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Ágrip 

Bakgrunnur: Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) ráðleggur eingöngu brjóstagjöf fyrir öll börn frá 

fæðingu til a.m.k. sex mánaða aldurs og brjóstagjöf lengur með annarri fæðu. Þrátt fyrir að rannsóknir 

sýni fram á kosti og yfirburði brjóstamjólkur samanborið við aðrar tegundir af næringu ungbarna er tíðni 

brjóstagjafar í Evrópu langt undir alþjóðlegum ráðleggingum. Á Íslandi eru yfir 90% barna lögð á brjóst 

stuttu eftir fæðingu og lækkar svo tíðnin hratt fyrstu mánuðina. Árið 2018 voru 16% barna eingöngu á 

brjósti við sex mánaða aldur.  

Tilgangur: Markmið með verkefninu var að varpa ljósi á mikilvægi stuðnings við brjóstagjöf frá 

heilbrigðisfagfólki, skoða stuðningsþarfir mæðra með barn á brjósti, svo og hvort og hvernig stuðningur 

hefur áhrif á tíðni og lengd brjóstagjafar.  

Aðferð: Kerfisbundin fræðileg samantekt var framkvæmd. Heimildaleit var gerð í PubMed, CHINAL, 

Scopus og Web of science. Leitað var að megindlegum rannsóknum sem birtar voru á árunum 2014—

2019, þar sem stuðningur var veittur af heilbrigðisfagfólki og þar sem útkomumæling var tíðni og lengd 

brjóstagjafar. Alls uppfylltu 25 rannsóknir leitarskilyrðin og stóðust gæðamat.  

Niðurstöður: Stuðningur sem heilbrigðisfagfólki veitir konum með barn á brjósti hefur áhrif á tíðni og 

lengd brjóstagjafar. Rannsóknum ber ekki saman um hvaða stuðningsform sé hentugast. Árangurs-

ríkasti stuðningurinn er sá sem er samfelldur, byrjar á meðgöngu og heldur áfram eftir fæðingu og svo 

lengi sem konur eru með börnin á brjósti. Einnig er mikilvægt að stuðningurinn sé veittur af ljósmæðrum 

eða hjúkrunarfræðingum sem hafa mikla þekkingu og reynslu af brjóstagjöf. 

Ályktanir: Þar sem tíðni brjóstagjafar á Íslandi er undir alþjóðlegum ráðleggingum og menntun 

heilbrigðisfagfólks í brjóstagjöf ýmist ómarkviss eða lítið sýnileg, þarf að efla aðstoð og samfelldan 

faglegan stuðning við konur með börn á brjósti. Þegar á þarf að halda þurfa þær aðgang að 

heilbrigðisfagfólki sem býr yfir víðtækri eða sérfræðilegri þekkingu á brjóstagjöf.  

Lykilorð: Brjóstagjöf, eingöngu brjóstagjöf, faglegur stuðningur, stuðningur, útkoma. 
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Abstract 

Background: The World Health Organizations (WHO) recommends exclusive breastfeeding for all 

infants from birth to at least six months and longer with other food. Despite many studies demonstrating 

the benefits and superiority of breastmilk over other kinds of infant nutrition, breastfeeding rates in 

Europe are far below international recommendations. In Iceland over 90% of mothers initiate 

breastfeeding early after birth, yet breastfeeding rates fall rapidly during the first months. In 2018 only 

18% of infants are exclusively breastfeeding at six months in Iceland. 

Aim: The aim of this project was to highlight the importance of health professionals supporting the 

needs of breastfeeding women, review the supporting needs of breastfeeding women and to determine 

if and how and the support affects the rate and length of breastfeeding.  

Design: Systematic review was conducted searching electronic databases PubMed, CINAHL, 

Scopus and Web of science. Inclusion criteria was quantitative research from 2014-2019, support from 

healthcare professional and the outcome measurement was the rate and length of breastfeeding. 25 

research data points fulfilled the inclusion criteria and the quality assessment.  

Results: The data indicated that support from healthcare professionals affects both the rates and 

length of breastfeeding. Studies do not demonstrate what form of support is the most effective. The most 

successful breastfeeding support is continuous that starts in the pregnancy and continues after birth and 

lasts as long as the women breastfeeds. Furthermore it is important that the support is provided by 

midwives or nurses with extensive knowledge and experience of breastfeeding.  

Conclusions: As breastfeeding rate in Iceland is below international recommendations and health 

professionals’ education regarding breastfeeding is unorganized or invisible. Breastfeeding women 

need to have access to continuous support from healthcare professionals who have specific knowledge 

and training in breastfeeding.  

Keywords: Breastfeeding, exclusive breastfeeding, outcome, professional support, support.  
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Þakkir 
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þakkir fyrir ábendingar við yfirlestur og Guðrún mín, takk fyrir alla tölvuaðstoðina. Pétur Þór gleðigjafi, 
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1 Inngangur  

Brjóstamjólk er ákjósanlegasta fæðan fyrir börn fyrstu árin frá fæðingu (Eidelman og Schanler, 2012; 

Victora o.fl., 2016; WHO, 2020) og er heilsufarslegur ávinningur ekki eingöngu fyrir barnið heldur einnig 

móður (Victora o.fl., 2016). Brjóstamjólk verndar barnið m.a. fyrir sýkingum, s.s. maga- og öndunar-

færasýkingum (Horta og Victora, 2013), eyrnabólgu (Bowatte o.fl., 2015) og dregur úr líkum á sykursýki 

og offitu síðar á lífsleiðinni (Horta, Loret de Mola og Victora, 2015). Það að barn fái einhverja brjóstamjólk 

er talið minnka líkur á sýkingum í meltingarvegi um 64% og eyrnabólgu um 23% á fyrsta aldursári. 

Eingöngu brjóstamjólk fyrstu mánuðina tengist betri heilsufarsútkomu og ef eingöngu brjóstagjöf varir 

lengur en fjóra mánuði minnka líkur á komu á sjúkrahús vegna öndunarfærarsýkinga á fyrsta ári um 

72% (Eidelman og Schanler, 2012).  

Ávinningur brjóstagjafar er ekki eingöngu líkamlegur fyrir barnið heldur verða sérstök tengsl á milli 

móður og barns í brjóstagjöf sem hefur jákvæð áhrif allt lífið varðandi alla örvun og þroska, hegðun, tal, 

upplifun af vellíðan og öryggi ásamt því hvernig barnið tengist fólki í kringum sig (Belfort o.fl., 2016; 

Unicef, 2005). Heilsufarslegur ávinningur brjóstagjafar fyrir móður er t.d. sá að brjóstagjöf er verndandi 

gagnvart brjóstakrabbameini, leghálskrabbameini og gegn sykursýki (Chowdhury o.fl., 2015). Victora og 

félagar (2016) áætla að á hverju ári megi fyrirbyggja með brjóstagjöf 823 þúsund dauðsföll í heiminum 

hjá börnum undir fimm ára aldri og 20 þúsund dauðsföll af völdum brjóstakrabbameins á heimsvísu. Að 

hvetja konur til brjóstagjafar ætti því að vera eitt af forgangsatriðum í lýðheilsu hverrar þjóðar (HM 

Government, 2010).  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. World Health Organization, WHO), Unicef og bandarísku 

barnalæknasamtökin mæla með að brjóstagjöf hefjist á fyrstu klukkustund eftir fæðingu og að börn séu 

eingöngu á brjósti fyrstu sex mánuði lífsins og áfram með annarri fæðu til tveggja ára eða lengur 

(Eidelman og Schanler, 2012; Unicef, 2005; WHO, 2018).  

WHO og Unicef (WHO, 2020) settu fram aðgerðaáætlunina „10 skref til árangursríkrar brjóstagjafar 

og barnvæn sjúkrahús“ árið 1991 til að efla brjóstagjöf og móta þjónustu við mæður og börn á heimsvísu. 

Skrefin 10 (sjá fylgiskjal 1) lýsa aðferðum sem lönd heimsins ættu að taka upp til að vernda, móta og 

styðja við brjóstagjöf. Fyrstu tvö skrefin eru talin mikilvægur grunnur og snúast um að hafa skriflega 

stefnu um brjóstagjöf sem er aðgengileg starfsfólki og foreldrum og að tryggja að starfsfólk hafi næga 

þekkingu og færni til að styðja við brjóstagjöf. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO, 2020) setur fram 

ákvæði um að heilbrigðisþjónusta, sem sinnir nýburum og ungbörnum, eigi að fela í sér aðgang að 

ráðgjöf við brjóstagjöf á öllum tímapunktum, s.s. á meðgöngu, eftir fæðingu og í heilbrigðiseftirliti eftir 

fæðingu, þ.e. í ungbarnavernd. Yfirlæknasamtök Bandaríkjanna taka í sama streng og ráðleggja að allt 

heilbrigðisfagfólk taki þátt í að efla, vernda og styðja brjóstagjöf sem forgangsmál í heilbrigðisþjónustu 

til þess að bæta útkomu fyrir konur og börn (U.S. Department of Health and Human Services, 2011). 

Áætlað er að 80% kvenna í heiminum hefji brjóstagjöf fljótlega eftir fæðingu og aðeins 40% þeirra 

viðhalda eingöngu bjóstagjöf til sex mánaða aldurs barns og er tíðnin jafnvel lægri í vestrænum löndun 

(Victora o.fl., 2016). Í Evrópulöndum er tíðni brjóstagjafar mun lægri, en árið 2015 voru aðeins 13% 

barna að meðaltali eingöngu á brjósti við sex mánaða aldur í Evrópu (WHO Europe, 2015). Til að 

bregðast við lækkandi tíðni brjóstagjafar á heimsvísu setti WHO (2014) fram aðgerðaáætlun í sex liðum 
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með það að markmiði að árið 2025 sé tíðni eingöngu brjóstagjafar við sex mánaða aldur barna kominn 

upp í a.m.k. 50% á heimsvísu.  

Þrátt fyrir fjölmargar heimildir, sem sýna fram á kosti og yfirburði brjóstamjólkur yfir aðrar tegundir af 

næringu nýbura og ungbarna, eru efnameiri lönd, Evrópa og Ísland töluvert undir alþjóðlegum 

markmiðum um tíðni brjóstagjafar. Á Íslandi fóru 81% barna á brjóst innan tveggja klukkustunda frá 

fæðingu árin 2004–2008 (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir og Bryndís Elfa Gunnarsdóttir, 2012) en ekki var 

hægt að nálgast nýrri tíðnitölur um tíðni upphafs brjóstagjafar fyrir gerð þessa verkefnis. Tíðni 

brjóstagjafar lækkar svo hratt eftir því sem börnin eldast. Í tölvupóstsamskiptum við Sesselju Guðmunds-

dóttur, sviðstjóra hjá ung- og smábarnavernd hjá Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu, kom fram, 

eins og sjá má á mynd 1, að árið 2018 voru 58% íslenskra barna eingöngu á brjósti við þriggja mánaða 

aldur. Við fimm mánaða aldur var tíðni eingöngu brjóstagjafar 34%, við sex mánaða aldur voru aðeins 

16% barna á höfuðborgarsvæðinu eingöngu á brjósti en 70% fengu einhverja brjóstamjólk (Þróunar-

miðstöð íslenskrar heilsugæslu, óbirt skýrsla). Þess má geta að ekki hafa verið birtar opinberlega 

tíðnitölur um brjóstagjöf á Íslandi síðan árið 2008.  

  

Mynd 1. Tíðni brjóstagjafar á höfuðborgarsvæðinu 2018 (Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu,  

óbirt skýrsla). 
 

1.1 Skilgreining hugtaka 

Hér á eftir eru talin upp þau lykilhugtök sem notuð eru í þessari kerfisbundnu fræðilegu samantekt og 

skilgreiningar á þeim. Lykilhugtökin eru: brjóstagjöf, eingöngu brjóstagjöf, einhver brjóstagjöf, tíðni 

upphafs brjóstagjafar, stuðningur, faglegur stuðningur, heilbrigðisfagfólk og brjóstagjafarráðgjafi IBCLC. 

1.1.1 Brjóstagjöf 

Aðferð móður við að næra barn sitt þar sem barn fær einhverja brjóstamjólk en getur einnig fengið fæðu 

eða vökva aðra en móðurmjólk. Þannig felur hugtakið brjóstagjöf í sér eingöngu brjóstagjöf, brjóstagjöf 

að mestu og blandaða brjóstagjöf (Webb, Marks, Lund-Adams, Rutishauser og Abraham, 2001). 
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1.1.2 Eingöngu brjóstagjöf 

Þegar barn fær aðeins brjóstamjólk og enga aðra fæðu eða drykki, ekki einu sinni vatn. Á einnig við um 

pumpaða mjólk. Elektrolítar, dropar, vítamín, steinefni og lyf leyfð (WHO, 2020). 

1.1.3 Einhver brjóstagjöf 

Aðalnæring barnsins er brjóstamjólk, bæði gegnum brjóstagjöf og pumpaða mjólk. Barn fær annan 

vökva með (WHO,2020). 

1.1.4 Tíðni upphafs brjóstagjafar (e. initiation of breastfeeding) 

Segir til um hversu mörg prósent barna í ákveðnu þýði fara á brjóst eftir fæðingu og eru eingöngu á 

brjósti. Snemmupphaf brjóstagjafar er skilgreint sem brjóstagjöf innan fyrsta klukkutíma frá fæðingu 

(Unicef, 2012). Brjóstagjöf á fyrstu klukkustund eftir fæðingu tengist betri heilsufarslegri útkomu barna 

(Kahn og Antonucci, 1980) og virðist einnig hafa áhrif á lengd brjóstagjafar (DiGirolamo, Grummer-

Strawn og Fein, 2008).  

1.1.5 Stuðningur 

Stuðningur er margbrotið hugtak og getur falið í sér nokkra þætti. Stuðningur getur verið ýmist 

tilfinningalegur, praktísk aðstoð, upplýsingastuðningur (gefið svar við spurningum), stuðningur sem 

byggir upp sjálfstraust (hughreysting og hrós) og félagslegur stuðningur (stuðningshópar og 

netsamfélag). Stuðningur getur verið veittur á marga vegu og af mismunandi aðilum, t.d. 

heilbrigðisfagfólki sem hefur hlotið þjálfun eða ekki, og getur verið veittur á sjúkrahúsi eða í samfélaginu. 

Hægt er að veita stuðning í hóp eða „maður á mann“, gegnum síma eða internet  (Schmied, Beake, 

Sheehan, McCourt og Dykes, 2011). Stuðningi hefur verið lýst sem gagnvirku ferli sem hefur áhrif á 

vellíðan og heilsu einstaklinga (Kahn og Antonucci, 1980).  

1.1.6 Félagslegur stuðningur 

Er veittur af einstaklingum í eigin umhverfi milli einstaklinga sem eru í samskiptum; traust þarf að ríkja 

svo stuðningurinn sér árangursríkur (Cassidy, 1999).  

1.1.7 Faglegur stuðningur 

Er fáanlegur stuðningur en er takmarkaður við fagsvið og þekkingu þess er veitir stuðning, á t.d. við um 

ljósmæður og barneignir (Cassidy, 1999). 

1.1.8 Heilbrigðisfagfólk 

Hér í þessari kerfisbundnu fræðilegu samantekt er átt við alla þá heilbrigðisstarfsmenn sem annast konur 

í brjóstagjöf, á meðgöngu, í fæðingu og eftir fæðingu. Í langflestum tilvikum er um ljósmæður og/eða 

hjúkrunarfræðinga að ræða.  

1.1.9 IBCLC brjóstagjafarráðgjafi 

Er heilbrigðisstarfsmaður sem hefur sérhæft sig í klínískri brjóstagjöf og vandamálum tengd brjóstagjöf. 

IBCLC stendur fyrir International Board Certified Lactation Consultant. Brjóstagjafarráðgjafar fá 
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alþjóðleg réttindi sín gegnum International Board of Lactation Consultant Examiners (IBCLCE) sem 

vottuð er af US National Commission for Certifying Agencies. Forsenda þess að geta öðlast réttindi 

brjóstagjafarráðgjafa er að vera heilbrigðisstarfsmaður. Til að viðhalda réttindunum þarf síðan að 

uppfylla lágmarkskröfur um endurmenntun að fimm árum liðnum frá prófi til að halda réttindum sínum 

næstu fimm árin. Prófið þarf að endurtaka á 10 ára fresti. Starfsfólk, sem lokið hefur þessu prófi á Íslandi, 

starfar innan sjúkrastofnana, heilsugæslunnar eða eru sjálfstætt starfandi m.a. við ráðgjöf og fræðslu. 

Markmið brjóstagjafarráðgjafa á Íslandi er að veita mæðrum með börn á brjósti faglega ráðgjöf og efla 

sjálfsöryggi þeirra til að upplifa ánægjulega brjóstagjöf (Félag brjóstagjafaráðgjafa á Íslandi, e.d.; 

IBCLCE International Board of Lactation Counsultant Examiners, 2020). 

1.2 Fræðileg samantekt á stuðningi við brjóstagjöf 

1.2.1 Hugmyndafræði ljósmæðra 

Í barneignaferlinu er faglegur stuðningur frá ljósmæðrum mikilvægur meðal annars fyrir upplifun foreldra 

af ferlinu, fyrir tengslamyndun móður og barns og til að styðja við árangursríka brjóstagjöf.   

Í stefnu Ljósmæðrafélags Íslands segir:  

Hlutverk ljósmæðra er að stuðla að jákvæðu viðhorfi og árangursríkri brjóstagjöf. Ljósmæður hafa 

sérfræðiþekkingu á brjóstagjöf og bera ábyrgð á að veita verðandi foreldrum upplýsingar um 

hana, ásamt fræðslu um mikilvægi hennar fyrir móður og barn. Við ráðgjöf er tekið mið af vilja og 

getu móður til brjóstagjafar og áhersla lögð á upplýst val. Það er einnig á ábyrgð ljósmæðra að 

draga úr þáttum sem geta truflað árangursríka brjóstagjöf. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

(WHO) setti fram tíu þrep til vel heppnaðrar brjóstagjafar og taka ljósmæður mið af þeim. 

(Ljósmæðrafélag Íslands, 2000). 

Á Íslandi sinna ljósmæður konum á meðgöngu, í fæðingu, strax eftir fæðingu og a.m.k. fyrstu 10 

dagana (Hildur Sigurðardóttir, 2014; Landlæknisembættið, 2007, 2008). Mæðravernd er mikilvæg til að 

stuðla að góðri heilsu móður og barns og hafa rannsóknir sýnt að fræðsla um brjóstagjöf á meðgöngu 

er sterkur áhrifavaldur hvað árangur í brjóstagjöf varðar. Mæðravernd gefur þannig tækifæri til að fræða 

og efla brjóstagjöf (Wallenborn, Lu, Perera, Wheeler og Masho, 2018). Tvö stór kerfisbundin fræðileg 

yfirlit á íhlutunum sem studdu við upphaf brjóstagjafar fljótt eftir fæðingu, sýndi að fræðsla frá 

heilbrigðisstarfsmanni á meðgöngu, sem hafði þekkingu á brjóstagjöf, jók tíðni upphafs brjóstagjafar 

(Balogun o.fl., 2016; McFadden o.fl., 2017).  

Mikilvægi áframhaldandi stuðnings ljósmæðra eða heilbrigðisfagfólks með þekkingu á brjóstagjöf 

snemma eftir fæðingu hefur einnig jákvæð áhrif á útkomu brjóstagjafar og þannig á tíðni og lengd 

brjóstagjafar skv. Cochrane-yfirliti McFadden og félaga (2017). Þegar erfiðlega gengur með brjóstagjöf 

eru ráð frá heilbrigðisfagfólki mikilvæg til að aðstoða mæður við að komast yfir erfiða hjalla í brjóstagjöf. 

Hugmyndafræði ljósmæðra byggir á því að hafa þarfir konunnar að leiðarljósi (Ljósmæðrafélag Íslands, 

2000). Ljósmæður þurfa því að vera til taks þegar þörf er á og gefa sér tíma til að hlusta og setjast niður 

með konunni, fylgjast með brjóstagjöf og gefa ráð og praktíska aðstoð því að konur vilja hafa tækifæri 

til að byggja upp samband við ljósmóður gegnum gagnkvæm samskipti og samtal til að deila reynslu og 

fá ráð, hughreystingu og hvatningu (McFadden o.fl., 2017; Schmied o.fl., 2011). Ljósmæður líta á 

brjóstagjafarfræðslu og stuðning við brjóstagjöf sem mikilvægan þátt í sínu starfi. Rannsókn, sem gerð 
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var til að skilja betur hlutverk ljósmæðra í stuðningi við konur með barn á brjósti út frá sjónarhorni 

ljósmæðra, sýndi að ljósmæður líta á sig ýmist sem tæknisérfræðing í brjóstagjöf eða sem þjálfaðan 

félaga. Tæknilegi ráðgjafinn einblínir á tækni við brjóstagjöf, notar hendurnar og snertingu til að sýna og 

leiðbeina og lítur á konuna sem byrjanda. Hins vegar tekur ljósmóðir, sem lítur á sig sem þjálfaðan 

félaga, meira mið af konunni, einblínir á samband móður og barns og leiðbeinir án þess að snerta 

konuna við að veita stuðning við brjóstagjöf (Swerts, Westhof, Bogaerts og Lemiengre, 2016). 

1.2.2 Mikilvægi stuðnings við brjóstagjöf  

Brjóstagjöf er náttúruleg og lærð hegðun sem er flestum mæðrum möguleg svo lengi sem þær fá nægar 

upplýsingar og stuðning frá fjölskyldu, samfélaginu og heilbrigðiskerfinu. Mikilvægasti og mest krefjandi 

tíminn í brjóstagjöf eru fyrstu vikurnar eftir fæðingu og þá er þörfin fyrir tilfinningalegan og praktískan 

stuðning frá ljósmæðrum og heilbrigðisstarfsmönnum mestur (Gross o.fl., 2011; Schmied o.fl., 2011). 

Allt að 60% kvenna í rannsókn Odom, Li, Scanlon, Perrine og Grummer-Strawn (2013) hættu brjóstagjöf 

fyrr en ráðlagt var og í þversniðsrannsókn, sem gerð var í Kína á 400 frumbyrjum fjórum mánuðum eftir 

fæðingu, kom fram að um 66% mæðra hættu brjóstagjöf að hluta og 79% alveg á fyrstu tveimur 

mánuðum eftir fæðingu (Zhang, Zhu, Zhang og Wan, 2018). Hátt hlutfall kvenna í Bretlandi eða 80%, 

sem tóku þátt í rannsókninni Infant feeding Survey 2010, sem gerð var í Bretlandi, hættu fyrr en þær 

hefðu viljað (McAndrew o.fl., 2012).   

Algengustu ástæður þess að konur hætta brjóstagjöf á fyrstu vikunum eru sárar geirvörtur, erfiðleikar 

við að leggja barn á brjóst, ónóg mjólkurframleiðsla og hæg þyngdaraukning barns (Gross o.fl., 2011; 

Odom o.fl., 2013; Teich, Barnett og Bonuck, 2014). Konur hafa einnig nefnt skort á ráðgjöf og stuðningi 

frá fagaðila sem ástæður þess að þær hætti brjóstagjöf fyrr en þær hefðu viljað (Lindau o.fl., 2015). 

Skortur á stuðningi frá fagaðila veldur því að konum finnst þær hafa fengið ónógan undirbúning undir 

fyrstu dagana eftir fæðingu, þar á meðal fyrir brjóstagjöf og hegðun nýburans, og hefur það verið nefnt 

sem algeng ástæða þess að gefa þurrmjólk fyrstu dagana eftir fæðingu (DaMota, Bañuelos, Goldbronn, 

Vera-Beccera og Heinig, 2012). Langflest þessa vandamála, sem valda því að konur hætta brjóstagjöf, 

má fyrirbyggja og leiðrétta á einfaldan hátt með fræðslu og stuðningi frá heilbrigðisfagfólki. Fyrirbygging 

og leiðrétting á orsökum vandamála geta haft áhrif á ákvörðun móður um að halda áfram brjóstagjöf. 

Stuðningur frá heilbrigðisfagfólki á þessari stundu getur verið á ýmiss konar formi, s.s. hughreysting, 

hrós, upplýsingagjöf, tækifæri til að ræða vandamál og spyrja spurninga eftir þörfum (McFadden o.fl., 

2017).  

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á upplifun kvenna af brjóstagjöf fyrstu vikurnar til að átta sig á 

þörfum þessara kvenna og til að finna ástæður þess að konur hætta brjóstagjöf. Konur vilja vera 

upplýstar um raunhæfar væntingar til brjóstagjafar fyrstu dagana eftir fæðingu (Fox, McMullen og 

Newburn, 2015; Lindau o.fl., 2015). Eigindleg rannsókn Fox og félaga (2015) á upplifun kvenna með 

börn á brjósti sýndi að konunum fannst þær hafa fengið óraunhæfar væntingar um brjóstagjöf frá 

heilbrigðisfagfólki sem var mikið í mun að upplýsa þær um kosti brjóstagjafar. Konurnar upplifðu sig 

þannig óundirbúnar þegar þær upplifðu verki, vandamál og óreglulegar, tíðar fæðugjafir barnsins í 

brjóstagjöfinni fyrstu dagana eftir fæðingu. Þessi upplifun leiddi svo til tilfinninga um sektarkennd og 

þeim fannst þær hafa brugðist þegar kom að fæðugjöf barnsins. Niðurstaða breskrar rannsóknar Hinsliff-
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Smith, Spencer og Walsh (2014) sýndi svipaða niðurstöðu. Í þeirri rannsókn voru skoðaðar helstu 

áskoranir 26 frumbyrja í brjóstagjöf sem fæddu á sjúkrahúsi þar sem áframhaldandi tíðni brjóstagjafar 

var lág. Upplifun kvennanna birtist í sameiginlegum þemum. Þau birtust í að upplifunin af því að koma 

brjóstagjöf í rútínu var tilfinningarússibani og þær litu á heilbrigðisfagfólk sem sérfræðinga í brjóstagjöf. 

Helstu niðurstöður sýndu að konurnar voru illa undirbúnar undir þann raunveruleika sem fólst í að hefja 

brjóstagjöf þrátt fyrir áætlun á meðgöngu um að gefa brjóst. Konurnar höfðu fyrir fram ákveðna hugmynd 

um að brjóstagjöf væri náttúruleg og án vandamála og þegar vandamál komu upp kusu þær að gefa 

þurrmjólk. Kerfisbundin fræðileg samantekt Wray og Garside (2018) þar sem skoðaðir voru þættir, er 

tengdust því að konur hættu brjóstagjöf fyrir sex mánaða aldur barns, sýndi fjögur meginþemu sem voru: 

skortur á stuðningi, líkamleg og andleg heilsa móður, ákvörðun móður og ónóg mjólkurframleiðsla. 

Auðsýnilega kom í ljós að skortur á stuðningi var undirstaða allra þemanna og þrátt fyrir að sjónarhorn 

þemanna hafi verið byggð á reynslu mæðranna var stuðningur annarra, s.s. heilbrigðisfagfólks, 

fjölskyldu og jafningja, mikilvægur.  

Skortur á stuðningi frá heilbrigðisfagfólki hefur verið nefndur hjá konum sem hindrun í að ná 

markmiðum sínum í brjóstagjöf (Eidelman og Schanler, 2012; Gross o.fl., 2011). Því er ljóst að mæður 

þurfa stöðugan stuðning frá fagaðila við brjóstagjöf, sérstaklega fyrstu vikurnar eftir fæðingu á meðan 

jafnvægi kemst á mjólkurframleiðsluna. Stuðningurinn þarf að byrja á meðgöngu og að einblína á 

raunhæfar væntingar um brjóstagjöf og hegðun nýburans sem getur haft áhrif á upplifun konunnar af 

brjóstagjöf (Hinsliff-Smith o.fl., 2014). Þrátt fyrir stuðning frá ljósmæðrum og öðru heilbrigðisfagfólki hafa 

konur greint frá óánægju þar sem ráðleggingar, sem þær fengu, reyndust ekki réttar eða misvísandi 

(Schmied o.fl., 2011; Wray og Garside, 2018). Heilbrigðisfagfólk þarf því að hafa þekkingu á brjóstagjöf 

og samhæfa leiðbeiningar sem þær veita konum um brjóstagjöf (Hinsliff-Smith o.fl., 2014). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á íhlutunum frá heilbrigðisfagfólki með það að markmiði að auka 

bæði tíðni og lengd brjóstagjafar og stuðla að eingöngu brjóstagjöf. Aukin þekking meðal kvenna hefur 

áhrif á lengd eingöngu brjóstagjafar (Zhang o.fl., 2018) og sýndi Cochrane-yfirlit McFadden og félaga 

(2017), sem náði yfir 73 rannsóknir sem gerðar voru í 29 löndum, að stuðningur heilbrigðisfagfólks eða 

annarra við konur eftir fæðingu jók bæði tíðni eingöngu og einhverrar brjóstagjafar.  

Að hætta brjóstagjöf fyrr en kona hefði viljað er ákvörðun sem konur eiga ekki auðvelt með að taka. 

Sú ákvörðun er yfirleitt tengd vandamálum, s.s. sársauka í brjóstum og geirvörtum, áhyggjum af 

mjólkurframleiðslu og af hegðun barnsins og stundum fylgir ákvörðuninni skömm og sektarkennd. 

Margar mæður hafa greint frá streitu tengdri ákvörðun um að hætta brjóstagjöf (McAndrew o.fl., 2012). 

Því er mikilvægt að hafa í huga að hvort sem móðir ákveður að gefa barni sínu brjóstamjólk eða 

þurrmjólk þá þarf hún samt stuðning frá heilbrigðisstarfsmanni, sem er yfirleitt ljósmóðir, svo að móðirin 

geti gert það á öruggan hátt og sé sátt við ákvörðun sína (WHO, 2018). 

1.2.3 Menntun og þjálfun heilbrigðisfagfólks 

Konur hafa greint frá skorti á stuðningi frá heilbrigðisfagfólki sem hindrun í brjóstagjöf (Eidelman og 

Schanler, 2012; Folker-Maglaya, Pylman, Couch, Spatz og Marzalik, 2018; Gross o.fl., 2011). Á sama 

tíma er lítil áhersla lögð á kennslu í brjóstagjöf í grunnnámi í hjúkrunarfræði og því eru nemar ekki 

nægjanlega undirbúnir í að styðja konur með barn á brjósti þegar þeir útskrifast (Folker-Maglaya o.fl., 
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2018). Ónóg þekking í brjóstagjöf meðal heilbrigðisfagfólks getur því verið stór hindrun fyrir konur með 

barn á brjósti eins og áður hefur komið fram (Watkins, Dodgson og McClain, 2017). Svo virðist einnig 

vera að hæfni heilbrigðisfagfólks, sem starfar við brjóstagjöf, sé ekki metin né einhver þjálfun í boðið 

þegar byrjað er að starfa með konum í brjóstagjöf. Þegar ástralskar ljósmæður í eigindlegri rannsókn 

McLelland, Hall, Gilmour og Cant (2015) voru spurðar hvað þeim hefði fundist hjálpa sér við að styðja 

konur til að efla þær í brjóstagjöf og auka þannig lengd brjóstagjafar var það helst tvennt. Þessi tvö atriði 

voru að þeim fannst annars vegar vera eyða í samfellu þjónustunnar frá að því konur útskrifuðust af 

sjúkrahúsi og þar til ungbarnavernd tók við og hins vegar að þörf væri fyrir samræmdar leiðbeiningar. 

Hvað varðaði verkþætti, sem þeim fannst þær vanta, nefndu þær þrjú atriði: 1) menntun eða 

endurmenntun í brjóstagjöf hjá öllum, sérstaklega ljósmæðrum eða hjúkrunarfræðingum á sjúkrahúsi og 

í heimahúsi, 2) ráð til að auka mjólkurframleiðslu og 3) hvernig hægt væri að nota önnur ráð en að fara 

beint í að nota þurrmjólk. 

Viðhorf heilbrigðisfagfólks til brjóstagjafar hefur einnig áhrif á gæði þjónustu og stuðning ásamt 

upplifun af þeim stuðningi sem veittur er. Í samþættu yfirliti Almeida og félaga (2015 ) var skoðað hvernig 

heilbrigðisfagfólk stuðlar að og styður við brjóstagjöf. Niðurstöðurnar sýndu að heilbrigðisfagfólk lítur á 

brjóstagjöf sem meðfædda og lífeðlislega athöfn. Því fannst að það byggi yfir fræðilegri þekkingu en 

skorta verklega hæfni (e. practical skills) sem undirstrikar að heilbrigðisfagfólk þarf meiri klíníska þjálfun 

í að styðja við brjóstagjöf, hvort sem er í sínu grunnnámi eða í starfi sínu innan heilbrigðiskerfisins. 

