslu og er það gert með því að styðjast við reynslu og 

frásagnir þátttakenda. Með þessari nálgun fáum við verðmætar og mikilvægar upplýsingar 

tengdar upplifun einstaklinga á ákveðinni reynslu (Sigríður Halldórsdóttir, 2016a). Notast verður 

við fyrirbærafræðilega nálgun til að öðlast dýpri skilning og fá innsýn í reynslu og upplifun 

mæðra í tengslum við stuðning og fræðslu frá heilbrigðiskerfinu. Nálgunin gerir okkur kleift að 

fá svar við rannsóknarspurningunni sem sett er fram. 

Fyrirhugað er að styðjast við Vancouver-skólann sem er í senn lýsandi og túlkandi í 

fyrirbærafræði en hann byggist á 12 þrepum (tafla. 1). Aðferðin miðar að því að þróa þekkingu 

sem getur bætt mannlega þjónustu, t.d. heilbrigðisþjónustu. Fyrirbærafræði Vancouver-skólans 

tekur mið af reynslu einstaklinga og sýn þeirra á tilverunni. Rannsakandi hefur samræður við 

þátttakendur og notar í kjölfarið textagreiningaraðferðir með það að markmiði að öðlast betri 

tilfinningu og skilning á fyrirbærinu. Til að öðlast skilning er tekið mið af umhverfi hvers og eins 

þátttakanda ásamt sýn þeirra á lífinu, út frá þeirra sjónarhorni. Í Vancouver-skólanum í 

fyrirbærafræði þarf 5-15 þátttakendur eða að lágmarki 15 viðtöl um ákveðið fyrirbæri til 

að mettun sé náð (Sigríður Halldórsdóttir, 2016a). Mettun er náð þegar rannsakandi er hættur að 

fá nýjar upplýsingar um fyrirbærið sem hann er að rannsaka (Sigríður Halldórsdóttir, 

2016b). Aldrei er hægt að alhæfa um niðurstöður út frá fyrirbærafræðilegri rannsókn vegna þess 

að þátttakendur eru fáir (Sigríður Halldórsdóttir, 2016a). 
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Tafla 1  

Tólf þrep rannsóknarferlisins í Vancouver-skólanum í fyrirbærafræði og hvernig þeim yrði fylgt í 

fyrirhugaðri rannsókn. 

Byggt á Sigríður Halldórsdóttir, 2016, bls. 286. 

Tólf þrep rannsóknarferlisins Það sem yrði gert í þessari rannsókn 

1. Val á samræðufélögum (úrtakið) Notast yrði við tilgangsúrtak. Fyrirhugað yrði að nálgast 

þátttakendur í gegnum ung- og smábarnavernd á 

heilsugæslu. Úrtakið myndi samanstanda af mæðrum með 

nýlega reynslu af brjóstagjöf sem hefðu fengið þjónustu frá 

heilbrigðiskerfinu á Íslandi 

2. Fyrst er að vera kyrr (áður en byrjað er á 

samræðunum) 
Allar hugmyndir um fyrirbærið voru ígrundaðar en yrðu 

síðan settar til hliðar áður en viðtöl myndu hefjast 

3. Þátttaka í samræðum (gagnasöfnun) Fyrirhugað yrði að taka eitt hálfstaðlað viðtal við hvern 

þátttakenda sem stæði yfir í u.þ.b. eina klukkustund.  

4. Skerpt vitund varðandi hugmyndir og hugtök 

(byrjandi gagnagreining) 
Öll viðtöl yrðu vélrituð út frá hljóðupptöku og lesin 

endurtekin yfir 

5. Þemagreining (kóðun). Finna lykilsetningar og 

finna merkingu þeirra 
Rannsakendur myndu komast að kjarna hvers viðtals fyrir 

sig með endurteknum yfirlestri. Lykilsetningar yrðu 

yfirstrikaðar og merking þeirra skráð 

6. Að smíða greiningarlíkan fyrir hvern 

þátttakanda 
Greiningarlíkan yrði gert fyrir hvert og eitt viðtal. Við gerð 

greiningarlíkans leitar rannsakandinn við að átta sig á 

meginhugtökum sem lýsa best reynslu einstaklings og 

hvernig þau tengjast. Meginþemu dregin fram.  
7. Staðfesting á hverju greiningarlíkani með 

