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Ágrip
Lengi hafa kostir brjóstagjafar verið þekktir, bæði fyrir móður og barn. Skortur er á nýlegum
rannsóknum á tíðni brjóstagjafar á Íslandi en ýmsar samfélagslegar breytingar hafa orðið undanfarin
ár, sem kunna að hafa áhrif á tíðni brjóstagjafar. Einnig er skortur á nýlegum rannsóknum á tíðni
fæðingarþunglyndis og tengslum þess við brjóstagjöf á Íslandi.
Tilgangur verkefnisins er að kanna tíðni brjóstagjafar hjá fullburða, heilbrigðum börnum á Íslandi og
að kanna tíðni fæðingarþunglyndis hjá mæðrum fullburða, heilbrigðra barna á Íslandi. Einnig að
athuga hvort munur sé á tíðni brjóstagjafar á milli mæðra með fæðingarþunglyndi og mæðra sem ekki
eru með fæðingarþunglyndi.
Verkefnið er unnið úr gögnum stærri rannsóknar þar sem gögnum var safnað frá mæðrum (n=277)
sem áttu barn á Landspítala háskólasjúkrahúsi frá mars 2015 til loka maí 2017.
Tíðni brjóstagjafar fullburða, heilbrigðra barna á Íslandi var 98% fyrstu vikuna heima. Við 1
mánaðar aldur barns voru 96% á brjósti, 84% við 4 mánaða aldur, 61% við 8 mánaða aldur og 22%
við 12 mánaða aldur. Tíðni eingöngu brjóstagjafar var 86% fyrstu vikuna heima, 74% við 1 mánaðar
aldur og 43% við 4 mánaða aldur barns. Tíðni fæðingarþunglyndis hjá mæðrum fullburða, heilbrigðra
barna á Íslandi var 9% einum mánuði eftir fæðingu og 8% fjórum mánuðum eftir fæðingu. Marktækur
munur reyndist vera á tíðni brjóstagjafar barna hjá mæðrum með fæðingarþunglyndi og mæðrum sem
ekki voru með fæðingarþunglyndi við 1 mánuð (p<0,01) en ekki reyndist vera marktækur munur 4
mánuðum eftir fæðingu.
Flestar mæður á Íslandi hefja brjóstagjöf og tíðni brjóstagjafar er almennt há í samanburði við
önnur lönd, þó er tíðni eingöngu brjóstagjafar heldur lág. Fæðingarþunglyndi virðist hafa áhrif á upphaf
brjóstagjafar en ekki lengd. Frekari rannsókna er þörf á tengslum fæðingarþunglyndis við brjóstagjöf á
Íslandi og hvernig hjúkrunarfræðingar geti stutt við mæður með fæðingarþunglyndi til þess að stuðla
að brjóstagjöf.

Lykilorð: Fæðingarþunglyndi, eingöngu brjóstagjöf, brjóstagjöf, fullburða barn.
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Abstract
The benefits of breastfeeding, both for the mother and her baby, have been known for a long time.
There is a lack of new studies that shows the frequency of breastfeeding in Iceland. There have been
social changes in the recent years that could affect the frequency of breastfeeding. There is also a
lack of new data on the frequency of postpartum depression and it´s impact on breastfeeding in
Iceland.
The aim of this study is to examine the frequency of breastfeeding of term, healthy infants in
Iceland and investigate the frequency of postpartum depression (PPD) of mothers of term, healthy
infants during the first year in Iceland. As well as to examine if there is a difference in the frequency of
breastfeeding of infants who have mothers with postpartum depression and those who do not have
postpartum depression.
The data used in this study were from a larger study with mothers (n=277) who gave birth at the
National University Hospital of Iceland, from March 2015 to the end of May 2017.
The frequency of breastfeeding of term, healthy infants in Iceland was 98% during the first week at
home, 96% at 1 month, 84% at 4 months, 61% at 8 months and 22% at 12 months postpartum. The
frequency of exclusive breastfeeding was 86% during the first week at home, 74% at 1 month and
43% at 4 months postpartum. The frequency of PPD among mothers of term, healthy infants in
Iceland was 9% at 1 month and 8% at 4 months postpartum. There was a significant difference
(p<0,01) in the frequency of breastfeeding of infants among mothers with postpartum depression and
those who did not have postpartum depression at 1 month postpartum, however there was not a
significant difference at 4 months postpartum.
The majority of mothers in Iceland initiate breastfeeding and breastfeeding is quite common in
Iceland compared to other countries, despite this, the frequency of exclusive breastfeeding is low.
Postpartum depression seems to affect breastfeeding initiation but not the duration. Further research
is needed on the impact of PPD on breastfeeding in Iceland and how nurses can support mothers with
PPD to promote breastfeeding.

Keywords: Postpartum depression, exclusive breastfeeding, breastfeeding, full-term infant.
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Skilgreiningar hugtaka
Brjóstagjöf: Í þessu verkefni er unnið út frá þeirri skilgreiningu að brjóstagjöf sé að barnið nærist á
brjóstinu, þ.e. brjóstagjöf er ekki að barnið fái brjóstamjólk í pela eða sondu.
Eingöngu brjóstagjöf: Í rannsókninni sem verkefnið er unnið út frá er skilgreiningin á brjóstagjöf sú
að „barnið fær eingöngu brjóstamjólk og aðeins á brjóstinu sjálfu þ.e. ekki í pela, sondu, eða
ungbarnablöndu til viðbótar við brjóstamjólkina. Þó er barn talið fá eingöngu brjóstamjólk þrátt fyrir að
það fái lyf og/eða vítamín".
Fullburða barn: Barn sem fætt er eftir 37-42 vikna meðgöngu.
Ungbarnablanda: Sérfæði handa ungbörnum á fyrstu mánuðum ævinnar sem fullnægir næringarþörf.
Stundum nefnt þurrmjólk, þurrmjólkurblanda, stoðblanda eða formúla.
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1 Inngangur
Brjóstagjöf hefur ýmsa kosti í för með sér bæði fyrir móður og barn. Þekkt er að brjóstamjólk er
almennt

besta

næringin

sem

ungbörnum

stendur

til

boða

og

frá

árinu

2001

hefur

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin mælst til þess að öll ungbörn fái eingöngu brjóstamjólk fyrstu sex
mánuðina ef mögulegt er og eftir það sem viðbót við fasta fæðu til 24 mánaða aldurs. Víða er tíðni
brjóstagjafar þó ekki í samræmi við þær ráðleggingar (McFadden, Gavine, Renfrew, Wade, Buchanan,
Taylor o.fl., 2017; World Health Organization, 2001).
Ýmsar ástæður geta legið að baki því að mæður geti ekki haft barn á brjósti eða kjósi að gera það
ekki. Barnsfæðing orsakar breytingar í líkama móður sem geta haft áhrif á hegðun og atferli hennar.
Slíkar breytingar geta orðið til þess að mæður þróa með sér andlega vanlíðan eða jafnvel
fæðingarþunglyndi (Groër, 2005). Mæður sem hafa einkenni fæðingarþunglyndis eru ólíklegri til þess
að hefja brjóstagjöf og þær hafa einnig aukna tilhneigingu til þess að hætta fyrr með börn sín á brjósti
en mæður sem ekki eru með fæðingarþunglyndi (Hatton, Harrison-Hohner, Coste, Dorato, Curet og
McCarron, 2005).
Í rannsókn Mörgu Thome (2000) var greint frá tíðni fæðingarþunglyndis á Íslandi. Þar kom fram að
tíðnin væri um 14% á öðrum og þriðja mánuði eftir fæðingu (Marga Thome, 2000) sem er líkt tíðni
annarra vestrænna rannsókna. Í erlendum rannsóknum hefur komið fram að tíðni fæðingarþunglyndis
sé um 10-20% (Davé, Petersen, Sherr o.fl., 2010; Hatton o.fl., 2005) en skortur er á nýlegum
rannsóknum á tíðni fæðingarþunglyndis á Íslandi.
Í skýrslunni Brjóstagjöf og næring ungbarna á Íslandi sem fædd eru 2004-2008 frá Embætti
landlæknis (2012) er að finna nýjustu tölur yfir tíðni brjóstagjafar á Íslandi (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir
og Bryndís Elfa Gunnarsdóttir, 2012). Vegna samfélagslegra breytinga og aukningu á ávísunum
þunglyndislyfja síðustu ár (Embætti landlæknis, 2017) er hugsanlegt að breytingar hafi orðið á. Því er
orðið tímabært að rannsaka tíðni brjóstagjafar á Íslandi sem og áhrif fæðingarþunglyndis á framgang
brjóstagjafar.
Niðurstöður þessarar rannsóknar munu gefa til

kynna áætlaða tíðni

brjóstagjafar og

fæðingarþunglyndis mæðra sem fæddu á Landspítala. Þær upplýsingar geta nýst heilbrigðisstarfsfólki,
til að áætla hver tíðni fæðingarþunglyndis og brjóstagjafar eru í dag og möguleg áhrif
fæðingarþunglyndis á brjóstagjöf.

1.1 Tilgangur rannsóknar
Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni höfundar til B.S. prófs í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands.
Verkefnið er unnið úr gögnum stærri rannsóknar um næringu og heilsu barna sem framkvæmd var á
Landspítala Háskólasjúkrahúsi á tímabilinu 2015-2017. Gögnum var safnað frá mæðrum sem áttu
barn á Landspítala frá mars 2015 til loka maí 2017.
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1.2 Gildi og markmið
Meginmarkmið verkefnisins er að kanna tíðni brjóstagjafar og fæðingarþunglyndis meðal mæðra
fullburða og heilbrigðra barna á Íslandi. Einnig að kanna hvort munur sé á tíðni brjóstagjafar hjá
mæðrum sem eru með fæðingarþunglyndi og mæðrum sem ekki eru með fæðingarþunglyndi.
Einnig verður fjallað stuttlega um mikilvægi brjóstagjafar og áhrif hennar á móður og barn.
Áhættuþættir fæðingarþunglyndis verða einnig kannaðir, hvernig skimað er fyrir fæðingarþunglyndi og
áhrif fæðingarþunglyndis á framgang brjóstagjafar.