Flestar rannsóknir í yfirlitinu voru samhljóma um að heilbrigðisfagfólk sé ekki nægjanlega vel þjálfað í 

að styðja við brjóstagjöf. Því er mikilvægt að allt heilbrigðisfagfólk, sem starfar með konum á meðgöngu, 

í fæðingu, eftir fæðingu og fyrstu mánuðina í lífi barnsins, hafi færni í að efla brjóstagjöf og geti veitt 

viðeigandi upplýsingar ásamt praktískum ráðum. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) og Unicef hafa 

brugðist við skorti á þekkingu og stuðlað að því að fyrirbyggja vandamál í brjóstagjöf hjá heilbrigðis-

fagfólki, sem starfar með mæðrum í brjóstagjöf, og þróað 40 klst. brjóstagjafarnámskeið til að þjálfa 

lykilstarfsmenn í heilbrigðiskerfinu sem síðan geta miðlað til annarra samstarfsfélaga (WHO, 1993). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum ýmissa forma í þjálfun og fræðslu heilbrigðisfagfólks. 

Sem dæmi má nefna Breastfeeding Resource Nurse (BRN) námskeið (Spatz, Froh, Flynn-Roth og 

Barton, 2015), verkfæri (e. toolkit) fyrir kennslu í hjúkrunarfræði (Folker-Maglaya o.fl., 2018), net-

námskeið (Watkins o.fl., 2017) og sérstök fræðslunámskeið fyrir starfsfólk sem vinnur samkvæmt tíu 

skrefum til velheppnaðrar brjóstagjafar (Eidelman og Schanler, 2012). Á BRN-námskeiðinu var einblínt 

á móðurmjólkina, brjóstagjöf og hlutverk hjúkrunarfræðinga í að veita brjóstagjafarráðgjöf og stuðning 

byggðan á gagnreyndri þekkingu. Hjúkrunarfræðingarnir fengu síðan aðstoð við að flétta þessa 

þekkingu inn í umönnun í sínu daglega starfi (Spatz o.fl., 2015). Verkfæri fyrir hjúkrunarfræðinema tengt 

brjóstagjöf var byggt á fræðilegri þekkingu um brjóstagjafarkennslu með það að markmiði að auka 

þekkingu. Höfundar þessa verkfæris telja það gagnast annars staðar en í grunnnámi, t.d. til að þjálfa 

starfsfólk sem vinnur við brjóstagjöf (Folker-Maglaya o.fl., 2018). Öll þessi námskeið, sem talin eru upp 

hér að framan, voru árangursrík. Hjá hjúkrunarfræðinemum, þar sem var notað sérstaklega hannað 

verkfæri til kennslu í brjóstagjöf, jókst þekking bæði samanburðarhóps og meðferðarhóps þó munurinn 

hafi ekki verið marktækur en þá var meðalskor hærra í íhlutunarhóp. Eftir að hafa tekið BRN-námskeiðið 

greindu hjúkrunarfræðingar frá því að þeir ættu auðveldara með að veita stuðning við brjóstagjöf og 
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fjölskyldur. Hvað varðar netnámskeið í brjóstagjöf þá var niðurstaðan sú sama. Eftir að hafa lokið 

netnámskeiðinu þá var hærra skor hjúkrunarfræðinga á þekkingu og trú á brjóstagjöf. Einnig jókst 

sjálfstraust hjúkrunarfræðinga en netnámskeiði hafði ekki áhrif á að vinnuumhverfið breyttist (Watkins 

o.fl., 2017). Starfsfólk, sem vinnur skv. tíu skrefum til árangursríkrar brjóstagjafar, sýnir fram á jákvæð 

tengsl við viðhorf, þekkingu og sjálfsgetu heilbrigðisfagfólks ásamt marktækt aukinni tíðni brjóstagjafar 

(Eidelman og Schanler, 2012). 

1.3 Stuðningur við brjóstagjöf á Íslandi og eftirlit með tíðni 

Fáar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á brjóstagjöf á Íslandi í tengslum við stuðning við brjóstagjöf 

og ekki í tenglsum við tíðni brjóstagjafar. Ekki hafa verið birtar tíðnitölur um brjóstagjöf opinberlega á 

Íslandi í 12 ár, eins og áður kom fram, en árið 2012 gaf Embætti landlæknis út skýrsluna Brjóstagjöf og 

næring 2004–2008 (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir og Bryndís Elfa Gunnarsdóttir, 2012). Allavega tvær 

rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi á konum í brjóstagjöf sem báðar undirstrika þörf fyrir stuðning frá 

fagaðila. Í doktorverkefni sínu í félagsfræði við Háskóla Íslands tók Sunna Símonardóttir (2016) saman 

og skoðaði frásagnir kvenna á Íslandi sem höfðu lent í erfiðleikum við brjóstagjöf. Eftir að Sunna auglýsti 

eftir konum settu 90 konur sig í samband við hana og sendu 77 konur henni frásagnir sínar. Ástæður 

þess að brjóstagjöfin gekk illa hjá þessum konum voru m.a. endurteknar sýkingar og sár á geirvörtum, 

sveppasýkingar, innfallnar geirvörtur og lítil eða engin mjólkurframleiðsla. Konurnar lýstu yfir gríðar-

legum sársauka og vanlíðan við brjóstagjöfina og margar kvennanna lýstu því yfir að fæðingin sjálf hefði 

verið barnaleikar í samanburði við þann sársauka sem þær upplifðu við brjóstagjöfina. Niðurstöður 

þessa doktorsverkefnis undirstrika því mikilvægi stuðnings við konur með barn á brjósti, sérstaklega 

þegar upp koma vandamál. Marga Thome, fyrrum prófessor emerita við Háskóla Íslands, lagði grunn 

að rannsóknum um brjóstagjöf á Íslandi. Hún ásamt öðrum, gerði rannsókn þar sem skoðuð voru tengsl 

eingöngu brjóstagjafar, hjá 734 íslenskum konum, við streitu foreldra og þunglyndiseinkenna. Niður-

stöðurnar leiddu í ljós tengsl milli þunglyndisienkanna og lágrar tíðni eingöngu brjóstagjafar sem 

undirstrikar mikilvægi þess að stuðla að eingöngu brjóstagjöf hjá konum (Thome, Alder og Ramel, 2006). 

Þjónusta við konur í barneign á Íslandi er í upphafi nánast alfarið í höndum ljósmæðra eins og áður 

kom fram. Ljósmæður sinna konum í eðlilegu barneignarferli á meðgöngu, í fæðingu og sængurlegu 

(Hildur Sigurðardóttir, 2014; Landlæknisembættið, 2007, 2008). Mæðravernd hjá heillbrigðum konum er 

í höndum ljósmæðra, ljósmæður eru viðstaddar allar barnsfæðingar á Íslandi og yfirgnæfandi hluti 

starfsfólks á meðgöngu- og sængurlegudeild eru ljósmæður. Heimaþjónusta ljósmæðra er alfarið á 

þeirra vegum og eftir að henni lýkur þá tekur ungbarnavernd heilsugæslustöðvanna við. Í 

ungbarnaverndinni er mikill meirihluti starfsfólksins hjúkrunarfræðingar. Þess má þó geta að í öllum 

þjónustuformum er ávallt haft samráð við lækni ef þörf krefur. Á meðgöngu stendur konum til boða að 

fara á brjóstagjafarnámskeið hjá Björkinni, heilsugæslunni eða Níu mánuðum. Námskeiðin þurfa konur 

að greiða fyrir og eru þau haldin ýmist af ljósmæðrum eða brjóstagjafarráðgjöfum (Björkin ljósmæður, 

2019; Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, e.d.; Níu mánuðir - heilsumiðstöð, e.d.). 

Þann 30.mars 2020 voru 11 brjóstagjafarráðgjafar á Íslandi með gilt IBCLC-starfsleyfi skv. heimasíðu 

samtakanna (IBCLCE International Board of Lactation Counsultant Examiners, 2020). Staða brjósta-

gjafarráðgjafa var á Landspítala frá 1998–2012 en þá var hún lögð niður. Þar gátu allar konur pantað 



  

21 

sér tíma ef þeim fannst þær þess þurfa og fengið ráðgjöf og stuðning. Á Landspítala er nú frá árinu 2014 

starfandi sérfræðiljósmóðir í brjóstagjöf sem sinnir fræðilegri vinnu tengda klínískum vinnuleiðbeiningum 

um brjóstagjöf og endurskoðun þeirra ásamt því að sinna með starfandi brjóstagjafarráðgjöfum á 

Landspítala sérhæfðari vandamálum, t.d. konum sem eru inniliggjandi eða koma á göngudeild vegna 

vandamála við brjóstagjöf, konum á vökudeild og á öðrum deildum. Einnig er hún ráðgefandi fyrir annað 

heilbrigðisfagfólk, s.s. ljósmæður, lækna og hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu (Ingibjörg Eiríksdóttir, 

munnleg heimild 18.apríl 2020). Samkvæmt Ingibjörgu Eiríksdóttur eru tíu skref árangursríkrar brjósta-

gjafar höfð að leiðarljósi á Landspítala í klínísku starfi þó að Landspítali sé ekki með vottun sem 

barnvænt sjúkrahús. Til þess að sjúkrahús fái vottunina barnvænt sjúkrahús skv. WHO þarf að fara fram 

þarfagreining á stöðu brjóstagjafar á sjúkrahúsi í tengslum við stuðning í brjóstagjöf ásamt því að fylgja 

tíu skrefunum og mæla árangur þeirra reglulega. Kjarninn í barnvænum sjúkrahúsum er að tryggja að 

mæður og nýburar fái tímanlega og viðeigandi umönnun fyrir og eftir fæðingu til að stuðla að ákjósanlegri 

fæðu fyrir nýburann til að efla heilbrigði hans og þroska (WHO, 2018). Á heilsugæslu höfuðborgar-

svæðisins er ekki skv. vefsíðu stofnunarinnar skilgreind staða brjóstagjafarráðgjafa en á netsíðunni 

Heilsuvera.is (2019) er fræðsluefni um upphaf brjóstagjafar sem hjúkrunarfræðingar benda konum á.  

Sjúkratryggingar Íslands greiða fyrir tvær vitjanir brjóstagjafarráðgjafa á fyrstu 14 dögunum eftir 

fæðingu. Þessar vitjanir eiga við þegar um vandamál við brjóstagjöf er að ræða sem ljósmæður í 

heimaþjónustu eiga erfitt með að leysa. Töluverður fjöldi kvenna hefur þurft þjónustu brjóstagjafar-

ráðgjafa fyrstu 14 dagana eftir fæðingu skv. Sjúkratryggingum Íslands en árið 2017 fengu 288 konur 

vitjun. Árið 2018 voru þær 259 og fjölgaði svo í 302 árið 2019 (Sjúkratryggingar Íslands, 2020). Þess má 

geta að aðeins sex brjóstagjafarráðgjafar eru með samning við Sjúkratryggingar Íslands sem sinna þá 

þessum fjölda kvenna með annarri vinnu. Ef til vill er þörfin fyrir brjóstagjafarráðgjöf meiri því inni í 

þessum tölum frá Sjúkratryggingum eru ekki þær konur sem brjóstagjafarráðgjafar hafa þurft að neita 

því að þær hafa ekki náð að sinna þeim. Ef kona þarf eða óskar eftir brjóstagjafarráðgjafa eftir fyrstu 14 

dagana þarf hún að leita hann uppi sjálf og greiða fyrir vitjunina úr eigin vasa.  

Hvorki á vef Embættis landlæknis né vef Stjórnarráðs Íslands um heilbrigðisstefnu á Íslandi er vísað 

í stefnumótun varðandi brjóstagjöf eða leiðbeiningar um eftirlit og skráningu. En landlæknisembættið 

vinnur m.a. eftir lögum um landlækni og lýðheilsu sem samþykkt voru árið 2007. Markmið þessara laga 

er að stuðla að heilbrigði landsmanna, m.a. með því að efla lýðheilsustarf, tryggja gæði 

heilbrigðisþjónustu og stuðla að því að lýðheilsustarf og heilbrigðisþjónusta byggist á bestu þekkingu og 

reynslu á hverjum tíma. í 8.grein laganna segir: 

Landlæknir skal, í samræmi við reglugerð1) sem ráðherra setur, skipuleggja og halda skrár á 

landsvísu um heilsufar, sjúkdóma, slys, lyfjaávísanir, fæðingar,  og starfsemi og árangur 

heilbrigðisþjónustunnar. Tilgangur skránna er að afla þekkingar um heilsufar og heilbrigðis-

þjónustu, hafa eftirlit með þjónustunni, tryggja gæði hennar og meta árangur þjónustunnar, 

ásamt því að nota þær við gerð áætlana um gæðaþróun í heilbrigðisþjónustu og vísinda-

rannsóknum. Hann skal einnig, í samráði við ráðuneytið, vinna upplýsingar úr heilbrigðisskrám 

til notkunar við áætlanagerð, stefnumótun og önnur verkefni ráðuneytisins og gefa út heil-

brigðisskýrslur. Upplýsingar í skrám landlæknis skulu vera ópersónugreinanlegar, sbr. þó 2. 

mgr., nema fyrir liggi samþykki hinna skráðu.                                                                              

(Lög um landlækni og lýðheilsu nr. 90/2018, 54. gr.) 
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Eina efnið á vef Embættis landlæknis um brjóstagjöf er bæklingurinn Næring ungbarna sem var 

endurskoðaður í samvinnu við Þróunarmiðstöð heilsugæslunnar árið 2017. Þar er ráðlagt að barnið 

nærist eingöngu á móðurmjólk fyrstu sex mánuðina. 

1.4 Stuðningur við brjóstagjöf á Norðurlöndum 

Annað hvert ár skiptast fimm Norðurlandaþjóðir á að halda Norrænu brjóstagjafarráðstefnuna. Í byrjun 

október 2019 sat höfundur þessarar kerfisbundu samantektar fund fyrir þessa ráðstefnu þar sem tveir 

fulltrúar voru frá hverju landi sem kynntu m.a. helstu verkefni og áskoranir hverrar þjóðar í tengslum við 

brjóstagjöf sl. tvö ár. Umræðuefnið snerist um stuðning við brjóstagjöf í hverju landi fyrir sig, hvernig 

fylgst er með tíðni brjóstagjafar og hvernig þeim upplýsingum er miðlað. Hér á eftir er yfirlit frá fundinum. 

Danir hafa gefið út handbók um brjóstagjöf fyrir heilbrigðisfagfólk ásamt nokkrum klínískum 

leiðbeiningum tengdum vandamálum í brjóstagjöf. Danir bjóða upp á 90 stunda námskeið til 

undirbúnings fyrir IBCLC-brjóstagjafarráðgjafarprófið þó að ekki fari allir síðan í prófið. Hafa Danir 

langflesta IBCLC-brjóstagjafarráðgjafa. Danir eru einnig með hópa af heilbrigðisfagfólki af öllu landinu, 

sem vinnur við brjóstagjöf, hittast fjórum sinnum á ári og ákveða þátttakendur efni fundarins. 

Heilbrigðisyfirvöld í Danmörku hafa fylgst með tíðni brjóstagjafar síðan 2012. Tíðni eingöngu 

brjóstagjafar við fjögurra mánaða aldur barns í Danmörku árið 2017 var 44,2%–63,1% eftir landshlutum 

(M. Busck-Rasmussen og I. Nilsson, 2019, munnleg heimild 3.október 2019).  

Norðmenn eru með ráðgjafarmiðstöð fyrir brjóstagjöf þar sem eru samtals fimm stöðugildi lækna, 

næringarfræðinga, hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra. Ráðgjafamiðstöðin sér um  eftirlit með barnvænum 

sjúkrahúsum og heilsugæslustöðvum (e. public health centers), framkvæmir rannsóknir, þróar klínískar 

leiðbeiningar, skoðar klínísk vandamál tengd brjóstagjöf og sér um menntun heilbrigðisfagfólks. 

Norðmenn framkvæma könnun á brjóstagjöf á landsvísu sem er birt á sjö ára fresti. Brjóstagjafar-

menntun, sem er í boði fyrir heilbrigðisfagfólk í Noregi, eru málstofur (e.seminar) í brjóstagjafarráðgjöf, 

sem nær yfir 2–4 daga, viðbótarmenntun í háskóla hjá heilbrigðisfagfólki og sérstök námskeið og 

málstofur fyrir lækna. Tæknilegur stuðningur fyrir allt heilbrigðisfagfólk er í boði gegnum síma, tölvupóst 

eða vefsíður og nú er verið að búa til smáforrit um fæðugjöf barna (I. L. Aasen og A. Bærug, munnleg 

heimild 3.október 2019). Árið 2013 voru 44% norskra barna eingöngu á brjósti 4 mánaða og 80% á 

brjósti að einhverju leyti. Við 5,5 mánaða aldur voru 17% eingöngu á brjósti og 70% að einhverju leyti á 

brjósti. Norsk yfirvöld settu fram árið 2017 áætlunina Norwegian National Action Plan for a Healthier 

Diet. Þar kemur fram að markmið stjórnavalda er m.a. efla, styðja og vernda brjóstagjöf gegnum 

barnvæn sjúkrahús og heilbrigðisstofnanir sem sinna heilsuvernd sbr. heilsugæslustöðvar. Þar kemur 

fram að markmið Norðmanna eru að eingöngu brjóstgjöf árin 2017–2021 við fjögurra mánaða aldur 

aukist úr 44% í 60%, að eingöngu brjóstagjöf við sex mánaða aukist úr 17% í 25% og að við 12 mánaða 

aldur aukist einhver brjóstagjöf úr 35% í 50%. Til að ná þessu markmiði eru Norðmenn með skýra 

aðgerðaáætlun. Þess má geta að árið 2019 fæddust yfir 90% barna í Noregi á barnvænu sjúkrahúsi og 

yfir 50% barna fá þjónustu á barnvænum heilsugæslumiðstöðvum (Norwegian Ministries, 2017). 

Norðmenn hafa einnig þýtt leiðbeiningabók fyrir barnvæn sjúkrahús á norsku, gert rannsóknir á áhrifum 

barnvænna sjúkrahúsa og birt niðurstöðurnar (I. L. Aasen og A. Bærug, munnleg heimild 3.október 

2019). Í Noregi framkvæmdu Bærug og félagar (2016) hálfstaðlaða rannsókn með tilraunasniði (e. non-
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randomized experimental studies) á áhrifum barnvænna heilsugæslustöðva þar í landi á tíðni eingöngu 

brjóstagjafar og ánægju mæðra. Í íhlutunarhóp voru 990 konur og börn sem fengu þjónustu frá 

barnvænni heilsugæslustöð og 916 samanburðarhóp sem voru á heilsugæslustöð þar sem eftirlit var 

hefðbundið. Niðurstöður sýndu að konur í íhlutunarhóp voru marktækt líklegri til að vera eingöngu með 

barnið á brjósti við sex mánaða aldur sbr. við konur í samanburðarhóp, eða 17,9% á móti 14,1%, og við 

fimm mánaða voru 41,4% eingöngu á brjósti í íhutunarhóp á móti 35,8%. Meirihluti mæðra sem voru í 

rannsókninni, voru ánægðar með upplifun sína af brjóstagjöf og fannst þær ekki finna fyrir þrýsting við 

að gefa brjósti. 

Finnar standa fyrir aðgerðum til að auka tíðni brjóstagjafar með aukinni áherslu á stefnumótun í 

brjóstagjöf. Árið 2019 voru sex af 23 sjúkrahúsum í Finnlandi orðin barnvæn. Komið var á stöðu  

brjóstagjafarsamhæfingastjóra á landsvísu (e. national breastfeeding coordinator) og helmingur allra 

sjúkrahúsa voru einnig með stöðu brjóstagjafarsamhæfingastjóra. Stór hluti hjúkrunarfræðinga og 

ljósmæðra þar í landi, sem starfa á vökudeild og í fæðingarþjónustu, hafa lokið 20 klst. námskeiði í 

brjóstagjöf skv. WHO. Þar hafa leiðbeiningar um barnvæn sjúkrahús verið þýdd á finnsku og sænsku. Í 

Finnlandi var gerð könnun á fæðugjöf nýbura 2019. Helstu áskoranir Finna eru að læknar og hjúkrunar-

fræðingar á vökudeild skortir brjóstagjafarþekkingu þar sem hún er ekki í námskrá í grunnnámi og 

afleiðingin er misvísandi ráðleggingar til foreldra. Allt heilbrigðisfagfólk, sem starfar í barneignarþjónustu, 

þarf að sækja 7,5 klst. námskeið um ráðgjöf í brjóstagjöf með það að markmiði að skipuleggja þjálfun 

fyrir heilbrigðisfagfólk, vinna að innleiðingu barnvænna sjúkrahúsa, veita fjölskyldum ráðgjöf og fleira. 

Áskoranir Finna í tengslum við brjóstagjöf eru að auka þekkingu, fræðslu og jákvætt viðhorf 

heilbrigðisfagfólks til brjóstagjafar (R. Ikonen og L. Hannula, 2019, munnleg heimild 3.október 2019).  

Hvað Svíþjóð varðar virðist Svíar vera á svipuðum stað og Íslendingar en þar skortir stefnumótun í 

brjóstagjöf frá heilbrigðisyfirvöldum. Tíðni eingöngu brjóstagjafar árið 2016 í Svíþjóð við fjögurra mánaða 

aldur var 23,4% og einhverrar brjóstagjafar 50,7%, tíðni eingöngu brjóstagjafar við sex mánaða aldur 

var 13,7% og einhverrar brjóstagjafar 50,3%. Áskoranir Svía eru að viðbrögð við barnvænum 

sjúkrahúsum skortir, bæta þarf þjálfun hjúkrunarfræðinga, lækna, barnalækna og fæðingarlækna, í 

skólum og háskólum, og kalla þarf eftir viðbrögðum varðandi brjóstagjafarráðgjöf. Brjóstagjafarsamtök í 

Svíþjóð voru árið 2019 að þrýsta á sérfræðimiðstöð fyrir brjóstagjöf eins og í Noregi (E. Kylberg, munnleg 

heimild 3.október 2019).  

Á Norrænu brjóstagjafarráðstefnunni í Kaupmannahöfn 2019, sem áður var getið, var þó nokkur 

umræða um lága tíðni eingöngu brjóstagjafar við sex mánaða aldur. Fulltrúar Evrópudeildar WHO (2019) 

á ráðstefnunni töldu skýringarnar á lágri tíðni eingöngu brjóstagjafar við fjögurra mánaða aldur vera 

tengdar alþjóðlegum ráðleggingum um að byrja megi að gefa aðra fæðu á bilinu fjögurra til sex mánaða 

aldurs. Umræða skapaðist um að færa mörkin aftur upp í sex mánaða aldur þar sem hætta er á að 

barninu sé fyrr gefin föst fæða ef mörkin eru við fjögurra mánaða aldur.   

1.5 Menntun og þjálfun heilbrigðisfagfólks tengd brjóstagjöf á Íslandi 

Í grunnnámi í hjúkrunarfræði og læknisfræði á Íslandi eru tvær 40 mínútna kennslustundir áætlaðar fyrir 

brjóstagjöf (Ingibjörg Eiríksdóttir, munnleg heimild 18. apríl 2020). Samkvæmt Dr. Margréti Ólafíu 

Tómasdóttur (munnleg heimild 20. apríl 2020) sem sér um kennslu heimilislækna er brjóstagjöf tekin 
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fyrir ásamt meðgöngu og fæðingu í tveggja klukkustunda fyrirlestri og fer svo klínísk kennsla fram 

gegnum starf í heilsugæslu. Í ljósmóðurfræði hefur verið 8 eininga áfangi skv. kennsluskrá um umönnun 

sængurkvenna og nýbura á 1. ári og þemadagur um brjóstagjöf og ráðgjöf á 2. ári. Klínísk þjálfun í 

aðstoð við brjóstagjöf fer fram á sængurkvennadeildum og í heimaþjónustu eftir fæðinguna. Í nýrri 

námskrá í hjúkrunarfræði er þó í boði valáfangi á fjórða ári um heilsu kvenna þar sem tveir fyrirlestrar 

eru í boði um vandamál og lausnir í brjóstagjöf (Háskóli Íslands, 2019). 

Samkvæmt Ingibjörgu Eiríksdóttur (munnleg heimild, 18. apríl 2020), sérfræðiljósmóður í brjóstagjöf 

og brjóstagjafarráðgjafa IBCLC á Landspítala, hafa á síðustu átta árum verið haldin tvö heilsdags-

námskeið um brjóstagjöf fyrir hjúkrunarfræðinga og ljósmæður sem sinna mæðravernd og 

ungbarnavernd í heilsugæslu. Á sængurkvennadeild Landspítala var eitt heilsdagsnámskeið haldið fyrir 

ljósmæður og hjúkrunarfræðinga deildarinnar árið 2015 en einnig er 60 mín. námskeið í boði fyrir nýtt 

starfsfólk.  

Ljósmæður, sem sinna heimaþjónustu í sængurlegu, þurfa ekki að sækja sérstök brjóstagjafar-

námskeið áður en þeim er ráðlagt að vinna eftir Fagleiðbeiningum fyrir heimaþjónustu ljósmæðra (Hildur 

Sigurðardóttir, 2014). Það eina sem stendur um brjóstagjöf í þessum leiðbeiningum er: „Ljósmæður sem 

annast fjölskylduna eftir fæðingu eru hvattar til þess að stuðla að árangursríkri brjóstagjöf og ráðlagt að 

vinna samkvæmt nýjustu þekkingu hverju sinni, svo sem eftir ábendingum Alþjóðaheilbrigðis-

málastofnunarinnar á WHO | Breastfeeding, og viðmiðum um barnvænt sjúkrahús á UNICEF in action.“ 

Allt heilbrigðisfagfólk getur nálgast ýtarlegar leiðbeiningar í ung- og smábarnavernd um brjóstagjöf þar 

sem fjallað er m.a. um eðli brjóstagjafar, kosti hennar, rétt grip ásamt lausnum helstu vandamála 

(Ingibjörg Baldursdóttir og Jóna Margrét Jónsdóttir, 2015). Til að sækja ráðstefnur og námskeið um 

brjóstagjöf þurfa ljósmæður og hjúkrunarfræðingar ýmist að taka námskeið á internetinu eða fara 

erlendis. 

1.6 Gildi samantektar fyrir ljósmóðurfræði 

Mæður vilja það sem er börnunum sínum fyrir bestu. Langflestar konur á Íslandi stefna að því að hafa 

barn sitt á brjósti og leggja barnið á brjóst stuttu eftir fæðingu. Konur á Íslandi reiða sig því á ljósmæður 

hvað varðar undirbúning, upphaf og byrjun brjóstagjafar þar sem ljósmæður sinna konum frá því að þær 

byrja í mæðravernd, eru til staðar við fyrstu brjóstagjöfina og a.m.k. fyrstu tíu dagana eftir fæðingu. 

Ljósmæður hafa sérþekkingu á brjóstagjöf og bera ábyrgð á að veita verðandi foreldrum upplýsingar um 

hana ásamt fræðslu um mikilvægi hennar fyrir móður og barn (Ljósmæðrafélag Íslands, 2000).  

En veitum við konum nægan stuðning til að þær viðhaldi brjóstagjöf til lengri tíma? Stuðningur 

ljósmæðra á meðgöngu og á fyrstu dögunum eftir fæðingu virðist alla vega ekki skila sér í hærri tíðni 

eingöngu brjóstagjafar fyrstu sex mánuði í lífi barnsins þó svo að tíðnin hafi hækkað úr 8% árið 2008 í 

16% árið 2018. Hafa konur með börn á brjósti nægan aðgang að ljósmæðrum og öðru fagfólki með 

menntun og þekkingu til að leita til þegar vandamál koma upp í brjóstagjöf?  

Með því að vita hvaða form af stuðning er hægt að veita til að hjálpa konum að ná markmiðum sínum 

í brjóstagjöf, getum við hjálpað þeim að leysa vandamál og halda brjóstagjöf áfram eins lengi og þær 

vilja. Því það að hætta brjóstagjöf fyrr en áætlað var getur valdið vonbrigðum og streitu hjá konum 

(McFadden o.fl., 2017). Ljósmæður, sem sinna konum með börn á brjósti, þurfa því að átta sig á 
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stuðningsþörfum kvenna með börn á brjósti. Stundum þarf stuðningurinn að vera praktískur þar sem 

horft er á brjóstagjöfina og tæknileg atriði leiðrétt (Swerts o.fl., 2016) eða í formi þess að hughreysta, 

hrósa og gefa upplýsingar og veita konum tækifæri til að ræða sín vandamál og spyrja spurninga 

(McFadden o.fl., 2017). Við alla ráðgjöf ættu ljósmæður að taka mið af vilja og getu móður til brjóstagjafar 

og leggja áhersla á upplýst val (Ljósmæðrafélag Íslands, 2000). 

1.7 Markmið verkefnisins og rannsóknarspurningar 

Markmið verkefnisins er að varpa ljósi á hversu mikilvægur stuðningur frá heilbrigðisfagfólki er fyrir 

mæður sem eru með börn á brjósti og skoða hvort þessi stuðningur hefur áhrif á hversu lengi mæður 

gefa brjóst.  

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru því settar fram skv. PICOT-viðmiðunum: 

1)  Hver eru áhrif stuðnings og fræðslu frá heilbrigðisfagfólki til mæðra með börn á brjósti á tíðni og 

lengd brjóstagjafar?  

2) Hvers konar stuðning þurfa mæður með börn á brjósti frá heilbrigðisfagsfólki? 
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2 Aðferðir 

2.1 Rannsóknarsnið 

Kerfisbundin fræðileg samantekt var notuð til að skoða hvort stuðningur heilbrigðisfagfólks við mæður 

með börn á brjósti hefði áhrif á tíðni og lengd brjóstagjafar ásamt því að skoða í rannsóknum hvers 

konar stuðningur við brjóstagjöf frá heilbrigðisfagfólki væri árangursríkur. Stuðningur við brjóstagjöf 

hefur aldrei verið skoðaður í tengslum við tíðni brjóstagjafar á Íslandi. 

2.1.1 Aðferðafræði kerfisbundnu fræðilegu samantektarinnar 

Kerfisbundin fræðileg samantekt er aðferð sem notuð er til að draga saman á kerfisbundinn hátt og 

samþætta þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á ákveðnu viðfangsefni í þeim tilgangi að svara 

ákveðnum rannsóknaspurningum (Aromataris o.fl., 2015). 

 Þessi aðferð er hentug þegar skoða á stöðu þekkingar á tilteknu efni og er þekkingin þá fengin úr 

rannsóknum; þannig er dregið saman það sem þegar er vitað um ákveðið efni og bent á það sem bæta 

má við þá þekkingu. Almennt er litið svo á að kerfisbundnar fræðilegar samantektir séu hornsteinn 

gagnreyndar þekkingar og þjónustu og nýtast þær meðal annars við gerð klínískra leiðbeininga (Polit og 

Beck, 2017; Tufanaru, Munn, Aromataris, Campbel og Hopp, 2017). Niðurstöðurnar sýna þannig fram 

á mikilvægi þess að þjálfa og fræða allt heilbrigðisfagfólk, sem annast konur á meðgöngu og í 

brjóstagjöf, um brjóstamjólk og brjóstagjöf. Einnig gætu niðurstöðurnar nýst við gerð klínískra 

leiðbeininga á sjúkrahúsi, í heimahúsi og í heilsugæslu.  

Stuðst var við leiðbeiningar frá Joanna Briggs Institute (JBI) við gerð þessarar kerfisbundnu fræðilegu 

samantektar, nánar tiltekið JBI Reviewers´s Manual (Aromataris o.fl., 2015). Samkvæmt JBI eru nokkur 

skref almennt viðurkennd sem þarf að framkvæma þegar kerfisbundin fræðileg samantekt er gerð. 

Skrefin eru eftirfarandi: 1) myndun rannsóknarspurninga, 2) skilgreining á inntöku- og útilokunarskilyrði, 

2) heimildaleit, 4) rannsóknir valdar útfrá skilyrðum, 5) gæði rannsóknanna metin, 6) útdráttur gagna, 7) 

greining og samþætting  rannsókna, 8) kynning á niðurstöðum og túlkun á þeim (Aromataris o.fl., 2015). 