viðkomandi þátttakanda 
Greiningarlíkan hvers og eins þátttakanda yrði borið undir 

viðkomandi og gefið yrði tækifæri á athugasemdum 

8. Heildargreiningarlíkan er smíðað úr öllum 

einstaklings greiningarviðtölunum 
Gert yrði sameiginlegt greiningarlíkan út frá öllum viðtölum 

m.t.t. þema. Þessi lokaúrvinnsla þarf að vera að öllu leiti 

byggð á rannsóknargögnum og krefst lýsingar og túlkunar 

rannsakenda, merking getur oft verið hulin við fyrstu skoðun 

9. Heildargreiningarlíkanið borið saman við 

rannsóknargögnin 
Eftir gerð heildarlíkans yrði farið aftur yfir rannsóknargögn 

og þau borin saman við heildargreiningarlíkanið 

10. Kjarni fyrirbærisins sett fram sem lýsir því 

(niðurstöðunum) í hnotskurn 
Út frá niðurstöðum yrði fundið nafn á rannsóknina sem 

samsvarar kjarna niðurstaða 

11. Staðfesting á heildargreiningarlíkani með 

einhverjum þátttakendum 
Heildargreiningarlíkanið yrði borið undir nokkra 

þátttakendur og gefið aftur tækifæri á athugasemdum  

12. Niðurstöður rannsóknarinnar skrifaðar þannig 

að raddir allra heyrist 
Rannsakendur myndu skrifa niðurstöðukafla rannsóknarinnar 

og byggja hann á viðtölum og orðum þátttakenda. 
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Þátttakendur rannsóknarinnar yrðu mæður á mismunandi aldursbili og notast yrði við 

tilgangsúrtak. Í tilgangsúrtaki er ekki búið að ákveða fjölda þátttakanda fyrir fram heldur eru 

valdir viðmælendur sem taldir eru hentugir varðandi markmið rannsóknarinnar. Val á 

þátttakendum byggist á því að þeir hafi persónulega þekkingu á fyrirbærinu sem verið er að 

skoða (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2016). Fyrirhugað yrði að nálgast þátttakendur 

í gegnum ung- og smábarnavernd á heilsugæslu. Þar hafa heilbrigðisfagaðilar tök á að kynna 

rannsóknina og bjóða mæðrum að taka þátt í henni. Með það í huga að skoða heilbrigðikerfið á 

Íslandi yrðu teknar fyrir heilsugæslustöðvar og þátttakendur frá ólíkum landssvæðum. Skilyrði 

fyrir þátttöku í rannsókninni yrði að þær hefðu nýlega reynslu af brjóstagjöf eða innan þriggja 

ára. Einnig yrði gerð krafa um að þær hefðu fengið þjónustu frá heilbrigðiskerfinu á Íslandi. 

Mæður sem geta ekki tjáð sig eða skilið íslensku á fullnægjandi hátt yrðu útilokaðar frá þátttöku. 

Engin skilyrði yrðu sett í tengslum við hversu lengi brjóstagjöfin stóð yfir.  

Markmið og tilgangur  

Markmið rannsóknarinnar yrði að skoða reynslu mæðra af stuðningi og fræðslu tengt 

brjóstagjöf og þá sérstaklega frá heilbrigðiskerfinu. Lögð var fram rannsóknarspurningin “Hver 

er reynsla mæðra af stuðningi og fræðslu frá heilbrigðisfagaðilum í tengslum við brjóstagjöf á 

Íslandi?”. Tilgangur rannsóknarinnar væri að fá innsýn í reynslu mæðra varðandi stuðning og 

fræðslu frá heilbrigðisfagaðilum í tengslum við brjóstagjöf. Með rannsókninni yrði gerð von um 

að fá góða mynd af stuðningnum og fræðslunni sem mæður fá frá heilbrigðiskerfinu og þ.a.l. sjá 

hvað gerir það að verkum að mæður öðlist góða reynslu. Einnig yrði vonast eftir að komast að 