1.3 Rannsóknarspurningar
Rannsóknarspurningar sem leitast verður við að svara í verkefninu eru eftirfarandi:
1. Hver er tíðni brjóstagjafar á fyrsta ári hjá fullburða, heilbrigðum börnum á Íslandi?
2. Hver er tíðni fæðingarþunglyndis hjá mæðrum fullburða, heilbrigðra barna á Íslandi?
3. Er munur á tíðni brjóstagjafar fullburða barna hjá mæðrum með fæðingarþunglyndi og
mæðrum sem ekki eru með fæðingarþunglyndi?
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2 Fræðilegur bakgrunnur
2.1 Brjóstagjöf
Í ráðleggingum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar og Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna kemur
fram að barn skuli vera lagt á brjóst innan fyrstu klukkustundarinnar frá fæðingu og nærast eingöngu á
brjósti fyrstu 6 mánuði ævinnar að hluta til, ásamt annarri næringu, allt fram til tveggja ára aldurs.
Víðsvegar um heiminn er tíðni brjóstagjafar þó ekki í samræmi við þessar ráðleggingar (McFadden
o.fl., 2017; World Health Organization, 2018).
Vitað er að brjóstamjólk er almennt besta næringin sem ungbörnum stendur til boða þar sem hún
er fullkomlega aðlöguð að næringarþörfum barnsins og fylgir líkamsþroska þess hverju sinni.
Brjóstamjólkin stuðlar að auknu heilbrigði, eflir þroska, styrkir ónæmiskerfið og minnkar líkur á ýmsum
sjúkdómum og kvillum. Einnig er það þekkt að brjóstagjöf hafi jákvæð áhrif á heilsufar móður eftir
barnsburð og hún getur gegnt mikilvægu hlutverki í tengslamyndun móður og barns (Horta, Bahl,
Martines o.fl. 2007; Labbok, 2001; Victoria, Bahl, Barros o.fl., 2016).
Brjóstagjöf hefur verndandi áhrif gegn ýmsum sjúkdómum sem annars væru kostnaðarsamir fyrir
samfélög. Brjóstagjöf dregur einnig úr framleiðslu á ungbarnablöndum og því hefur tíðni og lengd
brjóstagjafar jákvæð áhrif á umhverfi og efnahag. Lýðheilsuaðgerðir sem stuðla að aukinni tíðni
brjóstagjafar eingöngu og yfir lengra tímabil stuðla að heilbrigði móður og barns, draga úr dánartíðni
nýbura og hafa efnahagslegan ábata (Bartick og Reinhold, 2010; Rollins, Bhandari, Hajeebhoy o.fl.,
2016).

2.2 Tíðni brjóstagjafar á fyrsta ári á heimsvísu
Um 60% barna á heimsvísu eru ekki lögð á brjóst innan fyrstu klukkustundarinnar frá fæðingu þrátt
fyrir að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hafi mælt með því í um 30 ár að öll börn fái brjóstamjólk innan
klukkustundar frá fæðingu ef ástand þeirra leyfir. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur einnig mælt
með því að börn undir 6 mánaða aldri nærist eingöngu á brjóstamjólk. Þrátt fyrir þær ráðleggingar
nærast á heimsvísu aðeins um 40% barna eingöngu á brjósti fyrstu 6 mánuðina og hefur það hlutfall
lítið aukist síðastliðna tvo áratugi (Victoria o.fl., 2016; World Health Organization, 2018).
Bent hefur verið á að brjóstagjöf er ekki sérstaklega tilgreind í heimsmarkmiðum Sameinuðu
þjóðanna til ársins 2030. Victoria o.fl. (2016) bentu á að viðeigandi væri að gera ráðstafanir í tengslum
við brjóstagjöf þar. Í markmiði númer 3 sem snýr að því að stuðla að heilbrigðu líferni og vellíðan fyrir
alla frá vöggu til grafar væri viðeigandi að segja nánar frá ávinningi brjóstagjafar. Einnig mætti stuðla
að hvatningu og stuðningi við brjóstagjöf í eftirfarandi heimsmarkmiðum: engin fátækt, ekkert hungur,
menntun fyrir alla og góð atvinna og hagvöxtur. Þó virðist tímabil brjóstagjafar vera styttra í
hátekjuríkjum heldur en í þróunarlöndum. Í flestum hátekjuríkjum nærast færri en eitt af hverjum fimm
börnum á brjósti við 12 mánaða aldur og virðist tíðnin lækka því hærri sem verg landsframleiðsla er
(Victoria o.fl., 2016).
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Árið 2015 hófu um 83% mæðra í Bandaríkjunum brjóstagjöf. Við 3 mánuði voru 47% með barn sitt
eingöngu á brjósti og við 6 mánuði voru 25% með barnið eingöngu á brjósti (Center for Disease
Control and Prevention [CDC], 2018).
Í Bretlandi er tíðni brjóstagjafar með þeim lægstu í heiminum. Í rannsókn sem gerð var árið 2010
kom fram að flestar mæður þar hefji brjóstagjöf eða um 81% en hún vari stutt. Tíðni brjóstagjafar
eingöngu við 3 mánaða aldur barns var 17% og við 6 mánaða aldur barns var hún um 1%. Tíðni
brjóstagjafar hafði þó aukist þar í landi frá árinu 2005 en þá hófu aðeins 76% mæðra brjóstagjöf
(McAndrew, Thompson, Fellows, Large, Speed og Renfrew, 2012).
Tíðni brjóstagjafar er há á Norðurlöndunum í samanburði við önnur lönd víða um heim. Langflestar
mæður á Norðurlöndunum hefja brjóstagjöf og stór hluti þeirra er enn með barn á brjósti við 6 mánaða
aldur barns eða 58-80%. Eingöngu brjóstagjöf er almenn fyrstu mánuðina en flest börn byrja að fá
aðra fæðu samhliða brjóstamjólk eftir 4 mánaða aldur (Norrænar næringarráðleggingar, 2012).
Norrænu næringarráðleggingarnar frá 2012 er heimildarit sem unnið var af sérfræðingum undir
forystu vinnuhóps á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar. Þar kom fram að tíðni brjóstagjafar hefur
verið að aukast á Norðurlöndum frá 8. áratug síðustu aldar. Í ritinu kom fram að í Noregi voru 80%
barna á brjósti við 6 mánaða aldur en 9% voru eingöngu á brjósti. Í Svíþjóð voru 63% barna á brjósti
við 6 mánaða aldur og 11% voru eingöngu á brjósti. Í Danmörku voru 12% eingöngu á brjósti við 6
mánaða aldur en ekki voru gögn um blandaða brjóstagjöf. Tíðni brjóstagjafar reyndist vera lægst í
Finnlandi, 58% barna voru á brjósti við 6 mánaða aldur en 0% voru eingöngu á brjósti (NNR, 2012).

2.3 Tíðni brjóstagjafar á fyrsta ári á Íslandi
Í skýrslunni Brjóstagjöf og næring ungbarna á Íslandi sem fædd eru 2004-2008 frá Embætti landlæknis
(2012) þar sem gögnum var safnað úr rafrænum skráningargögnum heilsugæslunnar í ung- og
smábarnavernd, kom fram að tíðni brjóstagjafar á Íslandi fyrstu vikuna væri 98% og 86% barna voru
eingöngu á brjósti. Við 6 mánaða aldur barns voru 74% barna á brjósti, sem er í hærra lagi
samanborið við önnur lönd, en aðeins 8% barnanna voru eingöngu á brjósti. Við 12 mánaða aldur voru
27% barnanna á brjósti að hluta til. Þegar gögnin voru borin saman við eldri úttekt frá
heilsugæslustöðvum á börnum fæddum á árunum 1999-2003 kom í ljós að lítil breyting hafði orðið á
hlutfalli þeirra barna sem voru eingöngu á brjósti. Aftur á móti virtist brjóstagjöfin vara almennt lengur
(Hildur Björk Sigbjörnsdóttir og Bryndís Elfa Gunnarsdóttir, 2012).
Í annarri íslenskri langtímarannsókn sem Inga Þórsdóttir, Ása Vala Þórisdóttir og Gestur I. Pálsson
(2008) framkvæmdu á mataræði íslenskra ungbarna sem fæddust á árunum 2005-2007 kom fram að
99% mæðra hófu brjóstagjöf. Við 6 mánaða aldur voru þó aðeins 4% barnanna eingöngu á brjósti.
Þess ber þó að geta að gögnin voru unnin út frá matarskráningum sem gerðar voru á
mánaðarafmælum barnanna, svo þau börn sem fengu aðra næringu en brjóstamjólk, í fyrsta skipti, rétt
fyrir 6 mánaða aldur voru skráð sem eingöngu á brjósti til 5 mánaða. Við 5 mánaða aldur voru 30%
barnanna eingöngu á brjósti.
Tíðni brjóstagjafar virðist hafa verið há á Íslandi síðustu ár, í samanburði við önnur lönd í Evrópu en
hún hefur þó verið töluvert undir viðmiðum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar. Skortur er á nýlegum
rannsóknum á tíðni brjóstagjafar á Íslandi.
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2.4 Áhrif brjóstagjafar á heilbrigði barna
Þekkt er að brjóstamjólk er besta næringin sem völ er á fyrir nýbura. Greint hefur verið frá því að
brjóstagjöf er náttúruleg vörn gegn sýkingum hjá ungbörnum og er ástæða þess tvíþætt. Annars vegar
er það vegna efna í brjóstamjólkinni sem verja slímhúð í efri loftvegum og í meltingarfærum beint gegn
sýkingum og hins vegar vegna þess að brjóstamjólkin inniheldur mótefni sem styrkja ónæmiskerfi
barnsins til þess að takast á við sýkingar (Hayes, 1991).
Victoria o.fl. (2016) greindu frá áhrifum brjóstamjólkur á ónæmiskerfi barna en þar kom meðal
annars fram að ónæmissvörun barna sem fá brjóst er meiri en barna sem nærast á ungbarnablöndu.
Broddurinn, fyrsta mjólkin sem mæður framleiða eftir fæðingu, inniheldur hátt hlutfall næringarefna og
mótefna líkt og IgA sem myndar einskonar varnarvegg í meltingarvegi og verndar slímhúð nýbura
(Mosca og Gianni, 2017; Victoria o.fl., 2016).
Brjóstamjólk er talin veita vörn gegn sýkingum líkt og öndunarfærasýkingum (Mosca og Gianni,
2017), miðeyrnabólgum (Victoria, 2016), sýkingum í meltingarvegi og niðurgangi (Mosca og Gianni,
2017). Einnig hefur veið greint frá kostum brjóstagjafar til lengri tíma á heilbrigði barna. Horta o.fl.
(2015) greindu frá því að brjóstamjólk dragi úr þróun á sykursýki 2, ofþyngd og offitu en í rannsókninni
komu ekki fram tengsl milli brjóstagjafar og blóðþrýstings eða kólesterólgildis í blóði (Horta, Loret de
Mola og Victora, 2015). Greint hefur verið frá því að tíðni veikinda, sjúkrahúsinnlagna og dánartíðni er
lægri meðal barna sem nærast á brjósti í samanburði við börn sem nærast á ungbarnablöndum
(Mosca og Gianni, 2017; Victoria, 2016).
Koletzko og félagar (2001) greindu frá samsetningu brjóstamjólkur og áhrifum hennar á þroska til
lengri tíma. Brjóstamjólk inniheldur langkeðju fjölómettaðar fitusýrur sem hafa jákvæð áhrif á himnur
taugafrumna (Horta, Bahl, Martines og Victoria, 2007; Koletzko, Agostoni, Carlson, Clandinin,
Hornstra, Neuringer o.fl., 2001; Hayes, 1991). Fitusýrurnar innihalda docosahexaenoic (DHA) og
arachidonic (AA) sýrur sem eru mikilvægar fyrir þroska miðtaugakerfisins. Fitusýrur í brjóstamjólk
virðast hafa áhrif á uppbyggingu heilabarkar, þroska og virkni heilans en slíkar fitusýrur er ekki að
finna í ungbarnablöndum (Horta o.fl. 2007; Koletzko o.fl., 2001; Victoria o.fl., 2016).
Í rannsókn Guxens o.fl. (2011) kom fram að lengd og tíðni brjóstagjafar á fyrsta ári hafði jákvæð
áhrif á vitsmunaþroska barna við 14 mánaða aldur. Menntun mæðra og félagslegir þættir voru aðeins
taldir geta skýrt að hluta til þennan mun milli hópanna. Efnasamsetning brjóstamjólkur virðist því stuðla
að auknum vitsmunalegum þroska (Guxens, Mendez, Moltó-Puigmartí, Julvez, García-Esteban, Forns
o.fl., 2011). Einnig hefur verið sýnt fram á að einstaklingar sem voru á brjósti sem börn hafa hærri
greindarvísitölu, eru með meiri menntun og hafa hærri tekjur á fullorðinsárum (World Health
Organization, 2018).
Snerting og hlýja móður við brjóstagjöfina er að auki talin hafa jákvæð áhrif á þroska barns. Ferlið
eykur losun á hormóni hjá móður og barni sem kallast oxýtósín en það eykur vellíðan. Börn sem
nærast á brjósti sýna heldur jákvæðari tilfinningar og eru talin finna fyrir minni streitu en börn sem fá
ungbarnablöndur (Krol og Grossmann, 2018).
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2.5 Áhrif brjóstagjafar á heilbrigði mæðra
Þekkt er að losun á oxýtósíni við brjóstagjöf stuðli að samdrætti í legi móður eftir fæðingu og auki
vellíðan. Í rannsókn Groër (2005) var bæði notast við matskvarða og lífeðlisfræðilegar tilraunir þar sem
niðurstaðan var sú að mæður sem voru með börn sín eingöngu á brjósti voru jákvæðari og upplifðu
minni kvíða en mæður sem gáfu börnum sínum ungbarnablöndu. Einnig reyndist tíðni
fæðingarþunglyndis lægri meðal mæðra sem gáfu brjóst heldur en mæðra sem gáfu börnum sínum
ungbarnablöndu (Groër, 2005).
Mæður sem gefa börnum sínum brjóst hafa lægri blóðþrýsting, hægari hjartsláttartíðni (Horta o.fl.,
2007) og minna magn kortisóls í blóði (Groër, 2005) en mæður sem gefa börnum sínum
ungbarnablöndu, sem getur verið vísbending um að þær upplifi almennt minni streitu í daglegu lífi.
Svefn mæðra sem eru með barn á brjósti er einnig talinn lengri og betri en svefn mæðra sem gefa
börnum sínum ungbarnablöndu. Aukin gæði svefns eru verndandi þáttur gegn fæðingarþunglyndi
(Doan, Gardiner, Gay og Lee, 2007).
Lengi hefur verið vitað að brjóstagjöf hafi áhrif á ýmis hormón sem lengja tímabilið milli fæðingar og
að egglos hefjist að nýju (Chowdhury, Sinha, Sankar, Taneja, Bhandari, Rollins o.fl., 2015). Stundum
hefur brjóstagjöf því verið sögð náttúruleg getnaðarvörn þar sem hún getur lengt tímabilið fram að
næsta getnaði. Næringarástand móður sem er með barn á brjósti hefur einnig áhrif á tímabilið frá
fæðingu og fram að fyrsta egglosi eftir fæðingu, þó ekki sé vitað að fullu hvers vegna svo sé. Þess ber
þó að geta að brjóstagjöf er ekki talin veita fullkomna getnaðarvörn (Hayes, 1991).
Til lengri tíma litið hefur brjóstagjöf jákvæð áhrif á líkamlegt heilbrigði mæðra. Kenningar hafa verið
á lofti um verndandi áhrif brjóstagjafar gegn offitu og beinþynningu en lítið er til af gögnum sem styðja
við þær kenningar. Í rannsókn Chowdhury o.fl. (2015) þar sem áhrif brjóstagjafar á heilsufar mæðra
voru könnuð kom fram að brjóstagjöf virtist hafa lítillega verndandi áhrif gegn sykursýki 2 en mæður
sem höfðu börn sín lengur á brjósti voru í minni hættu á að fá sykursýki 2 heldur en mæður sem höfðu
börn sín á brjósti yfir styttra tímabil. Brjóstagjöf er einnig talin hafa verndandi áhrif gegn krabbameini í
eggjastokkum vegna lengri tíðateppu. Áhrif brjóstagjafar á beinþéttni og líkamsþyngd mæðra voru
einnig könnuð í rannsókninni en niðurstöður sýndu hvorki marktækan mun á beinþéttni né
líkamsþyngd á milli mæðra sem gáfu börnum sínum brjóst og mæðra sem höfðu börnin ekki á brjósti
(Chowdhury o.fl., 2015). Vísbendingar eru um verndandi áhrif brjóstagjafar gegn brjóstakrabbameini
en rannsóknir hafa gefið misvísandi niðurstöður varðandi þau áhrif. Í rannsókn Zhou o.fl. (2015) þar
sem bornar voru saman 27 rannsóknir var greint frá því að brjóstagjöf, þá sér í lagi brjóstagjöf til lengri
tíma, dró úr líkum á brjóstakrabbameini (Zhou, Chen, Li o.fl., 2015).