Við framsetningu á niðurstöðum voru viðeigandi atriði úr PRISMA-yfirlýsingunni (e. Preferred 

Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis) höfð til hliðsjónar (Moher, Liberati, Tetzlaff 

og Altman, 2009). PRISMA byggist á gagnreyndum þáttum sem þurfa að vera til staðar til að tryggja 

nákvæm vinnubrögð. Þættirnir eru að titill sé skýr og endurspegli fræðilegu samantektina, innitöku- og 

útilokunarskilyrði komi skýrt fram í samantektinni ásamt áætlun gagnasöfnunar og að útdráttur gagna 

og samþætting niðurstaðna komi fram (Polit og Beck, 2017). 

2.2 Heimildaleit 

Áður en heimildaleit var framkvæmd var kannað hvort áður hefði verið birt svipuð kerfisbundin fræðileg 

samantekt og hér var í undirbúningi. Það var gert með því að leita í gagnabönkum Joanna Briggs Insitute 

Reviews (JBI) og the Cochrane Database of Systematic Reviwes. Í JBI fannst ein rannsóknaráætlun um 

viðfangsefnið frá árinu 2017 (Meedya, Fernandez og Fahy, 2017) og í Cochrane fannst ein samantekt 

sem samræmdist að einhverju leyti þessari kerfisbundnu fræðilegu samantekt en samantektin í 

Cochrane var mun víðtækari og fjallaði um allan stuðning sem konur höfðu aðgang að, s.s. frá fjölskyldu, 
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maka og jafningjum til  viðbótar við stuðning frá heilbrigðisfagfólki (McFadden o.fl., 2017). Á meðan 

verkefnið var í vinnslu kom einnig út ein kerfisbundin fræðileg samantekt um áhrif stuðnings 

brjóstagjafarráðgjafa IBCLC á tíðni brjóstagjafar (Chetwynd, Wasser og Poole, 2019). 

Höfundur hefur hjúkrunar- og ljósmæðramenntun, hefur unnið með konum eftir fæðingu og sem 

alþjóðlegur brjóstagjafaráðgjafi IBCLC sl. sjö ár og lengur sem ljósmóðir og fer árlega utan á ráðstefnur 

um nýjungar í brjóstagjöf og telur sig því þekkja efnið vel. Samkvæmt Polit og Beck (2017) er mikilvægt 

að hafa góða þekkingu á því efni sem hefur áður verið gefið út um það rannsóknarefni sem kerfisbundna 

fræðilega samantektin fjallar um. 

Gerð var heimildaleit í fjórum rafrænum gagnasöfnum: PubMed, CHINAHL, Scopus og Web of 

science. Heimildalistar rannsókna voru einnig skoðaðir til að leita eftir heimildum með snjóbolta-

aðferðinni. Einnig var leitað í gagnagrunni tímaritanna The Lancet og Breastfeeding Medicine. Google 

scholar var síðan notað til að finna greinar sem ekki voru aðgengilegar í gagnagrunnunum. Leitin stóð 

yfir í janúar og febrúar 2019 og voru heimildir skráðar og flokkaðar í Endnote heimildarskráningarforritið. 

2.2.1 Efnisleit og leitarorð 

Leitarorðin voru mótuð útfrá rannsóknaspurningunni, sem var sett fram samkvæmt PICOT viðmiðunum 

(Polit og Beck, 2017). Þar sem P (e. population) stendur fyrir hraustar konur á meðgöngu og eftir fæðingu 

sem stefna á brjóstagjöf, I (e.intervention) stendur fyrir stuðning heilbrigðisfagfólks, C (e.comparison) 

stendur fyrir samanburð á stuðning við brjóstagjöf frá heilbrigðisfagfólki á móti ekki ákveðin stuðningur 

eða hefðbundið eftirlit, O (e.outcome) stendur fyrir tíðni og lengd brjóstagjafar og T (e.time) fyrir 

rannsóknir yngri en fimm ára.  

Leitarorð sem notuð voru: breastfeeding, support, professional support, outcome og exclusive. Sjá 

töflu 1 um inntökuskilyrði og útilokunarskilyrði rannsókna. 

Tafla 1. Inntöku-og útilokunarskilyrði rannsókna fyrir lesefnisleit fræðilegu samantektarinnar. 

Inntökuskilyrði Útilokunarskilyrði 

Konur á meðgöngu og eftir fæðingu Stuðningur feðra, annarra mæðra, tengdamæðra, 
jafningja 

Rannsóknir með útkomubreytuna tíðni og lengd 
brjóstagjafar 

Fyrirburar, veik börn, börn með meðfædda galla, börn 
með gulu 

Rannsóknir á stuðningi frá heilbrigðisfagsfólki Sérstök vandamál við brjóstagjöf, s.s. sár, lítil fram-
leiðsla, stíflur, aðgerðir á brjóstum o.fl. 

Megindlegar rannsóknir Minnihlutahópar, s.s. unglingar, innflytjendur 

Rannsóknir á ensku Þróunarlönd 

Rannsóknir ekki eldri en fimm ára, frá 2014—2019  

 

2.3 Val á rannsóknum og mat á gæðum rannsókna 
Allar heimildir voru metnar á eftirfarandi hátt. Í fyrstu var titill þeirra skoðaður og þær greinar, sem féllu 

að inntökuskilyrðum, valdar. Síðan var útdráttur metinn samkvæmt inntöku- og útilokunarskilyrðum.  Eftir 

það var rannsóknin lesin aftur og ítarlegra mat gert miðað við inntökukilyrði og útilokunarskilyrði. Þær 

rannsóknir, sem stóðust inntökuskilyrði, voru lesnar vandlega yfir aftur. Að lokum var gert gæðamat á 

þeim rannsóknum, sem valdar voru með MAStARI-matstæki fyrir hvert rannsóknarsnið frá JBI (The 
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Joanna Briggs Institude, 2018), til að meta aðferðafræðilega skekkju í rannsóknunum. Samkvæmt 

MAStARI-viðmiðunum fyrir kerfisbundnar fræðilegar samantektir (e. systeamtic rewievs) eru gæða-

viðmiðin ellefu talsins, þrettán talsins fyrir slembiraðaðar samanburðarrannsóknir (e. randomized 

controlled trials), níu talsins fyrir hálfstaðlaðar tilraunasniðsrannsóknir (e. quasi-experimental studies 

(non- randomized controlled trial)), átta fyrir þversniðsrannsóknir (e. Cross Sectional Studies) og ellefu 

fyrir ferilrannsóknir (e.cohort studies) (sjá fylgiskjal 2) (Aromataris o.fl., 2015). Rannsóknir sem skoruðu 

lægra en sex stig samkvæmt MAStARI-viðmiðunum voru útilokaðar vegna of mikillar hættu á skekkju í 

niðurstöðum. Til að auka réttmæti samantektarinnar gerðu leiðbeinendur einnig gæðamat á 

rannsóknunum. 

Rannsóknargreinarnar voru síðan settar upp í rannsóknartöflu (e. matrix) til að fá yfirsýn yfir 

greinarnar til þess að geta samþætt þær. Rannsóknartaflan innihélt upplýsingar um heimildina og 

gæðamat hennar, úrtak og rannsóknarsnið, tilgang rannsóknar eða rannsóknarspurningu, 

íhlutun/stuðning heilbrigðisfagfólks ásamt helstu niðurstöðum og ályktunum. Gerðar voru þrjár yfirlits-

töflur (e. matrix) eftir rannsóknarsniði: ein tafla fyrir kerfisbundnar fræðilegar samantektir, önnur tafla 

fyrir slembiraðaðar samanburðarannsóknir og loks tafla fyrir aðrar rannsóknir (sjá fylgiskjal 3). 

Samþættar voru þær rannsóknir sem voru með sömu útkomubreytu í þessari kerfisbundnu fræðalegu 

samantekt. Þættir, sem hafa verið samþættir, eru þær íhlutanir að hálfu heilbrigðisfagfólks sem notaðar 

voru í rannsóknunum hjá konum í brjóstagjöf ásamt þjálfun heilbrigðisfagfólks og áhrifum þeirra á tíðni 

og lengd brjóstagjafar.  

2.4 Mat á kerfisbundnum skekkjum í rannsóknum 

Ekki er hægt að tryggja að allar rannsóknir um efnið á þeim tíma sem leit fór fram hafi fundist. Þar sem 

heimildaleit var takmörkuð við rannsóknir á ensku eru rannsóknir á öðrum tungumálum þannig útilokaðar 

og einnig eru eflaust líkur á að rannsóknir, sem hafa verið birtar fyrr hefðu átt erindi í þessa samantekt. 

Að höfundur þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar hafi ekki áttað sig á skekkju einstakra 

rannsókna er nokkuð líklegt og því getur það komið fram í niðurstöðum samantektarinnar.  

2.5 Siðferðileg álitamál 

Verkefnið var kerfisbundin fræðileg samantekt, engin gögn tengd einstaklingum eða sjúkraskrám voru 

notuð í þetta verkefni. Ekki var því nauðsynlegt að sækja um leyfi hjá Persónuvernd eða tilheyrandi 

nefndum. 
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3 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir val á rannsóknum og einkennum þeirra. Teknar voru saman íhlutanir að 

hálfu heilbrigðisfagfólks í rannsóknum og áhrif þeirra á tíðni og lengd brjóstagjafar með það að markmiði 

að svara rannsóknarspurningunnum tveimur. Helstu niðurstöður rannsóknar voru teknar saman í þremur  

yfirlitstöflum sem allar þrjár má sjá í fylgiskjali 3:  yfirlitstafla 1 fyrir kerfisbundnar fræðilegar samantektir, 

yfirlitstafla 2 fyrir slembiraðaðar samanburðarrannsóknir og yfirlitstafla 3 fyrir aðrar rannsóknir.  

3.1 Niðurstaða leitar og val á rannsóknum 

Heimildaleit var unnin í samræmi við PRISMA-yfirlýsinguna (Moher o.fl., 2009). Flæðirit yfir niðurstöður 

rafrænnar heimildaleitar má sjá á mynd 2. Sex rannsóknir fundust við snjóboltaleit, þ.e. í gegnum 

heimildalista annarra rannsókna. Samtals fundust 355 rannsóknir, 209 þeirra var hafnað vegna 

endurtekninga. Útdrættir þeirra 146 rannsókna, sem voru eftir voru lesnir yfir og eftir þann lestur voru 43 

rannsóknir eftir. Þessar 43 rannsóknir voru prentaðar út og lesnar og uppfylltu 17 þeirra ekki þátttöku-

skilyrði. Þær 26 rannsóknir, sem eftir stóðu voru metnar skv. gæðamati MAStARI-matstækisins og stóðst 

ein ekki gæðamatið. Þannig voru 25 rannsóknir valdar í þessa kerfisbundnu fræðilegu samantekt. 
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3.1.1 Einkenni rannsókna og rannsóknarsnið  

Rannsóknirnar 25 voru birtar á árunum 2014—2019. Þær voru framkvæmdar víðs vegar í heiminum en 

þær komu frá eftirfarandi 27 löndum: Bandaríkjunum (N=44), Ástralíu (N=21), Kanada (N=15), Bretlandi 

(N=11), Kína (N=4), Spáni (N=8), Finnlandi (N=6), Danmörku (N=5),Tyrklandi (N=4), Frakklandi (N=4), 

Malasíu (N=4), Brasilíu (N=3), Hollandi (N=2), Svíþjóð (N=2), Taíwan (N=2), Íran (N=2), Belgíu, Chile, 

Ghana, Hvíta-Rússlandi, Indlandi, Írlandi, Kenya, Kongó, Pakistan, Skotlandi, Tælandi og Uganda. 

Fjöldi landa skýrist af því að tíu rannsóknanna, sem voru í þessari kerfisbundnu fræðilegu samantekt, 

voru kerfisbundnar fræðilegar samantektir sem náðu yfir samtals 341 rannsókn. Í kerfisbundinni fræðileg 

samantekt Sinha og félaga (2015) sem náði yfir 195 rannsóknir, var ekki tilgreint frá hvaða löndum 

rannsóknir voru. 

Aðferðafræði rannsóknanna var fjölbreytt og voru slembiraðaðar stýrðar samanburðarrannsóknir (e. 

randomized controlled trials) átta talsins og eins og áður kom fram voru kerfisbundnar fræðilegar 

samantektir (e. systematic reviews) tíu talsins og sjö voru með annars konar rannsóknarsnið. Af þeim 

var ein hálfstöðluð rannsókn með tilraunasniði (e. quasi-experimental studies/non-randomized 

experimental studies), þrjár voru þversniðsrannsóknir (e. Cross Sectional Studies) og þrjár 

ferilrannsóknir (e.cohort studies). Ferilrannsóknirnar þrjár voru hentugleika rannsókn, langtímarannsókn 

og framvirk ferilrannsókn. Í þversniðsrannsóknunum var ein rannsóknin afturvirk, ein framvirk og ein 

með athugunum.  

3.1.2 Tilgangur rannsókna og þátttakendur  

Tilgangur langflestra rannsóknanna var að skoða áhrif ýmissa forma stuðnings frá heilbrigðisfagfólki á 

tíðni snemmupphafs, tíðni og lengd brjóstagjafar en mismunandi var hvernig íhlutanir í formi fræðslu og 

stuðnings voru útfærðar í rannsóknunum. Í flestum rannsóknunum eða 20 af 25 voru skoðaðar ákveðnar 

íhlutanir sem veittar voru konum á meðgöngu eða eftir fæðingu og tengsl þeirra við útkomu brjóstagjafar 

(Abbass-Dick, Stern, Nelson, Watson og Dennis, 2015; Ahmed, Roumani, Szucs, Zhang og King, 2016; 

Alberdi o.fl., 2018; Bano-Pinero, Martinez-Roche, Canteras-Jordana, Carrillo-Garcia og Orenes-Pinero, 

2018; Brodribb og Miller, 2014; Cangol og Sahin, 2017; Elliott-Rudder, Pilotto, McIntyre og Ramanathan, 

2014; Fu o.fl., 2014; Giglia og Binns, 2014; Giglia, Cox, Zhao og Binns, 2015; Kim, Park, Oh, Kim og 

Ahn, 2018; Lau, Htun, Tam og Klainin-Yobas, 2016; Martínez o.fl., 2018; McArthur, Ottosen og Picarella, 

2018; Patel og Patel, 2016; Patnode, Henninger, Senger, Perdue og Whitlock, 2016; Sinha o.fl., 2015; 

Skouteris o.fl., 2014; Wong, Fong, Lee, Chu og Tarrant, 2014; Wong, Tarrant og Lok, 2015). 

Í rannsókn Cox og félaga (2014) voru reyndar ekki skoðuð áhrif íhlutana heldur var tilgangurinn að 

finna tíðni upphafs brjóstagjafar og koma auga á þætti er tengjast eingöngu brjóstagjöf hjá konum við 

útskrift af sjúkrahúsi í Ástralíu. Í einni kínverskri rannsókn voru sérstaklega skoðuð áhrif af íhlutunum 

sem styrkja sjálfsgetu frumbyrja í brjóstagjöf (Liu, Zhu, Yang, Wu og Ye, 2017). Þrjár rannsóknir sneru 

beint að heilbrigðisfagfólki: skoðuð var útkoma brjóstagjafar eftir að þjálfun heilbrigðisfagfólks átti sér 

stað (Balogun o.fl., 2017), önnur rannsókn eftir að klínískar praktískar leiðbeiningar voru innleiddar 

(Harillo-Acevedo, Ramos-Morcillo og Ruzafa-Martinez, 2019) og loks sænsk rannsókn Ekstrom og 

Thorstensson (2015) sem lýsti hugmyndafræðilegri nálgun til þess að efla viðhorf heilbrigðisfagfólks 

gagnvart brjóstagjöf með það að markmiði að auka gæði þjónustunnar við konur í barneign.  
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Þátttakendur í rannsóknunum voru annað hvort heilbrigðisfagfólk sem hlotið hafði einhverskonar 

þjálfun eða fræðslu (Balogun o.fl., 2017; Ekstrom og Thorstensson, 2015; Harillo-Acevedo o.fl., 2019), 

eða konur á meðgöngu og/eða eftir fæðingu. Þar sem þátttakendur voru konur í barneignarferlinu var í 

sex rannsóknum um konur á meðgöngu að ræða (Alberdi o.fl., 2018; Giglia og Binns, 2014; Liu o.fl., 

2017; McArthur o.fl., 2018; Wong o.fl., 2014, 2015) og í sex rannsóknum um að ræða konur á meðgöngu 

og eftir fæðingu (Cangol og Sahin, 2017; Ekstrom og Thorstensson, 2015; Elliott-Rudder o.fl., 2014; Kim 

o.fl., 2018; Lau o.fl., 2016; Patnode o.fl., 2016). Algengast var að þátttakendur væru konur eftir fæðingu 

eða í átta rannsóknum (Abbass-Dick o.fl., 2015; Ahmed o.fl., 2016; Bano-Pinero o.fl., 2018; Brodribb og 

Miller, 2014; Cox o.fl., 2014; Fu o.fl., 2014; Giglia o.fl., 2015; Martínez o.fl., 2018). Í einni rannsókn var 

karlkyns maki einnig hafður með (Abbass-Dick o.fl., 2015) þrátt fyrir að það hefði verið eitt af 

útilokunarskilyrðunum. Sú rannsókn var tekin með í þessa kerfisbundnu fræðilegu samantekt þar sem 

rannsóknin var vel gerð slembiröðuð samanburðarrannsókn með áhugaverðum niðurstöðum. 

Þátttakendur í öllum rannsóknunum nema einni voru hraustar konur og heilbrigð börn en í ferilrannsókn 

Cox og félaga (2014) voru með í úrtakinu börn sem fóru í stutt eftirlit á vökudeild.  

Kerfisbundnu fræðilegu samantektirnar náðu yfir 381 megindlega rannsókn. Úrtaksstærðin í þessum 

rannsóknum var samtals 146.913 konur á meðgöngu, eftir fæðingu eða hvort tveggja í öllum 

rannsóknunum nema tveimur þar sem um var að ræða 760 heilbrigðisstarfsmenn (Balogun o.fl., 2017; 

Skouteris o.fl., 2014). Langflestir heilbrigðisstarfsmannanna í rannsókn Balogun og félaga (2017) voru 

hjúkrunarfræðingar eða 81%, hinir voru ljósmæður og barnalæknar. Í rannsókn Skouteris og félaga 

(2014) var heilbrigðisfagfólkið 370 ljósmæður. Í einni rannsókn voru eingöngu frumbyrjur (Giglia og 

Binns, 2014)og í tveimur rannsóknum var stærð úrtaks ekki gefin upp heldur eingöngu fjöldi greina sem 

uppfylltu skilyrði rannsóknar (Sinha o.fl., 2015; Skouteris o.fl., 2014).  

Í slembiröðuðu stýrðu samanburðarrannsóknunum voru í sex rannsóknum af átta eingöngu 

frumbyrjur. Þar var stærð úrtaksins samtals 2782 konur, sem var síðan skipt af handahófi í meðferðar- 

og samanburðarhópa. Stærð meðferðarhópanna í slembiröðuðu stýrðu samanburðarrannsóknunum var 

frá 50—264 konur. Í tveimur rannsóknum voru fleiri en einn samanburðarhópur (Ekstrom og 

Thorstensson, 2015; Fu o.fl., 2014). Í sænskri rannsókn (Ekstrom og Thorstensson, 2015) var 480 

frumbyrjum á meðgöngu og eftir fæðingu skipt í þrjá hópa, 206 konur í meðferðarhóp og tveir 

samanburðarhópar annars vegar með 162 konum og hins vegar með172 konum. Með því að hafa tvo 

samanburðarhópa var hægt að gera ráð fyrir breytingum yfir tíma og þeim sem duttu út. Í úrtakinu í 

rannsókn Fu og félaga (2014), sem gerð var í Kína á þremur sjúkrahúsum,var 724 konum skipt í þrjá 

hópa, 264 konum sem fengu hefðbundna umönnun, 191 konu í sjúkrahúshóp og 269 konum í símahóp.  

Úrtakið í öðrum rannsóknum, þ.e. í ferilrannsóknunum þremur, þversniðsrannsóknunum þremur og 

hálfstöðluðu rannsókninni með tilraunasniði, náði yfir 154 heilbrigðisstarfsmenn (Harillo-Acevedo o.fl., 

2019), 210 eingöngu frumbyrjur (Alberdi o.fl., 2018; Liu o.fl., 2017) og 7771 bæði frumbyrjur og fjölbyrjur 

(Bano-Pinero o.fl., 2018; Brodribb og Miller, 2014; Cox o.fl., 2014; Giglia o.fl., 2015). Af heilbrigðis-

fagfólkinu í rannsókn Harillo-Acevedo og félaga (2019) voru 58% hjúkrunarfræðingar, 16% ljósmæður 

og 17% barnalæknar. 

Þegar um samanburðarhóp var að ræða var hann í öllum rannsóknunum sá hópur sem fékk 

hefðbundið eftirlit (e. standard care) í heilbrigðisþjónustu. Þess má geta að í öllum þeim rannsóknum 
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fékk meðferðarhópurinn einnig hefðbundið eftirlit, þ.e. sama eftirlit og samanburðarhópurinn. Ef ekki var 

samanburðarhópur til staðar, eins og þegar um var að ræða innleiðingu á klínískum praktískum 

leiðbeiningum um brjóstagjöf, þá voru tíðnitölur um brjóstagjöf bornar saman við tíðnitölur í viðkomandi 

landi (Harillo-Acevedo o.fl., 2019). 

3.1.3 Mat á gæðum rannsókna og hætta á skekkju 

Yfirlit yfir gæði rannsókna má sjá í töflum 1—5 í fylgiskjali 2 (MAStARI-töflur fyrir rannsóknarsnið). Ekki 

var tekin með í samantektina sú eina rannsókn sem metin var með mikla hættu á skekkju (MAStARI 

<6). Fjórar rannsóknir voru metnar með miðlungsmikla hættu á skekkju (MAStARI 6—7) en það voru 

þversniðsrannsóknirnar þrjár og ein af kerfisbundnu fræðilegu samantektunum (Bano-Pinero o.fl., 2018; 

Brodribb og Miller, 2014; Harillo-Acevedo o.fl., 2019; McArthur o.fl., 2018). Allar hinar  rannsóknirnar, 

21 að tölu voru metnar með litla hættu á skekkju (MAStARI > 8) (Abbass-Dick o.fl., 2015; Ahmed o.fl., 

2016; Alberdi o.fl., 2018; Balogun o.fl., 2017; Cangol og Sahin, 2017; Cox o.fl., 2014; Ekstrom og 

Thorstensson, 2015; Elliott-Rudder o.fl., 2014; Fu o.fl., 2014; Giglia og Binns, 2014; Giglia o.fl., 2015; 

Lau o.fl., 2016; Liu o.fl., 2017; Martínez o.fl., 2018; McArthur o.fl., 2018; Patel og Patel, 2016; Patnode 

o.fl., 2016; Sinha o.fl., 2015; Skouteris o.fl., 2014; Wong o.fl., 2014, 2015).  

Við mat á gæðum kerfisbundnu fræðilegu samantektanna var samhljómur í þeim atriðum sem juku 

líkur á skekkju. Samþætting og samanburður voru ekki möguleg í fjórum rannsóknum af tíu þar sem 

blindun var ekki til staðar hjá þátttakendum og hjá þeim sem veittu íhlutunina (Balogun o.fl., 2017; Giglia 

og Binns, 2014; Kim o.fl., 2018; McArthur o.fl., 2018). Einnig voru skilgreiningar á brjóstagjöf 

mismunandi milli rannsókna, ýmist skv. WHO eða aðlagaðar m.t.t. rannsóknar; að auki var hvað fólst í 

hefðbundnu eftirliti ekki skilgreint sem gerði samanburð á útkomumælingum ómögulegan. Í öllum 

slembiröðuðu samanburðarannsóknunum nema einni (Ekstrom og Thorstensson, 2015) var einnig 

algengast að blindun þátttakenda og þeirra sem veittu íhlutun væri óljós eða ekki framkvæmanleg. Þar 

var sama sagan að ekki var mögulegt að blinda það heilbrigðisfagfólk sem veitti sérstaka íhlutun og 

einnig getur alltaf verið til staðar hætta á að þátttaka í rannsókn hafi áhrif á hegðun þátttakenda þó svo 

að blindun dragi úr þeim áhrifum. Í þversniðsrannsóknunum þremur og ferilrannsóknunum þremur voru 

það alltaf utanaðkomandi þættir (e. counfounding factors) sem juku líkur á skekkju. Í öllum rann-

sóknunum var tölfræðileg úrvinnsla viðeigandi. 

Í öllum slembiröðuðu samanburðarrannsóknunum (N=8) voru notuð viðurkennd matstæki sem öll 

höfðu verið forprófuð og prófuð m.t.t. réttmætis og áreiðanleika. Mælitækin í rannsóknunum voru 13 

talsins (sjá yfirlitstöflu 2 fyrir slemiraðaðar samanburðarannsóknir í fylgiskjali 2).  

3.1.4 Gagnasöfnun  

Í rannsóknunum var mismunandi hversu lengi gagnasöfnun stóð yfir en það fór eftir tilgangi hverrar 

rannsóknar. Notast var við viðurkennda forprófaða spurningalista fyrir og eftir íhlutun ýmist á pappír 

(Ahmed o.fl., 2016; Alberdi o.fl., 2018; Ekstrom og Thorstensson, 2015; Elliott-Rudder o.fl., 2014; Giglia 

o.fl., 2015; Harillo-Acevedo o.fl., 2019; Liu o.fl., 2017) eða á internetinu (Giglia o.fl., 2015), konur voru 

spurðar beint út í vitjunum heilbrigðisfagfólks, í ungbarnavernd (Martínez o.fl., 2018) og með símtölum 

(Liu o.fl., 2017; Wong o.fl., 2014). Tvær ástralskar rannsóknir voru  unnar upp úr tveimur stórum 
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aðskildum þversniðsrannsóknum, annars vegar „Having a baby in Queenland 2010“,sem gerð var í 

Ástralíu og náði yfir 6852 konur (Brodribb og Miller, 2014), og hins vegar „Rural infant feeding study“ 

sem náði yfir 489 konur þar sem var gerð til að skoða brjóstagjafapraxís frá fæðingu til 12 mánaða aldur 

barns (Cox o.fl., 2014).  

3.1.5 Gagnavinnsla – útkomumælingar 

Algengast var að skoða áhrif stuðnings í formi íhlutana þar sem útkomumælingar voru tíðni snemm-

upphafs brjóstagjafar, tíðni og lengd einhverrar brjóstagjafar og eingöngu brjóstagjafar á fyrstu sex 

mánuðunum eftir fæðingu. Mismunandi var milli rannsókna á hvaða tímapunkti brjóstagjöf var mæld 

eins og sjá má í töflu 2. Fimm rannsóknir mældu tíðni snemmupphafs brjóstagjafar. Fleiri rannsóknir 

mældu síðan tíðnina við 4 vikna aldur barns en við 6 vikna. Svo var algengast að mæla tíðni brjóstagjafar 

við 3 mánaða og við 6 mánaða aldur. 

Tafla 2. Tímasetningar útkomumælinga eftir rannsóknum 

Tímasetningar útkomumælinga Rannsóknir 

Tíðni snemmupphafs brjóstagjafar Cangol og Sahin (2017) 

Cox o.fl. (2014) 

Giglia o.fl. (2015) 

Patel og Patel (2016) 

Sinha o.fl. (2015) 

4 vikur eftir fæðingu Ahmed o.fl. (2016) 

Cangol og Sahin (2017) 

Fu o.fl. (2014) 

Giglia og Binns (2014) 

Giglia o.fl. (2015) 

Lau o.fl. (2015) 

Liu o.fl. (2017) 

Patel og Patel (2016) 

6 vikur eftir fæðingu Abbass-Dick o.fl. (2015) 

Alberdi o.fl. (2018) 

Patel og Patel (2016) 

Wong o.fl. (2014) 

3 mánuðir eftir fæðingu Abbass-Dick o.fl. (2015) 

Ahmed o.fl. (2016) 

Alberdi o.fl. (2018) 

Broadribb og Miller (2014) 

Cangol og Sahin (2017) 

Fu o.fl. (2014) 

Giglia o.fl. (2015) 

Patel og Patel (2016) 

Partnode o.fl. (2016) 

Wong o.fl. (2014) 

6 mánuðir eftir fæðingu Kim o.fl. (2018) 

Lau o.fl. (2015) 

Martinez o.fl. (2018) 

McArthur o.fl. (2018) 

Patel og Patel (2016) 

Partnode o.fl. (2016) 

Sinha o.fl. (2015) 

Wong o.fl. (2014) 
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3.2 Niðurstöður fræðilegrar samantektar 

3.2.1 Íhlutanir á meðgöngu og eftir fæðingu  

Íhlutanir af hálfu heilbrigðisfagfólks, sem voru notaðar í rannsóknunum, voru mjög fjölbreyttar eins og 

sjá má í yfirlitstöflum 1—3 fyrir rannsóknirnar í fylgiskjali 2. Íhlutanirnar, eins og sjá má í yfirlitstöflum 1—

3, voru m.a. sérstök námskeið og fræðsla á meðgöngu, afhending bæklinga, einstaklingsmiðuð 

brjóstagjafarráðgjöf á fyrstu sólarhringunum eftir fæðingu og síðar, aðgangur að hjálparlínu vegna 

brjóstagjafar, stuðningshópar á netinu með aðkomu brjóstagjafarráðgjafa, símtöl eða tölvupóstar á fyrstu 

mánuðunum frá brjóstagjafarráðgjafa eða heilbrigðisstarfsmanni með reynslu í brjóstagjöf, samskipti við 

heilbrigðisstarfsmann fyrstu 10 dagana eftir fæðingu, íhlutun gegnum internetið á sérstaklega hönnuðum 

lokuðum vefsíðum þar sem hægt var að fá stuðning frá brjóstagjafarráðgjafa og jafningjum, aðgangur 

að sérstöku tölvukerfi þar sem konurnar skráðu niður brjóstagjöf, þvag og hægðir barnsins og vandamál 

fyrstu 30 dagana. Í slembiröðuðu samanburðarrannsóknunum voru þrjár rannsóknir sem notuðu nokkrar 

íhlutanir hverja á eftir annarri sem hófust á meðgöngu, áttu sér síðan stað eftir fæðingu og á fyrstu 

mánuðunum eftir fæðingu (Abbass-Dick o.fl., 2015; Cangöl og Sahin, 2018; Martinez o.fl.) og einnig 

voru ferilrannsóknir Alberdi og félaga (2018) og einnig Liu og félaga (2017) með sama sniði.  

Mismunandi var hversu oft og lengi íhlutunin átti sér stað milli rannsókna, allt frá einu skipti á 

meðgöngu (Liu o.fl., 2017), á fyrstu 10 dögunum (Brodribb og Miller, 2014), til fyrstu 12 mánaðanna eftir 

fæðingu (Cox o.fl., 2014) og allt þar á milli. Nokkrar rannsóknir skoðuðu stuðning að hálfu heilbrigðis-

fagfólks svo lengi sem brjóstagjöf stóð yfir í kerfisbundinni fræðilegri samantekt Alberdi og félaga (2018). 

Í aðeins einni kerfisbundinni fræðilegri samantekt var skoðaður munurinn á milli einstaklingsfræðslu og 

hópfræðslu (Wong o.fl., 2015). Sinha og félagar (2015) skoðuðu áhrif íhlutana eftir því hvar þær voru 

veittar, þ.e. í heilbrigðiskerfinu, á heimili, í samfélaginu, í vinnuumhverfi og við stefnumótun eða í bland. 

Íhlutanirnar voru ýmist í boði eingöngu á meðgöngu (Alberdi o.fl., 2018; Giglia og Binns, 2014; Lau 

o.fl., 2016; McArthur o.fl., 2018; Wong o.fl., 2014,2015), eingöngu eftir fæðingu (Abbass-Dick o.fl., 2015; 

Ahmed o.fl., 2016; Bano-Pinero o.fl., 2018; Brodribb og Miller, 2014; Cox o.fl., 2014; Elliott-Rudder o.fl., 

2014; Fu o.fl., 2014; Giglia o.fl., 2015; Martínez o.fl., 2018) eða bæði á meðgöngu og eftir fæðingu 

(Cangol og Sahin, 2017; Ekstrom og Thorstensson, 2015; Kim o.fl., 2018; Patel og Patel, 2016; Patnode 

o.fl., 2016; Sinha o.fl., 2015; Skouteris o.fl., 2014). 