því hvað megi betur fara og hvernig hægt sé að bæta núverandi heilbrigðisþjónustu. Að mati 

rannsakenda eru mæður með börn á brjósti markhópur sem þarf góðan stuðning og fræðslu. Þess 

vegna er mikilvægt að skoða reynslu mæðra á þessari þjónustu með þeim tilgangi að reyna að 

bæta hana og stuðla að betri reynslu þeirra af brjóstagjöfinni. 
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Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna 

Gagnasöfnunin færi fram í gegnum hálfstöðluð einstaklingsviðtöl. Viðtölin myndu styðjast 

við viðtalsramma sem var hannaður af rannsakendum og byggist á eftirfarandi fimm spurningum. 

1. Hver er reynsla þín á brjóstagjöfinni þinni? 

 Var þetta þín fyrsta reynsla af brjóstgjöf? Ef ekki, hve oft hefur þú gefið brjóst áður? 

 Hvað varstu með barnið lengi eingöngu á brjósti og hvað stóð brjóstagjöfin lengi yfir?  

 Hvað var erfiðast við brjóstagjöfina? 

 Hvað fannst þér vera jákvætt við brjóstagjöfina? 

2. Upplifðir þú einhver vandamál tengd brjóstagjöfinni?  

 Ef svo er hvernig upplifðir þú stuðninginn og fræðsluna í tengslum við þau ? 

3. Hver er reynsla þín af fræðslu frá heilbrigðisfagaðila í tengslum við brjóstagjöf? 

 Hvenær fékkst þú fræðslu og frá hverjum? 

 Að þínu mati, fannst þér einhver fræðsla vera betri en önnur?  

 Frá hverjum fannst þér best að fá fræðslu?  

 Fannst þér einhver tímasetning vera betri en önnur? 

4. Hver er reynsla þín af stuðning frá heilbrigðisfagaðila í tengslum við brjóstagjöf? 

 Hvenær fékkst þú stuðning og frá hverjum? 

 Að þínu mati, fannst þér einhver stuðningur vera betri en annar?  

 Frá hverjum fannst þér best að fá stuðning?  

 Fannst þér einhver tímasetning vera mikilvægari en önnur?   

5. Finnst þér þú hafa fengið fullnægjandi stuðning og fræðslu frá heilbrigðisfagaðilum?  

 Finnst þér eitthvað ábótavant varðandi stuðning og fræðslu tengt brjóstagjöf frá 

heilbrigðiskerfinu? Ef svo er, hvað? 



 Brjóstagjöf á Íslandi 35 

Viðtöl er gagnasöfnunaraðferð þar sem gögnum er aflað með orðaskiptum. Eigindleg viðtöl 

hafa þann tilgang að lýsa og veita skilning á fyrirbærum út frá sjónarhorni einstaklinga og 

félagslegum ferlum. Í eigindlegum viðtölum er viðtalsáætlun að jafnaði opin en vissan ramma 

þarf að setja. Það er misjafnt hversu nákvæmur viðtalsramminn er og hversu vel honum er fylgt. Í 

eigindlegum viðtölum er grundvallaratriði að þátttakendur geti tjáð sig sem frjálsast en þó innan 

þess ramma sem rannsóknarspurning og tilgangur rannsóknar setja. Þessi gagnasöfnunarleið 

hentar vel þegar skoðað er reynsla einstaklinga m.a. af meðferð, samskiptum, viðhorfi og 

væntingum (Helga Jónsdóttir, 2016). Tekið yrði eitt viðtal við hvern þátttakenda og viðtölin 

myndu fara fram í einrými þar sem tryggt væri næði og engin truflun til staðar. Gert yrði ráð fyrir 

að viðtölin stæðu yfir í u.þ.b. eina klukkustund en svigrúm á tíma yrði gefið. Viðtölin yrðu 

hljóðrituð og út frá því vélrituð orðrétt. Sett yrðu þau markmið að gagnasöfnunin myndi fara fram 

á rúmu sex mánaðar tímabili. 

Út frá viðtölum yrði unnið úr vélrituðum upplýsingum. Við úrvinnslu á þessum gögnum 

myndu rannsakendur kóða viðtölin samkvæmt þrepum Vancouver-skólans eins og þau eru sett 

fram samkvæmt Sigríði Halldórsdóttur (2016a) sem sjá má í töflu 1. 