2.6 Þættir sem hafa áhrif á brjóstagjöf
Sýnt hefur verið fram á að margir þættir bæði hjá sjálfri móðurinni og í umhverfi hennar hafa áhrif á
brjóstagjöf, líkt og fyrirfram áætluð brjóstagjöf (Vogel, Hutchison og Mitchell, 1999), aldur, menntun
(Inga Þórsdóttir o.fl., 2008), fyrri reynsla af brjóstagjöf, samfélagslegir þættir (McFadden o.fl., 2017),
ábótagjafir og líðan móður (Thome, Alder og Ramel, 2006).
Áætlanir móður varðandi brjóstagjöf í kringum fæðingu virðast hafa marktæk áhrif á framvindu
brjóstagjafar. Í rannsókn Vogel o.fl. (1999) kom fram að mæður sem lýstu yfir vilja til þess að gefa
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barni sínu brjóst fram að 6 mánaða aldri voru líklegri til þess að ná markmiðum sínum heldur en
mæður sem voru óvissar með markmið sín og áætlanir. Mæður sem settu fram áætlun um að halda
áfram brjóstagjöf lengur en 6 mánuði höfðu börn sín lengst á brjósti (Vogel o.fl., 1999). Aðrir þættir
sem virðast hafa jákvæð áhrif á lengd brjóstagjafar eru meðal annars lengra fæðingarorlof, stuðningur
maka og fjölskyldu sem og aukinn fjöldi systkina barns (Inga Þórsdóttir o.fl., 2008) sem gefur til kynna
að fyrri reynsla af brjóstagjöf kunni að hafa áhrif.
Ástæður fyrir því að mæður hætta með börn á brjósti fyrsta árið geta verið mismunandi eftir
tímabilum. Lítil mjólkurframleiðsla eða áhyggjur af því að þörfum barnsins sé ekki fullnægt þegar það
fær eingöngu brjóstamjólk eru algeng vandamál fyrstu dagana eftir fæðingu (Li, Fein, Chen og
Grummer-Strawn, 2008). Þættir sem tengjast barninu sjálfu sem hafa áhrif á mjólkurframleiðslu eru til
dæmis fæðingarþyngd, sogkraftur, tíðni og lengd brjóstagjafar, meðgöngulengd og veikindi (Gianni,
Bettinelli, Manfra o.fl. 2019; Hayes, 1991). Þættir sem tengjast móður eru til dæmis aldur, fyrri reynsla
af brjóstagjöf, fjölburafæðingar, kvíði og áhyggjur, lyfjanotkun, næringarástand og sársauki við gjafir
(Gianni o.fl., 2019). Til þess að fyrirbyggja vandkvæði í brjóstagjöf er mikilvægt að gæta að því að
barn taki brjóstið rétt frá upphafi. Ef það er ekki gert er aukin hætta á að móðir upplifi sársauka, fái sár
eða sveppasýkingar á geirvörtur og að mjólkurframleiðslan verði ófullnægjandi (Li o.fl., 2008; Hayes,
1991).
Í rannsókn Ingu Þórsdóttur o.fl. (2008) á mataræði íslenskra ungbarna kom fram að menntun var
helsti áhrifaþáttur þess hve lengi mæður höfðu börn sín eingöngu á brjósti. Fjölmargar erlendar
rannsóknir hafa einnig sýnt fram á þessar niðurstöður (Hayes, 1991; Slomian, Honvo, Emonts,
Reginster og Bruyere, 2019; Victoria o.fl., 2016). Mæður með minni menntun höfðu börn sín styttra á
brjósti en mæður með meiri menntun. Mæður með grunnskólamenntun höfðu börn sín skemmst á
brjósti en mæður sem lokið höfðu háskólaprófi gáfu börnum sínum eingöngu brjóstamjólk lengst. Aldur
móður hafði einnig áhrif á lengd brjóstagjafar en yngri mæður höfðu börn sín skemur á brjósti
samanborið við eldri mæður (Inga Þórsdóttir o.fl., 2008). Ýmsir aðrir áhættuþættir draga úr líkum á að
barn nærist á brjósti. Í rannsókn Attard o.fl. (2010) kom fram að þær mæður sem gáfu börnum sínum
ungbarnablöndu á fyrstu dögunum eftir fæðingu voru líklegri til þess að hætta með börn sín á brjósti
innan 6 mánaða frá fæðingu (Attard, Montalto, Borg, Buttigieg-Said og Clemmer, 2010). Einnig hefur
verið greint frá tengslum milli þess að ef barni er gefinn peli á fyrsta mánuði eftir fæðingu, óháð
innihaldi, er aukin hætta á að brjóstagjöf sé hætt snemma (Vogel o.fl., 1999).
Þess ber að geta að víða er brjóstagjöf á almannafæri talin óviðeigandi og getur kallað fram skömm
hjá móður. Í sumum löndum er brjóstagjöf á almannafæri þar að auki ólögleg og dregur því verulega úr
tíðni brjóstagjafar á heimsvísu og veldur því að fleiri mæður kjósa að næra börn sín með öðrum hætti,
líkt og pela (McFadden o.fl., 2017; Rollins o.fl., 2016).
Líðan barns, óværð og aðrir erfiðleikar geta valdið streitu í foreldrahlutverki sem kann að hafa áhrif
á brjóstagjöf. Streita og andleg vanlíðan móður er talin hafa áhrif á framgang brjóstagjafar, einkum ef
móðir hefur einkenni fæðingarþunglyndis (Marga Thome, 2000; Marga Thome o.fl., 2006).
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2.7 Fæðingarþunglyndi
Væg streita er talin eðlilegur fylgifiskur meðgöngu og barneignaferlisins en í íslenskri rannsókn kom
fram að 9,7% kvenna upplifðu andlega vanlíðan á 16. viku meðgöngu. Andleg vanlíðan á meðgöngu
lýsir sér þannig að konan upplifir streitu, kvíða og jafnvel þunglyndiseinkenni en vanlíðan á meðgöngu
er áhættuþáttur fyrir þróun fæðingarþunglyndis (Sigríður Sía Jónsdóttir, Marga Thome, Þóra
Steingrímsdóttir, Linda Bára Lýðsdóttir, Jón Friðrik Sigurðsson, Halldóra Ólafsdóttir o.fl., 2017; Marga
Thome, 2000).
Fæðingarþunglyndi (e. postpartum depression) er skilgreint sem geðlægðarlota eða langvinn
geðlægð í kjölfar barnsburðar. Algengast er að fæðingarþunglyndi komi fram innan þriggja mánaða frá
fæðingu en áhættan er talin mest á 4.-6. viku eftir fæðingu (Murray, Cooper og Hipwell 2003; Slomian
o.fl., 2019).