Inntak fræðslu til kvenna    

Fræðsla var algengur þáttur í íhlutunum (Abbass-Dick o.fl., 2015; Fu o.fl., 2014; Wong o.fl., 2014). 

Markmið með fræðslu á meðgöngu var að efla, kenna og styðja við brjóstagjöf á margs kyns formi. 

Fræðslan fór þá fram á námskeiðum og var veitt af aðila með sérþekkingu á brjóstagjöf (Abbass-Dick 

o.fl., 2015; Skouteris o.fl., 2014). Algengast var að fræðsla næði m.a. yfir kosti brjóstagjafar, brjósta-

gjafartækni, lífeðlisfræði, undirbúning, praktísk atriði, lausnir algengustu vandamála, raunhæf markmið 

fyrstu dagana, ráðgjöf og stuðning frá öðrum, stöður, stellingar og eðlilegan vöxt og þroska barns 

(Abbass-Dick o.fl., 2015; Alberdi o.fl., 2018; Giglia o.fl., 2014; Kim o.fl., 2018; Lau o.fl., 2016; Skouteris 

o.fl., 2014). Eftir fæðingu var algengt að konur í meðferðarhóp fengu einkasamtöl við 

brjóstagjafarráðgjafa á fyrstu sólarhringunum þar sem var fylgst með brjóstagjöf, gefnar upplýsingar um 

kosti eingöngu brjóstagjafar, frætt var um mikilvægi þess að barnið takið brjóstið rétt, farið yfir 
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snemmvandamál og lausnir við þeim. Konur fengu þá leiðbeiningar um brjóstagjafartækni s.s. um stöður 

og stellingar, álögn, mat á merkjum barnsins um svengd og kennd handmjólkun (Alberdi o.fl., 2018; Fu 

o.fl., 2014; Liu o.fl., 2017). 

Samfelldur stuðningur  

Nokkrar rannsóknir skoðuðu áhrif samfellds stuðnings sem hófst á meðgöngu og stóð fyrstu mánuðina 

(Alberdi o.fl., 2018; Cangol og Sahin, 2017; Fu o.fl., 2014; Liu o.fl., 2017). Mismunandi var hvernig þetta 

var útfært í rannsóknunum. Í írskri rannsókn Alberdi og félaga (2018) fór samanburðarhópur á námskeið 

á meðgöngu, fékk einstaklingsbrjóstagjafarráðgjöf fyrir heimferð af sjúkrahúsi og síðan aðgang að 

hjálparlínu og stuðningshóp á netinu með jafningjum þar sem brjóstagjafarráðgjafi var einnig til staðar. 

Liu og félagar (2017) buðu frumbyrjum í Hong Kong í meðferðarhóp upp á klukkustundar vinnusmiðju á 

meðgöngu um brjóstagjöf þar sem konur gátu deilt  væntingum sínum og æfðu lausnir vandamála með 

dúkkum. Síðan var þeim boðin brjóstagjafarrágjöf á fyrstu 48 klst. eftir fæðingu. Í tyrkneskri rannsókn 

Cangol og Sahin (2017) voru skoðuð áhrif „Breastfeeding Motivation Program“. Prógrammið var byggt 

á gagnreyndri þekkingu þar sem stuðst var við áhugahvetjandi samtalstækni á fjórum mismunandi 

tímum: á 32—36 vikna meðgöngu, á fyrstu tveimur sólahringum eftir fæðingu, milli fjögurra og sex vikna 

eftir fæðingu og á fjórða mánuði eftir fæðingu. Samtalið tók u.þ.b. 20 mínútur og voru fyrir fram ákveðin 

atriði rædd á hverjum tímapunkti. Eftirfylgd í rannsókn Fu og félaga (2014) fór fram í gegnum síma af 

brjóstagjafarráðgjafa eða hjúkrunarfræðingi með mikla reynslu. Hringt var vikulega fyrstu tvo mánuðina 

og síðan á tveggja vikna fresti til sex mánaða og fyrir fram ákveðin atriði rædd í símtalinu sem tengdust 

aldri barns. 

Internetið og tækni 

Í sex rannsóknum voru sérstaklega skoðaðar íhlutanir sem veittar voru gegnum internetið, snjallsíma og 

sérstök forrit (Abbass-Dick o.fl., 2015; Ahmed o.fl., 2016; Giglia og Binns, 2014; Giglia o.fl., 2015; Lau 

o.fl., 2016; McArthur o.fl., 2018). Í kerfisbundinni leit (Giglia og Binns, 2014) fannst einungis ein 

slembiröðuð samanburðarrannsókn á fræðslu til undirbúnings fyrir brjóstagjöf sem fór fram í gegnum 

internetið. Giglia og félagar (2015) í Ástralíu þróuðu vefsíðu byggða á gagnreyndri þekkingu þar sem 

meðferðarhópur gat skrifað á spjallborð, hafið tölvupóstsamskipti við aðra í hópnum og við brjóstagjafar-

ráðgjafa og einnig haft samskipti við hann gegnum vefmyndavél. Tvær rannsóknir notuðust við tölvukerfi 

og vefsíður með upplýsingum og gagnlegum vefsíðum (Abbass-Dick o.fl., 2015; Ahmed o.fl., 2016). 

Meðferðarhópurinn í rannsókn Ahmed og félaga (2016), sem samanstóð af frumbyrjum, fékk á fyrstu 

tveimur dögunum eftir fæðingu bæði hefðbundið eftirlit og aðgang að lokuðu tölvukerfi á internetinu. 

Markmiðið var meta brjóstagjafarmynstur með það að markmiði að auka tíðni brjóstagjafar og greina 

vandamál. Konurnar skráðu í tölvukerfið brjóstagjöf, þvag og hægðir barns og vandamál fyrstu 30 

dagana. Vefsíðan sendi svo sjálfkrafa svar ef vandamál voru til staðar og lét rannsóknarteymið vita en 

einnig gaf vefsíðan jákvæða svörun til kvennanna. Lau og félagar (2016) gerðu kerfisbundna fræðilega 

samantekt til að meta hvort rafræn tækni hefði áhrif á að bæta útkomu brjóstagjafar meðal þungaðra 

kvenna. Þær íhlutanir, sem voru notaðar í rannsóknunum, voru á formi rafrænnar þjálfunar (e. e-promt), 

fræðslu á internetinu (e.web based), smá skilaboða, gagnvirkra tölvusamskipta, fræðslu gegnum 

tækniforrit, fræðslu á geisladisk og sýndar (e. virtual) ráðgjafar. McArthur og félagar (2018) framkvæmdu 
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sambærilega kerfisbundna leit þar sem helstu íhlutanir voru í gegnum tölvur, snjallsíma, samfélagsmiðla 

og gagnvirk tölvusamskipti.  

Fræðsla og þjálfun heilbrigðisfagfólks 

Fjórar rannsóknir skoðuðu íhlutanir sem sneru sérstaklega að heilbrigðisfagfólki (Balogun o.fl., 2017; 

Ekstrom og Thorstensson, 2015; Elliott-Rudder o.fl., 2014; Harillo-Acevedo o.fl., 2019). Harillo-Acevedo 

og félagar (2019) skoðuðu áhrif innleiðingar klínískra leiðbeininga um brjóstagjöf, sem tók þrjú ár, á 

útkomu brjóstagjafar. Sænsk rannsókn Ekstrom og Thorstensson, (2015) skoðuðu áhrif hugmynda-

fræðilegrar nálgunar til að efla viðhorf heilbrigðisfagfólks gagnvart brjóstagjöf með það að markmiði að 

bæta gæði þjónustunnar. Nálgunin samanstóð af nokkrum atriðum og stuðst var við svokallað lausna-

miðað þjálfunarprógramm (e. process orientet training program) þar sem farið var yfir reynslu 

þátttakenda og viðhorf til brjóstagjafar ásamt brjóstagjafarráðgjöf og samskiptum skv. ráðleggingum 

WHO um brjóstagjafastuðning. Í ástralskri rannsókn voru skoðuð áhrif fimm klukkustunda vinnusmiðju 

um brjóstagjöf, sem heilbrigðisfagfólk sótti, á útkomu brjóstagjafar. Vinnusmiðjan samanstóð af 

áhugahvetjandi samtalstækni, farið var yfir praktísk atriði og þau aðlagöguð að vinnuumhverfinu. Í 

ungbarnavernd var síðan notað sérstakt flæðirit til að styðjast við (Elliott-Rudder o.fl., 2014). Í 

rannsóknum Ekstrom og Thorstensson (2015), Elliott-Rudder og félaga (2014) og Harillo-Acevedo og 

félaga (2019) fékk samanburðarhópur hefðbundið eftirlit en meðferðarhópur að auki íhlutun veitta af 

heilbrigðisstarfsmanni sem hafði fengið þjálfun.  

    

Brjóstagjafarráðgjafar 

Í sex rannsóknum var stuðst við þjónustu brjóstagjafarráðgjafa í íhlutunum sem voru notaðar til að styðja 

við brjóstagjöf (Abbass-Dick o.fl., 2015; Alberdi o.fl., 2018; Fu o.fl., 2014; Giglia og Binns, 2014; Patel 

og Patel, 2016; Skouteris o.fl., 2014). Algengast var að konur hittu brjóstagjafarráðgjafa á fyrstu 

dögunum eftir fæðingu (Fu o.fl., 2014; Patel og Patel, 2016), fengu símtöl á fyrsta mánuði eftir fæðingu 

(Abbass-Dick o.fl., 2015; Patel og Patel, 2016; Skouteris o.fl., 2014) eða höfðu aðgang að ráðgjafanum 

fyrstu mánuðina gegnum vefsíðu (Alberdi o.fl., 2018; Giglia o.fl., 2015; Patel og Patel, 2016). 

3.2.2 Áhrif íhlutana á útkomu brjóstagjafar   

Kerfisbundin fræðileg samantekt Kim og félaga (2018) á 27 slembiröðuðum samanburðarrannsóknum 

sýndi að íhlutanir heilbrigðisfagfólks jók tíðni eingöngu brjóstagjafar marktækt við sex mánaða aldur 

barns. Áhrifaríkasta íhlutunin var sú sem hófst á meðgöngu og hélt áfram eftir fæðingu, næst áhrifaríkust 

var íhlutun eingöngu á meðgöngu. Íhlutanir sem þannig eru veittar yfir tíma, þ.e. oftar en á einum 

tímapunkti, eru áhrifaríkari en ef þær eru eingöngu veittar einu sinni (Patnode o.fl., 2016).  

Sérstaklega þróaðar íhlutanir, sem voru framkvæmdar yfir ákveðin tíma og fólu í sér fræðslu, símtöl 

frá brjóstagjafarráðgjafa, aðgang að vefsíðum og tölvupóst eða símasamskipti, sýndu yfirleitt hærri tíðni 

og lengd einhverrar brjóstagjafar og eingöngu brjóstagjafar. Þrátt fyrir að allar þessar íhlutanir hafi verið 

til staðar í slembiraðaðri samanburðarrannsókn Abbass-Dick og félaga (2015) var tíðni eingöngu 

brjóstagjafar hærri hjá meðferðarhóp við 12 vikur (97% á móti 87%). Þess má geta að munurinn var 
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marktækur við 12 vikur en ekki við sex vikur. Einnig var munur á upplifun mæðra af sjálfsöryggi og 

stuðning ekki marktækur þó að meðalskor hjá meðferðarhóp hafi verið hærri.  

„Breastfeeding Motivation Program“, sem prófað var í slembiraðaðri samanburðarrannsókn í 

Tyrklandi sýndi  hærra hlutfall kvenna í meðferðarhóp sem hóf brjóstagjöf eftir fæðingu (97% á móti 

77%), færri konur greindu frá vandamálum við fyrstu brjóstagjöf (27% á móti 54%) og færri konur upplifðu 

vandamál og gáfu minni þurrmjólk (29% á móti 70%). Hins vegar var munurinn á milli kvenna sem gáfu 

brjóst daglega við fjögurra til fimm vikna aldur barns ekki marktækur. Tíðni eingöngu brjóstagjafar var 

77% í meðferðarhóp en 70% í samanburðarhópi og var þessi munur marktækur við sex vikna aldur 

barns en ekki við fjögurra mánaða aldur (Cangol og Sahin, 2017).  

Fu og félagar (2014) komust að svipaðri niðurstöðu hjá frumbyrjum í Kína þar sem samfelldur 

stuðningur, sem hófst á meðgöngu og náði nokkra mánuði fram yfir fæðingu, tengdist hærri tíðni 

brjóstagjafar hjá meðferðarhópunum tveimur við einn, tvo og þrjá mánuði eftir fæðingu. Konur, sem 

fengu stuðning gegnum síma fyrstu tvo mánuði eftir fæðingu, voru líklegri til að hafa barnið eingöngu á 

brjósti við eins mánaða aldur barns en þær konur, sem eingöngu fengu stuðning á fyrstu 48 klst. eftir 

fæðingu, og voru líklegri til að gefa brjóst á öllum tímapunktum mælinga en það var ekki marktækt. 

Kerfisbundinni fræðilegri samantekt Skouteris og félaga (2014) ber saman við þessa niðurstöðu Fu og 

félaga (2014) um að áhrifaríkustu íhlutanirnar væru þær sem veittar væru eftir fæðingu og til lengri tíma 

og gagnlegast ef þær væru veittar  á heimili eða gegnum síma. Þær íhlutanir, sem ekki höfðu áhrif á 

tíðni eingöngu brjóstagjafar í samantektinni, voru fræðsla sem veitt var einu sinni, leiðbeiningar við 

brjóstagjöf sem voru veittar eingöngu á meðgöngu og þar sem ljósmæður notuðu ekki hendurnar við að 

sýna nýjar aðferðir.  

Liu og félagar (2017) framkvæmdu hálfstaðlaða rannsókn með tilraunasniði til að skoða áhrif íhlutana 

í að styrkja sjálfsgetu kínverskra frumbyrja. Íhlutunin var byggð á fjórum atriðum: vinnusmiðju á 

meðgöngu, einstaklingsbrjóstagjafarráðgjöf á fyrstu sólahringunum eftir fæðingu og símtöl við tveggja 

og fjögurra vikna aldur barns. Frumbyrjurnar svöruðu sjálfsmatskvarða fyrir og eftir íhlutun. Íhlutunin 

sýndi að stig á kvarðanum breyttust marktækt yfir tímabilið, t.d. jókst sjálfsöryggi  yfir tíma. Munurinn var 

ekki marktækur í upphafi en var marktækur við útskrift og við fjögurra og átta vikna aldur barns. Einnig 

gaf hærra hlutfall mæðra eingöngu brjóst í íhlutunarhóp við fjórar og átta vikur frá fæðingu. Kerfisbundin 

fræðileg samantekt Patnode og félaga (2016) sýndi jákvæð tengsl milli einstaklingsveittrar íhlutunar við 

einhverja brjóstagjöf og eingöngu brjóstagjöf við þriggja og sex mánaða aldur barns. 

Áhrif íhlutana sem veittar eru einu sinni  

Fræðsla veitt í eitt skipti á meðgöngu virðist ekki hafa áhrif á tíðni brjóstagjafar eins og Wong og félagar 

(2014) komust að í Kína þar sem niðurstöður sýndu engan marktækan mun á milli meðferðar- og 

samanburðarhóps á tíðni eingöngu brjóstagjafar við sex vikur, þrjá mánuði og sex mánuði eftir fæðingu. 

Einnig kom í ljós að það að heilbrigðisstarfsmaður setji sig í samband við konu með barn á brjósti á 

fyrstu 10 dögunum eftir fæðingu hafði ekki áhrif á tíðni brjóstagjafar við þriggja mánaða aldur barns í 

ástralskri þversniðsrannsókn Brodribb og Miller (2014). Þrátt fyrir að samfelldar íhlutanir hafi komið best 

út hafði brjóstagjafarfræðsla á meðgöngu í rannsókn Bano-Pinero og félaga (2018) jákvæð áhrif á að 

konur leituðu sér aðstoðar fagaðila eftir fæðingu. Rannsókn Bano-Pinero og félaga sýndi að  þær 
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mæður, sem fengu fræðslu, aðstoð og ráðleggingar, gáfu lengur brjóst og eingöngu brjóst að sex 

mánaða aldri barns. Einnig hafði upplifun af því að hafa stuðning áhrif á ákvörðun um að gefa lengur 

brjóst.  

Framvirk ferilrannsókn Cox og félaga, (2014) sýndi að þættir, sem tengdust eingöngu brjóstagjöf við 

útskrift, voru til dæmis það að fá oft ráðleggingar við fæðugjöf, að fá hvatningu við að leggja á brjóst eftir 

fæðingu, afbrigði fæðingar, samvera móður og barns og óhindraður aðgangur að brjósti. Þessi þættir 

voru marktækt tengdir eingöngu brjóstagjöf við útskrift. Konur voru tvisvar til fjórum sinnum líklegri til að 

vera með barnið eingöngu á brjósti ef þessir þættir voru til staðar.   

 

Áhrif íhlutana eftir staðsetningu  

Aðeins tvær rannsóknir skoðuðu sérstaklega staðsetningu íhlutana þ.e. hvar þær voru veittar (Kim o.fl., 

2018; Sinha o.fl., 2015). Kim og félagar (2018) komust að því í sinni kerfisbundnu fræðilegu samantekt 

að staðsetning íhlutuana, sem voru árangursríkar, var bæði á sjúkrahúsi og svo áfram útí samfélaginu 

t.d. í heilsugæslu og var íhlutunin veitt af heilbrigðisstarfsmanni frekar en jafningja. Kerfisbundin fræðileg 

samantekt Sinha o.fl. (2015) sýndi einnig að íhlutanir sem bæði voru veittar bæði í samfélagi og innan 

heilbrigðiskerfis juku mest tíðni brjóstagjafar og voru áhrifin marktæk. Tíðni upphafs brjóstagjafar jókst 

marktækt um 25% í tengslum við allar íhlutanir og tíðni eingöngu brjóstagjafar jókst um 44%. Áhrifin 

voru mest á tíðni eingöngu brjóstagjafar við 4—6 mánaða aldur barns samanborið við 4 mánaða. Einnig 

jókst tíðni einhverrar brjóstagjafar um 30% í tengslum við allar íhlutanir. Kerfisbundin fræðilegt 

samantekt Sinha og félaga (2015) sýndi einnig að barnvæn sjúkrahús voru áhrifaríkust til að bæta 

einhverja brjóstagjöf.  

Áhrif internetsins og tækni 

Kerfisbundin fræðileg samantekt Giglia og Binns (2014) um áhrif stuðnings og fræðslu gegnum internetið 

fann aðeins eina slembiraðaða samanburðarrannsókn. Sú rannsókn var gerð í Tawain á 65 frumbyrjum 

sem höfðu fengið netfræðslu á meðgöngu. Þekking og viðhorf jókst á tveimur vikum og mældist tíðni 

eingöngu brjóstagjafar marktækt hærri hjá meðferðarhóp þrem til fjórum dögum eftir fæðingu og við 

tveggja, fjögurra og sex vikna aldur barns. Sérstaklega þróaðar lokaðar vefsíður og tölvuforrit um 

brjóstagjöf fyrir konur í meðferðarhóp sýndu jákvæð áhrif á tíðni og lengd brjóstagjafar. Í bandarískri 

rannsókn Ahmed og félaga (2016) var munurinn þó ekki marktækur milli hópa við útskrift af sjúkrahúsi 

en var marktækur við einn, tvo og þrjá mánuði eftir fæðingu. Tíðni eingöngu brjóstagjafar var einnig 

hærri á þessum tímapunktum og við þriggja mánaða aldur barns og gáfu 84% í meðferðarhóp brjóst sbr. 

við 66% í samanburðarhóp. Áströlsk ferilrannsókn Giglia og félaga (2015) á áhrifum aðgangs að vefsíðu 

um fæðugjöf, sýndi sömu niðurstöðu, þ.e. að konur í meðferðarhóp voru marktækt líklegri til að vera 

með barnið eingöngu á brjósti við sex mánaða aldur. Í þeirri rannsókn kom einnig í ljós að þær konur, 

sem upplifðu vandamál við brjóstagjöf, voru líklegri til að leita lausna á vandamálum sínum á internetinu.   

Kerfisbundin fræðileg samantekt Lau og félaga (2016) og McArthur og félaga (2018) á íhlutunum 

gegnum tækni, s.s. internet, snjallsíma, samfélagsmiðla, rafræna þjálfun, smá skilaboð, gagnvirk 

tölvusamskipti o.fl., sýndi að rafræn þjálfun bætti marktækt tíðni snemmupphafs brjóstagjafar, eingöngu 

brjóstagjafar við eins og sex mánaða aldur barns ásamt viðhorfi til brjóstagjafar og þekkingu á brjóstagjöf 
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(Lau o.fl., 2016). Rannsóknum ber þó ekki saman um að áhrif gegnum netið og tækni sé góð því 

sameinaðar niðurstöður samantektar McArthur og félaga (2018) sýndi að íhlutanir á internetinu höfðu 

ekki haft áhrif á snemmupphaf brjóstagjafar en jákvæð áhrif á lengd brjóstagjafar og tíðni eingöngu 

brjóstagjafar. Þar kom einnig í ljós að tíma, sem eytt var á mæðrasíðum, sýndi neikvæð tengsl við 

ásetning um að gefa brjóst í ár; mæður, sem notuðu mesta tímann í að leita brjóstagjafarupplýsinga, 

voru þær sem áttu við vandamál í brjóstagjöf að stríða. Konur, sem fundu þær upplýsingar sem þær 

leituðu að, gáfu hins vegar brjóst lengur samanborið við þær sem ekki fundu það sem þær leituðu að.  

Spænsk rannsókn á áhrifum stuðnings, sem eingöngu fór fram í gegnum síma af hjúkrunarfræðingi 

með a.m.k. árs reynslu í brjóstagjöf, sýndi að við sex mánaða aldur barns voru 21,4% barna í 

samanburðarhóp eingöngu á brjósti samanborið við 30,1 % í meðferðarhóp en þessi munur var ekki 

marktækur. Tíðni eingöngu brjóstagjafar var hærri á öllum tímapunktum en mælingar voru þó ekki 

marktækar (Martínez o.fl., 2018).  

Fræðsla og þjálfun heilbrigðisfagfólks 

Allar rannsóknir, þar sem skoðuð var fræðsla og þjálfun heilbrigðisfagfólks, voru á sama máli um að 

þjálfun og fræðsla heilbrigðisfagfólks hefði jákvæð áhrif á tíðni brjóstagjafar. Kerfisbundin fræðileg 

samantekt Sinha og félaga (2015) sýndi að sérstök þjálfun heilbrigðisfagfólks á sjúkrahúsum jók tíðni 

brjóstagjafar. Sömu útkomu fengu Balogun og félagar (2017) úr sinni kerfisbundnu fræðilegu samantekt 

á áhrifum þjálfunar heilbrigðisfagfólks á tíðni brjóstagjafar. Þekking starfsfólks á brjóstagjöf jókst 

marktækt eftir sex mánuði. Þótt um væri að ræða stutta þjálfun starfsfólks í brjóstagjöf voru áhrifin 

jákvæð. Aðeins 1,5 klukkustunda brjóstagjafarþjálfun jók trú á brjóstagjöf í Kanada og í Bandaríkjunum 

jók námskeið heilbrigðisfagfólks tíðni snemmupphafs brjóstagjafar og minnkaði notkun þurrmjólkur. 

Þjálfunin jók ekki einungis þekkingu heilbrigðisfagfólks og hæfni til ráðlegginga heldur var hún einnig 

eflandi (e.empowering) fyrir konuna í brjóstagjöf sinni. Elliott-Rudder og félagar (2014) skoðuðu áhrif 5 

klst. vinnusmiðju sem hluti hjúkrunarfræðinga í ungbarnavernd sótti en vinnusmiðjan fól í sér áhuga-

hvetjandi samtalstækni og praktísk atriði hvað brjóstagjöf varðar. Í vitjunum studdust hjúkrunar-

fræðingarnir við sérstaklega þróað flæðirit. Niðurstöður sýndu marktækt hærri tíðni eingöngu 

brjóstagjafar og næstum fullrar brjóstagjafar hjá meðferðarhóp sem fékk umönnun frá hjúkrunarfræðingi 

sem hafði farið í vinnusmiðjuna, við fjögurra mánaða aldur barns en enginn munur var á milli hópa við 

sex mánaða aldur. 

Á Spáni, þar sem innleiðing klínískra leiðbeininga tók þrjú ár, jókst stuðningur og praktísk ráðgjöf 

varð betri vegna þjálfunar heilbrigðisfagfólks sem völ var á meðan á innleiðingu stóð. Starfsfólk svaraði 

spurningalistum um viðhorf til brjóstagjafar, hlutlæg gildi og stuðning við brjóstagjöf. Eftir innleiðingu voru 

skor starfsfólksins marktækt hærri á hlutlægum gildum og trú á brjóstagjöf en fyrir innleiðingu (Harillo-

Acevedo o.fl., 2019). Í slembiraðaðri samanburðarrannsókn sem Ekstrom og Thorstensson (2015) 

gerðu í Svíþjóð var notuð hugmyndafræðileg nálgun til að efla og meta viðhorf heilbrigðisfagfólks til 

brjóstagjafar. Niðurstöður sýndu að þjálfunin ýtti undir jákvætt viðhorf starfsfólks til brjóstagjafar og bætti 

einnig stuðning við konur í brjóstagjöf. Hjá mæðrum jókst ánægja með brjóstagjöf og tengsl við barnið 

urðu ánægjulegri. Stuðningur heilbrigðisfagfólks varð til þess að mæður lögðu börn fyrr á brjóst eftir 
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fæðingu, lögðu oftar á brjóst fyrsta sólahringinn eftir fæðingu og gáfu sjaldnar ábót. Þær lýstu einnig 

færri vandamálum við brjóstagjöf, t.d. minni framleiðslu og gáfu brjóst yfir lengri tíma.   

Brjóstagjafaráðgjafar 

Kerfisbundin fræðileg samantekt Patel og Patel (2016) á stuðningi brjóstagjafaráðgjafa IBCLC og 

annarra ráðgjafa í brjóstagjöf sýndi að íhlutanir, þar sem brjóstagjafaráðgjafi kom að jók tíðni einhverrar 

og eingöngu brjóstagjafar frá eins til sex mánaða. Stuðningur fagaðila í brjóstagjöf jók sem sagt fjölda 

kvenna sem byrjaði brjóstagjöf, bætti tíðni einhverrar brjóstagjafar og eingöngu brjóstagjafar. Svipaðar 

niðurstöður komu fram í írskri ferilrannsókn Alberdi og félaga (2018) þar sem 100 konur í saman-

burðarhóp fengu einstaklingsráðgjöf frá brjóstagjafarráðgjafa eftir fæðingu og höfðu aðgang að honum 

gegnum hjálparsíma og gegnum vefsíðu fyrstu mánuðina. Niðurstöður sýndu að 57% þeirra nýttu það 

að hitta brjóstagjafarráðgjafa oftar en einu sinni, 86% notuðu stuðningshópinn og 30% hjálparsímann. 

Sex vikum eftir fæðingu gáfu 70% brjóstamjólk sem var að mestu viðhaldið til þriggja mánaða aldur 

barns. Konurnar sögðu ástæðu þess að þær gáfu brjóst svona lengi vera vegna þátttöku í rannsókninni 

en rannsóknin var gerð vegna þess að tíðni eingöngu brjóstagjafar er 1% á Írlandi við sex mánaða aldur 

barns. Hjálplegasta íhlutunin sögðu þær vera einstaklingsráðgjöfin sem þær fengu frá brjóstagjafar-

ráðgjafa fyrir heimferð af sjúkrahúsi. Þegar skoðað var hvenær þörf fyrir brjóstagjafarráðgjöf var mest 

þá var það yfirleitt á fyrstu þremur vikunum eftir fæðingu samkvæmt spænskri þversniðsrannsókn (Bano-

Pinero o.fl., 2018). 
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4 Umræða 

4.1 Áhrif stuðnings frá heilbrigðisfagfólki á tíðni og lengd brjóstagjafar 

Sterkar vísbendingar eru um að mæður, sem fá stuðning frá heilbrigðisfagfólki, gefa lengur brjóst en 

þær mæður sem ekki fá þann stuðning. Stuðningur heilbrigðisfagfólks, í tengslum við brjóstagjöf, við 

konur á meðgöngu og eftir fæðingu eykur tíðni snemmupphafs brjóstagjafar, einhverrar brjóstagjafar og 

eingöngu brjóstagjafar við þriggja og sex mánaða aldur barns (Abbass-Dick o.fl., 2015; Ahmed o.fl., 

2016; Bano-Pinero o.fl., 2018; Fu o.fl., 2014; Kim o.fl., 2018; McFadden o.fl., 2017; Patnode o.fl., 2016; 

Sinha o.fl., 2015). Rannsóknum ber þó ekki saman um hvaða form af stuðningi sé árangursríkast en 

samhljómur virðist vera í tveimur atriðum sem tengjast lengri brjóstagjöf hjá konum: árangursríkasti 

stuðningurinn sé sá sem byrjar á meðgöngu og heldur áfram eftir fæðingu eða svo lengi sem konur eru 

með börn sín á brjósti (Abbass-Dick o.fl., 2015; Alberdi o.fl., 2018; Giglia o.fl., 2015; Kim o.fl., 2018; Lau 

o.fl., 2016; Liu, Zhu, Yang, Wu og Ye, 2017; McArthur o.fl., 2018; Patnode o.fl., 2016; Sinha o.fl., 2015; 

Skouteris o.fl., 2014) og að stuðningurinn sé veittur af heilbrigðisstarfsmanni, t.d. ljósmóður eða 

hjúkrunarfræðingi, sem hefur reynslu og þekkingu á brjóstagjöf (Balogun o.fl., 2017; Cangol og Sahin, 

2017; Ekstrom og Thorstensson, 2015; Harillo-Acevedo o.fl., 2019). 

Áhugavert var hversu afgerandi þessar niðurstöður voru þó að flóknara sé að benda á hvaða form 

af stuðningi sé árangursríkast fyrir allar konur, eflaust einnig vegna þess að stuðningur og upplifun 

kvenna er undir áhrifum margra utanaðkomandi þátta þar sem t.d. áhættuþættir konu, fæðingarupplifun 

og félagslegar aðstæður geta spilað inn í (Brodribb og Miller, 2014). Nokkrar rannsóknir í þessari 

kerfisbundnu fræðilegu samantekt skoðuðu áhrif samfellds stuðnings sem hófst yfirleitt á meðgöngu eða 

fljótlega eftir fæðingu og fylgdi konum nokkra mánuði í brjóstagjöfinni. Mismunandi var hvernig þetta var 

útfært í rannsóknunum en samfella og áframhaldandi stuðningur var það sem rannsóknirnar áttu 

sameiginlegt að væri áhrifaríkt. Í öllum rannsóknunum tengdist samfelldur stuðningur hærri tíðni bæði 

einhverrar brjóstagjafar og eingöngu brjóstagjafar hjá meðferðarhóp (Abbass-Dick o.fl., 2015; Ahmed 

o.fl., 2016; Alberdi o.fl., 2018; Cangol og Sahin, 2017; Fu o.fl., 2014; Kim o.fl., 2018; Liu o.fl., 2017; 

Skouteris o.fl., 2014) og þar að auki jókst einnig sjálfsöryggi móður og ánægja við umönnun barnsins 

(Fu o.fl., 2014). Stuðningur, sem á sér stað augliti til auglitis, sýndi betri árangur en stuðningur gegnum 

síma samkvæmt Cochrane-yfirliti McFadden og félaga (2017), Skouteris og félaga (2014) og samkvæmt 

konum í eigindlegri rannsókn Hauck og félaga (2016) á konum í Ástralíu, Írlandi og Svíþjóð. Í rannsókn 

Fu og félaga (2014) voru konur í meðferðarhóp, sem fengu símastuðning, hins vegar líklegri til að halda 

áfram brjóstagjöf fyrstu tvo mánuði eftir fæðingu. Draga má þá ályktun að líklegast hafi áhrif stuðnings 

verið vegna þess að hann var samfelldur og veittur af sama aðila en ekki það að hann hafi verið veittur 

í gegnum síma en áhrif samfellds stuðnings gegnum síma á útkomu brjóstagjafar var ekki marktækur í 

rannsókn Martínez og félaga (2018). Með öðrum orðum hafa allar tegundir af stuðningi yfir tíma meiri 

áhrif á brjóstagjöf heldur en eitt skipti. Hvar stuðningur fer fram, þ.e. á sjúkrahúsi, á heimili eða í 

heilsugæslu, hefur einnig verið skoðað en rannsóknir eru misvísandi varðandi bestu staðsetninguna. 