Siðferðileg álitamál 

Rannsókn þarf að uppfylla siðferðilegar kröfur. Einstaklingar hafa sjálfstæða hagsmuni og 

ber öðrum að virða það. Í siðfræði heilbrigðisgreina eru almennt viðurkenndar fjórar höfuðreglur. 

Höfuðreglurnar byggja á sjálfræði, skaðleysi, velgjörðum og réttlæti. Sjálfræðisreglan snýr að 

virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar. Það þarf að fá samþykki þátttakanda þar sem 

hann er upplýstur um eðli rannsóknarinnar og tryggt að skilningur sé fyrir hendi. 

Skaðleysisreglan byggir á að umfram allt skuli heilbrigðisstarfsfólk forðast að valda skaða. 

Vísindarannsóknir mega ekki fela í sér ónauðsynlega áhættu fyrir þátttakendur og verða 

rannsakendur að ganga úr skugga um að áhættan sé innan viðunandi marka. Tryggja þyrfti að 



 Brjóstagjöf á Íslandi 36 

rannsóknin samrýmist hagsmunum þátttakenda, siðferðilegt réttmæti fæst því ekki einungis með 

upplýstu samþykki. Velgjörðarreglan snýr að skyldunni að láta sem best af sér leiða á þann hátt 

sem felur í sér minnstu fórnina. Skylda er að einungis séu gerðar rannsóknir sem eru líklegar til 

hagsbóta. Réttlætisreglan byggir á að hver einstaklingur fái það sem hann á skilið og dreifing 

gæða og byrða sé sanngjörn. Reglan leiðir helst af sér kröfuna um að hópar í veikri stöðu séu 

verndaðir fyrir áhættu (Sigurður Kristinsson, 2016). Rannsakendur myndu hafa þessar 

höfuðreglur að leiðarljósi í fyrirhugaðri rannsókn. Sótt verður um leyfi fyrir rannsókninni til 

Vísindasiðanefndar en gagnasöfnun mun ekki fara fram fyrr en að fengnu leyfinu. Fyrir 

framkvæmd rannsóknarinnar þyrftu þátttakendurnir að vera upplýstir um rannsóknina þ.e.a.s. 

tilgang, markmið, framkvæmd og úrvinnslu. Mikilvægt er að þátttakendur viti að þagnarskyldu 

yrði framfylgt og að öll gögn yrðu gerð ópersónugreinanleg, upptöku yrði fargað í lok vélritunar. 

Allir þátttakendur þyrftu að skrifa undir upplýst samþykki ásamt því að samþykkja að viðtölin 

yrðu tekin upp. Einnig yrði þátttakendum heimilt að draga þátttöku sýna til baka hvenær sem er í 

rannsóknarferlinu.  

Trúverðugleiki og réttmæti. Trúverðugleiki er mælikvarði á sannleiksgildi hvað varðar 

eigindlegar rannsóknarniðurstöður. Þær aðferðir sem m.a. er hægt að nota til þess að auka 

trúverðugleika eru að gefa sér tíma í gagnasöfnun og gagnaúrvinnslu, fá staðfestingu þátttakenda 

á greiningarlíkönum meðan á rannsókninni stendur og í lokin. Þetta er álitið vera lykilatriði hvað 

varðar trúverðugleika og hjálpar rannsakendum að tryggja það að skilningur á rannsóknargögnum 

sé réttur. Einnig er hægt að auka trúverðugleika með því að hafa ólíkan hóp þátttakenda sem 

þekkja efnið vel. Rannsakendur þurfa einnig að vera hlutlausir og geta sett sín eigin viðhorf til 

hliðar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2016). 