2.8 Algengi fæðingarþunglyndis
Talið er að ein af hverjum fjórum konum upplifi einhvern tíma á lífsleiðinni þunglyndislotu og er helsta
áhættutímabilið á frjósemisárum (Hatton o.fl., 2005). Í erlendum rannsóknum er vægt ósamræmi í
tengslum við tíðni fæðingarþunglyndis en algengi spannar allt frá 10% til 20% meðal allra kvenna sem
fæða barn (American Psychiatric Association, 2017; Hatton o.fl., 2005). Rannsókn Mörgu Thome
(2000) sýndi fram á að tíðni fæðingarþunglyndis meðal mæðra á Íslandi væri um 14% á öðrum og
þriðja mánuði eftir fæðingu (Marga Thome, 2000).

2.9 Fæðingarþunglyndi á Íslandi
Marga Thome o.fl. (2003; 2006) lögðu áherslu á rannsóknir á tengslum fæðingarþunglyndis og
brjóstagjafar á Íslandi upp úr aldamótum. Frá þeim tíma hafa orðið ýmsar samfélagslegar breytingar
líkt og aukin notkun á kvíða- og þunglyndislyfjum meðal ungra kvenna. Skortur er á nýlegum
rannsóknum á tíðni fæðingarþunglyndis á Íslandi.
Árið 2013 var notkun þunglyndislyfja hæst á Íslandi í samanburði við önnur OECD lönd en þá var
notkunin á Íslandi rúmlega tvöfalt hærri en meðaltal OECD landanna (Organisation for Economic Cooperation and Development [OECD], 2015). Einnig hefur mikil aukning verið á ávísunum
þunglyndislyfja á undanförnum árum. Frá 2012-2016 var aukningin 21,7%. Mesta aukningin var meðal
yngri notanda á aldrinum 15-19 ára eða 62,2% yfir tímabilið. Skammtastærðir hafa einnig aukist meðal
þessa aldurshóps (Embætti landlæknis, 2017).
Sængurkvennagrátur (e. baby blues) þar sem konur hafa vægari einkenni depurðar er þó mun
algengari en fæðingarþunglyndi en talið er að allt að 70% mæðra upplifi sængurkvennagrátur
(American Psychiatric Association, 2017). Talið er að ástæða hans séu breytingar á hormónum í
líkama móður sem verða eftir fæðingu og hafa meðal annars áhrif á andlega líðan hennar. Einkenni
fæðingarþunglyndis eru viðameiri en sængurkvennagráturs, bæði hjá móður og barni (American
Psychiatric Association, 2017; Borra, Iacovou og Sevilla, 2015; Hatton o.fl., 2005; Murray o.fl., 2003;
Sit og Wisner, 2009).
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2.10 Einkenni fæðingarþunglyndis
Einkenni fæðingarþunglyndis eru misjöfn milli einstaklinga en þau svipa til þunglyndis almennt.
Dæmigerð einkenni eru áhugaleysi, breytt matarlyst, kvíði og þráhyggjuhugsanir og algengt er að
hugsanirnar tengist því að geta gert barninu mein. Sektarkennd getur einnig komið fram ásamt
depurð, svefntruflunum og sjálfsskaða (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 2013).
Talið er að einkenni fæðingarþunglyndis byrji á meðgöngu hjá um helmingi þeirra sem greinast
(American Psychiatric Association, 2017). Yfirleitt upplifa tilvonandi mæður gleði á meðgöngu og
tilhlökkun fyrir því að eignast barn. Þrátt fyrir að allt virðist ganga vel upplifir stór hluti mæðra hræðslu
og kvíða í kringum fæðingu barns vegna breytinga á umhverfi og eigin hlutverki. Það er eðlilegt að
mæður hafi áhyggjur af öryggi og velferð barna sinna en þó geta tilfinningar og hugsanir þeirra orðið
þeim yfirþyrmandi (American Psychiatric Association, 2017; Slomian o.fl., 2019).

2.11 Orsakir og áhættuþættir fæðingarþunglyndis
Bæði líffræðilegir þættir og þættir í hegðun og atferli einstaklinga eru taldir hafa áhrif á einkenni
fæðingarþunglyndis. Til að mynda auka erfiðir atburðir stuttu eftir fæðingu líkur á fæðingarþunglyndi.
Dæmi um erfiða atburði eru innlögn á nýburagjörgæslu eða veikindi barns. Einnig kunna óuppfylltar
væntingar móður til brjóstagjafar að auka líkur á fæðingarþunglyndi (Gregory, Butz, Ghazarian, Gross
og Johnson, 2015).
Marga Thome o.fl. (2000) greindu frá því að marktækur munur væri á einkennum
fæðingarþunglyndis meðal íslenskra kvenna eftir menntunarstigi og hjúskaparstöðu. Einstæðar mæður
eru líklegri til þess að fá tíðari þunglyndiseinkenni heldur en konur í sambúð eða hjónabandi og konur
sem hafa aðeins lokið grunnskólaprófi upplifa fremur þunglyndi heldur en konur sem hafa lokið
framhalds- eða háskólaprófi (Marga Thome, 2000). Aðrir áhættuþættir fæðingarþunglyndis eru fyrri
saga um þunglyndi eða geðrænan vanda, saga um áföll, einangrun, skortur á nánd og félagslegum
stuðningi, fjárhagserfiðleikar, lélegt húsnæði, aldur og stutt fæðingarorlof (Hatton o.fl., 2005).
Aðlögunarerfiðleikar í nýju hlutverki geta einnig aukið hættu á fæðingarþunglyndi en dæmi um slíka
erfiðleika eru að sinna barni sem er óvært, með sérþarfir s.s. fyrirburi eða með önnur veikindi.
Innflytjendur, einstaklingar sem hafa sögu um kynferðisofbeldi í barnæsku og einstaklingar sem hættu
þunglyndismeðferð á meðgöngu eru einnig í aukinni áhættu á að fá fæðingarþunglyndi (Murray o.fl.,
2003; Sit og Wisner, 2009).

2.12 Afleiðingar fæðingarþunglyndis
Nýburar hafa fjölþættar umönnunarþarfir en umönnun sem móðir veitir barni sínu fyrstu vikurnar og
mánuðina eftir fæðingu getur reynst sérstaklega krefjandi ef móðir hefur einkenni fæðingarþunglyndis
eða glímir við annars konar andlega vanlíðan (Murray o.fl., 2003). Fæðingarþunglyndi getur dregið úr
virkni og hæfni móður til að sinna foreldrahlutverkinu (Slomian o.fl., 2019). Mæður sem fá
fæðingarþunglyndi í kjölfar barnsburðar eiga gjarnan erfiðara með að tengjast barninu og getur það
haft óæskilegar afleiðingar í för með sér fyrir móður, barn og fjölskylduna í heild. Afleiðingar
fæðingarþunglyndis á börn geta verið seinkun á vitsmuna- og hreyfiþroska, hegðunarvandi, kvíði og
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skert færni í samskiptum á skólaaldri. Einnig er aukin hætta á að barnið eigi við geðræn vandamál að
stríða þegar það eldist (Hatton o.fl., 2005; Sigríður Sía Jónsdóttir o.fl., 2017; Murray o.fl., 2003).
Áhrif fæðingarþunglyndis geta varað til skamms tíma en ekki síður til lengri tíma. Sem dæmi er talið
að hjónaskilnaðir séu algengari meðal mæðra sem upplifa fæðingarþunglyndi eftir barnsburð og hætta
á sjálfsvígi móður er einnig aukin (Slomian o.fl., 2019). Talið er að fleiri mæður láti lífið vegna
sjálfsvíga í tengslum við fæðingarþunglyndi heldur en vegna háþrýstings eða blóðstorkusjúkdóma í
kjölfar barnsburðar (Palladino, Singh, Campbell o.fl., 2011), því er talið mikilvægt að skima ávallt fyrir
fæðingarþunglyndi (Logsdon, Vogt, Davis, Myers, Hogan, Eckert o.fl., 2018).

2.13 Skimað fyrir fæðingarþunglyndi
Lengi vel trúði heilbrigðisstarfsfólk því að fæðingarþunglyndi væri auðvelt að greina án klínískrar
skoðunar en sú er ekki raunin. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þegar verið er að meta hvort móðir sé í
áhættu fyrir fæðingarþunglyndi sé mikilvægt að nota viðeigandi matstæki til skimunar og greiningar (Sit
og Wisner, 2009).
Logsdon og félagar (2018) sýndu fram á að flestum mæðrum þykir það sjálfsagt að
hjúkrunarfræðingar skimi fyrir fæðingarþunglyndi og veiti þeim fræðslu um einkenni og afleiðingar
þess, sem og hvaða úrræði séu til staðar. Í rannsókninni var mælt með því að skima fyrir
fæðingarþunglyndi hjá öllum mæðrum og greint frá því að hjúkrunarfræðingar væru vel í stakk búnir til
þess að gegna því hlutverki. Hjúkrunarfræðingar ættu í kjölfarið að leiðbeina mæðrum sem hafa
einkenni fæðingarþunglyndis í viðeigandi úrræði (Logsdon o.fl., 2018).
Í rannsókn Sockol o.fl. (2013) var greint frá því að íhlutanir sem beinast að því að koma í veg fyrir
þróun fæðingarþunglyndis reyndust vera áhrifaríkar til þess að draga úr einkennum þess og
þunglyndislotum síðar meir. Þrátt fyrir að eðli fæðingarþunglyndis sé þannig að einkennin eru yfirleitt
mest fyrstu vikurnar eftir fæðingu og minnka með tímanum, reyndust fyrirbyggjandi inngrip
árangursríkust ef þau voru veitt fljótlega eftir fæðingu (Sockol, Epperson og Barber, 2013).
Ýmis skimunartæki eru til fyrir fæðingarþunglyndi, s.s. CES-D (The Center for Epidemiological
Studies - Depression) sem er spurningalisti sem inniheldur 20 spurningar þar sem spurt er út í
einkenni sem konan upplifði síðastliðna viku (Radloff, 1977). CES-D kvarðinn er mikið notaður í
samfélögum þar sem mismunandi menningarhópar eru og meðal unglingsmæðra þar sem næmni
kvarðans og sértækni er mikil (Sit og Wisner, 2009).
Annað algengt skimunartæki sem kallast PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9) inniheldur 9
spurningar þar sem mæður svara spurningum um eigin líðan síðastliðnar tvær vikur og hve stóran
hluta tímans líðanin varði (Kroenke, Spitzer og Williams, 2001). Kvarðinn er talinn næmur og sértækur
til þess að meta áhættu á meðgöngu fyrir fæðingarþunglyndi en þó vantar frekari upplýsingar til þess
að meta konur eftir fæðingu (Hanusa, Scholle, Haskett, Spadaro og Wisner, 2008).
PDSS-kvarðinn (Postpartum Depression Screening Scale) hefur einnig verið notaður til þess að
skima fyrir fæðingarþunglyndi en PDSS er kvarði sem var hannaður út frá eigindlegum viðtölum um
reynslu og líðan mæðra eftir fæðingu (Beck og Gable, 2000).
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Annar kvarði sem hefur verið mikið notaður til þess að kanna einkenni fæðingarþunglyndis er
DASS (Depression, Anxiety and Stress Scale). DASS inniheldur 42 atriði sem tengjast einkennum
neikvæðra tilfinninga. Kvarðinn er þrískiptur þar sem mæld eru einkenni þunglyndis, kvíða og streitu
(Lovibond og Lovibond, 1995).
Sit og Wisner (2009) greindu frá sameiginlegum eiginleikum góðra skimunartækja en þeir eru til að
mynda mikil næmni þ.e. að meirihluti þeirra kvenna sem eru með einkenni fæðingarþunglyndis
greinist. Skimunartækin eru sértæk þ.e. meirihluti kvenna sem ekki eru með fæðingarþunglyndi
greinist ekki. Skimunartæki ættu einnig að vera forspá, þ.e. að konur sem hafa einkenni þegar skimað
er fyrir þeim séu raunverulega með einkenni fæðingarþunglyndis (Sit og Wisner, 2009).
Hewitt o.fl. (2009) greindu frá því að tímasetning skimunarinnar geti haft áhrif á svörun.
Ákjósanlegasti tíminn til þess að skima fyrir fæðingarþunglyndi var talinn vera um 6-8 vikum eftir
barnsburð. Ástæða þess að ekki var mælt með því að skima fyrr var til þess að gefa mæðrum tækifæri
til þess að aðlagast foreldrahlutverkinu. Einnig mæltu þau með því að skimað væri fyrir
fæðingarþunglyndi bæði með kvarða líkt og Edinborgarkvarðanum (e. Edinburgh Postnatal
Depression Scale) sem er algengasta skimunartækið í dag en einnig að ræða niðurstöðurnar í kjölfarið
í viðtali við móður. Í rannsókninni var einnig bent á mikilvægi þess að heilbrigðisstarfsfólk væri
skilningsríkt og veitti mæðrunum stuðning til þess að þær teldu ekki að barnið yrði tekið af þeim ef þær
tjáðu sig um einkenni fæðingarþunglyndis (Hewitt, Gilbody, Brealey, Paulden, Palmer, Mann o.fl.,
2009; Sit og Wisner, 2009).
Í rannsókn Hanusa