Svo virðist sem besti árangurinn náist sé stuðningurinn –  eins og áður sagði – samfelldur og 

gegnumgangandi á mismunandi stöðum í heilbrigðiskerfinu og á heimili (Kim o.fl., 2018; Sinha o.fl., 

2015). 
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4.2 Stuðningsþarfir kvenna með barn á brjósti  

Konur hafa nefnt skort á stuðningi frá fagaðila sem ástæðu þess að þær hættu brjóstagjöf fyrr en þær 

hefðu viljað þannig að þær hafi ekki náð markmiðum sínum í brjóstagjöf (Alberdi o.fl., 2018; Bano-Pinero 

o.fl., 2018; Eidelman og Schanler, 2012; Folker-Maglaya o.fl., 2018; Lindau o.fl., 2015; McAndrew o.fl., 

2012; Wray og Garside, 2018). Þó svo að sameiginleg þemu í eigindlegri rannsókn Wray og Garside 

(2018) á þáttum, er tengdust því að konur hættu brjóstagjöf fyrir sex mánaða aldur barns, hafi verið 

byggð á reynslu kvennanna var skortur á stuðningi frá heilbrigðisfagfólki undirstaða allra þemanna.  

Algengustu ástæður þess að konur hætta brjóstagjöf fyrr en þær hafa áætlað eru sárar geirvörtur, 

erfileikar við að leggja barn á brjóst, ónóg mjólkurframleiðsla og hæg þyngdaraukning barns (Gross o.fl., 

2011; McAndrew o.fl., 2012; Odom o.fl., 2013; Teich o.fl., 2014). Þetta eru sömu ástæður og íslensku 

konurnar í doktorsritgerð Sunnu Símonardóttur (2016) greindu frá. Allar þessar konur lýstu vandamálum 

sem flest eru af tæknilegum toga og auðvelt er bæði að fyrirbyggja og leysa ef aðgangur að stuðningi 

og ráðgjöf frá heilbrigðisstarfsmanni, sem hefur þekkingu á brjóstagjöf, er til staðar til að leysa 

vandamálið og styðja konur í áframhaldandi brjóstagjöf (McFadden o.fl., 2017). Að ákveða að hætta 

brjóstagjöf er ákvörðun sem konur eiga erfitt með að taka og getur valdið streitu og vanlíðan (McAndrew 

o.fl., 2012). Þegar vandamál við brjóstagjöf virðast óyfirstíganleg er mikilvægt að setjast niður með 

konunni, hlusta á það sem hún hefur að segja, horfa á brjóstagjöfina og leiðbeina og leiðrétta (McFadden 

o.fl., 2017; Schmied o.fl., 2011). Þetta er eflaust ekki alltaf raunhæft í hraða heilbrigðisþjónustunnar á 

sjúkrahúsi eftir fæðingu og í ungbarnavernd þar sem hver heimsókn er u.þ.b. 20. mínútur. Hins vegar 

væri hægt að koma slíkum stuðningi við bæði með skýru verklagi, t.d. að heilbrigðisfagfólk styðjist við 

ákveðnar leiðbeiningar eða með því að eyrnamerkja tíma eða auka aðgengi að sérhæfðari aðstoð, s.s. 

brjóstagjafarráðgjafa eða annars aðila sem hefur mikla þekkingu á brjóstagjöf, til að veita markvissari 

þjónustu. Konur líta á heilbrigðisfagfólk sem sérfræðinga í brjóstagjöf (Hinsliff-Smith o.fl., 2014) og 

treysta á að fá réttan stuðning og ráðleggingar byggðar á gagnreyndri þekkingu. En konur hafa greint 

frá óánægju með veittan stuðning þar sem ráðleggingar, sem þær fengu, reyndust ekki réttar eða voru 

misvísandi og því ekki gagnlegar (Schmied o.fl., 2011; Wray og Garside, 2018). Heilbrigðisfagfólk þarf 

því að búa yfir bæði reynslu og þekkingu á brjóstagjöf, hafa yfir að ráða bjargráðum til að aðstoða konur 

í brjóstagjöf og samhæfa leiðbeiningar sem þær veita konum um brjóstagjöf (Hinsliff-Smith o.fl., 2014).  

Aðgengi að sérhæfðari stuðningi frá brjóstagjafarráðgjafa getur verið mikilvægur við ákveðin 

vandamál við brjóstagjöf. Yfirleitt er þörfin fyrir brjóstagjafarráðgjöf mest á fyrstu vikunum eftir fæðingu 

(Bano-Pinero o.fl., 2018). Konur í rannsóknum hafa greint frá því að hjálplegasta íhlutunin til að viðhalda 

brjóstagjöf hafi verið einstaklingsráðgjöfin sem þær fengu frá brjóstagjafarráðgjafa fyrir heimferð af 

sjúkrahúsi (Alberdi o.fl., 2018; Bano-Pinero o.fl., 2018). Allar konur ættu því að eiga rétt á brjósta-

gjafarráðgjöf ef þeim finnst þær þurfa. Í ferilrannsókn Alberdi og félaga (2018) nýtti rúmlega helmingur 

kvenna sér að hitta brjóstagjafarráðgjafa oftar en einu sinni á fyrstu sex vikunum eftir fæðingu. Tvö 

kerfisbundin fræðileg yfirlit – annað er í þessari samantekt – komust að þeirri niðurstöðu að skortur sé 

á vönduðum rannsóknum á áhrifum ráðgjafar frá brjóstagjafarráðgjafa IBCLC á tíðni og lengd brjósta-

gjafar. Safngreining (e.meta-analysis) Patel og Patel, (2016) er ein af þeim rannsóknum sem voru í 
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þessari kerfisbundnu fræðilegu samantekt; höfundar drógu þá ályktun að stuðningur brjóstagjafar-

ráðgjafa við brjóstagjöf fjölgi þeim konum sem byrja brjóstagjöf, auki tíðni einhverrar brjóstagjafar og 

tíðni eingöngu brjóstagjafar við sex mánaða aldur barns. Gallinn á þeirri rannsókn var hins vegar sá að 

skoðuð voru áhrif nokkurra tegunda af brjóstagjafarráðgjafa með mismunandi menntun; ekki var tekið 

fram hverjir voru í hvaða rannsókn og því var ekki hægt að meta sérstaklega áhrif brjóstagjafarráðgjafa 

IBCLC. Sömu niðurstöður má finna í nýlegri rannsókn Chetwynd og félaga (2019) en höfundar telja að 

sterk þörf sé fyrir stuðning brjóstagjafarráðgjafa IBCLC til að bæta tíðni brjóstagjafar en rannsóknir skorti. 

Lykilatriðið felst eflaust ekki í hvaða menntun og þjálfun liggur að baki mismunandi brjóstagjafar-

ráðgjafatitla heldur skiptir mestu að auka þekkingu á brjóstagjöf og vandamálum þar að lútandi. Þörf fyrir 

sérhæfðari stuðning eða stuðning frá ljósmóður eða hjúkrunarfræðingi með þekkingu og reynslu í 

brjóstagjöf virðist einnig vera til staðar á Íslandi þar sem rúmlega 300 konur fengu eina eða fleiri vitjanir 

brjóstagjafarráðgjafa IBCLC árið 2018. Þessar 300 konur eru til viðbótar þeim konum sem leituðu ekki 

eftir ráðgjöf eða ekki var hægt að sinna og til viðbótar við allar þær konur sem Ingibjörg Eiríksdóttir 

sérfræðiljósmóðir sinnir í starfi sínu frá Landspítala.  

Þarfir kvenna fyrir upplýsingar og stuðning endurspeglast í rannsóknum og í íslenskum raunveruleika 

sem konurnar í rannsókn Sunnu Símonardóttur (2016) greindu frá. Margar mæður hafa greint frá því að 

þær séu lítið undirbúnar undir fyrstu daga brjóstagjafar. Margar rannsóknir í þessari samantekt innihéldu 

íhlutanir til að undirbúa konur betur fyrir brjóstagjöf, þar sem  fræðsla og upplýsingar um vandamál og 

launsir var algeng (Ahmed o.fl., 2016; Cox o.fl., 2014; Giglia og Binns, 2014; Kim o.fl., 2018; Lau o.fl., 

2016; Skouteris o.fl., 2014; Wong o.fl., 2014) ásamt raunhæfum væntingum til brjóstagjafar fyrstu 

daganna (Alberdi o.fl., 2018; Elliott-Rudder o.fl., 2014; Fu o.fl., 2014; Liu o.fl., 2017). Í eigindlegum 

rannsóknum hafa konur einnig greint frá ónógum undirbúningi undir fyrstu dagana og þörf fyrir 

upplýsingar um raunhæfar væntingar um hegðun nýburans m.t.t. brjóstagjafar fyrstu dagana (DaMota 

o.fl., 2012; Fox o.fl., 2015; Lindau o.fl., 2015). Þar hafa konur einnig vilja vita við hverju megi búast fyrstu 

dagana í brjóstagjöf hvað varðar t.d. óþægindi, verki og stálma (Fox o.fl., 2015; Hinsliff-Smith o.fl., 2014; 

Lindau o.fl., 2015). Það er því ljóst að fræðsla frá ljósmæðrum á meðgöngu um ofantalin atriði er 

mikilvæg svo og námskeið á meðgöngu um brjóstagjöf til þess að undirbúa konur fyrir brjóstagjöf fyrstu 

dagana og stuðla þannig að hærri tíðni eingöngu brjóstagjafar (Wong o.fl., 2015). Í mæðravernd á Íslandi 

leggja ljósmæður mikilvægan grunn að brjóstagjöf bæði gegnum fræðslu í sínu starfi og með því að 

mæla með námskeiðum enda er tíðni snemmupphafs brjóstagjafar á Íslandi mjög há. Fræðsla um 

brjóstagjöf og helstu vandamál á meðgöngu hefur einnig þau áhrif að konur leiti sér aðstoðar fagaðila 

eftir fæðingu ef þeim finnst þær þurfa (Bano-Pinero o.fl., 2018). Þannig má í gegnum fræðslu á 

meðgöngu gera konur meðvitaðari um vandamál og hvers er að vænta í byrjun brjóstagjafar. 

Fyrstu dagar brjóstagjafar er viðkvæmt ferli og oft á tíðum krefjandi að koma mjólkurframleiðslu í 

gang. Konur, sem eru lítið undirbúnar að gefa brjóst, gefa oftar þurrmjólk fyrstu dagana eftir fæðingu án 

ábendinga sem getur dregið úr mjólkurframleiðslu (Gross o.fl., 2011; Schmied o.fl., 2011). Íslenskar 

ljósmæður koma að öllum barnsfæðingum á Íslandi og samkvæmt hugmyndafræði ljósmæðra styðja 

þær við allt barneignarferlið sem lífeðlislegt ferli og er brjóstagjöf þar ekki undanskilin (Ljósmæðrafélag 

Íslands, 2000). Það að stuðla að brjóstagjöf, helst innan klukkustundar frá fæðingu, tengist skv. WHO 

(2018) betri útkomu brjóstagjafar til lengri tíma. Sem dæmi um þætti, er tengjast eingöngu brjóstagjöf 
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við útskrift af sjúkrahúsi, eru afbrigði fæðingar, samvera móður og barns, óhindraður aðgangur barns 

að brjósti, að fá oft ráðleggingar við fæðugjöf og fá hvatningu við að leggja á brjóst eftir fæðingu. Þessir 

þættir voru til staðar í rannsókn Cox og félaga (2014) en þar voru konur tvisvar til fjórum sinnum líklegri 

til að vera með barnið eingöngu á brjósti við útskrift. Verklag á sjúkrahúsi hefur því einnig sterkt 

forspárgildi fyrir eingöngu brjóstagjöf og hafa margar rannsóknir á barnvænum sjúkrahúsum sýnt fram 

á og hærri tíðni eingöngu brjóstagjafar (Beake, Pellowe, Dykes, Schmied og Bick, 2012; Cox o.fl., 2014; 

Sinha o.fl., 2015). Fyrir heimferð  af sjúkrahúsi er mikilvægt að ljósmæður séu meðvitaðar um að stuðla 

að áframhaldandi brjóstagjöf og að styðja við þreyttar konur eftir fæðingu (Fu o.fl., 2014) því stuðningur 

snemma á ferlinu er þýðingarmikill til að koma af stað mjólkurframleiðslu og auka þannig tíðni 

brjóstagjafar (Patel og Patel, 2016). Í rannsókn Fu og félaga (2014) kom fram að ekki væri góður árangur 

af  íhlutunum sem áttu sér eingöngu stað á sjúkrahúsum og töldu höfundar það einmitt tengjast þáttum 

sem margar konur upplifa eftir fæðingu. Sá tími er oft yfirþyrmandi fyrir konur – og þá sérstaklega 

frumbyrjur – þar sem þreyta og verkir eru til staðar eftir fæðingu. Mörg vandamál geta þó komið upp eftir 

útskrift af sjúkrahúsi þar sem mjólkurframleiðsla er ekki komin vel á veg og vandamál eins og óþægindi, 

stálmi og sárar geirvörur gera vart við sig. Á Íslandi er vel haldið utan um konur við útskrift af sjúkrahúsi 

þar sem ljósmæður í heimaþjónustu heimsækja konur a.m.k. fimm til sjö sinnum á fyrstu tíu dögunum.  

Þegar tíðni eingöngu brjóstagjafar á Íslandi árin 2004–2008 er skoðuð í samanburði við eingöngu 

brjóstagjöf árið 2018 kemur fram að tíðni eingöngu brjóstagjafar hækkaði úr 8% í 16% á þessu tímabili 

(Hildur Björk Sigbjörnsdóttir og Bryndís Elfa Gunnarsdóttir, 2012; Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsu-

gæslu, óbirt skýrsla). Þrátt fyrir að tíðnin sé enn töluvert undir alþjóðlegum markmiðum WHO fyrir árið 

2025 um að tíðni eingöngu brjóstagjafar við 6 mánaða aldur sé 50% (WHO, 2014) og undir 25% 

markmiðum sem Evrópudeild WHO (2015) setur, þá hefur tíðnin hækkað um helming. Erfitt er að bera 

saman tíðnitölur milli Íslands og annarra norrænna landa þar sem þau mæla tíðni brjóstagjafar við 

fjögurra mánaða aldur barns en Ísland við þriggja mánaða og fimm mánaða aldur. Eflaust væri betra að 

hafa samræmi í mælingum og athuga tíðni eingöngu brjóstagjafar við fjögurra mánaða aldur þar sem 

það er tímapunkturinn sem sum börn byrja að fá aðra fæðu. Aukið samstarf Íslands og annarra 

norrænna landa um skráningar og eftirlit gæti styrkt gæði þjónustu við konur við brjóstagjöf í hverju landi 

fyrir sig. Ástæður þess að tíðni eingöngu brjóstagjafar hefur þó hækkað á Íslandi frá árunum 2004–2008 

til ársins 2018 má líklegast rekja til heimaþjónustu ljósmæðra á Íslandi eftir fæðingu ásamt aðgengi að 

brjóstagjafarráðgjafa IBCLC á Landspítala til ársins 2012 og fyrstu 14 dagana eftir fæðingu eftir árið 

2012. Frá árinu 2006 til ársins 2012 hefur hlutfallslegur fjöldi sængurkvenna og barna í heimaþjónustu 

aukist úr 36,9% í 77,03% á landsvísu á milli áranna 2006 og 2012 (Hildur Sigurðardóttir, 2014). 

Heimaþjónusta á því formi, sem hún er hér á Íslandi, þekkist yfirleitt ekki annars staðar, en hér á landi 

eru konur heimsóttar eftir útskrift af sjúkrahúsi daglega fyrstu 7—10 daga eftir fæðingu þannig að konur 

fá samfellda þjónustu við fyrstu dagana í brjóstagjöf. Þessari þjónustu þarf að viðhalda en margar 

rannsóknir hafa bent á að fyrstu vikurnar séu mest krefjandi tíminn í brjóstagjöf og að þá er þörfin fyrir 

tilfinningalegan og praktískan stuðning frá ljósmæðrum mestur (Bano-Pinero o.fl., 2018; Gross o.fl., 

2011; Hinsliff-Smith o.fl., 2014; Martínez o.fl., 2018; Schmied o.fl., 2011). Flest vandamál í brjóstagjöf 

eiga sér stað á fyrstu þremur vikunum og því mikilvægt að fyrirbyggja og meðhöndla algegngustu 
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vandamálin á þessum tíma (Bano-Pinero o.fl., 2018), sem undirstirkar mikilvægi stuðnings og eftirfylgni 

á fyrstu vikunum, frá heilbrigðisfagfólki líkt og í heimaþjónustu ljósmæðra.  

Í nokkrum rannsóknum voru skoðuð áhrif tækni og internetsins sem verkfæris heilbrigðisfagfólks til 

að ná til kvenna með það að markmiði að auka tíðni eingöngu brjóstagjafar eða einhverrar brjóstagjafar. 

Niðurstöður þeirra allra sýndu að fræðsla og stuðningur gegnum vefsíður og forrit höfðu marktækt aukið 

tíðni brjóstagjafar, eingöngu brjóstagjafar fyrstu mánuðina og viðhorf kvenna til brjóstagjafar. Þegar á 

heildina er litið var samhljómur í öllum rannsóknunum um að skortur virðist vera á vel gerðum 

rannsóknum með stærri hópum og samanburðarhópum um áhrif tækni og internetsins. Niðurstöður 

þessara rannsókna geta þó gefið vísbendingar um að sérhannaðar vefsíður og tölvuforrit hafi jákvæð 

áhrif á brjóstagjöf (Ahmed o.fl., 2016; Giglia og Binns, 2014; Lau o.fl., 2016; McArthur o.fl., 2018) enda 

leitar stór hluti kvenna á netinu eftir upplýsingum um brjóstagjöf og notar spjallþræði til þess að fá 

upplýsingar og tilfinningalegan stuðning í brjóstagjöf sinni (McArthur o.fl., 2018). Konur sem upplifa 

vandamál við brjóstagjöf eru líklegri til að leita lausna á internetinu þannig að notkun tækni og 

internetsins til fræðslu og stuðnings á meðgöngu er orðin vinsæl á meðal barnshafandi kvenna (Giglia 

o.fl., 2015). Hins vegar hefur það að leita lausna vegna vandamála við brjóstagjöf á internetinu líka sýnt 

neikvæð tengsl við brjóstagjöf því að þær mæður, sem leita mest upplýsinga um brjóstagjöf, eru þær 

sem eiga við vandamál að etja (McArthur o.fl., 2018). Þrátt fyrir hafsjó af upplýsingum um brjóstagjöf á 

netinu er erfitt að vita hvaða efni er byggt á gagnreyndri þekkingu og hvað ekki (Ahmed o.fl., 2016; Giglia 

og Binns, 2014). Internetið, smáforrit og tækni til fræðslu og stuðnings við brjóstagjöf er þannig áskorun 

til heilbrigðisfagfólks um að auka aðgang kvenna og fjölskyldna þeirra að gagnreyndum upplýsingum og 

aðstoð gegnum internetið. Þess má geta að engin rannsókn fannst í þessari samantekt á notkun 

svokallaðra smáforrita (e.apps) sem eru mjög vinsæl nú á tímum. Giglia og Binns, (2014) telja að í 

framtíðinni fari fræðsla meira fram í gegnum netið og að nýbakaðar mæður geti verið í samskiptum við 

ljósmæður og brjóstagjafarráðgjafa gegnum vefmyndavél til að fá leiðbeiningar. Það gæti haft bæði kosti 

og galla í för með sér, getur verið hjálplegt þar sem fjarlægð er mikil og ódýrt en ókostir eru að konan 

þarf kannski að afklæða sig fyrir framan myndavél. Notkun smáforrita og tölvukerfa til að skrá niður 

brjóstagjöf, þvag og hægðir barns fyrstu dagana getur stangast á við hugmyndafræði ljósmæðra. Á 

sama tíma og ljósmæður vinna samkvæmt hugmyndafræði sinni og hvetja konur til að hlusta á innsæi 

sitt, horfa á barnið og stuðla þannig að lífeðlislegri brjóstagjöf (Ljósmæðrafélag Íslands, 2000) getur 

smáforrit tekið augu móður af þessu innsæi sínu og eiginleika til að læra að þekkja merki barns sín og 

öðlast þannig sjálfsöryggi í umönnun barnsins. Aftur á móti ef kona skráir niður brjóstagjöf, þvag og 

hægðir barns verður hún meðvitaðari um brjóstagjafarmynstur, fær að vita ef vandamál steðja að og 

hvenær þarf að leita aðstoðar (Ahmed o.fl., 2016). Eitt er þó víst að internetið, smáforrit og tækni taka 

aldrei burtu samfellu í þjónustu hvort sem er haft samband við gegnum tölvupóst, smáskilaboð, síma 

eða auglits til auglits (Abbass-Dick o.fl., 2015). 

4.3 Áhrif þjálfunar heilbrigðisfagfólks á brjóstagjöf   

Allar rannsóknir í samantektinni, þar sem áhrif fræðslu og þjálfunar heilbrigðisfagfólks voru kannaðar, 

sýndu að öll fræðsla heilbrigðisfagfólks hafði jákvæð áhrif á tíðni snemmupphafs brjóstagjafar og jók 

tíðni einhverrar og eingöngu brjóstagjafar (Balogun o.fl., 2017; Ekstrom og Thorstensson, 2015; Elliott-
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Rudder o.fl., 2014; Sinha o.fl., 2015). Námskeið og þjálfun, sem heilbrigðisfagfólkið sótti, bætti ekki 

eingöngu þekkingu heldur einnig viðhorf heilbrigðisfagfólks til brjóstagjafar sem skilar sér svo í betri 

þjónustu við konur með barn á brjósti (Balogun o.fl., 2017; Ekstrom og Thorstensson, 2015). Þegar 

heilbrigðisfagfólk öðlast menntun byggða á WHO-leiðbeiningunum upplifir það meira öryggi í að styðja 

foreldra með samhljóma ráðgjöf sem byggð er á gagnreyndri þekkingu (WHO, 2018). Þjálfun starfsfólks 

hafði þau áhrif í Svíþjóð að mæður, sem nutu umönnunar starfsfólks sem hafði fengið sérstaka þjálfun, 

lögðu börn fyrr á brjóst eftir fæðingu, gáfu oftar brjóst á fyrsta sólahring, gáfu sjaldnar ábót, lýstu færri 

vandamálum á borð við minni mjólkurframleiðslu og þær gáfu brjóst í lengri tíma. Áhugavert var að í 

þessari rannsókn að upplifun mæðra af stuðningi á meðgöngu varð einnig betri þótt að þá hefði fagfólk, 

sem ekki fékk þjálfun, sinnt þeim (Ekstrom og Thorstensson, 2015). Þó svo að hluti heilbrigðisfagfólks 

á vinnustað sæki þekkingu og fræðslu um brjóstagjöf þá smitar þessi aukna þekking út frá sér því að 

starfsfólk talar saman og leitar ráða hvert hjá öðru á vinnustað eins og kom fram í rannsókn Harillo-

Acevedo o.fl., (2019). 

Erfitt er þó að áætla út frá niðurstöðunum hvaða lengd námskeiðs eða þjálfunar og hvaða innihald 

námskeiða sé hentugast þar sem öll viðbótarþekking, endurmenntun og þjálfun hefur áhrif á tíðni og 

lengd brjóstagjafar (Balogun o.fl., 2017; Ekstrom og Thorstensson, 2015; Elliott-Rudder o.fl., 2014; 

Folker-Maglaya o.fl., 2018; Sinha o.fl., 2015; Spatz o.fl., 2015; Watkins o.fl., 2017). En hversu mikil 

þjálfun og menntun er nægileg? Ætli tvisvar sinnum 40 mínútna kennslustundir í hjúkrunarfræði nægi til 

þess að hjúkrunarfræðingum finnist þær vera nógu vel undirbúnar til að styðja sem best við konur í 

brjóstagjöf? Rannsóknum virðist greina á um hversu mikil viðbótarmenntun eða þjálfun sé nóg en öll 

aukafræðsla virðist vera af hinu góða skv. kerfisbundnu fræðilegu yfirliti (Balogu o.fl., 2017); í einni 

rannsókn hafði aðeins 1,5 klst. fræðsla áhrif á viðhorf og þekkingu heilbrigðisfagfólks. Skortur á 

faglegum stuðningi, sem konur hafa greint frá í erlendum rannsóknum (Eidelman og Schanler, 2012; 

Folker-Maglaya o.fl., 2018; Gross o.fl., 2011) og í rannsókn Sunnu Símonardóttur (2016) stangast á við 

hversu lítil áhersla er á brjóstagjöf í grunnnámi hjúkrunarfræðinga og heimilislækna. Yfirlit Almeida og 

félaga (2015 ) sýndi að heilbrigðisfagfólki, sem annast konur í brjóstagjöf, finnst það búa yfir fræðilegri 

þekkingu en skorta verklega hæfni sem undirstrikar þörf yfir meiri klíníska þjálfun í að styðja við 

brjóstagjöf, hvort sem er í grunnnámi eða í klínísku starfi. Íslenskar ljósmæður sækja heilan áfanga í 

sængurlegu í sínu námi þar sem brjóstagjöf er stór þáttur ásamt því að fá klíníska þjálfun gegnum 

verknám á sængurlegudeildum og í heimaþjónustu ljósmæðra.  

Til að þjálfun og menntun heilbrigðisfagfólks í brjóstagjöf hafi áhrif þarf sú þekking að geta skilað sér 

inn í vinnuumhverfið. Viðbótarþekking og jákvæðara viðhorf hefur því lítið að segja ef ekki er hægt að 

aðlaga vinnuumhverfið að því (Watkins o.fl., 2017). Stofnanir þyrftu því að skoða starfsemi sína og hafa 

samráð við sitt starfsfólk um hvaða fræðslu eða þjálfun starfsfólki finnst vanta og einnig varðandi 

hugmyndir um hvernig best sé að aðlaga vinnuumhverfið að þessari nýju þekkingu og þjálfun. Jafnframt 

þurfa stofnanir að veita starfsfólki persónulegar leiðbeiningar við praktísk atriði eins og gert var á Spáni 

þegar klínískar leiðbeiningar í brjóstagjöf voru innleiddar (Harillo-Acevedo o.fl., 2019). Eftir þjálfun þyrftu 

ljósmæður og hjúkrunarfræðingar í skipulögðum heimsóknum í t.d. heimaþjónustu og ungbarnavernd 

að fá einhvers konar leiðbeiningar líkt og flæðirit til að styðjast við eins og var gagnlegt í rannsókn Elliott-

Rudder o.fl., (2014). Verkfæri eins og flæðirit getur gert þjónustuna skilvirkari.  



  

49 

4.4 Stefnumótun yfirvalda og eftirlit með tíðni brjóstagjafar 

Yfirlæknasamtök Bandaríkjanna, Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin o.fl. ráðlögðu að allt heilbrigðisfagfólk 

tæki þátt í að efla, vernda og styðja brjóstagjöf og ætti það að vera forgangsmál í heilbrigðisþjónustu til 

að stuðla að bættri heilsufarslegri útkomu fyrir konur og börn (U.S. Department of Health and Human 

Services, 2011; WHO, 2018). WHO (2020) setti fram ákvæði um að í þeirri heilbrigðisþjónustu, þar sem 

nýburum og ungbörnum væri sinnt, ætti að vera aðgangur að ráðgjöf við brjóstagjöf á öllum tímum 

meðgöngu, eftir fæðingu og í reglubundnu heilbrigðiseftirliti eftir fæðingu, t.d. í ungbarnavernd. Þjálfun 

og fræðsla ljósmæðra, hjúkrunarfræðinga og lækna þyrfti að vera markvissari og skipulagðari á Íslandi, 

hvort sem sú fræðsla er byggð upp skv. WHO eða öðrum.  

Árið 2018 voru tíu skref til velheppnaðrar brjóstagjafar uppfærð og bætt við þau; skref 1c ráðleggur 

að setja skuli á fót yfirstandandi vöktun til að fylgjast með tíðni brjóstagjafar. Skref 2 segir að tryggja 

skuli að starfsfólk hafi viðeigandi þekkingu, hæfni og færni til að styðja við brjóstagjöf (WHO, 2018). 

Ísland virðist alla vega ekki vinna samkvæmt tíu skrefunum því tíðnitölur um brjóstagjöf hafa ekki verið 

teknar saman eða birtar opinberlega síðan 2012 varðandi árin 2004–2008. Þó að nálgast megi tíu skrefin 

víða eins og í gæðahandbók Landspítala, hugmyndafræði ljósmæðra, faglegum leiðbeiningum 

heimaþjónustu ljósmæðra og í leiðbeiningum um brjóstagjöf hjá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, 

virðist ekki vera unnið skv. því  miðað við þau fáu námskeið sem haldin hafa verið fyrir starfsfólk. En sl. 

tíu ár hafa tvö heilsdagsnámskeið verið haldin í heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, eitt fyrir starfsfólk á 

meðgöngu- og sængurlegudeild Landspítala (Ingibjörg Eiríksdóttir, munnleg heimild 18.apríl 2020) og 

eitt haldið af brjóstagjafarráðgjöfum fyrir ljósmæður í heimaþjónustu. Allt heilbrigðisfagfólk, sem sinnir 

konum á meðgöngu og í brjóstagjöf, hvort sem það vinnur á barnvænu sjúkrahúsi eða ekki, ætti að vinna 

skv. tíu skrefum velheppnaðrar brjóstagjafar. Fróðlegt væri að vita hvernig undirbúning ljósmæður og 

hjúkrunarfræðingar fá þegar þeir hefja störf þar sem undirbúningur eða stuðningur við brjóstagjöf er 

viðhafður. Það er ekki nóg að hafa tíu skrefin skráð niður á blað hjá heilbrigðisstofnunum og að 

heilbrigðisfagfólk hafi þau að leiðarljósi í starfi heldur þarf að fylgja þeim eftir með námskeiðum og 

endurmenntun í brjóstagjöf fyrir starfsfólk. Höfundur þessarar samantektar veltir því fyrir sér hvort 

einhver árangur sé af því að hafa tíu skrefin eingöngu að leiðarljósi í starfi, hvort þurfi ekki að fara alla 

leið og vinna markvisst skv. tíu skrefunum til velheppnaðrar brjóstagjafar og fá vottunina barnvænt 

sjúkrahús eða heilbrigðisstofnun. Til að öðlast vottunina barnvænt sjúkrahús þarf m.a. að þjálfa allt 

heilbrigðisfagfólk og fylgjast reglulega með tíðni brjóstagjafar (WHO, 2018) og þannig gera fræðslu og 

eftirlit með brjóstagjöf makrvissari líkt og Dannmörk, Finnland og Noregur gera. 

Þann 22. júní 2004 birtist á mbl.is frétt með yfirskriftinni „Brjóstagjöf mun víðtækari á Íslandi en í 

flestum Evrópulöndum“ ásamt viðtali við Geir Gunnlaugsson sem þá var yfirlæknir á Miðstöð 

heilsuverndar barna. Þá hafði Geir nýverið verið fulltrúi Íslands ásamt Ingibjörgu Baldursdóttur 

brjóstagjafarráðgjafa í nefnd á vegum Evrópusambandsins þar sem unnið var að því að finna leiðir til að 

styðja og efla brjóstagjöf í aðildarríkjum sambandsins. Niðurstaða hópsins var sú að mikilvægt væri að 

mótuð yrði stefna varðandi brjóstagjöf sem unnið yrði að ásamt því að hafa sérstakan starfsmann sem 

færi með málefni brjóstagjafar innan heilbrigðiskerfisins. Þar vísaði Geir einnig til mikilvægis þess að 

þjálfa heilbrigðisfagfólk svo að það gæti gefið haldbærar leiðbeiningar (Geir Gunnlaugsson, 2004). Það 

sem er kannski mest sláandi er að á þessum tíma, fyrir 16 árum, var Ísland fremst í flokki hvað varðar 
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árangur í brjóstagjöf en nú – þegar þetta er skrifað árið 2020 – eru Íslendingar orðnir eftirbátar hinna 

norrænu landanna. Má leiða að því líkur að ástæðan sé sú að hér er ekki skýr stefna frá heilbrigðis-

yfirvöldum varðandi brjóstagjöf og enginn aðili heldur utan um og hlúir að heildarmyndinni. Það markmið 

heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins að tíðni einhverrar brjóstagjafar sé 75% við 6 mánaða aldur er ekki 

í samræmi við leiðbeiningar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar. Sú staðreynd, að ekki hafa verið 

birtar tíðnitölur um brjóstagjöf fyrir landið allt í 12 ár, er verklag sem þyrfti að breyta. Ísland þarf að setja 

sér markmið varðandi brjóstagjöf og fylgja þeim eftir en til þess að það sé hægt þarf að hafa einhvern í 

brúnni eins og gert er annars staðar á Norðurlöndum.  