Mikilvægt er að huga að réttmæti í rannsóknarferli eigindlegrar rannsóknar. Réttmæti snýr 

að því hvort rannsóknaraðferðin sé að rannsaka það sem henni er ætlað að rannsaka. Til að auka 
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réttmæti þarf m.a. að velja þátttakendur með þekkingu á rannsóknarefninu og greina 

rannsóknargögn um leið og þeim er aflað. Til að ógna ekki réttmæti verða rannsakendur að vera 

með gagnrýna hugsun á rannsóknarefninu og halda faglegri fjarlægð frá þátttakendum (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2016). Til að auka réttmæti eigindlegra rannsókna er 

hægt að nota aðferð sem kallast samþætting. Með aðferðinni fæst nákvæmari mynd af 

rannsóknarefninu með því að nota fleiri en eina leið í rannsóknum. Ein af helstu tegundum 

samþættingar er samþætting rannsakenda, þá eru fleiri en einn rannsakandi í sömu rannsókn 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2016b). Þegar hugað er að gæðum í eigindlegum rannsóknum fer það 

m.a. eftir því hvort það séu nægilega margir í úrtakinu. Til þess að fá mettun er áhersla á að 

úrtakið sé nægilega stórt. Forsenda fyrir góðri rannsókn er góð fylling í þemum ásamt góðri 

mettun. Áreiðanleiki felur í sér að rannsóknin geti verið endurtekin og segir til um stöðugleika 

niðurstaðnanna. Annar rannsakandi á að geta komist að svipuðum niðurstöðum og 

rannsakendurnir ef hann er með sömu gögn, sýn og aðstæður (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2016).  

Í fyrirhugaðri rannsókn myndu rannsakendur vera fjórir talsins. Rannsakendur myndu gefa 

sér tíma í rannsóknarferlinu, halda faglegri fjarlægð ásamt því að láta persónuleg viðhorf ekki 

hafa áhrif. Þátttakendur rannsóknarinnar væri hópur mæðra með þekkingu á rannsóknarefninu, á 

ólíkum aldri og frá ólíkum landsvæðum. Fengin yrði staðfesting þátttakenda af eigin 

greiningarlíkani ásamt heildargreiningarlíkani. Með öllum þessum þáttum er stuðlað að auknum 

trúverðugleika og réttmæti í rannsókninni. 
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4. kafli – Umræður 

Í eftirfarandi kafla verður farið yfir helstu atriði úr fræðilegu samantektinni með þeim tilgangi að 

leggja áherslu á það sem hefur mest gildi fyrir hjúkrunarfræði. Farið verður yfir rökstuðning 

varðandi gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrunarfræði. Í lok kaflans verður stutt samantekt 

um þetta tiltekna efni. 

Umræður um fræðilega umfjöllun 

Brjóstagjöf er besta leiðin til að veita ungbarni nauðsynleg næringarefni (World Health 

Organization, 2016). Eitt af áhrifaríkustu inngripum til að bæta heilbrigði barna er að stuðla að 

því að börn fái eingöngu brjóstamjólk og brjóstagjöf sé viðhaldið til lengri tíma (Scherbaum og 

Srour, 2016). Með aukinni brjóstagjöf er áætlað að hægt væri að koma í veg fyrir um 823.000 

andlát barna á hverju ári (Victora o.fl., 2016). Okkur fannst áhugavert hversu mikil áhrif 

brjóstgjöf og lengd hennar geti haft á lífslíkur og heilsu barna. Þessi háa tíðni andláta barna 

styður mikilvægi þess að stuðla að brjóstagjöf m.a. með betri stuðning og aukinni fræðslu. 

Við gagnasöfnun kom tíðni eingöngu brjóstagjafar okkur á óvart, hún var mun lægri en við 

höfðum ályktað. Samkvæmt Embætti landlæknis er tíðni mæðra á Íslandi sem gefa eingöngu 

brjóstamjólk 35% við fimm mánaða aldur og einungis 8% við sex mánaða aldur (Hildur Björk 

Sigbjörnsdóttir og Bryndís Elfa Gunnarsdóttir, 2012). Mörg vandmál geta komið upp í tengslum 

við brjóstagjöf en hægt er að nota ýmsar aðferðir til að koma í veg fyrir þau eða finna lausnir við 

þeim. Þær aðferðir fela m.a. í sér að veita mæðrum stuðning og fræðslu (Karaçam og Sağlık, 

2018). Þjónusta við brjóstagjöf á Íslandi fer fram í mæðravernd, sængurlegu, heimaþjónustu og 

ung-og smábarnavernd. Við teljum að öll þessi þjónustustig séu mikilvæg þegar kemur að því að 

veita fræðslu og stuðning. Við teljum mikilvægt að heilbrigðisfagaðilar nýti hvert tækifæri til 