o.fl.

(2008) var

gerður samanburður

á þremur skimunartækjum,

Edinborgarkvarðanum, PHQ-9 og PDSS með það að markmiði að finna þær konur sem voru með
fæðingarþunglyndi, innan 6 mánaða frá fæðingu. Greint var frá því að Edinborgarkvarðinn væri
marktækt nákvæmari en PHQ-9 og PDSS og að fyrirlögn Edinborgarkvarðans um 6-8 vikum eftir
fæðingu væri skilvirk og nákvæm leið til þess bera kennsl á þær mæður sem teljast í mikilli hættu á að
fá fæðingarþunglyndi innan 6 mánaða frá fæðingu (Hanusa o.fl., 2008).

2.14 Edinborgarkvarðinn
Edinborgarkvarðinn (EPDS) er mest notaði kvarðinn til þess að skima fyrir einkennum
fæðingarþunglyndis í dag (Sit og Wisner, 2009). Edinborgarkvarðinn er einfaldur í notkun og fyrirlögn
tekur stuttan tíma. Kvarðinn er næmur fyrir breytingum á líðan og er talinn vera marktækur fyrir skimun
þunglyndis, bæði fyrir barnsburð og eftir að barn er fætt (Hanusa o.fl., 2008). Edinborgarkvarðinn
samanstendur af 10 spurningum sem hver um sig inniheldur 4 svarmöguleika þar sem einkennum er
lýst ásamt alvarleika þeirra og tímalengd. Spönn Edinborgarkvarðans er 0-30 stig (Borra o.fl., 2015;
Cox, J. L., Holden og Sagovsky, 1987; Marga Thome, 2000). Edinborgarkvarðinn hefur verið þýddur
og gefinn út á íslensku af Mörgu Thome, hjúkrunarfræðingi og ljósmóður, Halldóru Ólafsdóttur,
geðlækni og Pétri Tyrfingssyni, sálfræðingi.
Ósamræmis gætir milli rannsókna varðandi það hve mörg stig á Edinborgarkvarðanum þykja vera
viðunandi mörk til þess að kona teljist í mikilli áhættu á að fá fæðingarþunglyndi. Upprunalega var
greint frá því að mæður sem fengu 12-13 stig eða fleiri á Edinborgarkvarðanum væru í mikilli áhættu á
að fá fæðingarþunglyndi (Cox o.fl., 1987).
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Frá aldamótum hefur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins mælt með skimun fyrir einkennum
fæðingarþunglyndis með Edinborgarkvarðanum 9 vikum eftir fæðingu. Talið er að heilsugæsluhjúkrunarfræðingar sem skima fyrir einkennum fæðingarþunglyndis finni stærstan hluta þeirra kvenna
sem upplifa alvarlega vanlíðan eftir fæðingu (Embætti landlæknis, 2009). Embætti landlæknis og
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins gáfu út vinnureglur sem notaðar eru til þess að skima fyrir
einkennum fæðingarþunglyndis á heilsugæslustöðvum. Í reglunum kemur meðal annars fram að
leggja skuli Edinborgarkvarðann fyrir allar konur 9 vikum eftir fæðingu eða fyrr ef hjúkrunarfræðingur
hefur grun um andlega vanlíðan hjá móður. Konur sem fá 12 stig eða fleiri fá símtal eða viðtal hjá
hjúkrunarfræðingi í að minnsta kosti 4 skipti áður en barn verður 12 vikna gamalt (Embætti landlæknis
og Heilsugæslan, 2010).
Áður fyrr var mælt með því að miða við 12 stig eða fleiri á Edinborgarkvarðanum þegar rætt var um
mikla áhættu fyrir fæðingarþunglyndi meðal kvenna á Íslandi (Embætti landlæknis, 2009; Marga
Thome, 2000). Nýlegar rannsóknir mæla þó með því að notast við 13 stig eða fleiri til þess að afmarka
hóp þeirra kvenna sem eru í mikilli áhættu á að fá fæðingarþunglyndi eftir barnsburð. Þegar notast var
við 13 stig eða fleiri sem viðmið í skimun voru um 86% kvenna taldar vera með vægt eða meiriháttar
þunglyndi, og reyndust þær raunverulega í áhættuhóp, sem gefur til kynna næmni skimunartækisins.
Mælt er með því að mæður sem fá 13 eða fleiri stig á kvarðanum hljóti nána eftirfylgd þar sem fylgst er
með andlegri og líkamlegri líðan þeirra (Matthey o.fl., 2006; Sit og Wisner, 2009).
Nokkrar rannsóknir hafa sett fram önnur viðmiðunarmörk sem þó eru talin óviðunandi til þess að
ákvarða áhættu fyrir fæðingarþunglyndi. Þættir sem taldir eru skekkja mörkin eru til dæmis mistúlkun á
kvarðanum, að sömu mörk séu notuð fyrir konur á meðgöngu og eftir barnsburð eða þegar hann er
lagður fyrir feður. Kenningar hafa verið uppi um það að rannsakendur lækki mörk sem talin eru
viðeigandi til þess að finna allar þær konur sem eru í mikilli áhættu. Einnig hafa verið notuð hærri mörk
en talin eru viðeigandi ef ekki er nægilegt framboð úrræða fyrir þær konur sem eru í mikilli áhættu
(Matthey o.fl., 2006).
Samkvæmt niðurstöðum úr rannsókn Coyle og Adams (2002) er Edinborgarkvarðinn talinn vera
áreiðanlegur og réttmætur en hann ætti ekki að nota einan og sér og varast ber að nota kvarðann sem
greiningartæki. Edinborgarkvarðann skal nota í viðtali, samhliða heildrænu mati á andlegri líðan móður
og krefst hann fræðilegrar þekkingar. Mælt er með því að kvarðinn sé aðeins lagður fyrir af
einstaklingum sem hafa hlotið menntun eða þjálfun í að skima fyrir fæðingarþunglyndi og geti vísað
mæðrum í viðeigandi úrræði. Niðurstöður skimunar ættu ekki að draga úr klínísku mati fagaðila á
andlegu ástandi móður. Vert er að taka það fram að kvarðinn skimar ekki fyrir einkennum annarra
geðrænna veikinda líkt og persónuleikaröskunum, fælni og kvíðaröskunum (Cox o.fl., 1987).
Coyle og Adams (2002) bentu einnig á að taka þurfi tillit til menningar, samfélagsaðstæðna, tungumáls
og annarra þátta sem geta haft áhrif á svörun (Coyle og Adams, 2002).
Önnur rannsókn sem var fræðileg samantekt með þann tilgang að kanna gildi Edinborgarkvarðans
sýndi fram á að kvarðinn virðist vera næmur. Næmni kvarðans reyndist vera 65-100% og sértæknin
49-100%. Notast var við mismunandi aðferðafræði við gerð rannsóknanna sem var talið skýra
mismuninn í fræðilegu samantektinni (Eberhard-Gran, Eskild, Tambs, Opjordsmoen og Samuelsen,
2001).
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2.15 Áhrif fæðingarþunglyndis á brjóstagjöf
Sjálfstraust og viðhorf móður til brjóstagjafar eru áhrifaþættir á brjóstagjöf (Inga Þórsdóttir o.fl., 2008).
Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að bæði þunglyndi á meðgöngu og fæðingarþunglyndi eftir
barnsburð hafi áhrif á lengd brjóstagjafar (Dias og Figueiredo, 2015; Hamdan og Tamim, 2012; Hatton
o.fl., 2005; Hayes, M., 1991; M. Thome o.fl., 2006). Talið er líklegra að fæðingarþunglyndi hafi áhrif á
brjóstagjöf heldur en að brjóstagjöf orsaki fæðingarþunglyndi, þrátt fyrir að áhrifin kunni að vera
gagnkvæm (Victoria o.fl., 2016).
Í

rannsókn

Hamdan

og

Tamim

(2012)