Hin norrænu löndin virðast vera framar Íslandi hvað varðar klínískar leiðbeiningar, stefnumótun 

heilbrigðisyfirvalda og eftirlit með tíðnitölum. Íslenskar ljósmæður og hjúkrunarfræðingar gætu tekið 

margt upp sem nágrannaþjóðirnar eru að gera til að auka markvisst tíðni brjóstagjafar og stuðnings-

úrræði fyrir konur með börn á brjósti. Á Norrænu brjóstagjafarráðstefnunni í Kaupmannahöfn 2019 var 

umræða um lága tíðni eingöngu brjóstagjafar við sex mánaða aldur eins og kom fram í rannsókn Elliott-

Rudder og félaga (2014), þar sem þrátt fyrir að þjálfun starfsfólks sýndi marktækan mun á aukningu í 

eingöngu og einhverri brjóstagjöf við fjögurra mánaða en ekki við sex mánaða aldur. Vangaveltur um 

skýringar, sem bæði komu fram á ráðstefnu Evrópudeildar WHO á ráðstefnunni og í rannsókn Elliott-

Rudder og félaga (2014), voru þær að lág tíðni eingöngu brjóstagjafar við sex mánaða aldur væri tengd 

alþjóðlegum ráðleggingum um að byrja megi að gefa aðra fæðu á aldursbilinu fjögurra til sex mánaða. 

Umræða skapaðist um að færa mörkin aftur upp í sex mánaða aldur þar sem ef mörkin eru við fjögurra 

mánaða þá byrja foreldar iðulega að gefa aðra fæðu fyrir fjögurra mánaða aldurinn ef mörkin eru sett 

þar, þótt skýrt sé tekið fram í leiðbeiningum að svo skuli aðeins gert ef fjögurra mánaða börn þurfa 

sérstaklega á því að halda. 

4.5 Styrkleikar og takmarkanir samantektar 

Styrkleikar samantektarinnar fólust í því að rannsóknirnar voru af miklum gæðum enda var 21 rannsókn 

af 25 metin með litla hættu á skekkju (MAStARI>8) ásamt því að aðferðafræði rannsóknanna var 

fjölbreytt. Það að báðir leiðbeinendur þessa verkefnis fóru einnig yfir gæðamat rannsóknanna minnkar 

hættu á skekkju við mat á aðferðafræði rannsóknanna. Af 25 rannsóknum voru 18 rannsóknir annars 

vegar kerfisbundnar fræðilegar samantektir (N=10) og hins vegar slembiraðaðar samanburðar-

rannsóknir (N=8). Kostir þess að hafa ólík rannsóknarsnið, þar sem stuðningur við brjóstagjöf er 

skoðaður með mismunandi aðferðum, getur styrkt gæði þessarar samantektar. Kerfisbundnar fræðilegar 

samantektir eru þar að auki þungamiðjan í gagnreyndri þekkingu (e. evidence based practice) og er 

samantekt á bestu rannsóknum sem völ var á þegar samantektin var gerð. Slembiraðaðar stýrðar 

samanburðarrannsóknir eru þar að auki sagðar vera gullstaðall í rannsóknum á áhrifum nýrra íhlutana 

eða meðferða (Polit og Beck, 2017) eins hér í þessari samantekt þar sem áhrif stuðnings og íhlutana á 

tíðni brjóstagjafar voru skoðuð. Niðurstöðurnar gefa því góðar vísbendingar um hversu mikilvægur 

gegnumgangandi stuðningur frá meðgöngu þar til eftir fæðingu er fyrir konur með barn á brjósti. 

Styrkleikar samantektarinnar felast einnig í fjölda þátttakenda og í því að inntökuskilyrði fyrir 

samantektina voru skýr og vel að því gætt að fara eftir þeim. Áhersla var lögð á að allur stuðningur væri 

af hálfu heilbrigðisfagfólks. Rannsóknirnar í samantektinni voru framkvæmdar í 27 löndum víðs vegar 
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um heiminn sem styrkir alhæfingargildi niðurstaðna hvað varðar menningarbundin áhrif. Það getur þó 

reyndar einnig verið takmarkandi þáttur þar sem ekki er öruggt að hefðbundin þjónusta við konur með 

börn á brjósti sé sambærileg milli landa.   

Niðurstöður samantektarinnar geta ef til vill verið skekktar vegna nokkurra þátta sem mikilvægt er að 

hafa í huga áður en niðurstöðurnar eru yfirfærðar. Takmarkandi þáttur getur verið reynsluleysi höfundar 

í að framkvæma kerfisbundna fræðilega samantekt. Þetta verkefni er fyrsta kerfisbundna fræðilega 

samantektin sem höfundur vinnur fyrir utan minna verkefni sem unnið var í áfanga í meistaranáminu. 

Þrátt fyrir að ákveðnum leiðbeiningum hafi verið fylgt í ákveðnum skrefum til að auðvelda framkvæmd 

samantektarinnar getur reynsluleysi við gerð samantekar af þessu tagi haft áhrif (Polit og Beck, 2017). 

Því er ekki víst að höfundur hafi fundið allar rannsóknir sem ættu heima í þessari samantekt. Annar 

takmarkandi þáttur felst í inntökuskilyrðum samantektarinnar þar sem eingöngu voru skoðaðar 

rannsóknir á ensku með opinn aðgang. Skilyrðið um rannsóknir á ensku útilokar þannig greinar á öðrum 

tungumálum sem hugsanlega hefðu komið að notum í samantektinni. Ekki var heldur stuðst við 

frumgögn heldur var mat lagt á gögn annarra rannsakenda sem takmarkast þannig við þær upplýsingar 

sem höfundar gefa upp í birtum greinum en það getur valdið ónákvæmni og skekkt niðurstöður.  

Takmarkandi þáttur samantektarinnar er einnig sá að allar rannsóknirnar eru megindlegar og veita 

þær því ekki innsæi í af hverju óháða breytan (stuðningur heilbrigðisfagfólks) hefur áhrif á háðu breytuna 

(tíðni brjóstagjafar) en eigindleg gögn hefðu getað verið hjálpleg í því samhengi og skýrt ýmsa 

óvissuþætti í rannsókninni og bætt túlkun á niðurstöðum (Polit og Beck, 2017).  

Helstu takmarkanir í gæðamati á rannsóknunum í kerfisbundu fræðilegu yfirlitunum, sem notuð voru 

í samantektinni, voru í því fólgnar að samþætting og sambanburður var ekki mögulegur í u.þ.b. helmingi 

rannsóknanna þar sem blindun var ekki til staðar hjá ýmist þátttakendum eða þeim sem veittu íhlutunina 

(Balogun o.fl., 2017; Giglia og Binns, 2014; Kim o.fl., 2018; McArthur o.fl., 2018). Blindun getur verið 

erfið í heilbrigðisrannsóknum þar sem oft er ekki mögulegt að viðhafa blindun hjá starfsfólki sem er að 

veita sérstaka íhlutun. Hvað varðar þátttakendur getur þátttaka í rannsókn haft áhrif á hegðun og 

samfelld þjónusta í rannsóknunum getur haft áhrif á útkomu og því ekki gefið rétta mynd af niðurstöðum 

(Alberdi o.fl., 2018). Einnig getur starfsvettvangur heilbrigðisfagfólks verið takmarkandi þáttur, t.d. deildir 

sjúkrahúsa þar sem ljósmæður/hjúkrunarfræðingar deila þekkingu og ráðum sín á milli og ef hluti 

starfsfólksins fékk þjálfun þá gæti sú þjálfun hafa smitast yfir á þá heilbrigðisstarfsmenn sem ekki fengu 

þjálfun (Ekstrom og Thorstensson, 2015). 

Aðrar aðferðafræðilegar takmarkanir á rannsóknunum í samantektinni voru þær að í sumum 

rannsóknum var ekki skýr skilgreining á útkomumælingum í brjóstagjöf. Mismunandi var á milli 

rannsókna hvernig brjóstagjöf var skilgreind, margar rannsóknir studdust við skilgreiningar WHO á 

brjóstagjöf en aðrar notuðu aðlagaðar skilgreiningar. Tíðni snemmupphafs brjóstagjafar var ekki alltaf 

mæld og tíðni einhverrar og eingöngu brjóstagjafar var mæld á mismunandi tímum. Því var erfitt að 

samhæfa og bera saman niðurstöður sem undirstrikar þörf fyrir einhvers konar alþjóðlegan leiðarvísi 

fyrir mælingar á útkomu brjóstagjafar (Balogun o.fl., 2017). Í sumum rannsóknum voru frumbyrjur og 

fjölbyrjur í sama úrtaki, þó ekki í slembiröðuðu samanburðarrannsóknunum sem getur verið takmarkandi 

þáttur þar sem reynsla af brjóstagjöf getur skekkt samanburð.  
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4.6 Hagnýting rannsóknar 

Ljósmæður líta á brjóstagjafarfræðslu og stuðning við brjóstagjöf sem mikilvægan hluta af sínu starfi. 

Þegar erfiðlega gengur með brjóstagjöf eru ráð frá ljósmæðrum og hjúkrunarfræðingum mikilvæg til að 

aðstoða mæður við að komast yfir erfiða hjalla í brjóstagjöf. Hugmyndafræði ljósmæðra byggir á því að 

hafa þarfir konunnar að leiðarljósi (Ljósmæðrafélag Íslands, 2000). Ljósmæður þurfa því að vera til taks, 

þegar þörf er á, og gefa sér tíma í að hlusta og setjast niður með konunni, fylgjast með brjóstagjöf og 

gefa ráð og praktíska aðstoð því að konur vilja hafa tækifæri til að byggja upp samband við ljósmóður 

gegnum gagnkvæm samskipti og samtal til að deila reynslu og fá ráð, hughreystingu og hvatningu 

(McFadden o.fl., 2017; Schmied o.fl., 2011). Helsta áskorun ljósmæðra og hjúkrunarfræðinga er 

tímaskortur því erfitt getur reynst að halda tíma þar sem tímabókanir eru gefnar því að þarfir kvenna, 

sem upplifa vandamál, eru mismunandi og krefjast mismikils tíma. 

Niðurstöður þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar má nota til að endurskoða þjónustu og 

gera hana markvissari fyrir konur með börn á brjósti og er þá menntun og þjálfun heilbrigðisfagfólks 

mikilvæg. Endurskoða mætti nám hjúkrunarfræðinga, sérstaklega þeirra sem vinna í ungbarnavernd og 

sængurlegu, og/eða koma á fót námskeiði fyrir allar heilbrigðisstarfstéttir, s.s. heimilislækna, ljósmæður 

og hjúkrunarfræðinga, áður en þeir hefja störf þar sem konum í brjóstagjöf er sinnt. Þá væri áfram-

haldandi símenntun, t.d. árlega og reglulegir fundir þar sem farið er yfir áhugaverð tilfelli og nýja 

þekkingu, gagnleg til að efla heilbrigðisfagfólk í starfi en með því væri stuðlað að farsælli brjóstagjöf. 

Mikilvægt er að hluti heilbrigðisfagfólks, sem sinnir brjóstagjafarráðgjöf, hafi brjóstagjafarpróf IBCLCE 

eða annað sambærilegt. Einnig er mikilvægt að reglulega séu í boði endurmenntunarnámskeið fyrir 

heilbrigðisfagfólk. Þó svo að ekki nái allir að sækja slík námskeið reglulega smitar slík þekking út frá sér 

þar sem ljósmæður, hjúkrunarfræðingar og læknar leita ráða hjá hvert öðru og deila þekkingu á 

vinnustað.  

Við ljósmæður, hjúkrunarfræðingar og læknar ættum að taka Danmörku og Noreg til fyrirmyndar 

hvað varðar þjónustu sem styður við brjóstagjöf og þróa einhvers konar brjóstamiðstöð með aðkomu 

brjóstagjafarráðgjafa með það í huga að þar hafi bæði heilbrigðisfagfólk og konur á landsvísu greiðan 

aðgang til að fá tæknilegan stuðning, þjálfun og endurmenntun.  

Brjóstagjöf er þannig í eðli sínu að sum vandamál krefjast þverfaglegrar samvinnu ljósmæðra eða 

hjúkrunarfræðinga við heimilislækna og aðra lækna þar sem mikilvægt er að allir tali sama tungumáli 

við konur og séu samtaka í meðferð þegar vandamál koma upp. Kannski ættum við Íslendingar að stíga 

skrefið og stefna á að Landspítali og heilsugæsla fái vottunina barnvænt sjúkrahús/heilbrigðisstofnun. 

Þó að það hafi kostnað í för með sér þá myndi það eflaust fela í sér sparnað til lengri tíma sem 

endurspeglast í betri heilsu og minni þörf fyrir heilbrigðisþjónustu vegna veikinda og sjúkdóma hjá móður 

og barni líkt og margar rannsóknir hafa bent á. Rannsóknir, sem skoðaðar voru í þessari samantekt, um 

áhrif barnvænna sjúkrahúsa sýndu allar jákvæð áhrif á tíðni og lengd brjóstagjafar.  

Sérhæfðari stuðningur og ráðgjöf af hálfu brjóstagjafarráðgjafa IBCLC þyrfti að vera hluti af þjónustu 

fyrir konur með börn á brjósti og vera til staðar til að allir landsmenn eigi kost á fullkomnustu heilbrigðis-

þjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita í samræmi við á í 1. gr. laga um heilbrigðisþjónustu 

nr.40/2007 1.gr.. Á Íslandi mætti einnig taka til athugunar að lengja tímaramma fyrir heimaþjónustu 

ljósmæðra fyrir konur sem þurfa stuðning við brjóstagjöf þannig að hann vari lengur en fyrstu 10 dagana 
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eftir fæðingu. Konan fengi þá samfellda þjónustu frá sama aðila inn í ungbarnaverndina. Sem er í 

samræmi við niðurstöður úr könnun Hildar Sigurðardóttur (2010), á umfangi heimaþjónustu ljósmæðra, 

sem benti til þess að þjónustuformið sé samfellt, heildrænt og einstaklingsmiðað fyrir sængurkonur, 

nýbura og fjölskyldur og að greiður aðgangur sé að viðeigandi ráðgjöf og stuðningi. Stundum er það nóg 

að konan viti af stuðningurinn sé til staðar, það veiti henni öryggi en í rannsókn Bano-Pinero og félaga 

(2018) kom fram að upplifun af því að hafa stuðning hafði áhrif á ákvörðun kvenna um að gefa lengur 

brjóst. Það gæti hugsanlega reynst konunni erfitt að skipta um fagaðila á viðkvæmum tímapunkti og 

samfelldur stuðningur – eins og áður hefur komið fram – hefur jákvæð áhrif á tíðni og lengd brjóstagjafar. 

Það gæti því verið mat ljósmóður hvenær besti tíminn væri fyrir ungbarnavernd að taka við konunni 

vegna brjóstagjafarinnar, þegar hún er komin betur á veg. Rétt kvenna, sem upplifa erfiðleika við 

brjóstagjöf, til að fá brjóstagjafarráðgjöf eða stuðning frá heilbrigðisstarfsmanni með þekkingu og reynslu 

í brjóstagjöf, ætti alltaf að virða sem einn af grunngildum í heilsugæslu kvenna eftir barnsburð. 

Niðurstöður samantektarinnar undirstrika einnig mikilvægi þess að heilbrigðisyfirvöld móti stefnu og 

setji skýr markmið hvað tíðni brjóstagjafar varðar og marki leiðir til að ná þessum markmiðum og fylgja 

þeim eftir. Að hvetja konur til brjóstagjafar ætti að vera eitt af forgangsatriðum í lýðheilsu hverrar þjóðar 

(HM Government, 2010). Birta ætti skýrslur reglulega um tíðni brjóstagjafar eins og gert er t.d. varðandi 

fæðingaskráningu enda varða brjóstagjöf og brjóstamjólk lýðheilsu þjóðarinnar. Fyrir þetta verkefni var 

óskað eftir tíðnitölum um brjóstagjöf frá Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu fyrir árið 2018 sem gaf 

ákveðna hugmynd um stöðuna árið 2018. Má segja að það sé eitt af styrkleikum þessa verkefnis að 

hafa fengið aðgang að tölum sem annars eru ekki birtar, bæta við þekkingu um brjóstagjöf og varpa ljósi 

á tíðni hennar á Íslandi 2018. Reynt var að fá nýrri tölur varðandi tíðni upphafs brjóstagjafar eftir fæðingu 

en það gekk ekki að fá þær upplýsingar úr sögukerfi Landspítala þar sem ekki er til greining fyrir hvenær 

barn fór á brjóst eftir fæðingu og því ekki hægt að kalla tölurnar fram á fljótlegan hátt.  

Tíðnitölur um brjóstagjöf ættu einnig að ná yfir allt landið, ekki eingöngu höfuðborgarsvæðið. Þær 

ættu einnig að vera opinberar og aðgengilegar öllum, t.d. á heimasíðu Embætti landlæknis og jafnvel 

ætti að birta þær í formi árangursmæla. Hvergi er minnst á brjóstagjöf í lögum eða reglugerðum íslenskra 

heilbrigðisyfirvalda. Embætti landlæknis vinnur eftir lögum um landlækni og lýðheilsu nr. 90/2018, 54. 

gr. og heyrir brjóstagjöf eflaust undir þessi lög þó að hún sé ekki tekin sérstaklega fram. Markmið 

laganna er að stuðla að heilbrigði landsmanna, m.a. með því að efla lýðheilsustarf og tryggja gæði 

heilbrigðisþjónustu og stuðla að því að hvort tveggja byggist á bestu þekkingu og reynslu á hverjum 

tíma. Brjóstagjöf hlýtur að vera mikilvægur þáttur hvað þetta varðar. 

 Til að auka tíðni eingöngu og einhverrar brjóstagjafar þurfa leiðbeiningar, sem konur fá frá fagfólki, 

að vera í samræmi við alþjóðlegar ráðleggingar. Þörf er á að endurskoða opinberar ráðleggingar til 

kvenna varðandi brjóstagjöf í tengslum við markmið okkar Íslendinga hvað tíðni brjóstagjafar varðar. 

Mikilvægt væri t.d. að bæta við bæklinginn Næring ungbarna sem Embætti landlæknis í samvinnu við 

Þróunarmiðstöð heilsugæslunnar gaf út þar sem ráðlagt er að barn nærist eingöngu á móðurmjólk fyrstu 

sex mánuðina. Orðalagið í þessum bæklingi þyrfti að hvetja til áframhaldandi brjóstagjafar eftir sex 

mánaða aldur með annarri fæðu til allt að tveggja ára aldurs eins og WHO, Unicef og bandarísku 

barnalæknasamtökin mæla með (Eidelman og Schanler, 2012; Unicef, 2005; WHO, 2018). 
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Tillögur um hvernig auka mætti tíðni brjóstagjafar á Íslandi: 

• Heilbrigðisyfirvöld og Embætti landlæknis móti stefnu hvað varðar brjóstagjöf á Íslandi og 

fylgist reglulega með tíðni brjóstagjafar. Mikilvægt er að setja framtíðarmarkmið varðandi það 

að hækka tíðni brjóstagjafar í samræmi við ráðleggingar Alþjóðaheilbrigðismála-

stofnunarinnar og búa til aðgerðaáætlun um hvernig því markmiði skuli náð. 

• Að bæta menntun heilbrigðisfagfólks sem starfar með konum á meðgöngu eftir fæðingu og 

í ungbarnavernd. Að námskeið verði reglulega í boði fyrir allt heilbrigðisfagfólk, t.d. 

ljósmæður, hjúkrunarfræðinga, heimilislækna og aðra lækna sem sinna konum í brjóstagjöf, 

og að símenntun sé reglulega í boði. Á hverjum starfsvettvangi fyrir sig í heilbrigðiskerfinu 

sé námskeið/fræðsla fyrir starfsfólk áður en störf hefjast.  

• Koma á fót stöðu brjóstagjafarráðgjafa eða annars aðila með þekkingu á brjóstagjöf sem 

vinni ásamt yfirvöldum að því að auka markvisst tíðni brjóstagjafar, haldi utan um fræðslu og 

sé ráðgefandi fyrir starfsfólk.  

• Bæta aðgengi kvenna að brjóstagjafarráðgjafa. Mikilvægt er að konur geti leitað til brjósta-

gjafarráðgjafa þegar þeim finnst þær þurfa. Að til sé formleg staða brjóstagjafarráðgjafa 

innan heilsugæslunnar eða í brjóstagjafarmiðstöð sem væri í tengslum við heimaþjónstu 

ljósmæðra í sængurlegu og mæðra- og ungbarnavernd.  

 

4.7 Tillögur að frekari rannsóknum  

Á Íslandi hefur aldrei verið gerð rannsókn á áhrifum stuðnings heilbrigðisfagfólks á tíðni og lengd 

brjóstagjafar og ekki hefur verið skoðað hvað konum finnist hjálpa þeim í að ná markmiðum sínum í 

brjóstagjöf. Eins og fram hefur komið þá hafa á Íslandi ekki verið teknar saman tíðnitölur fyrir brjóstagjöf 

síðan fyrir árin 2004–2008 en þá voru birtar upplýsingar um tíðni upphafs brjóstagjafar við einnar viku 

aldur, síðan tveggja mánaða aldur og á mánaðar fresti til sex mánaða aldurs og síðan á tveggja mánaða 

fresti til 12 mánaða aldurs (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir og Bryndís Elfa Gunnarsdóttir, 2012). Ekki er 

vitað hvernig skráningu hefur verið háttað eftir það þar sem tölur hafa ekki verið birtar opinberlega síðan. 

Mikilvægt er að rýna betur í tíðni brjóstagjafar á Íslandi og hvernig hún þróast, þ.e. að skoða t.d. tíðni 

brjóstagjafar við 7–10 daga aldur barns, þegar heimaþjónustu ljósmæðra lýkur, og skoða tíðnina síðan 

við 4–6vikna aldur en konur í rannsóknum hafa lýst fyrstu vikunum sem mest krefjandi hvað 

brjóstagjöfina varðar. Einnig væri áhugavert að skoða tíðni einhverrar brjóstagjafar á Íslandi í lengri tíma 

en til sex mánaða. 

Fyrir utan mikilvægi þess að skrá, halda utan um og birta upplýsingar um brjóstagjöf á Íslandi er 

margt fleira áhugavert að skoða í kjölfarið á þessari samantekt. Fyrst og fremst væri eftirsóknarvert að 

skoða hvort konum með börn á brjósti finnist þær fá nægan stuðning frá heilbrigðiskerfinu á Íslandi, 

hvaða þætti þeim finnst skorta í þjónustu og ástæður þess að íslenskar konur hætta með börn sín á 

brjósti. Fróðlegt væri einnig að skoða hvort nemendum í hjúkrunarfræði og ljósmóðurfræði finnst þeir 

vera nægjanlega vel undirbúnir, eftir að hafa lokið námi, undir að aðstoða konur í brjóstagjöf. Síðast en 

ekki síst væri áhugavert að skoða stuðning við brjóstagjöf út frá sjónarhóli ljósmæðra, hjúkrunarfræðinga 

og heimilislækna, hvort þeim finnist þau búa yfir nægri þekkingu og fá næga þjálfun til að geta veitt 

gæðaþjónustu og mætt helstu áskorunum í starfi.   
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Ályktanir 

Niðurstöður þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar varpa ljósi á mikilvægi stuðnings frá 

heilbrigðisfagfólki við konur í brjóstagjöf. Þær sýna að stuðningur heilbrigðisfagfólks við þessar konur 

eykur bæði tíðni og lengd brjóstagjafar. Árangursríkast er að stuðningur við brjóstagjöf sé samfelldur í 

gegnum allt barneignarferlið, byrji á meðgöngu og haldi áfram eftir fæðingu og fyrstu mánuðina eða svo 

lengi sem konur eru með börn sín á brjósti. Til að stuðningur við brjóstagjöf sé árangursríkur þarf hann 

að koma frá heilbrigðisstarfsmanni, s.s. ljósmóður eða hjúkrunarfræðingi, sem býr yfir reynslu og 

þekkingu á brjóstagjöf. Skýrar leiðbeiningar og markviss þjálfun heilbrigðisfagfólks er undir því komið að 

yfirvöld og heilbrigðisstofnanir setji fram skýra stefnumótun og markmið hvað brjóstagjöf varðar.  

Þarfir kvenna fyrir stuðningi við brjóstagjöf eru einstaklingsbundnar og því mismunandi og erfitt að 

rannsaka þær. Eitt virðist þó vera ljóst að konur vilja hafa aðgang að stuðning ásamt upplýsingum um 

m.a. eðli brjóstagjafar, raunhæfar væntingar og helstu vandamál. Ljósmæður sinna konum alfarið á 

meðgöngu, í fæðingu og fyrstu tíu dagana eftir fæðingu og eru því í góðri aðstöðu til þess að stuðla að 

farsælli brjóstagjöf. Þegar vandamál steðja að er mikilvægt að konur geti leitað til heilbrigðisfagaðila, 

oftast ljósmóður eða hjúkrunarfræðings, og að þær geti treyst á að ráðleggingarnar og stuðningurinn, 

sem þær fá, sé frá aðila með sérfræðiþekkingu eða víðtæka þekkingu og reynslu af brjóstagjöf.  
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Fylgiskjal 1 

10 skref til velheppnaðrar brjóstagjafar 

Sameiginleg yfirlýsing Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) og Barnahjálpar Sameinuðu 

þjóðanna (UNICEF) um barnvænar sjúkrastofnanir (Baby Friendly Hospital Initiative) er eftirfarandi.  

Sérhver stofnun sem sinnir mæðravernd og umönnun nýfæddra barna skal:  

1a. Innleiða og fara eftir International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes. 

1b. Hafa skriflega stefnu varðandi brjóstagjöf sem miðlað er reglulega til heilbrigðis-

starfsfólks.  

1c. Setja á fót yfirstandandi vöktun til að fylgjast með tíðni brjóstagjafar. 

2. Tryggja að starfsfólk hafi næga þekkingu og þjálfun til að styðja við brjóstagjöf.  

3. Fræða allar barnshafandi konur um kosti brjóstagjafar og hvernig er best að standa að 

henni.  

4. Stuðla að húð við húð strax eftir fæðingu og styðja mæður í að hefja brjóstagjöf eins fljótt 

og hægt er eftir fæðingu.  

5. Styðja mæður við upphaf brjóstagjafar ásamt því að viðhalda brjóstagjöf og hvernig takast 

eigi á við algeng vandamál.  

6. Ekki gefa nýfæddum börnum aðra fæðu eða vökva en brjóstamjólk nema heilsufarsleg rök 

liggi að baki.  

7. Hafa sólarhringssamveru, leyfa móður og barni að vera saman allan sólarhringinn.  

8. Styðja mæður í að koma auga á og bregðast við merkjum barns um svengd.  

9. Ráðleggja mæðrum um notkun og hættur sem fylgja pelanotkun og snuðnotkun.  

10. Undirbúa útskrift af fæðingarstofnun þannig að foreldrar séu upplýstir um þann stuðning 

sem í boði er. 

 

Heimild:  

WHO (World Health Organization). (2018). Ten steps to successful breastfeeding. Sótt af 

https://www.who.int/activities/promoting-baby-friendly-hospitals/ten-steps-to-successful-

breastfeeding 

 

  

https://www.who.int/activities/promoting-baby-friendly-hospitals/ten-steps-to-successful-breastfeeding
https://www.who.int/activities/promoting-baby-friendly-hospitals/ten-steps-to-successful-breastfeeding




  

65 

Fylgiskjal 2 

Mat á gæðum kerfisbundinna fræðilegra samantekta og öðrum samantektum á rannsóknum (JBI critical appraisal checklist for Systematic Review and Research Syntheses) 

 

MAStARI Balogun 
o.fl. (2017) 

Giglia o.fl. 
(2014) 

Kim o.fl. 
(2018) 

Lau o.fl. 
(2015) 

McArthur 
o.fl. (2018) 

Patel o.fl. 
(2016) 

Patnode 
o.fl. (2016) 

Sinha o.fl. 
(2015) 

Skouteris 
o.fl. (2014) 

Wong o.fl. 
(2015) 

1.Is the review question 
clearly and explicitly stated? 

J J J N J J J J J J 

2.Were the inclusion criteria 
appropriate for the review 
question? 

J J J J J J J J J J 

3.Was the search strategy 
appropriate? 

J J J J J J J J J J 

4.Were the sources and 
resources used to search for 
studies adequate? 

J J J J N J J J J J 

5. Were the criteria for 
appraising studies 
appropriate? 

J J J J J J J J J J 

6.Was critical appraisal 
conducted by two or more 
reviewers independently? 

J J J J J N J J Ó J 

7.Were there methods to 
minimize errors in data 
extraction? 

J Ó J J Ó J J J J J 

8.Were the methods used to 
combine studies 
appropriate? 

Ó N Ó J Ó J J J J j 

9.Was the likelihood of 
publication bias assessed? 

J N J J N J Ó Ó J Ó  

10.Were recommendations 
for policy and/or practice 
supported by the reported 
data? 

J Ó J N Ó J J N J J 

11.Were the specific 
directives for new research 
appropriate? 

J J J J J J J J J j 

Samtals  10/11 7/11 10/11 9/11 6/11  10/11 10/11 9/11 10/11 10/11 

J: já N: nei Ó: óljóst ÓV: óviðunandi 
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Mat á gæðum slembiaraðara samanburðarrannsókn skv. MAStARI-matstæki JBI (JBI Critical Appraisal Checklist for Randomized Control Trials) 

MAStARI Abbas-Dick 
o.fl. (2015) 

Ahmed o.fl. 
(2016) 

Cangol o.fl. 
(2017) 

Ekstrom o.fl. 
(2015) 

Elliott-Rudder 
o.fl. (2014) 

Fu o.fl. 
(2014) 

Marinez o.fl. 
(2018) 

Wong o.fl. 
(2014) 

1.Was true randomization used to 
assignment of participants to treatment 
gropus? 

J J J J J J J J 

2.Was allocation to treatment gropus 
concealed? 

J J J J J J J J 

3.Were treatment groups similar at the 
baseline? 

J J J J J J J J 

4.Were participants blind to treatment 
assignment? 

Ó Ó Ó J N N Ó N 

5.Were those delivering treatment blind 
to treatment assignment? 

J N Ó N N N Ó J 

6.Were otucomes assersors blind to 
treatment assignment?  

Ó N Ó Ó J J Ó J 

7.Were treatment groups treated 
identically other than the intervention of 
interest? 

J J J J J J J J 

8.Was follow up complete and if not 
were differences between groups in 
terms of their follow up adequately 
described and analyzed? 

J J J J J J J J 

9.Were participants analyzed in the 
groups to wich they were randomized? 

J J J J J J J J 

10.Were outcomes measured in the 
same way for treatment groups? 

J J J J J J J J 

11.Were outcomes measured in a 
reliable way? 

J J J J J J J Ó 

12.Was appropriate statistical analysis 
used? 

J J J J J J J J 

13.Was the trial design appropriate, 
and any deviations from the standard 
RCT design (individual randomization, 
parallel groups) accounted for in the 
conduct and analysis of the trial? 

J Ó N N N/Ó J N J 

Samtals  11/13 9/13 9/13 10/13 10/13 11/13 9/13 11/13 

J: já N: nei X: á ekki við Ó: óljós 
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Mat á gæðum hálfstaðlaðra rannsókna með tilraunasniði JBI  

(JBI Critical Appraisal Checklist for Quasi-Experimental Studies/non-randomized experimental studies) 

MAStARI Liu o.fl. (2017) 

1.Is it clear in the study what is the ´cause‘ and what is the ´effect´ (i.e. there is no 
confusion about which variable comes first)? 