þess að stuðla að árangursríkri brjóstagjöf ásamt því að horfa í aðstæður hverrar móður. Skortur á 

stuðningi, óöryggi og áhyggjur mæðra eru meðal algengustu ástæða þess að mæður hætta 
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brjóstagjöf fyrir ráðlagðan tíma (Wallenborn o.fl., 2017). Okkur þykir því mikilvægt að mæður 

séu upplýstar um þá þjónustu sem stendur til boða á Íslandi en ásamt því þarf þjónustan að mæta 

þeirra þörfum og vera þeim til stuðnings.   

Það eru ekki allar mæður sem geta gefið brjóst og ber heilbrigðisfagaðilum að virða 

sjálfstæði mæðra og fjölskyldna þeirra til að taka ákvörðun sem hentar þeirra ástandi, gildum og 

óskum (Bibbins-Domingo o.fl., 2016). Þar sem tíðni brjóstagjafar er lág þótti okkur mikilvægt að 

skoða einnig reynslu mæðra sem gefa ekki eingöngu brjóstamjólk. Í íslenskri rannsókn kom fram 

að þær mæður sem ekki gátu haft börn sín á brjósti mættu oft ekki skilningi frá 

heilbrigðisfagaðilum. Algengt var að þær mæður sem íhuguðu að hætta brjóstagjöf vegna 

erfiðleika óttuðust viðbrögð ljósmæðra og samfélagsins (Símonardóttir, 2016). Í rannsókn Guyer 

o.fl. (2012) kom fram að konur álitu sig vera slæmar mæður ef þær voru ekki eingöngu með barn 

sitt á brjósti (Debevec og Evanson, 2016). Samkvæmt Cunha o.fl. (2017) jukust einkenni 

þunglyndis hjá mæðrum sem gátu ekki gefið barni sínu brjóst. Við álítum mikilvægt að 

heilbrigðisfagaðilar séu meðvitaðir um þessar mæður og þær tilfinningar sem geta komið upp. 

Þeir þurfa að búa yfir hæfni og getu til þess að aðstoða þær.  

Niðurstöður rannsóknar sýndi að þeir heilbrigðisfagaðilar sem höfðu mest áhrif á 

meðgöngu voru hjúkrunarfræðingar á heilsugæslu og ljósmæður (Baño-Piñero o.fl., 2018). Hvað 

varðar árangursríka brjóstagjöf getur skipt öllu máli að þungaðar konur hafi aðgang að stuðningi 

(Tedder, 2015). Í rannsókn NUK (2015) kom fram að 45% mæðra fannst ekki koma nógu skýrt 

fram hvernig þær ættu að vera með barn á brjósti og 58% mæðra upplifðu sig ekki vera nægilega 

undirbúnar fyrir vandamál sem gætu komið upp. Ónógur undirbúningur fyrir erfiðleika getur haft 

þær afleiðingar að móðir hættir brjóstagjöfinni fyrr en hún hafði ætlað sér (Battersby, 2016).  

Í rannsókn Elínar Aspar Gísladóttur og Jónínu Einarsdóttur (2013) kom fram að þær mæður 

sem fengu fræðslu á fæðingar- eða sængurlegudeild fannst fræðslan fara eftir því hver væri á vakt 
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og að upplýsingar væru ekki samræmandi. Í Kronborg o.fl. (2015) kom fram að margar fengu 

misvísandi skilaboð sem leiddi til óöryggis. Mæðurnar fundu fyrir mestu öryggi þegar 

ráðleggingarnar voru aðlagar að þeim og þeirra aðstæðum. Í rannsókn Heidari o.fl., (2016) sýndu 

niðurstöður að skortur var á leiðbeiningum, stuðningi og eftirfylgni. Ófullnægjandi aðstoð við 

meðhöndlun vandamála leiddi til lægri tíðni brjóstagjafa. Barimani og Vikström (2018) töluðu 

einnig um skort á samheldni og í rannsókn þeirra kom fram að nærri 40% mæðra vildu aukinn 

stuðning og tæplega 18% þótti faglegur stuðningur ófullnægjandi. Í rannsókn Powell o.fl. (2014) 

upplifðu sumar mæður að fagaðilar væru ekki nægilega hreinskilnir varðandi mögulega erfiðleika 

og vandamál. Meirihluti mæðra fann fyrir neikvæðum eða engum stuðningi þegar barnið fæddist. 