voru

könnuð

tengslin

milli

brjóstagjafar

og

fæðingarþunglyndis. Þar kom fram að mæður sem voru með barn á brjósti tveimur og fjórum
mánuðum eftir fæðingu voru með færri stig á Edinborgarkvarðanum og voru jafnframt ólíklegri til þess
að vera greindar með fæðingarþunglyndi síðar. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að mæður
sem eru með barn á brjósti eru í minni áhættu á að þróa með sér fæðingarþunglyndi en einnig virtist
fæðingarþunglyndi draga úr tíðni brjóstagjafar sem gefur til kynna að það séu gagnkvæm áhrif milli
brjóstagjafar og fæðingarþunglyndis (Hamdan og Tamim, 2012).
Hatton o.fl. (2005) lýstu tímabilinu fyrst eftir fæðingu sem sérstöku áhættutímabili en í rannsókninni
kom fram að tíðni brjóstagjafar væri lægri meðal mæðra sem upplifa einkenni fæðingarþunglyndis,
sérstaklega ef þau koma fram stuttu eftir barnsburð. Fæðingarþunglyndi dró úr tíðni brjóstagjafar við 6
vikur eftir fæðingu en þó reyndist ekki vera munur á tíðni brjóstagjafar við 12 vikur. Í rannsókninni var
bent á ýmsar mögulegar skýringar á því að fæðingarþunglyndi stuttu eftir fæðingu hefði áhrif á
brjóstagjöf. Ein skýring var sú að konur sem hafa einkenni fæðingarþunglyndis eru ólíklegri til að hefja
brjóstagjöf þar sem fæðingarþunglyndi dregur úr framleiðslu hormóna líkt og oxýtósíns sem eru
undirstöður mjólkurframleiðslu (Hatton o.fl., 2005).
Dias og Figueiredo (2015) lýstu mikilvægi þess að veita mæðrum sem upplifa fæðingarþunglyndi
og eru með barn á brjósti, stuðning til þess að draga úr vanlíðan þar sem neikvæð reynsla af
brjóstagjöf virðist hafa áhrif á einkenni fæðingarþunglyndis. Neikvæðri reynslu af brjóstagjöf var lýst
sem óöryggi eða erfiðleikum við brjóstagjöf, verkjum, áhyggjum af mjólkurframleiðslu og neikvæðu
viðhorfi til brjóstagjafar (Dias og Figueiredo, 2015).
Það virðist vera ljóst að tengsl séu á milli fæðingarþunglyndis og brjóstagjafar. Skortur er á
nýlegum rannsóknum á áhrifum fæðingarþunglyndis á brjóstagjöf á Íslandi og hvort einhverjir þættir á
Íslandi séu frábrugðnir þeim erlendu. Munur sem gæti haft áhrif á yfirfæranleika niðurstaðna er til
dæmis viðhorf til brjóstagjafar innan samfélagsins, fræðsla sem mæðrum stendur til boða og
stuðningur heilbrigðisstarfsfólks.
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3 Aðferðir
3.1 Rannsóknarsnið
Í þessari rannsókn var notast við gögn úr framvirkri ferilrannsókn (e. cohort study) þar sem gögnum
var safnað frá mæðrum síðfyrirbura (34-36 vikur og 6 dagar) og fullburða einbura, á sex tímapunktum
frá fyrstu viku heima eftir fæðingu til 30 mánaða aldurs. Unnið var úr gögnum frá mæðrum fullburða
barna á fjórum tímapunktum frá eins til 12 mánaða aldurs.

3.2 Þýði og úrtak
Á meðan á rannsókninni stóð fæddust 6.341 einburar á Landspítala háskólasjúkrahúsi, þar af voru
5.972 fullburða börn. Af þeim var 405 mæðrum, sem uppfylltu skilyrði fyrir þátttöku, boðin þátttaka.
Skilyrði voru að barn hefði ekki lagst inn á Vökudeild, hefði apgar við 5 mínútur yfir eða jafnt og 6 og
ekki orðið fyrir áfalli á miðtaugakerfi, móðir barns að minnsta kosti 18 ára og gæti talað og lesið
íslensku. Þátttakendur voru 277 eða 68%.
Mæður fengu senda spurningalista á 4 tímapunktum, við 1, 4, 8 og 12 mánaða aldur barns. Þær
svöruðu spurningalistum í eitt skipti eða oftar yfir tímabilið. Við 1 mánuð svöruðu 268 mæður
spurningalistunum, við 4 mánuði svöruðu 236 mæður, við 8 mánuði svöruðu 226 mæður og 220
mæður svöruðu spurningalistunum við 12 mánuði, sjá mynd 1.

3.3 Staðsetning og tímabil rannsóknar
Rannsóknin var framkvæmd á Landspítala háskólasjúkrahúsi þar sem um 75% barna á Íslandi fæðast.
Í spurningalistunum sem sendir voru út við 1 mánaða aldur barns voru spurningar sem tengdust
brjóstagjöf, reynslu mæðra af brjóstagjöf á sjúkrahúsi, fyrstu vikuna eftir heimkomu og síðustu vikuna.
Í spurningalistunum sem sendir voru út við 4, 8 og 12 mánaða aldur barns voru spurningar um
brjóstagjöf síðastliðna viku.
Á Íslandi fara allar heilbrigðar (e. healthy) mæður, sem fæða börn á 38.- 42. viku, heim innan við 48
klukkustundum eftir fæðingu. Heima fá þær 5-7 vitjanir frá ljósmóður fyrstu 10 dagana eftir fæðingu.
Hjúkrunarfræðingur frá heilsugæslunni kemur í vitjun í 2-4 skipti. Fyrst um 7-10 dögum eftir heimkomu
og allt þar til barnið er 9 vikna gamalt.

3.4 Siðfræði rannsóknar og leyfisöflun
Leyfi var fengið fyrir rannsókninni hjá Vísindasiðanefnd, 14-051-V1, Persónuvernd-2014030541AT og
frá lækningaforstjóra Landspítala háskólasjúkrahúss, Reykjavík 16 LSH 45-14.

3.5 Mælitæki
Spurningalisti, Heilsa og hagir, var þróaður út frá fræðilegri þekkingu og gildum mats- og mælitækjum
af þverfaglegu teymi sérfræðinga. Spurningalistinn var forprófaður af mæðrum síðfyrirbura og fullburða
barna þar sem notast var við hugræn viðtöl (e. cognitive interviews). Í spurningalistanum voru
spurningar varðandi upphaf og framgang brjóstagjafar, takmörkun og aðferð. Einnig var spurt út í
fæðuvenjur barnsins þ.e. sog, úthald, vöku, lengd, tíðni og takt. Að auki var spurt út í erfiðleika við
brjóstagjöfina tengt móður s.s. mjólkurmyndun, brjóstabólgu, leka, sprungnar geirvörtur og reynslu af
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brjóstagjöf. Einnig var spurt um inngrip eða íhlutun í brjóstagjöf s.s. örvun mjólkurframleiðslu,
mjólkurvigtun, geirvörtuvarnir og notkun snuðs. Þær spurningar sem notaðar voru fyrir þetta verkefni
eru í viðauka 1.
Tíðni brjóstagjafar var athuguð við 1, 4, 8 og 12 mánaða aldur barns og tíðni eingöngu brjóstagjafar
var athuguð við 1 og 4 mánaða aldur barns. Í rannsókninni var eingöngu brjóstagjöf skilgreind þannig
að barnið fékk eingöngu brjóstamjólk og aðeins á brjóstinu sjálfu þ.e. ekki í pela, sondu, eða
ungbarnablöndu til viðbótar við brjóstamjólkina. Þó var barn talið vera eingöngu á brjósti þrátt fyrir að
það fengi lyf og/eða vítamín. Edinborgarkvarðinn (EPDS), sjá umfjöllun á bls. 20, var notaður til að
skima fyrir fæðingarþunglyndi. Í þessari rannsókn var miðað við 13 stig eða fleiri

á

Edinborgarkvarðanum við mat á áhættu fæðingarþunglyndis.
Gögn um meðgöngulengd, fæðingarþyngd, tegund fæðingar, apgar stig, einbura eða fjölbura
fæðingar, fyrri fæðingar og aldur móður voru fengin úr rafrænni sjúkraskrá.

3.6 Framkvæmd gagnasöfnunar
Á 2 vikna fresti fengu rannsakendur sendan lista yfir mæður sem fæddu á Landspítala og stóðust
inntökuskilyrðin, þeim var boðið að taka þátt í rannsókninni í tölvupósti. Ef mæðurnar svöruðu ekki
tölvupóstinum, hringdi aðstoðarmaður rannsakenda í þær og bauð þeim að taka þátt. Mæðurnar voru
upplýstar, bæði í símtölunum og í tölvupóstinum að þátttaka í rannsókninni væri valfrjáls og að þær
gætu hætt þátttöku hvenær sem þær vildu.
Litið var á svörun á spurningalistanum sem samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. Mæðurnar sem
samþykktu að taka þátt, með því að svara tölvupóstinum eða samþykktu í gegnum síma, voru skráðar
í rafrænan gagnagrunn og 2 vikum síðar, sendi hugbúnaðurinn sjálfkrafa tölvupóst með
spurningalistanum, um það leyti sem barnið varð 1 mánaðar gamalt. Við 4, 8 og 12 mánaða aldur
barnsins sendi hugbúnaðurinn út viðeigandi spurningalista. Ef spurningalistinn hafði ekki verið útfylltur
innan 5 daga frá því að tölvupósturinn var sendur, sendi hugbúnaðurinn ámininningu og aftur 5 dögum
síðar ef enn hafði ekkert svar borist. Öflun gagna hófst eftir að leyfi fékkst frá lækningaforstjóra
Landspítala og eftir að mæðurnar höfðu samþykkt að taka þátt.
Minna en 5% gagnanna voru ekki útfyllt, mæður svöruðu ekki spurningum eða hluta af spurningum,
fyrir utan tegund fæðingar en þar glötuðust 11% gagnanna meðal mæðra fullburða barna.

3.7 Úrvinnsla gagna
Upplýsingar úr spurningalistunum voru færðar í tölfræðiforritið SPSS® (Statistical Package for the
Social Sciences) sem notað var við tölfræðilega úrvinnslu gagnanna. Lýsandi tölfræði var notuð við
greiningu gagnanna. Kí-kvaðrat próf voru notuð til að bera saman mun milli hópa. McNemar's próf var
notað til að meta hlutfallslega breytingu frá einum tíma til annars.
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4 Niðurstöður
4.1 Þátttakendur rannsóknar

6.341
einburar

5.972
fullburða
börn

405
mæðrum
boðið að
taka þátt

277 tóku
þátt á
einhverjum
tímapunkti

268 (97%)
tóku þátt
við 1
mánuð

236 (85%)
tóku þátt
við 4
mánuði

226 (82%)
tóku þátt
við 8
mánuði

220 (79%)
tóku þátt
við 12
mánuði

128 tóku
ekki þátt

Mynd 1 Þátttakendur rannsóknar
Þátttakendur voru 277 mæður. Meðalaldur var 30,14 ár (staðalfrávik 5,69). Yngsta móðirin sem tók
þátt var 18 ára og sú elsta var 43 ára.
Flestar mæðurnar í rannsókninni, 77% fæddu um fæðingarveg. 12% fóru í keisaraskurð og nota
þurfti sogklukku eða töng hjá 11%. 59% mæðranna höfðu sögu um fyrri fæðingar og 57% höfðu áður
gefið brjóst. Flestar mæðurnar, 93% voru giftar eða í sambúð. 6% voru einstæðar. Stór hluti
þátttakendanna eða 67%, höfðu lokið námi í háskóla. 21% höfðu lokið námi í framhalds- eða
verkmenntaskóla, 9% höfðu lokið námi í grunnskóla og 3% höfðu lokið annars konar námi.
Tekjur heimilisins fyrir skatt voru < 400.000 kr. á mánuði hjá 20%, á bilinu 400-800.000 kr. á
mánuði hjá 46% og > 800.000 kr. á mánuði hjá 34% þátttakenda.
Flestar mæðurnar sem höfðu sögu um veikindi á síðasta ári höfðu verið með einkenni kvíða 26%
eða þunglyndis 16%. 3% voru með gigt, 1% með flogaveiki, tæplega 1% voru með sykursýki og 2%
greindu frá annars konar veikindum.
Meðgöngulengd var að meðaltali 282,5 dagar (staðalfrávik 6,4). Börn þátttakenda í rannsókninni
voru 51% stúlkur og 49% drengir. Fæðingarþyngd var 3734g að meðaltali (staðalfrávik 479,9). Þyngd
barns við 1 mánaða aldur var að meðaltali 4626,9g (staðalfrávik 703,6). Sjá nánari lýsingu á
þátttakendum rannsóknarinnar í töflu 1.