J 

2.Were the participants included in any comparisons similar? J 

3.Were the participants included in any comparisons receiving similar treatment/care, 
other than the exposure or intervention of interest? 

J 

4.Was there a control group? J 

5.Were there multiple measurements of the outcome both pre and post the 
intervention/exposure? 

J 

6.Was follow up complete and if not, were differences between groups in terms og 
their follow up adequately described and analyzed? 

J 

7.Were the outcomes of participants included in any comparisons measured in the 
same way? 

J 

8. Were outcomes measured in a reliable way? J 

9.Was appropriate statistical analysis used? J 

Samtals 9/9 

J:já N:nei Ó:óljóst ÓV:óviðunandi 
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Mat á gæðum þversniðsrannsókna JBI (JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross Sectional Studies) 

MAStARI Bano-Pinero o.fl. (2018) Brodribb o.fl. (2014) Harrillo-Acevedo o.fl. (2018) 

1.Were the criteria for inclusion in the sample 
clearly defined? 

J J J 

2.Were the study subjects and the setting 
described in detail? 

J J J 

3.Was the exposure measured in a valid and 
reliable way? 

J J Ó 

4.Were objective, standard critera used for 
measruement of the condition? 

N J J 

5. Were confunding factors identified? N N N 

6.Were strategies to deal with confounding factors 
stated? 

J J J 

7.Were the outcomes measured in a valid and 
reliable way? 

J J J 

8.Was appropriate statstical analysis used? J J J 

Samtals 6/8 7/8 6/8 

J: já N: nei Ó: óljóst ÓV: óviðunandi 
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Mat á gæðum ferilrannsókna skv. MAStARI-matstæki JBI (Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies) 

MAStARI Alberdi o.fl. (2018) Cox o.fl. (2014) Giglia o.fl. (2015) 

1.Were the two groups similar and 
recruited from the same population? 

J J J 

2.Were the exposures measured similarly 
to assign people to both exposed and 
unexposed groups? 

J J J 

3. Was the exposure measured in a valid 
and reliable way? 

J J J 

4.Were confounding factors identified? Ó Ó Ó 

5.Were strategies to deal with 
confounding factors stated? 

Ó J J 

6.Were the group/participants free of the 
outcome at start of the study (or at the 
moment of exposure)? 

J J J 

7.Were the outcomes measured in a valid 
and reliable way? 

J J J 

8.Was the follow up time reported and 
sufficient to be long enough for outcomes 
to occcur? 

J J J 

9. Was follow up complete, and if not, 
were the reasons to loss to follow upp 
described and explored? 

J J J 

10. Were strategies to address 
incomplete follow up utilized? 

J N N 

11.Was appropriate statistical analysis 
used? 

J J J 

Samtals 9/11 9/11 9/11 

J: já N: nei Ó: óljóst ÓV: óviðunandi 
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Fylgiskjal 3 

Yfirlitstafla 1. Yfirlit yfir kerfisbundnar fræðilegar samantektir og safngreiningar (systematic review og meta analysis) sem notaðar voru í samantektinni. 

Heimild 
MAStARI  

Tilgangur Þátttakendur 
og fjöldi 

Útkomu- 
mæling á 
BG 

Íhlutun/saman- 
burður 

Helstu niðurstöður Ályktanir höfunda 

Balogun o.fl. 
(2017) 
 
Gæðamat: 
MAStARI 10 
 
Tegund 
rannsókna: 
Rct, quasi rct 
og contorlled 
before and 
after. 

Sýna áhrif 
þjálfunar 
heilbrigðisfag-
fólks á sjúkra-
húsum/ 
fæðingar-
stöðum á tíðni 
BG.   
Uppfært yfirlit 
frá 2011 sem 
byggðu upp 
heimildir fyrir 
skrefi 2 í BFHI.  

Rannsóknir: 
n=6. 
Heilbrigðisfag-
fólk: n=390 
  
Frá 5 löndum 
(Svíþjóð, 
Ástralía, Kanada, 
USA og Brasilíu). 

*Tíðni 
upphafs 
BG. 
*Tíðni EB 6 
mánaða.  
 
 

Áhrif þjálfunar á 
þekkingu, viðhorf og 
breytingar í starfi.  
Íhlutun veitt af 
heilbrigðisfagfólki 
sem fékk þjálfun vs 
hefðbundið 
eftirlit/ekki þjálfun. 
Þjálfunin frá 18 klst. 
upp í 2 daga. 1 
rannsókn skoðaði 
áhrif WHO 
námskeiðs. 

Þjálfunin jók þekkingu og hæfni til 
klínískra ráðlegginga. 
Þekking á BG jókst marktækt eftir 6 
mánuði. Jafnvel 1,5 klst þjálfun jók 
trú á BG í Kanada. Í USA jók 
námskeið tíðni upphafs brjóstagjafar 
og minnkaði notkun þurrmjólkur.  
Tíðni EB jókst en enginn munur 
fannst á tíðni upphafs brjóstagjafar.  

Flestar rannsóknir með tvær aðalútkomur; 
bætt þekking og viðhorf til BG. 
Erfitt að bera rannsóknirnar saman því 
þjálfun var mismunandi milli rannsókna. 
80% hjúkrunarfræðingar, hitt læknar –  ólíkt 
hlutverk í stuðningi við BG. Margir læknar 
ekki nægilega vel þjálfaðir í lyfjum tengd BG, 
erfitt að vera alltaf með nýjustu þekkingu. 
Yfirlitið gefur til kynna tengsl milli þjálfunar 
heilbrigðisfagfólks og aukinnar þekkingar og 
viðhorfs til BG.  
Skref 2 í BFHI hefur jákvæð áhrif á viðhorf 
heilbrigðisfagfólks; bætir þekkingu og 
ráðleggingar, þó takmarkaður árangur hér.  

Giglia o.fl. 
(2014) 
 
Gæðamat: 
MAStARI 7 
 
Tegund 
rannsókna: 
quasi-
experimetnal 
 

Að meta áhrif 
af ýmiskonar 
stuðning/ 
íhlutun 
gegnum 
internetið á 
útkomu BG.  
 

Ein rannsókn 
fannst; miðaði 
við að auka 
þekkingu á BG 
hjá frumbyrjum 
í Taiwan.   
MH: n=65. 

Tíðni BG 
við 3.—4. 
daga, 2.,4. 
og 6. 
vikna. 

Meðferðarhópur 
fékk aðgang að 
netfræðslu á 
meðgöngu; 
samsetning mjólkur, 
kosti, vandamál og 
lausnir, 
frábendingar fyrir 
BG og geymslu 
brjóstamjólkur.  

Fyrir og eftir próf framkvæmt; 
þekking og viðhorf jókst 2 vikum eftir 
að námskeið var tekið. Þessi grein 
mældi tíðni brjóstagjafar sem 
útkomubreytu. Marktækt hærri tíðni 
EB hjá meðferðarhópnum.  

Þrátt fyrir að internetið sé fullt af þekkingu 
fyrir foreldra skortir rannsóknir á stuðningi við 
BG og fræðslu; skortur á mælingu á útkomu 
brjóstagjafar og lítil úrtök. Erfitt að vita hvaða 
efni er byggt á gagnreyndri þekkingu. 
Höfundar telja að fræðsla fari meira fram í 
gegnum internetið í framtíðinni og að 
nýbakaðar mæður geti ,,hitt” í gegnum 
internetið brjóstaráðgjafa. Getur sparað 
peninga þegar fjarlægðin er mikil. Ókostir: 
kona að afklæða sig fyrir framan skjáinn. 
Helstu takmarkanir: skortur á rannsóknum.  

Kim o.fl. 
(2018) 
 
Gæðamat: 
MAStARI 10 
 
Tegund 
rannsókna: 

Skoða  
íhlutanir sem 
styðja við EB 
til 6 mánaða 
og benda á 
bestu 
íhlutunina til 
að efla EB til 6 
mánaða.  

Rannsóknir: 
n=27.  
Konur: 
n=36051. 

EB við 6 
mánaða 
aldur. 

BFHI (n=4) og 
tilfinningalegur 
stuðningur (n=23). 
Fagfólk á sjúkrahúsi 
eða annars staðar. 
Rágjöf fyrir/eftir 
fæðingu: stöður, 
stellingar, vandmál 
við BG, önnur fæða, 

Reiknað líkindahlutfall (OR). 
Íhlutanir efla BG marktækt við 6 
mánaða aldur.  
Áhrifaríkasta íhlutunin: 1) hófst fyrir 
fæðingu og hélt áfram eftir hana, 
næst árangursríkast var eingöngu á 
meðgöngu og síðan eftir fæðingu. 2) 
Staðsetning íhlutunar: í bland  á 
sjúkrahúsi og í samfélagi árangurs- 

Skortur á rannsóknum af góðum gæðum. 
Hér miðlungs gæði; algengt var skortur á 
blindun við skiptingu. Samanburður erfiður 
vegna mismunandi framkvæmd íhlutanna, 
mismunandi tími, hver veitti íhlutun og 
mismunandi leiðbeiningar til staðar.  
Konur sem fengu íhlutun líklegri til að halda 
áfram EB til 6 mánaða eftir fæðingu. 
Niðurstöður sýna þörf á fjölbreyttum og lang-  
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Eingöngu 
Rct. 

eðlilegur vöxtur og 
þroski, BG fræðsla. 

ríkast. 3)Tilfinningalegur stuðningur 
og ráðgjöf, 4 ) veitt af 
heilbrigðisfagfólki. 
Mæður sem fá stuðning/íhlutun eru 
2,77 sinnum líklegri til að gefa EB 
fyrstu 6 mánuðina. Fimm atriði 
árangursrík: margþættar íhlutanir, 
aðkoma fagaðila, nákvæmar leið-
beiningar fyrir þjálfun starfsfólks. 

tíma íhlutunum sem byrja á meðgöngu og 
halda áfram fyrstu mánuði eftir fæðingu. 
Nákvæmar/ítarlegar leiðbeiningar fyrir þjálfun 
starfsfólks árangursríkast. 

Lau o.fl.  
(2015) 
 
Gæðamat: 
MAStARI 9 
 
Tegund 
rannsókna: 
Rct og 
quasi-rct. 

Að samhæfa 
bestu 
mögulegu 
niðurstöður til 
að meta hvort 
rafræn tækni 
hafi áhrif í að 
bæta útkomu 
BG meðal 
þungaðra 
kvenna. 

Rannsóknir: 
n=16. 
Konur: n=5005 
á meðgöngu 
og eftir 
fæðingu.  
Frá 6 löndum 
(Ameríka, Íran, 
Finnland, 
Kína, 
Frakkland og 
Spánn).  

Tíðni 
upphafs 
BG. 
*EB við 1 
og 6 
mánuði. 
*mælitæki: 
viðhorf til 
BG. 
* mælitæki: 
þekking á 
BG. 
 
 

Íhlutanir á 
meðgöngu á 
rafrænu formi: 
internetið, gagnvirk 
tölvusamskipti, 
fræðsla á 
geisladisk, vef- 
námskeið, 
sýndarrágjöf. 
Farið yfir: kosti BG, 
tækni, lífeðlisfræði, 
undirbúning, lausnir 
vandamála, 
ráðgjöf/stuðning frá 
öðrum.  

Rafræn tækni bætir marktækt: tíðni 
upphafs BG, (z=3,2, P<0,00001) EB 
við 1 mánuð (z=2,12, P=0,03)  og 6 
mánaða (z=3,2. P=0,001), viðhorf til 
BG (z=3,01, P=0,003)  og þekkingu 
á BG. (z=4,54, P=<0,00001).  
Netnámskeið, íhlutun gegnum tækni 
og smáskilaboð bættu einnig 
marktækt EB við 6 mánaða aldur 
sbr. við hefðbundið eftirlit. 

Þetta yfirlit styður við þróun vefmiðaðra 
íhlutanna, textaskilaboða, geisladiska, 
netnámskeiða og gagnvirkra tölvusamskipta 
t.þ.a. efla, styðja og auka tíðni BG. 
Vefmiðuð tækni eykur marktækt tíðni 
upphafs BG, lengd EB ásamt viðhorfi og 
þekkingu á BG. 
Lykilskilaboð: 1) Notkun rafrænnar tækni til 
fræðslu og stuðnings á meðgöngu er að 
verða vinsæl á meðal barnshafandi kvenna. 
2) Rafræn tækni bætir marktækt upphaf EB, 
EB við 4 vikur og 6 mánuði og bætir viðhorf 
barnshafandi kvenna til BG. 3) Framtíðar-
rannsóknir ættu að einblína á rct rannsóknir 
til að skoða betur útkomu EB við 6 mánuði. 

McArthur 
o.fl. (2018) 
 
Gæðamat: 
MAStARI 6 
 
Tegund 
rannsókna: 
Rct, trial 
pilot, hálf-
staðlaðar 
rannsóknir, 
cohort og 
lýsandi 
rannsóknir, 
systematic 
review. 

Hvernig 
gagnast 
íhlutun á 
tæknilegu 
formi við BG 
hjá þunguðum 
konum sbr. 
hefðbundið 
eftirlit þegar 
útkomu-
mæling er 
upphaf BG, 
lengd BG og 
EB? 

Rannsóknir: 
n=15.  
 
Konur: 
n=7024.  

*Tíðni 
upphafs 
BG. 
*Lengd 
einhverrar 
BG. 
*Lengd EB. 
 

Íhlutun gegnum 
tækni t.þ.a. styðja 
við og efla BG felur 
í sér íhlutun 
gegnum internetið, 
snjallsíma eða álíka 
síma og 
samfélagsmiðla . 

Ekki áhrif á upphaf BG en jákvæð 
áhrif á lengd EB.  
Fræðsla gegnum forrit/tækni jók 
tíðni upphafs BG og blandaðrar 
gjafar. Gagnvirk tölvusamskipti -
aukin tíðni EB en ekki marktækur 
munur á lengd BG. Tíðni EB við 6 
mánaða jókst eftir námskeið 
gegnum tækni. 
Tíma eytt á síðum fyrir mæður; 
neikvæð tengsl við BG, mesti tíminn 
sem fór í að leita BG upplýsinga var 
hjá þeim sem áttu við vandamál í 
BG. Konum sem fundu upplýsingar 
sem þær vantaði gáfu lengur brjóst 
vs þær sem fundu ekki það sem 
þær leituðu að. 

Mæður nota spjallþræði t.þ.a. fá upplýsingar, 
tilfinningalegan stuðning, stuðning við 
sjálfstraust og áþreifanlegan stuðning í sinni 
BG. 
Flestar leitast eftir upplýsingum til að auka 
þekkingu sína (79%). 
Þetta yfirlit sýnir ekki fram á að gagnsemi 
íhlutanna á samfélagsmiðlum hafi einhver 
áhrif á útkomu BG. Þörf á megindlegum 
rannsóknum með stærri úrtök.  
Til að auka lengd einhverrar BG og EB væru 
íhlutanir á netinu í sambland við hefðbundið 
eftirlit góður kostur.  
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Patel og 
Patel (2016) 
 
Gæðamat: 
MAStARI 10 
 
Tegund 
rannsókna: 
Rct. 
 
 
 

Skoða hvort 
fræðsla/ 
stuðningur  
BGráðgjafa 
bætir tíðni 
upphafs BG, 
lengd BG og 
lengd EB sbr. 
við hefðbundið 
eftirlit.  
 

Rannsóknir: 
n=14. 
Sérstaklega 
einblínt á 
rannsóknir 
sem skoða 
notkun/áhrif 
IBCLC’s, 
CLC‘s sem 
hafa áhrif á 
útkomu 
brjóstagjafar.  
 
Konur: 
n=5084.  
 
Frá 7 löndum 
 

*Tíðni  
upphafs 
BG.  
*lengd BG. 
*tíðni 
einhverrar 
BG. 
*tíðni EB. 
 

Áhrif BGráðgjafa á 
útkomu BG þar sem 
ráðgjöf, stöðluð 
fræðsla eða 
stuðningur átti sér 
stað í 
heilbrigðiskerfi. 
Íhlutanir voru annað 
hvort einar og sér 
eða hluti af stærri 
heild og ýmist á 
meðgöngu, í 
fæðingu eða eftir 
fæðingu.  
 

Primary útkoma (4) 
Áhrif íhlutana: 1) tíðni upphafs 
BG: OR 2,35 fyrir konur sem byrja 
BG vs ekki, 2) lengd BG:  íhlutanir 
þar sem BGráðgjafi kom að jók tíðni 
einhverrar BG (OR: 1,49 fyrir 
einhver BG vs ekki BG) og EB (OR: 
1,71 eingöngu við 1 mánuð vs ekki 
eingöngu)  3) tíðni einhverjar BG: 
aðkoma BGráðgjafa jók einhverja 
BG eftir 1 mán., milli 1 og 3 mánaða 
og milli 3 og 6 mánaða. 4) tíðni EB:  
OR fyrir EB við 1 mánaða vs ekki 
var 1,71. Á milli 1 og 3 mánaða bar 
aðkoma BGráðgjafa góðan árangur 
þar sem OR=1,80. Secondary 
útkoma (2): 1) áhrif á heilsu 
barns: ein rannsókn. Aðkoma 
BGráðgjafa ekki áhrif á tíðni 
eyrnabólgu, öndunarfæra- og 
magasýkinga. 2) áhrif á heilsu 
móður: ein rannsókn. Marktæk áhrif  
á bætingu á LATCH skorum (mat á 
árangri brjóstagjafar), sárra 
geirvarta sbr. heðbundið eftirlit. 
Íhlutunin minnkaði ekki tíðni 
brjóstasýkinga. 

Hagnýting: getur hjálpað til við stefnumótun 
í heilbrigðiskerfinu og lýðheilsu til að ákvarða 
hvort að með því að hafa 
brjóstagjafarráðgjafa sem hluta af þjónustu 
við konur með barn á brjósti og þannig bjóða 
betri og ódýrari heilbrigðisþjónustu. 
Mismunandi hvernig aðkoma BGráðgjafa var; 
á meðgöngu; stuðningur með/án fræðslu og 
hvort var augnlits til auglits eða gegnum 
síma.  
Yfir höfuð voru þær íhlutanir á lengd BG, 
heilsu nýbura og heilsu móður í þessu yfirliti 
takmarkandi svo ekki er hægt að yfirfæra 
niðurstöður um þá þætti.  
 
 

Partnode 
o.fl. (2016) 
 
Gæðamat: 
MAStARI 10 
 
Tegund 
rannsókna: 
Rct og 
stýrðar fyrir 
og eftir 
rannsóknir. 

Skoða kosti/ 
galla BG-
íhlutana sem 
veittar eru í 
heilbrigðis-
kerfi, á heilsu 
móður og 
barns, og á 
upphaf BG, 
lengd og tíðni 
EB. 

Rannsóknir: 
n=52. 
(þar af 21 frá 
síðasta yfirliti).  
 
Þátttakendur: 
n=66757.  
 
Uppfært yfirlit 
frá 2008. 
 

*heilsa 
barns og 
móður. 
*EB. 

Íhlutunum ekki lýst 
nákvæmlega heldur 
talað um BG 
íhlutanir á 
meðgöngu, eftir 
fæðingu og fyrstu 
mánuðina og áhrif á 
heilsu móður, barns 
og á tíðni og lengd 
BG og EB.  

Jákvæð tengsl milli einstaklings-
veittrar íhlutunar við BG og 
einhverja BG við 3 og 6 mánaða og 
við EB 3 og 6 mánaða.  
Ekki marktæk tengsl við upphaf BG. 
Íhlutanir sem beitt er oftar en á 
einum tímapunkti eru áhrifaríkari en 
ef beitt aðeins einu sinni. 
2 rannsóknir greindu frá neikvæðum 
áhrifum af BGíhlutunum; önnur fann 
ekki marktæk tengsl við kvíða hjá 
konum sem fengu heimaþjónustu 
sbr hefðbundið eftirlit. Hin greindi frá 
upplifun kvenna um kvíða, minnkað 
sjálfstraust sem fannst ekki hjá 
konum sem fengu hefðbundið eftirlit.  

Skortur á vel stýrðum rannsóknum sem 
skoða áhrif BG á heilsu barns og móður. 
Einstaklingsmiðaður stuðningur/fræðsla 
eykur líkurnar á EB til 6 mánaða sbr. við 
hefðbundið eftirlit.  
Ekki tölfræðilega marktækt samband hér á 
milli einstaklingsmiðaðrar fræðslu við upphaf 
BG og einhverrar við 6 mánaða.  
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Sinha o.fl. 
(2015) 
 
Gæðamat: 
MAStARI 9 
 
Tegund 
rannsókna: 
Rct, quasi 
experimental 
trials og 
observational 
studies 
(framvirkar, 
afturvirkar) 
cohort og 
case-control. 

 
 

Meta áhrif 
íhlutanna á 
upphaf BG, EB 
og áfram-
haldandi eða 
einhverrar tíðni 
BG þegar 
íhlutun er veitt 
á 5 mism. 
stöðum:  í 
heilbrigðis- 
þjónustu, 
heima, í  
samfélaginu, á 
vinnustað, við 
stefnumótun 
eða í bland. 
Markmið að 
efla tíðni BG. 

Rannsóknir: 
n=195. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Tíðni 
upphafs 
BG. 
*tíðni EB. 
*tíðni 
áfram-
haldandi 
BG. 
*tíðni 
einhverrar 
BG. 

Skipting rannsókna 
eftir staðsetningu: 
Heilbrigðisþjónusta: 
n=73, heimili: n= 57 
í samfélagi: n= 6.  
Vinnuumhverfi:  
n= 4. Stefnumótun: 
n= 2.  
Á fleiri en einum 
stað: n= 53. 
Oftast fleiri en einn 
mælikvarði á BG, 
(oftast upphaf BG, 
tíðni EB, 
áframhaldandi BG 
til 23 mánaða og 
einhverrar).  
 

Hærri tíðni ef íhlutanir veittar í 
bland. Tíðni upphafs BG jókst, 
íhlutanir bæði heima og í samfélagi 
juku mest tíðnina.                  
Upphaf BG á 1 klst eftir fæðingu:  
jókst marktækt um 25% í tengslum 
við allar íhlutanir.  
EB: jókst um 44% í tengslum við 
allar íhlutanir. Mest á tíðni EB við 
4—6 mánaða. Jókst mest þegar 
íhlutanir voru veittar samhliða á 
mörgum stöðum, mest ef saman í 
heilbrigðiskerfi og samfélagi.  
Áframhaldandi BG til 23 mánaða: 
jókst í tengslum við 63% íhlutanna. 
Jákvæð tengsl en ekki marktæk. 
Íhlutanir sem voru veittar ýmist á 
heilbrigðisstofnun eða heima höfðu 
marktækt jákvæð áhrif. Ráðgjöf eða 
fræðsla gefin samhliða á einhverjum 
vettvangi jók tíðni áframhaldandi BG 
marktækt.  
Einhver BG: jókst um 30% í 
tengslum við allar íhlutanirnar. Mesti 
árangur þegar íhlutanir voru veittar 
á heilbrigðisstofnun. BFHI með 
mestu áhrifin í að efla einhverja BG. 
Ráðgjöf og fræðsla veitt í heil-
brigðiskerfi, heima eða saman hafði 
marktækt áhrif í að efla einhverja 
BG en áhrif voru mesti þegar veitt í 
heilbrigðiskerfinu. Sérstök þjálfun 
heilbrigðissfagfólks á sjúkrahúsum 
jók einni tíðni einhverrar BG. 

Niðurstöður í samræmi við ráðleggingar 
WHO og UNICEF þ.e. að íhlutanir þá helst 
ráðleggingar og fræðsla sem veitt er 
samhliða á mörgum stöðum hafi meiri áhrif 
en þegar veitt er á einum stað. Stuðningur 
samfélagsins og fjölskyldu - ekki marktæk 
áhrif. 
Breastfeeding gear model. 
Íhlutunum ætti að beita samhliða á hinum 
ýmsu stöðum þ.e. á heilbrigðisstofnunum, 
heima og í samfélaginu til að hafa meiri áhrif 
á að auka tíðni brjóstagjafar. 
 

Skouteris 
o.fl. (2014) 
 
Gæðamat: 
MAStARI 10 
 
Tegund 
rannsókna: 
Rct 

Sýna áhrif 
ýmisa íhlutana 
á tíðni EB í 
efnameiri 
löndum og 
leggja grunn 
fyrir klíníska 
praktík.  

Rannsóknir: 
n=17. 
Konur:          
n= 24496. 
Ljósmæður: 
n=370. 
Frá 8 löndum: 
USA, Ástralía, 
UK, Tyrkland, 

* Tíðni EB. Íhlutanir á 
meðgöngu: fræðsla/ 
námskeið frá aðila 
með sérþekkingu. 
Íhlutanir á sjúkra-
húsi, heima eftir 
fæðingu og 
aðgangur að BG 
ráðgjafa fyrstu 12 

Marktæk aukning á lengd EB í 8 af 
17 rannsóknum, Flestar íhlutanir 
styðjandi og fræðandi aðferðir.  
Árangursríkar: stuðningsnámskeið, 
á heimili eða gegnum síma, eftir 
fæðingu og til lengri tíma (5 vikur—6 
mánuði), augnliti til auglits, 3 dögum 
eftir fæðingu, sjálfsmat gegnum 
skráningu. Óárangursríkar: „hendur 

Tíminn eftir fæðingu líklegast áhrifaríkastur til 
að efla EB. Árangursríkustu íhlutanirnar voru 
veittar yfir langan tíma, 3—6 mánuði á heimili 
(samt stangast niðurstöður á hvað þetta 
varðar). 
Áframhaldandi stuðningur eykur sjálfsöryggi 
mæðra og sjálfstraust. Árangursríkt að veita 
íhlutun á heimili (minnkar kvíða, nýtist betur). 
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Holland, Hvíta-
Rússland, 
Singapore og 
Malasía.  
 

mánuðina. 
Aðalfókus að þjálfa 
mæður og gefa ráð 
í tæknilegum 
atriðum. 
Einstaklingsfræðsla, 
hópfræðsla eða  
símaviðtöl. 
 

af“ frá ljósmæðrum, eingöngu á 
meðgöngu, tóku stutta stund, eitt 
skipti og eingöngu á sjúkrahúsi. 
Helstu niðurstöður: 
-tíðni upphafs brjóstagjafar jókst. 
-íhlutanir bæði heima og í 
samfélaginu juku mest tíðnina. 
-hópfræðsla í samfélaginu, BFHI 
stuðningur og ráðgjöf/fræðsla frá 
heilbrigðisfagfólki, á mörgum 
stöðum hafði mestu áhrif á tíðni 
brjóstagjafar á fyrsta 
klukkutímanum.  
-tíðni EB jókst um 44% 
-tíðni einhverrar brjóstagjafar jókst.  
-BFHI stuðningur hafði mest áhrif í 
að efla einhverja BG.  
-sérstök þjálfun starfsfólks jók 
einhverja BG. 

Wong o.fl. 
(2015)  
 
Gæðamat: 
MAStARI 10 
 
Tegund 
rannsókna: 
Rct og quasi 
Rct. 
 

Að meta og 
bera saman 
hvort sé 
áhrifaríkara 
hóp- eða 
einstaklings-
fræðsla frá 
fagaðlia á 
meðgöngu. 

Rannsóknir: 
n= 19. 
Hópfræðsla: 
n=13.  
Einstaklings-
fræðsla: n=5. 
 
Þátttakendur 
n= 6931 
konur. 
Frá 7 löndum. 
Bæði 
frumbyrjur og 
fjölbyrjur.  

* Tíðni EB 
og lengd 
BG. 

Tegund íhlutana: 
bæklingar, bækur, 
myndbönd o.fl.   
Fjöldi og lengd 
íhlutanna: oftast eitt 
skipti. Tvær rann-
sóknir með 2—5 
skipti. Lengd frá 20 
mínútum til 2,5 klst 

Mismunandi hvort var borið saman 
hefðbundið eftirlit eða stuðnings-
hópar.  
4 af 12 rannsóknum sýndu jákvæð 
áhrif af hópfræðslu á meðgöngu á 
lengd BG og tíðni EB en 4 af 6 
studdu við áhrif einstaklingsfræðslu 
á meðgöngu. 

Vegna fárra rannsókna sem skoðuðu 
einstaklingsfræðslu á meðgöngu og vegna 
misleitni og lélegra gæða rannsókna sem 
skoðuðu hópfræðslu var ekki hægt að draga 
ályktanir af hvor sé árangursríkari aðferð, 
hóp- eða einstaklingsfræðsla. Niðurstöður 
geta þó gefið vísbendingar fyrir klíníska 
praktík. Þörf á frekari rannsóknum þar sem 
íhlutanir eru nákvæmari, skýrari 
skilgreiningar og stærri úrtök. 

BG: brjóstagjöf, EB: eingöngu brjóstagjöf, MH: meðferðarhópur BFHI: Barnvæn sjúkrahús OR: odd ratio/hlutfallstíðni IBCLC: international board certified lactation consultants 

CLC: certified lactation counselor. 
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Yfirlitstafla 2. Yfirlit yfir slembiraðaðar samanburðarrannsóknir (randomized controlled trials) sem notaðar voru í samantektinni. 

Heimild 
MAStARI 

Tilgangur 
*útkomumæling 

Þátttakendur, 
fjöldi 

Mælitæki Íhlutun Helstu niðurstöður Ályktanir höfunda 

Abbass-
Dick o.fl. 
(2015).  
 
Kanada 
 
Gæðamat: 
MAStARI 11 

Skoða áhrif 
stuðnings við 
móður og föður 
á tíðni EB. 
 
*EB 6 og 12 
vikur eftir 
fæðingu. 
 

Frumbyrjur 
sem áttu kk 
maka. 
MH:n=107. 
SH:n=107. 

*Coparenting 
relationship scale. 
*Maternal 
perceptions of 
breastfeeding 
support. 
*Paternal 
breastfeeding self-
efficacy. 
*Iowna infant 
feeding attitude 
scale. 

Meðferðarhópur fékk 
hefðbundið eftirlit og 1) 
símtal frá brjóstagjafar-
sérfræðing + skriflega 
fræðslu 2) bækling um 
coparenting 3) bækling 
um BG 4) myndband 5) 
vefsíða með upplýsingum 
og vefslóðum 6) tölvupóst 
eftir 1 og 3 vikur 7) símtal 
eftir 2 vikur 

Hærri tíðni EB hjá meðferðar-
hóp.  
EB: Ekki marktækur munur við 
6 vikur. Marktækur munur við 
12 vikur (97% vs 87%, P=.02). 
Ekki marktækur munur á 
upplifun mæðra af 
coparenting, stuðning, sjálfs-
öryggi í BG en hærri meðal-
skor fyrir meðferðarhóp. 

Meðferðarhópur: meiri ánægja við BG, 
meiri stuðningur frá maka. 
Þessi fjölþætta íhlutun jók lengd BG um 
9% á fyrstu 12 vikunum. 
Upplýsingarnar voru gefnar fólki eftir 
fæðingu – hafði lítinn tíma til að kynna 
sér þær. 
(Ath. hópurinn í þessari rannsókn hafði 
mikinn áhuga á að hafa barnið á 
brjósti). 

Ahmed o.fl. 
(2016)  
 
USA 
 
Gæðamat: 
MAStARI 9 

Skoða hvort 
stuðningur við 
BG gegnum 
gagnvirk tölvu- 
samskipti á 
fyrstu 
mánuðunum 
auki tíðni og 
lengd BG. 
*EB við 1,2 og 3 
mánuði. 
*einhver BG við 
1,2 og 3 mánuði. 
*einkenni 
fæðingar-
þunglyndis. 

Frumbyrjur á 
fyrstu 2 
dögum eftir 
fæðingu. 
MH:n= 49. 
SH:n=57. 

Samband við 
konur gegnum 
lokað tölvukerfi. 
Spurningalisti 
þróaður fyrir 
þessa rannsókn; 
fæðumynstur, 
fjöldi gjafa á dag, 
fjöldi ábótagjafa, 
tegund af ábót, 
ástæður ábóta og 
ástæður þess að 
BG var hætt. 
 

Meðferðarhópur fékk 
hefðbundið eftirlit og 
aðgang að vefsíðu þar 
sem þær skráðu niður 
BG, þvag, hægðir og 
vandamál fyrstu 30 
daganna. Kerfið sendi 
svo sjálfkrafa svar ef 
vandamál til staðar og lét 
rannsóknarteymið vita. 
Kerfið gaf einnig jákvæða 
svörun. 