Í rannsókn Spencer og Fraser (2018) var of lítil áhersla á að aðstoða mæður í að öðlast færni í 

brjóstagjöf. Mæðrum fannst fagaðilar hafa of stífar reglur varðandi tækni og aðferðir 

brjóstagjafar. Að okkar mati sýna þessar niðurstöður fram á að mörgu sé ábótavant þegar kemur 

að stuðningi og fræðslu hvað varðar brjóstagjöf. Mikilvægt er að hafa samfellda þjónustu sem 

byggir á hreinskilni, góðri fræðslu og undirbúning. Einnig að bjóða upp á sveigjanlega stuðning 

sem tekur mið af þörfum hvers og eins. 

Það styrkir fjölskyldur að veita fyrirbyggjandi og stöðugan stuðning ásamt fræðslu (Tedder, 

2015). Í rannsókn Elínar Aspar Gísladóttur og Jónínu Einarsdóttur (2013) fannst mæðrum gott að 

öðlast traust samband við eina ljósmóður og fá samræmdar upplýsingar. Einnig kom fram í 

rannsókn Kronborg o.fl. (2015) að mæðrum fannst gagnlegt að halda sambandi við fagaðila þar 

sem veittur var samfelldur stuðningur, hvatning og trú á getu móðurinnar. Þær töluðu um 

mikilvægi þess að hafa heilbrigðisfagaðila til staðar sem sýndi skilning og samhygð. Í rannsókn 

Powell o.fl. (2014) nefndu mæður mikilvægi þess að fagaðilar og ráðgjafar væru hreinskilnir um 

væntingar tengdar brjóstagjöf. Gott stuðningskerfi er grundvallaratriði þegar það kemur að 

árangursríkri brjóstagjöf því mæður með góðan stuðning finna fyrir auknu öryggi og virðast hafa 
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barnið lengur á brjósti (Battersby, 2016). Við teljum að þessar rannsóknarniðurstöður gefi okkur 

upplýsingar um hvaða eiginleikar það eru sem mæður álita mikilvæga í fari heilbrigðisfagaðila. 

Rannsóknarniðurstöðurnar sýna einnig hvað samskipti og stuðningur frá heilbrigðisfagaðilum 

hefur hefur mikið að segja þegar kemur að árangursríkri brjóstagjöf og jákvæðri reynslu mæðra. 

Gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrunarfræði 

Að mati okkar er fræðsla og stuðningur við brjóstagjöf mikilvægt viðfangsefni. Tíðni 

brjóstagjafar er töluvert lág og því má álykta að margt mætti betur fara til að stuðla að aukinni 

tíðni og lengd brjóstagjafar. Við teljum að fyrirhuguð rannsókn sé mikilvæg til að fá betri innsýn 

í upplifun mæðra á núverandi stuðningi og fræðslu í íslensku heilbrigðiskerfi. Með aukinni 

innsýn gefst möguleiki á að sjá hvers konar stuðning og fræðsla mæðrum finnst bera árangur og 

hvað verður til þess að þær hafi góða reynslu af brjóstagjöf. Rannsóknin myndi einnig gefa 

tækifæri á að sjá hvað er ábótavant og hvers konar breytingar eru nauðsynlegar. Við álítum 

mikilvægt að auka fræðslu á meðgöngu um brjóstagjöf en rannsóknir sýna að lítill undirbúningur 

og umræða um möguleg vandamál auka líkur á styttri brjóstagjöf. Því teljum við það vera 

mikilvægt að auka fræðslu í mæðravernd m.a. með því að hafa sérstakan tíma einungis ætlaðan 

fræðslu um brjóstagjöf og umönnun barnsins fyrstu dagana. Eins og fram kemur í fræðilegu 

samantektinni er myndræn framsetning á fræðslu tengd góðum árangri. Því ályktum við að það 

geti verið gagnlegt að hafa hvetjandi og fræðslumiðað myndband aðgengilegt um stellingar og 

stöður brjóstagjafar auk þess að hafa fræðslu um vandamál og lausnir við þeim.  