25

Tafla 1 Lýsing á þátttakendum
n

%

Staðalfrávik

Móðir
Meðalaldur, ár

30,14

5,69

Fæðingarmáti
Um fæðingarveg
Keisaraskurður
Sogklukka/töng

211
34
30

77%
12%
11%

Fyrri fæðingar

168

59%

Fyrri brjóstagjöf
Já
Nei

150
113

57%
43%

Hjúskaparstaða
Einstæð
Gift/í sambúð
Annað

17
248
1

6%
93%
0,4%

Menntun, efsta skólastig sem er lokið
Háskóli
Framhaldsskóli/verkmenntaskóli
Grunnskóli
Annað

179
56
23
8

67%
21%
9%
3%

Tekjur heimilisins fyrir skatt
< 400.000 kr.
400-800.000 kr.
> 800.000 kr.

53
121
89

20%
46%
34%

Veikindi á síðasta ári
Sykursýki
Þunglyndi
Kvíði
Gigt
Flogaveiki
Annað

2
43
71
8
4
6

1%
16%
26%
3%
1%
2%

Barn
Meðgöngulengd, meðaltal, dagar

282,5

6,4

Apgar við 5 mín, meðaltal

9,55

0,62

Kyn
Stúlka
Drengur

141
135

Fæðingarþyngd, meðaltal, grömm

3734

479,9

Þyngd barns 1 mánuði eftir fæðingu,
meðaltal, grömm

4626,9

703,6

51%
49%
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4.2 Rannsóknarspurning 1: Hver er tíðni brjóstagjafar á fyrsta ári hjá
fullburða heilbrigðum börnum á Íslandi?

Mynd 2 Tíðni brjóstagjafar
Brjóstagjöf
262 (98%) mæður voru með barn á brjósti fyrstu vikuna heima, 5 (2%) mæður voru ekki með barn á
brjósti. Við 1 mánaðar aldur barns voru 255 (96%) mæður með barn á brjósti, 12 (4%) mæður voru
ekki með barn á brjósti. Við 4 mánaða aldur barns voru 212 (84%) mæður með barn á brjósti, 40
(16%) mæður voru ekki með barn á brjósti. Við 8 mánaða aldur barns voru 153 (61%) mæður með
barn á brjósti, 96 (39%) mæður voru ekki með barn á brjósti. Við 12 mánaða aldur barns voru 53
(22%) mæður með barn á brjósti, 183 (78%) mæður voru ekki með barn á brjósti, sjá mynd 2.
Eingöngu brjóstagjöf
229 (86%) mæður voru með barn eingöngu á brjósti fyrstu vikuna heima, 38 (14%) mæður voru ekki
með barn eingöngu á brjósti. Við 1 mánaðar aldur barns voru 198 (74%) mæður með barn eingöngu á
brjósti, 69 (26%) mæður voru ekki með barn eingöngu á brjósti. Við 4 mánaða aldur barns voru 103
(43%) mæður með barn eingöngu á brjósti, 135 (57%) mæður voru ekki með barn eingöngu á brjósti.
Ekkert barn var eingöngu á brjósti við 8 og 12 mánaða aldur, sjá mynd 2.
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Mynd 3 Brjóstagjöf á spítala
Brjóstagjöf eftir fæðingu
Nær allar mæðurnar lögðu barnið á brjóst á meðan það var á sjúkrahúsinu eftir fæðingu eða 265
(99%) mæður. 3 (1%) mæður lögðu barnið ekki á brjóst á meðan það var á sjúkrahúsinu, sjá mynd 3.

Mynd 4 Brjóstagjöf eftir fæðingu
257 (97%) mæður lögðu barnið á brjóst innan 6 klukkustunda frá fæðingu. 6 (2%) mæður lögðu barnið
á brjóst 6-12 klukkustundum eftir fæðingu. 2 (1%) mæður lögðu barnið á brjóst 12-24 klukkustundum
eftir fæðingu, sjá mynd 4.
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4.3 Rannsóknarspurning 2: Hver er tíðni fæðingarþunglyndis hjá
mæðrum fullburða heilbrigðra barna á Íslandi?
Tafla 2 Tíðni fæðingarþunglyndis á Íslandi
Fjöldi
sem
svaraði

Fjöldi
sem
svaraði
ekki

Meðaltal

Miðgildi

Staðalfrávik

Hæsta
gildi

Lægsta
gildi

Spönn

EPDS
við 1
mánuð

259

18

5,94

5

4,29

26

0

26

EPDS
við 4
mánuði

231

46

5,49

4,5

4,51

26

0

26

Mynd 5 Niðurstöður á Edinborgarkvarða
Meðaltal á Edinborgarkvarðanum við 1 mánuð var 5,94 stig (staðalfrávik 4,29) og við 4 mánuði var
meðaltalið 5,49 stig (staðalfrávik 4,51). Miðgildið var 5 við 1 mánuð og 4,5 við 4 mánuði. Hæsta gildið
var 26 og lægsta gildið 0 á báðum tímapunktum, sjá töflu 2.
Við 1 mánuð voru 236 (91%) mæður með færri en 13 stig á Edinborgarkvarðanum en 23 (9%) voru
með 13 stig eða fleiri. Við 4 mánuði voru 213 (92%) með færri en 13 stig á Edinborgarkvarðanum en
18 (8%) voru með 13 stig eða fleiri, sjá mynd nr. 5. Breyting milli þessarra tveggja tímapunkta var
könnuð með McNemar's prófi fyrir hlutföll og reyndist ekki vera marktækur munur x2=0,192, p>0,05.
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4.4 Rannsóknarspurning 3: Er munur á tíðni brjóstagjafar fullburða
heilbrigðra barna hjá mæðrum með fæðingarþunglyndi og mæðrum
sem ekki eru með fæðingarþunglyndi?
Skoðaður var munur á brjóstagjöf mæðra sem voru með einkenni um fæðingarþunglyndi og mæðra
sem ekki voru með merki um fæðingarþunglyndi við 1 og 4 mánaða aldur, með Kí-kvaðrat prófum.
Tafla 3 Brjóstagjöf og fæðingarþunglyndi við 1 mánaða aldur barns
EPDS stig

Brjóstagjöf n (%)

Ekki brjóstagjöf n (%)

0-12

228 (97%)

8 (3%)

≥ 13

19 (83%)

4 (17%)

Við 1 mánaða aldur voru marktækt fleiri mæður með ≥ 13 stig á Edinborgarkvarðanum ekki með barn
á brjósti samanborið við mæður sem voru með 12 stig eða færri. x2 (1,259) = 9,30, p<0,01. Með 95%
vissu eru þær niðurstöður ekki tilkomnar vegna tilviljunar. Sjá töflu 3.

Tafla 4 Brjóstagjöf og fæðingarþunglyndi við 4 mánaða aldur barns
EPDS stig

Brjóstagjöf n (%)

Ekki brjóstagjöf n (%)

0-12

179 (86%)

31 (15%)

≥ 13

15 (83%)

3 (17%)

Við 4 mánaða aldur reyndist ekki vera marktækur munur á brjóstagjöf meðal mæðra sem voru með
einkenni fæðingarþunglyndis, þ.e. ≥ 13 stig á Edinborgarkvarðanum og mæðra sem voru ekki með
einkenni fæðingarþunglyndis þ.e. með 12 stig eða færri. x 2 (1,231) = 0,06, p>0,05. Sjá töflu 4.

Tafla 5 Eingöngu brjóstagjöf og fæðingarþunglyndi við 1 mánaða aldur barns
EPDS stig

Brjóstagjöf n (%)

Ekki brjóstagjöf n (%)

0-12

178 (75%)

58 (25%)

≥ 13

15 (65%)

8 (35%)

Við 1 mánaða aldur barns reyndist ekki vera marktækur munur á eingöngu brjóstagjöf meðal mæðra
sem voru einkenni fæðingarþunglyndis, þ.e. með ≥ 13 stig á Edinborgarkvarðanum og mæðra sem
ekki voru með einkenni fæðingarþunglyndis, þ.e. sem voru með 12 stig eða færri. x 2 (1,259) = 1,15,
p>0,05. Sjá töflu 5.
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Tafla 6 Eingöngu brjóstagjöf og fæðingarþunglyndi við 4 mánaða aldur barns
EPDS stig

Brjóstagjöf n (%)

Ekki brjóstagjöf n (%)

0-12

90 (42%)

123 (58%)

≥ 13

9 (50%)

9 (50%)

Við 4 mánaða aldur barns reyndist ekki vera marktækur munur á eingöngu brjóstagjöf meðal mæðra
sem voru með einkenni fæðingarþunglyndis, þ.e. með ≥ 13 stig á Edinborgarkvarðanum og mæðra
sem ekki voru með einkenni fæðingarþunglyndis, þ.e. voru með 12 stig eða færri. x 2 (1,231)= 0,52,
p>0,05. Sjá töflu 6.
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5 Umræða
Rannsóknin gefur mikilvægar upplýsingar varðandi tíðni fæðingarþunglyndis og brjóstagjafar á Íslandi
sem og áhrif fæðingarþunglyndis á brjóstagjöf.

5.1 Brjóstagjöf
Tafla 7 Samanburður brjóstagjafar við eldri rannsóknir
Þessi rannsókn
(2015-2017)

Mataræði íslenskra
ungbarna
(börn fædd 20052007)1

Ung- og
smábarnavernd
(börn fædd 20042008)2

Á brjósti fyrstu
vikuna heima

98% (86%)*

99%

98% (86%)*

Á brjósti 1 mánaða

96% (74%)*

94%

Á brjósti 4 mánaða

84% (43%)*

84%

82% (50%)*

Á brjósti 5 mánaða

(30%)*

Á brjósti 6 mánaða

73% (4%)*

(8%)*

Á brjósti 8 mánaða

61%

59%

61%

Á brjósti 12 mánaða

22%

22%

27%

* = Eingöngu á brjósti
1. Inga Þórsdóttir, Ása Vala Þórisdóttir og Gestur I. Pálsson. (2008). Mataræði íslenskra ungbarna: Niðurstöður rannsóknar á mataræði, vexti og
járnbúskap ungbarna 2005-2007. Rannsóknarstofa í næringarfræði og Háskólaútgáfan: Reykjavík.
2. Hildur Björk Sigbjörnsdóttir og Bryndís Elfa Gunnarsdóttir (2012). Brjóstagjöf og næring ungbarna á Íslandi sem fædd eru 2004 -2008. Sótt
18.febrúar af https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item16573/brjostagjof_og_naering_2004-2008_juni.2012.pdf