Ekki marktækur munur á 
útkomu BG við útskrift 
(p=0,707) en marktækur 
munur milli hópa við 1,2 og 3 
mánuði (p=0,027, p=0,000, 
p=0,002). Hærri tíðni EB við 
1,2 og 3 mánuði í 
meðferðarhópnum. Í lok 3 
mánaða voru 84% í 
meðferðarhóp að gefa brjóst 
sbr. 66% í samanburðarhóp.  

Mæður meðvitaðar um brjóstagjafa-
mynstur sitt og þau vandamál sem 
steðjuðu að gegnum vefinn. Fengu 
hjálpleg ráð til að leysa vandamál og 
viðhalda framleiðslu. Gátu haft 
samband við ráðgjafa ef þurfti í gegnum 
netið.  
Gagnvirk tölvusamskipti góð leið til að 
bæta tíðni og lengd BG.  
Mæður sem tóku þátt í online 
breastfeeding monitoring program voru 
með hærri tíðni EB við 1, 2 og 3 mánuði 
eftir fæðingu en samanburðarhópur. 

Cangol o.fl. 
(2017)  
 
Tyrkland 
 
Gæðamat:
MAStARI 
9 

Markmið að 
auka tíðni og 
lengd BG með 
breastfeeding 
motivation 
program (BMP) 
á meðgöngu og 
eftir fæðingu og 
skoða hvort auki 
tíðni EB. 
*tíðni og lengd 
BG. 

Frumbyrjur á 
meðgöngu 
sem komu á 
námskeið. 
MH:n=50. 
SH:n=50. 

*self-efficacy 
scale short form. 
*The postnatal 
BSE short form: 
mat á líðan 
mæðra í BG. 
*The infant 
breastfeeding 
assmement tool. 
*The postnatal 
maternal 
information form: 

Íhlutun var notuð fjórum 
sinnum: milli 32-36 vikna 
meðgöngu, á fyrsta degi 
eftir fæðingu, milli 4 og 6 
vikna og á 4 mánuði eftir 
fæðingu. Áhugahvetjandi 
samtal sem tók ca. 20 
mín. Fyrirfram ákveðin 
atriði rædd tengd hverjum 
tímapunkti.  
 

Oftast marktækt samband:  
Mæður í MH hófu fyrr BG eftir 
fæðingu (97% vs 77%), 
greindu frá færri vandamálum 
við fyrstu BG (27% vs 54%), 
gáfu sjaldnar þurrmjólk 
(29%vs70%). Meðalskor á 
sjálfsgetu við fyrstu BG, á 
upplifun á mikilvægi BG og 
sjálfsgetu var hærri í MH.                 
Tíðni EB var 77% í MH vs 70% 
í SH: marktækt við 6 vikur en 

Niðurstöður staðfesta það sem áður 
hefur komið fram að stuðningur fagfólks 
sem hefst á meðgöngu og stendur yfir 
fyrstu mánuðina í BG hefur áhrif á tíðni 
og lengd BG.  
Aðferðir sem eru mismunandi s.s. þetta 
módel í stað stakrar fræðslu módela eru 
áhrifaríkari í tengslum við árangursríka 
BG.  
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upplifun af 
barneignaferlinu 
*BMP rating scale; 
áætlun, 
vanmáttur, 
sjálfstraust og 
sjálfsgeta í BG. 

ekki marktæk við 4 mánuði. 
Börn í MH að meðaltali þyngri 
4 mánaða.  

Ekstrom 
o.fl. (2015)  
 
Svíþjóð 
 
Gæðamat:
MAStARI 10 

Markmið að lýsa 
hugmyndafræði-
legri nálgun til 
að efla og meta 
viðhorf heil-
brigðisfagfólks 
gagnvart BG 
ásamt því að 
bæta gæði 
þjónustu við 
konur í 
barneign. 

Heilbrigðis-
fagfólk: 
MH: n=36. 
SH: n= 45. 
Frumbyrjur á 
meðgöngu 
og eftir 
fæðingu. 480 
konum skipt 
í 3 hópa: 
MH:n=206. 
SH1:n=162. 
SH2: n=172. 

Mæður: 
Spurningalisti 3 
dögum eftir 
fæðingu,3 og 9 
mánaða. Spurt um 
fag- og félags-
legan stuðning, 
sjálfsmat í 
tengslum við 
barnið og BG. 
Heilbrigðisfagfólk:
*Breastfeeding 
attitude instru-
ment; notað til að 
meta viðhorf til 
BG.                                

Konur í MH fengu íhlutun 
frá heilbrigðisfagfólki sem 
fór í gegnum sérstaka 
þjálfun tengda BG og 
stuðning við foreldra. 
Síðan var metið hvort 
þessi þjálfun hafi bætt 
viðhorf til BG.  
SH fékk umönnun frá 
heilbrigðisfagfólki sem 
ekki hafði fengið þessa 
þjálfun. 

Heilbrigðisfagsfólk: þjálfunin 
bætti viðhorf til BG og stuðning 
þ.e. eftir 1 ár lækkaði skor á 
regulating scale (p<0,001) og 
jókst á facilitating scale. 
Mæður: ánægja mæðra í BG 
og tengslum við barnið  jókst í 
MH; bætt viðhorf. Áhrif 
stuðnings frá heilbrigðis-
fagfólki: konur lögðu fyrr á 
brjóst eftir fæðingu, gáfu oftar 
brjóst á fyrstu 24 klst, gáfu 
færri ábótargjafir, lýstu færri 
vandamálum s.s. minni 
framleiðslu og þær gáfu brjóst 
lengur. 

Mikilvægi viðhorfs fagfólks til að veita 
gæða þjónustu við fólk í barneign og 
mikilvægt að bæta viðhorf þeirra 
gegnum þjálfun.  
Þessi hugmyndafræðilega nálgun eflir 
ljósmæður, bætir heilsu barna, viðhorf 
fagfólks til brjóstagjafar og stuðning við 
foreldra= ánægðari mæður. 
Mæður þurfa raunhæfar og samræmdar 
upplýsingar um BG byggðar á 
gagnreyndri þekkingu. 
Tímaskortur í heilbrigðisþjónustu 
hindrandi? 
Ath. bætti einnig upplifun af stuðningi á 
meðgöngu þótt annað fagfólk sem ekki 
fékk þjálfun hafi sinnt þeim. 

Elliott-
Rudder 
o.fl. (2014)  
Ástralía 
 
Gæðamat:
MAStARI 10 

Tilgangur að 
auka og 
viðhalda BG 
með áhuga-
hvetjandi 
samtalstækni við 
4 og 6 mánaða í 
þéttbýli. 

Konur sem  
fæddu á 3 
sjúkrahúsum 
sem ekki 
voru BFHI: 
almenn 
umönnun 
eftir  
fæðingu. 
Íhlutun  við 
3,4 og 6 
mánaða í 
heilsugæslu. 
MH: n=154. 
SH:n=176. 

Tíðni BG mæld 4 
og 6 mánaða. Á 
meðgöngu var 
spurt hvenær þær 
héldu að þær 
myndu byrja að 
gefa ábót. 
Konurnar spurðar 
út í brjóstamjólk, 
þurrmjólk og aðra 
vökva í skoðunum 
í heilsugæslu.  

Hjfr. í ungbarnavernd: 
vinnusmiðja um BG, 
áhugahvetjandi samtals-
tækni, praktísk atiði og 
bjargráð. Aðlagað að 
vinnuumhverfi. Sérstakt 
flæðirit notað í ungbarna-
vernd og ráðleggingar um 
EB til 6 mánaða. Opnar 
spurningar s.s. ,,hvernig 
myndi það henta þér? 
Fór svo eftir svarinu hver 
næsta spurning var. SH:  
hefðbundið eftirlit frá hjfr. 
ekki fengið þjálfun.  

Marktækt hærri tíðni EB (OR 
1,88, p= 0,047) og einhverrar 
BG (OR 1,95, p=0,04) hjá MH 
við 4 mánaða en enginn 
munur á milli hópa við 6 
mánaða. 

Líklegar ástæður að eins tíðni við 6 
mánaða; tengt ráðleggingum um 
hvenær megi byrja að gefa aðra fæðu. 
Áhugahvetjandi samtal veitt af hjfr. í 
heilsugæslu sem hefur fengið þjálfun 
áhrifarík í að auka tíðni EB og 
einhverrar BG. Hjfr. í heilsugæslu geta 
með viðeigandi þjálfun bætt útkomu BG 
í sínu daglega starfi. 
Stuðningur auglits til augnlits þar sem 
hvatning á sér stað og hvetur  konur til 
að ræða spurningar sínar tengda BG er 
gagnlegt.  

Fu o.fl. 
(2014)  
 
Kína 
 

Skoða áhrif 
tvennskonar 
faglegs 
stuðnings eftir 
fæðingu. 

Þrjú 
sjúkrahús. 
724 konum 
skipt í þrjá 
hópa: 

Follow up infant 
feeding data: 
magn og tegund 
af mjólk og öðrum 
vökva á sl. 24 klst.  

3 hópar: 1) hefðbundin 
þjónusta, 2) hefðbundin 
þjónusta ásamt 3x30-45 
mín. einkasamtal við 
brjóstagjafarráðgjafa á 

Hærri tíðni BG í MH við 1,2 og 
3 mánuði sbr. SH. Konur sem 
fengu símastuðning marktækt 
líklegri til að halda áfram BG 
við 1 (76,2% vs 67,3%, OR 

Símastuðningur: konur 60% líklegri til 
að gefa brjóst að einhverju leyti og 2x 
líklegri til að gefa EB við 1 mánuð. 
Íhlutun innan 24 klst; mörg vandamál 
eftir útskrift s.s. stálmi, verkir, mjólkur-                                                
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BG: brjóstagjöf  EB: eingöngu brjóstagjöf   MH: meðferðarhópur SH: samanburðarhópur BFHI: Baby friendly hospital initiative Hjfr: hjúkrunarfræðingur/ar 

 

 

 

 

 

Gæðamat:
MAStARI 11 

* Tíðni og lengd 
EB eða 
einhverrar BG 
við 1,2 og 3 
mánuði eftir 
fæðingu. 

SH: n=264. 
MH1: n=191 
(sjúkrahús-
hópur) 
MH2: n=269 
(símahópur). 
Frumbyrjur. 

fyrstu 48 klst.(fylgst með 
BG, kostir, vandamál, 
praktísk atriði), 3) hefð-
bundin þjónusta og 
vikulegur stuðningur 
gegnum síma (20-30 
mín) frá hjfr. með mikla 
reynslu af BG. Haldnar 
dagbækur um símtalið.  

1,63) og 2 mánuði (58,6% vs 
48,9%, OR 1,48) og voru 
líklegri til að hafa barnið EB við 
1 mánuð (28,4%vs 16,9%, OR 
1,89). Konurnar í 
sjúkrahúshópnum líklegri til að 
gefa brjóst á öllum 
tímapunktum en það var ekki 
marktækt. 

framleiðsla ekki komin af stað. 
Samfelldur stuðningur getur aukið 
sjálfsöryggi móður og ánægju. Líklegast 
er það samfelldur stuðningur (veitt af 
sama aðila) gegnum síma en ekki 
símastuðningurinn sjálfur. 
Faglegur stuðningur við BG gegnum 
síma bætir marktækt tíðni og lengd BG 
hjá frumbyrjum.  

Martínez 
o.fl. (2018)  
 
Spánn 
 
Gæðamat:
MAStARI 9 

Tilgagnur að 
meta áhrif 
stuðnings 
gegnum síma 
við móður með 
barn á brjósti 
fyrstu 6 
mánuðina. 

MH: n=193. 
SH: n=187. 
Konur í 
ungbarna-
vernd sem 
voru með 
barn á 
brjósti.  

Tegund 
fæðugjafar skráð í 
hefðbundnum 
heimsóknum í 
heilsugæslu við 
1,2,4 og 6 
mánaða aldur. 
Spurt hvort barnið 
fengi EB, 
einhverja 
brjóstamjólk eða 
þurrmjólk. 

Hj sem starfa í 
heilsugæslu með a.m.k. 
árs reynslu í BG. 
Upplýsingar samhæfðar 
fyrir gagnasöfnun. 
Báðir hópar fengu hefð-
bundið eftirlit. MH fékk 
vikulega símtal fyrstu 2 
mán. og síðan á 2 vikna 
fresti til 6 mánaða. 
Fyrirfram ákveðin atriði 
rædd í símtalinu, tengd 
aldri barns.  

Við 6 mánaða 21,4% barna í 
SH eingöngu á brjósti sbr. 
30,1% í MH en munurinn ekki 
marktækur. Tíðni EB í MH 
hærri á öllum tímapunktum 
mælinga en ekki marktækt.  

Höfundar töldu að með því að veita 
íhlutanir í heilsugæslu, þar sem traust 
samband á sér stað myndi efla BG en 
svo var ekki. 
Tíðni BG í þessari rannsókn var lægri 
en í þýðinu almennt.  
Stuðningur gegnum síma var ekki það 
áhrifaríkur að það væri hægt að alhæfa 
að hann væri gagnlegur.  

Wong o.fl. 
(2014)  
 
Kína 
 
Gæðamat:
MAStARI 11 

Skoða áhrif 
einstaklings-
miðaðrar 
brjóstagjafar-
fræðslu á 
meðgöngu. 
* Tíðni og lengd 
EB 6 vikum, 3 
og 6 mánuði eftir 
fæðingu. 

Frumbyrjur: 
MH: n=236. 
SH: n=233 
(hefðbundið 
eftirlit). 

Eftirfylgd gegnum 
síma 6 vikum, 3 
og 6 mánuðum.  
Þátttakendur 
hvattir til að spyrja 
spurninga.  

Hefðbundið eftirlit og 20-
30 mín. brjóstagjafa-
fræðsla og stuðningur 
byggt á WHO fyrir BFHI. 

Ekki marktækur munur milli 
hópanna á tíðni EB á öllum 
tímapunktum eftirfylgdar 

Á sjúkrahúsi þar sem tíðni upphafs 
brjóstagjafar er há bætir 
einstaklingsfræðsla á meðgöngu ekki 
tíðni EB og lengd BG. 
Einstaklingsfræðsla þar sem þegar er til 
staðar góð fræðsla á meðgöngu eflaust 
ekki hjálpleg. 
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Yfirlitstafla 3: Yfirlit yfir aðrar rannsóknir en kerfisbundin fræðileg yfirlit og slembiraðaðar samanburðarrannsóknir, sem notaðar voru í samantektinni. 

Heimild  
MAStARI 

Markmið Þátttakendur  Mælitæki Íhlutun Helstu niðurstöður Ályktanir höfunda 

Alberdi o.fl. 
(2018)  
 
Írland 
 
Gæðamat: 
MAStARI 9 
 
Feril-
rannsókn 

Að meta 
hagkvæmni og 
aðgengileika 
BG íhlutunar í 
þéttbýli og 
dreifbýli á 
Írlandi. 
 
 

Frumbyrjur: 
n=100, á 
síðasta 
þriðjungi 
meðgöngu 
ásamt 
stuðnings-
aðila.  
 

Spurningalisti 
eftir námskeið, 
6 vikur og 3 
mánuði um 
viðhorf 
gagnvart BG 
og stuðning.   
 

Íhlutunin (4); 1) nám-
skeið á meðgöngu: 
lífeðlisfræði, praktísk 
atriði, raunhæf markmið 
fyrstu dagana, 2) 
einstaklings brjósta-
gjafarráðgjöf, 3) 
aðgangur að hjálpar-
línu, 4) stuðningshópur 
á netinu með ráðgjafa. 
10.skref BFHI höfð að 
leiðarljósi. Tveir 
brjóstagjafaráðgjafar 
veittu íhlutunina. 

43% hittu brjóstagjafarráðgjafa og 
57% oftar en einu sinni. 
86,6% mættu í stuðningshóp. 
30% notuðu hjálparsímann. 
22% notuðu vefsíðuna. 
Við 6 vikur gáfu 70% brjóstamjólk, að 
mestu viðhaldið til 3.mánaða. 
Konurnar sögðust gefa brjóst svona 
lengi vegna þátttöku í rannsókninni.  
Konunum fannst einstaklingsráðgjöfin 
sem þær fengu á sjúkrahúsinu 
hjálplegasta íhlutunin (hjálpaði þeim 
að takast á við áskoranir og fara yfir 
tækni). 

Aðrar rannsóknir hafa gefið til kynna 
að brjóstagjafarráðgjafi IBCLC efli 
sjálfstraust og hæfileika til að halda 
áfram BG. Skortur á tæknilegri 
aðstoð og almennum upplýsingum 
valda því að konur hætta BG eða 
draga úr henni.  
Til styttri og lengri tíma – að fjárfesta 
í þjónustu sem styður við konur með 
börn á brjósti og lengja þannig BG 
getur verið sparnaður fyrir 
heilbrigðiskerfið. 
Takmarkanir: þær sem tóku þátt 
höfðu áhuga á BG, samfelld 
þjónusta. 

Bano-
Pinero o.fl. 
(2018)  
 
Spánn 
 
Gæðamat: 
MAStARI 6 
 
Þversniðs-
rannsókn 

Að skilja betur 
áhrif 
mismunandi 
stuðnings með 
forprófuðum 
spurningalista 
til að meta 
áhrif formlegs 
og óformlegs 
stuðnings. 

Konur sem 
komu með 
barnið sitt í 
rútínueftirlit í 
heilsugæslu 
og höfðu 
einhverja 
reynslu af 
BG.  

5 atriða 
spurningalisti 
til að meta 
áhrif formlegs 
og óformlegs 
stuðnings 
gegnum fimm 
þætti; ánægju, 
ráðgjöf, 
upplifun, 
vandamál og 
stuðning.  

 Konur sem leituðu eftir stuðning 
líklegri til að gefa lengur brjóst sbr. 
þær sem leituðu ekki aðstoðar 
(p=0.005). Konur sem leita stuðnings 
við BG líklegri til að gefa lengur brjóst 
en 6 mánuði (p<0.0005). Ánægja: 
89,3% voru mjög ánægðar/ánægðar 
með stuðning frá heilbrigðisfagfólki 
við BG. Jákvæð tengsl á meðgöngu 
og eftir fæðingu: fræðsla, stuðningur 
kringum fæðingu, að hafa ljósmóður 
sem er ráðgjafi, fá ráðgjafa á fyrsta 
sólarhring barnsins, byrja BG innan 
30 mín frá fæðingu. Ráðgjöf: oftast á 
fyrstu 3 vikum, oftast á degi 1. 
Sjaldgæft eftir 1 mánuðinn. 30% 
tilvika enginn stuðningur/ráðgjafi. 
Brjóstagjafarfræðsla á meðgöngu 
jákvæð áhrif á að konur leituðu 
aðstoðar fagaðila eftir fæðingu. 
Mæður sem fengu aðstoð og 
ráðleggingar gáfu lengur brjósti, EB 
og lengur að 6 mánaða aldri sbr þær 
sem ekki leituðu aðstoðar.            
Fyrri reynsla: 71% átti jákvæða og  

Mæður sem fá stuðning frá 
heilbrigðisfagfólki gefa brjóst lengur 
en þær sem ekki fá stuðning. 
Mæður sem leita eftir stuðning eru 
líklegri til að gefa lengur EB að 6 
mánaða eða lengur en þær sem 
ekki leita eftir stuðning. Stuðningur 
við BG hefur jákvæð áhrif á tíðni og 
lengd brjóstagjafar.  
Fræðsla og þjálfun um BG á 
meðgöngu hefur jákvæð áhrif á að 
konur sækja sér stuðning í BG 
þegar þær þurfa. 
Flest vandamáli áttu sér stað á 
fyrstu 3 vikunum - mikilvægt að 
meðhöndla algengustu vandamálin 
á fyrstu dögunum - undirstrikar 
mikilvægi íhlutanna og eftirfylgni á 
fyrstu dögunum.  
Ónógur stuðningur getur haft 
neikvæð áhrif á BG. 
Stuðningsnet í BG hefur jákvæð 
áhrif á tíðni og lengd BG. 
Óformlegur og óformlegur 
stuðningur ýtir undir lengd EB en 
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16% neikvæða.  
Vandamál: 72,8% greindu frá. Í 57% 
tilvika á fyrstu 3 vikum lífsins og 
hæsta % á fyrsta degi eftir fæðingu. 
Algengustu vandamál: sárar geir-
vörtur, þreyta, efi um hvenær barn var 
svangt, verkur, lélegt grip og óöryggi 
með stöður. Stuðningur: 88,4% 
ákvað BG á meðgöngu eða fyrr. 
Upplifun af því að hafa stuðning hafði 
áhrif á ákvörðun um að gefa lengur 
brjóst. 23.3% nefndu fagfólk, 
Aðaláhrifavaldar tengdamóðir, móðir 
og vinir.  

skortur á stuðning veldur 
tilfinningum um óöryggi hjá konum. 
Þess vegna er skýr stefnumótun og 
góðar leiðbeiningar um íhlutanir 
nauðsynlegar til að efla, vernda og 
styðja BG til að takast á við þau 
vandamál sem við erum að horfast í 
augu við í dag.  

Brodribb 
o.fl. (2014)  
 
Ástralía  
 
Gæðamat: 
MAStARI 7 
 
Afturvirk 
þversniðs-
rannsókn  

Skoða hvort 
áhrif af því að 
heilbrigðis- 
starfsmaður 
setji sig í 
samband við 
mæður á 
fyrstu 10 
dögunum eftir 
fæðingu hafi 
áhrif á tíðni BG 
við 3 mánuði 
eftir fæðingu. 

Konur:  
n=6852, sem 
fæddu barn í 
Queensland 
2010. Allar 
höfðu þær 
lokið 
könnuninni 
Having a 
baby in 
Queensland 
2010. 
 

Gögn um 
meðgöngu, 
fæðingu, eftir 
fæðingu og 
næring barns. 
Spurt hvort 
hefðu fengið 
símtal á fyrstu 
10 dögum eftir 
fæðingu.  

 Samskipti heilbrigðisstarfsmanns og 
heimavitjanna voru ekki tengdar við 
BG við 3 mánaða. Hinsvegar jók 
símtal eða heimsókn til heimilislæknis 
líkurnar á BG hjá konum sem fæddu á 
almennu sjúkrahúsi. Samband 
heilbrigðisstarfsmanns eða 
heimavitjun fyrstu 10 daganna eftir 
fæðingu hafði ekki marktæk áhrif á 
brjóstagjafatíðni við 3 mánaða.  
Símtal eftir útskrift fyrir konur og 
möguleikinn á klíník þar sem konur 
geta komið fyrir þær sem eru í hættu 
á að hætta BG gæti verið öflugasta 
umönnunin.  
 

Þó að ekki hafi verið hægt að sýna 
fram á að samband heilbrigðis-
starfsmanns á fyrstu 10 dögunum 
eftir útskrift hafi marktæk áhrif á BG 
við 3 mánaða hafi áhrif EN samt 
getur tegund og ástæða fyrir þessu 
sambandi haft áhrif á tíðni. Símtöl 
áhrifarík, samt mest viðeigandi 
eftirfylgdin fyrir konur mun velta á 
hennar áhættuþáttum, 
fæðingarupplifun, félagslegum 
aðstæðum og ofl. Því þarf að veita 
sveigjanlega þjónustu svo hægt sé 
að gera kerfið áhrifaríkara í að 
styðja konur og efla BG. Þjálfa 
heimilislækna betur til að efla BG 
því margar konur leita til þeirra.  

Cox o.fl. 
(2104)  
 
Ástralía 
 
Gæðamat: 
MAStARI 9 

 
Framvirk 
ferilrann-
sókn 

Finna tíðni 
upphafs BG og 
skoða þætti 
sem tengjast 
EB við útskrift 
af sjúkrahúsi 
hjá konum 
sem búa í 
dreifbýli í 
Ástralíu.  

Konur: 
n=489.  
Hraustar 
konur og 
hraust börn.  

Gögn fengin úr 
rural infant 
feeding study 
(könnun sem 
var gerð t.þ.a. 
skoða 
brjóstagjafar-
praktík frá 
fæðingu til 12 
mánaða). 

Konunum fylgt eftir frá 
fæðingu barns í 12 
mánuði, frá apríl 2010 
til nóvember 2011. 

97,7% tíðni upphafs BG. 82,7% EB 
við útskrift. Mæður voru 4 sinnum 
líklegri að gefa EB við útskrift ef 
barnið fór ekki á vökudeild.  
Þættir sem tengdust EB við útskrift 
voru þættir sem tengdust heilbrigðis-
þjónustu: fá oft ráðleggingar við 
fæðugjöf, vera hvattur áfram af 
heilbrigðisfagfólki að leggja á brjósti 
eftir fæðingu, afbrigði fæðingar, 
samvera móður og barns, óhindraður 
aðgangur að brjósti - marktækt tengt 

Verklag á sjúkrahúsi hefur sterkt 
forspárgildi fyrir EB. Aukin áhersla á 
BFHI praktík snemma eftir fæðingu 
getur stutt við EB. 
Rannsóknin nýtist því heilbrigðis-
fagfólki sem vinnur með konum í 
upphafi brjóstagjafar, rannsóknin 
segir samt ekki beint hvað það er 
sem er gagnlegt, eingöngu að 
hvatning til BG er lykilatriðið og að 
vera til staðar.  
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við EB við útskrift af sjúkrahúsi.  
Konur 2—4 sinnum líklegri til að vera 
með barnið EB þar sem þessir þættir 
voru til staðar.  

Giglia o.fl. 
(2015)  
 
Ástralía  
 
Gæðamat: 
MAStARI 9 
 
Feril-
rannsókn 

Mat á áhrifum 
stuðnings við 
BG gegnum 
vefsíðu á 
fæðugjöf 
barns. 
Aðalútkomu-
mæling: 
upphaf og 
lengd BG. 

Mæður og 
börn á 
sjúkrahúsi 
og heilsu-
gæslu.   
MH og SH 
hópar 
(n=489). 

Mæður 
svöruðu 
upplýsingum 
um fæðugjafir. 
Spurningalista 
svarað á 
netinu við 4, 
10, 16, 26, 30, 
40 og 52 vikur. 

Aðgangur að lokaðri 
vefsíðu. Vefsíðan þróuð 
fyrir þennan hóp byggð 
á gagnreyndir þekkingu 
og átti að veita bestu 
upplýsingar um 
fæðugjöf ungbarna. 
MH gat skrifað á 
spjallborð, verið í 
tölvupóstsamskiptum 
við aðra í hópnum, haft 
samband við brjósta-
gjafarráðgjafa. 
Báðir hópar fengu 
hefðbundna þjónustu. 

Flestar kvennanna skoðuðu oftast 
auglýsingavefsíður, næst algengast 
ABA síðuna (vinsælla eftir fæðingu). 
Ekki marktækur munur á netnotkun 
milli vefsíða sem MH og SH 
heimsóttu. 
Marktækur munur: konur í MH 
líklegri til að vera með barnið EB við 6 
mánaða aldur. Þær sem upplifðu 
vandamál við BG voru líklegri til að 
leita á internetinu. Voru spurðar á 
öllum tímapunktum hvort þær hefðu 
leitað á netinu með leitarorðinu 
fæðugjöf ungbarna.  

Stuðningur á rétt á sér gegnum alla 
BG svo lengi sem konan upplifir 
vandamál.  
Internetið er möguleg aðferð við að 
styðja við útkomu BG til langstíma.  

Harillo-
Acevedo 
o.fl. (2108)  
 
Spánn  
 
Gæðamat: 
MAStARI 6 

 
Þversniðs-
rannsókn 

Skoða áhrif af 
innleiðingu á 
klínískum 
leiðbeiningum 
um BG á þætti 
tengda 
stuðningi við 
BG sem 
heilbrigðisfag-
fólk veitir. 
Aðlaga theory 
of planned 
behaviour 
apporach að 
stuðningi frá 
heilbrigðisfag-
fólki við BG. 

Fagfólk: 
n=152, þar 
sem 
klínískar 
leiðbeiningar
voru 
innleiddar.  
 

*Professional 
Breastfeeding 
support 
(attitudes, 
beliefs, 
subjective 
norms, 
behvioral 
intention). 
*Questionarire 
of professional 
breastfeeding 
support. 
*Attitude scale 
items. 

Innleiðing klínísku 
leiðbeininganna tók 3 
ár og var gerð í 
nokkrum skrefum. 
Heilbrigðisfagfólk 
svaraði spurningalistum 
fyrir og eftir innleiðingu: 
Sérstök minnisbók sem 
innihélt allar 
upplýsingar um 
íhlutunina. 

Þar sem klínísku leiðbeiningar höfðu 
verið innleiddar var skor fagfólksins 
marktækt hærra í hlutlægum gildum 
og trú en fyrir innleiðingu árið 2011.  
Stigin fyrir all 4 skalana (viðhorf, trú, 
hlutlæg gildi og atferlisnálgun) var 
marktækt hærri sbr. við svæðið þar 
sem hefðbundið eftirlit var. 
Fagfólk sem starfaði á BFHI var með 
mun hærri stig fyrir hlutlæg gildi en á 
öðrum svæðum. 
 
 
 
 

Þar sem innleiðing klínískum 
leiðbeininganna átti sér stað jókst 
stuðningur og bætti einnig praktíska 
aðstoð í BG, líklega vegna þjálfunar 
sem var í boði á meðan innleiðingu 
stóð. Fagfólk fékk allt persónulegar 
leiðbeiningar á praktískum atriðum í 
starfi sínum. Þessi tegund þjálfunar 
jók klínískt marktækt trú á BG.  
 
 

Liu o.fl. 
(2017)  
 
Kína 
 
Gæðamat:
MAStARI 9 

Skoða áhrif 
íhlutana sem 
styrkja 
sjálfsgetu 
kínverskra 
frumbyrja í BG 
 

Hraustar 
frumbyrjur. 
MH: n=75. 
SH: n=75.  

Spurningalistar 
á sjúkrahúsi. 
Hringt 4 og 8 
vikum  eftir 
fæðingu. 
*The 
breastfeeding 

Báðir hópar fengu 
hefðbundið eftirlit. MH: 
1 klst brjóstagjafa 
vinnusmiðja og 1 klst 
BG ráðgjöf innan 24 
klst. frá fæðingu.   
Vinnusmiðja: deildu 

Munur á stigum BSES-SF marktækur 
og breytist marktækt yfir tímabilið, 
íhlutunin hafði áhrif á meðalskor 
(þessi munur ekki marktækur í 
upphafi en við útskrift og við 4 og 8  
vikur. Sjálfsöryggi jókst yfir tíma hjá 
MH.  

Prógrammið áhrifaríkt og gagnlegt. 
Hjfr. ættu að innleiða íhlutanir sem 
fela í sér sjálfstyrkingu í rútínu 
umönnun til að styðja nýjar mæður 
og auka sjálfsöryggi þeirra ásamt 
tíðni og lengd BG og EB.          
Meira sjálfsöryggi hjá mæðrum í MH 
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Hálfstöðluð 
rannsókn 
með 
tilrauna-
sniði 

self-efficacy 
scale short 
form (BSES-
SF). 
*Infant feeding 
spurningalisti.  
 

vonum, tilfinningum og 
væntingum til BG og 
áhyggjum. Horft á 
myndbönd, notaðar 
dúkkur til að æfa 
verkþætti til að leysa 
vandamál. Fókusinn að 
efla mæðurnar.  
 

Hærra hlutfall mæðra gaf eingöngu 
brjóst í íhlutunarhóp við 4 vikur og 8 
vikur. 

(þær höfðu lært og æft tækni við að 
leysa vandamál, gagnleg aðferð í að 
auka sjálfsöryggi).  
Þrátt fyrir takmarkanir þessarar 
rannsóknar gefa niðurstöðurnar til 
kynna að stuðningsíhlutanir á 
meðgöngu og eftir fæðingu geta 
verið áhrifaríkar fyrir mæður. Eftir 
útskrift ætti heilbrigðisstarfsmaður 
að hringja til að veita eftirfylgni og 
jafnvel fara í heimsókn ef þarf til að 
leysa brjóstagjafavandamál. Til að 
auka tíðni brjóstagjafar ætti 
heilbrigðisfagfólk að íhuga gagnlegri 
áætlanir. 

BG: brjóstagjöf EB: eingöngu brjóstagjöf MH: meðferðarhópur SH: samanburðarhópur ABA: australian breastfeeding association BFHI: Barnvænt sjúkrahús                       

Hjfr: hjúkrunarfræðingar 

 

 