Við fræðilega samantekt kom fram að heilbrigðisfagaðilar gegna veigamiklu hlutverki 

þegar kemur að brjóstagjöf og upplifun mæðra. Þjónustan fer fram á ýmsum stöðum, þar má 

nefna á heilsugæslu, fæðingar- og sængurlegudeildum sjúkrahúsa og á heimilum mæðra. Við 

teljum að hjúkrunarfræðingar séu í lykilstöðu á þessum ólíku stöðum til að veita fræðslu og 

stuðning varðandi brjóstagjöf og þ.a.l. hafa áhrif á upplifun mæðra af þjónustunni. Við ályktum 
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að mikil þörf sé fyrir betri þjónustu varðandi þennan markhóp, t.d. með sérhæfðri þjónustu líkt og 

brjóstagjafamiðstöð, þar sem mæður gætu leitað eftir frekari fræðslu og stuðning eftir fæðingu. 

Með skilvirkari og skipulagðari þjónustu væri mögulega hægt að stuðla að betri tíðni 

brjóstagjafar ásamt því að hvetja til betri reynslu mæðra hvað varðar brjóstagjöf.  

Samantekt  

Sýnt hefur verið fram á að stuðningur og fræðsla stuðli að betri upplifun mæðra ásamt því 

að mæður eru lengur með barn sitt eingöngu á brjósti. Með aukinni tíðni brjóstagjafar og lengd 

hennar er hægt að fyrirbyggja ýmsa sjúkdóma hjá bæði móður og barni ásamt því að fækka 

andlátum barna. Upplifun mæðra af brjóstagjöf tengist stuðningi og fræðslu á töluverðan hátt. Til 

að stuðla að árangursríkri brjóstagjöf er mikilvægt að stuðningur sé samfelldur, stöðugur og 

uppbyggjandi. Fræðsla þarf að vera einstaklingsmiðuð og leggja áherslu á alla þá þætti sem 

brjóstagjöfin felur í sér. Fyrirhuguð rannsókn gæti gefið góða mynd á núverandi þjónustu og 

hvað betur megi fara.  
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5. kafli – Lokaorð 

Við gerð rannsóknaráætlunar kom höfundum á óvart hversu lág prósenta mæðra gáfu barni 

sínu eingöngu brjóst til sex mánaða aldurs. Samt sem áður er Ísland ofarlega á lista yfir þau lönd 

sem eru með hæstu tíðni brjóstagjafar. Fræðileg samantekt leiddi í ljós að mikið getur komið upp 

á í tengslum við brjóstagjöf og hafa mæður þörf fyrir góðan stuðning á meðan þær ganga í 

gegnum þetta tímabil. Eins og staðan er í dag virðast mæður upplifa að fræðsla um brjóstagjöf 

komi of seint inn í ferlinu og sé ekki nægilega mætt af heilbrigðisfagaðilum. Einnig virðist vera 

að mæður fái ekki nægan stuðning heilbrigðisfagaðila til að viðhalda brjóstagjöf og leysa þau 

vandamál sem upp geta komið á árangursríkan hátt. 

Áhugavert væri að sjá hvort niðurstöður rannsóknarinnar myndu leiða í ljós aukna þörf fyrir 

eftirfylgni og stuðning við brjóstagjöf. Höfundar gera von um að niðurstöður fyrirhugaðrar 

rannsóknar myndu hafa hagnýtt gildi í heilbrigðisþjónustu. Markmiðið væri að hægt yrði að búa 

til nýja staðla og kerfi sem fylgt yrði eftir til að gæta betur að þeim mæðrum sem eiga í 

erfiðleikum með brjóstagjöf ásamt því að hjálpa mæðrum betur af stað með brjóstagjöfina í 

byrjun. Mæður, bæði frumbyrjur og fjölbyrjur, geta haft þörf fyrir aðstoð og stuðning við upphaf 

brjóstagjafar sem og viðhald hennar. 
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