Í þessari rannsókn hófu flestar mæður brjóstagjöf, 98% mæðra voru með barn á brjósti fyrstu vikuna
heima eftir fæðingu sem samræmist gögnum úr skýrslunni Brjóstagjöf og næring ungbarna á Íslandi
sem fædd eru 2004-2008 frá Embætti landlæknis (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir og Bryndís Elfa
Gunnarsdóttir, 2012) og rannsókninni Mataræði íslenskra ungbarna 2005-2007 (Inga Þórsdóttir, o.fl.
2008) en í þeirri rannsókn hófu 99% mæðra brjóstagjöf. Há tíðni brjóstagjafar í upphafi bendir til þess
að flestar mæður vilji hafa börn sín á brjósti.
Tíðni brjóstagjafar við 1 mánaðar aldur barns í okkar rannsókn var 96% sem svipar til niðurstaðna
rannsóknar Ingu Þórsdóttur o.fl. (2008) en tíðni brjóstagjafar í þeirri rannsókn var 94% á þeim tíma.
Tíðni brjóstagjafar við 1 mánaðar aldur barns á Íslandi er í samræmi við gögn frá Noregi þar sem 95%
barna eru á brjósti við 1 mánaðar aldur (NNR, 2012). Tíðni brjóstagjafar 2 vikum eftir fæðingu er 86% í
Danmörku og 84% við tveggja mánaða aldur barns í Svíþjóð (Theurich, Davanzo, Busck-Rasmussen,
2019). Tíðni brjóstagjafar er heldur lægri í Bandaríkjunum en þar eru tæp 80% barna á brjósti við 1
mánaðar aldur (CDC, 2018) og í Bretlandi eru einungis 55% barna á brjósti 6 vikum eftir fæðingu
(McAndrew o.fl., 2012).
Við 4 mánaða aldur voru 84% barna á brjósti sem samræmist niðurstöðum úr rannsókn Ingu
Þórsdóttur o.fl. (2008) en í skýrslunni frá Embætti landlæknis (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir og Bryndís
Elfa Gunnarsdóttir, 2012) voru 82% barna á brjósti við 4 mánaða aldur. Í Noregi og Svíþjóð er tíðni
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brjóstagjafar við 4 mánaða aldur 81% og 73% (Theurich, Davanzo, Busck-Rasmussen, 2019). Í
Bandaríkjunum eru tæplega 65% barna á brjósti við 4 mánaða aldur (CDC, 2018) og við 6 mánaða
aldur eru aðeins 34% barna í Bretlandi á brjósti (McAndrew o.fl., 2012). Tíðni brjóstagjafar er því
heldur há á Íslandi við 1 og 4 mánaða aldur, samanborið við önnur sambærileg lönd.
Við 8 mánaða aldur barns gáfu 61% mæðra brjóst í okkar rannsókn líkt og í skýrslu Embættis
landlæknis (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir og Bryndís Elfa Gunnarsdóttir, 2012) en 59% gáfu brjóst við 8
mánaða aldur barns í rannsókn Ingu Þórsdóttur o.fl. (2008). Tíðni brjóstagjafar við 8 mánaða aldur
barna á Íslandi virðist því lítið hafa breyst undanfarin ár.
Frá 8 mánaða aldri til 12 mánaða aldurs lækkaði tíðnin talsvert. Við 12 mánaða aldur barns voru
22% á brjósti í okkar rannsókn, líkt og í rannsókn Ingu Þórsdóttur o.fl. (2008). Í skýrslu Embættis
landlæknis (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir og Bryndís Elfa Gunnarsdóttir, 2012) voru 27% barna á brjósti
við 12 mánaða aldur. Þessar niðurstöður gefa til kynna að tíðni brjóstagjafar á Íslandi virðist ekki hafa
aukist frá því að Heilsugæslan hóf að safna gögnum um tíðni brjóstagjafar, þrátt fyrir sett markmið
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar og Embætti landlæknis frá árinu 2003 í tengslum við að hækka
hlutfall þeirra barna sem nærast á brjósti (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2003; Embætti landlæknis
og Heilsugæslan, 2017). Því er viðeigandi að velta fyrir sér hvaða þættir komi í veg fyrir að settum
markmiðum um aukna tíðni brjóstagjafar sé náð. Vitað er að þættir líkt og lengd fæðingarorlofs hafi
áhrif á lengd brjóstagjafar (Hatton o.fl., 2005) en lengd fæðingarorlofs á Íslandi hefur verið óbreytt frá
aldamótum. Fyrirhugað er að lengja sameiginlegan rétt foreldra til fæðingarorlofs úr níu mánuðum í tólf
mánuði, í tveimur áföngum á árunum 2020 og 2021, samkvæmt frumvarpi um breytingu á lögum um
fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000 (Þingskjal 529, 2019-2020). Í kjölfar slíkra breytinga er mögulegt
að fram komi jákvæð áhrif á lengd brjóstagjafar á Íslandi.
Í okkar rannsókn var tíðni eingöngu brjóstagjafar fyrstu vikuna heima tæplega 86% en það er í
samræmi við niðurstöður eldri rannsókna (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir og Bryndís Elfa Gunnarsdóttir,
2012; Inga Þórsdóttir o.fl., 2008). Ástæður fyrir því að hlutfall eingöngu brjóstagjafar er ekki hærra,
gætu t.a.m. verið vegna veikinda móður sem draga úr mjólkurframleiðslu og skapa þörf fyrir
ábótagjafir. Einnig kann að vera að mæður vilji ekki hafa barnið sitt eingöngu á brjósti, ýmsar ástæður
geta verið að baki því en mögulega hefur þekkingarleysi á neikvæðum áhrifum ábótagjafa á framgang
brjóstagjafar áhrif.
Við 1 mánaðar aldur hafði tíðni eingöngu brjóstagjafar lækkað verulega og voru aðeins 74% barna
eingöngu á brjósti. Hvorki var safnað gögnum um tíðni eingöngu brjóstagjafar á þessum tímapunkti í
rannsókn Ingu Þórisdóttur o.fl. (2008) né í skýrslu Embættis landlæknis (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir og
Bryndís Elfa Gunnarsdóttir, 2012). Því er ekki hægt að álykta um það hvort tíðni eingöngu
brjóstagjafar við 1 mánaðar aldur barns hafi aukist eða minnkað á síðustu árum á Íslandi. En í
samanburði við gögn frá Danmörku, Noregi og Svíþjóð þar sem 68%, 73% og 64% barna eru
eingöngu á brjósti við 2 mánaða aldur (Theurich, o.fl., 2019) virðist tíðni brjóstagjafar á Íslandi vera
áþekk sambærilegum þjóðum.
Við 4 mánaða aldur voru aðeins 43% barna eingöngu á brjósti en í skýrslunni frá Embætti
landlæknis (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir og Bryndís Elfa Gunnarsdóttir, 2012) voru 50% eingöngu á
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brjósti, sem bendir til þess að tíðni eingöngu brjóstagjafar á Íslandi hafi aðeins minnkað, en taka
verður tillit til þess að eingöngu brjóstagjöf getur verið skilgreind á mismunandi hátt.
Í Danmörku, Noregi og Svíþjóð er tíðni eingöngu brjóstagjafar við 4 mánaða aldur barns 56%, 44%
og 51% (Theurich o.fl., 2019). Greint hefur verið frá því að tíðni eingöngu brjóstagjafar í Svíþjóð hafi
minnkað síðustu ár, líkt og á Íslandi. Frá 2004-2012 lækkaði tíðni eingöngu brjóstagjafar á fyrstu
vikunni heima úr 89% í 81% og við 6 mánaða aldur barns úr 19% í 15% (The National Board of Health
and Welfare in Sweden, 2015). Tíðni brjóstagjafar fyrirbura og léttbura hefur einnig minnkað verulega í
Svíþjóð en tíðni brjóstagjafar þar í landi hefur verið ein sú hæsta í Evrópu og menningin þótt vera
styðjandi við brjóstagjöf (Ericson, Flacking, Hellström-Westas o.fl., 2016).
Velta má fyrir sér hvort að samsetning úrtaksins í þessari rannsókn hafi haft áhrif á niðurstöðurnar
þar sem eingöngu voru notuð gögn varðandi fæðingar á Landspítala. Á Landspítala fara 75% allra
fæðinga á Íslandi fram en ekki var aflað gagna frá öðrum fæðingarstöðum í rannsókninni. Íbúar á
höfuðborgarsvæðinu hafa meiri menntun og sýnt hefur verið fram á að aukin menntun hafi jákvæð
áhrif á brjóstagjöf (Inga Þórsdóttir o.fl., 2008), sem gæti hafa orðið til þess að tíðnin í rannsókninni er
of há. Aftur á móti má líka benda á það að konur af landsbyggðinni sem og konur af
höfuðborgarsvæðinu og eru í áhættuhóp á meðgöngu, fæða á Landspítala sem gæti haft þau áhrif að
tíðnin lækkaði, þar sem veikindi barns og veikindi móður geta haft neikvæð áhrif á brjóstagjöf (Gianni
o.fl., 2019; Gregory o.fl., 2015).
Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að brjóstagjöf sé almenn á Íslandi samanborið við
aðrar þjóðir en hún virðist vara styttra en áður og tíðni eingöngu brjóstagjafar er lág á Íslandi
samanborið við nágrannalönd. Í þessari rannsókn voru aðeins 43% barnanna eingöngu á brjósti við 4
mánaða aldur. Rannsóknir hafa bent á að börn sem fá ábót með brjóstagjöf fá brjóst í styttri tíma en
börn sem eru eingöngu á brjósti þ.e. mæður hætta brjóstagjöf fyrr (Holmes, Auinger og Howard, 2011;
Attard o.fl., 2008). Ljóst er af þeim niðurstöðum að mikilvægt er að auka fræðslu um kosti þess að
hafa barnið eingöngu á brjósti. Hjúkrunarfræðingar og annað heilbrigðisstarfsfólk þarf að vera
meðvitað um þessi áhrif og veita fræðslu um kosti eingöngu brjóstagjafar til að stuðla að brjóstagjöf til
lengri tíma.

5.2 Fæðingarþunglyndi
Í þessari rannsókn skimuðust 9% mæðra með 13 stig eða fleiri á Edinborgarkvarðanum einum
mánuði eftir fæðingu. Í rannsókn sem gerð var meðal mæðra fullburða barna í London og notuð voru
sömu viðmið í skimunum, kom fram heldur hærri tíðni fæðingarþunglyndis við 1 mánuð en 13,9%
mæðra voru með ≥ 13 stig á Edinborgarkvarðanum (O'Higgins, Roberts og Glover, 2013). Tíðni
fæðingarþunglyndis einum mánuði eftir fæðingu meðal þátttakenda í okkar rannsókn virðist vera lægri
en greint hefur verið frá í öðrum rannsóknum (Davé, Petersen, Sherr o.fl., 2010; Hatton o.fl., 2005). Þó
ber að hafa í huga að í rannsóknum er notast við mismunandi aðferðir og viðmið en slíkur mismunur
kann að hafa áhrif á niðurstöður á tíðni fæðingarþunglyndis.
Fjórum mánuðum eftir fæðingu skimuðust 8% mæðra í okkar rannsókn með 13 stig eða fleiri á
Edinborgarkvarðanum. Til samanburðar, gerðu Fellmeth o.fl. (2019) rannsókn á mæðrum í Bretlandi
þar sem notast var við sömu viðmið þ.e. ≥ 13 stig á Edinborgarkvarðanum, 3 mánuðum eftir fæðingu.
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Þá reyndust 9,1% mæðra vera með mikil einkenni fæðingarþunglyndis (Fellmeth, Opondo, Henderson
o.fl., 2019) sem svipar til niðurstaðna okkar rannsóknar. Í ástralskri rannsókn þar sem einnig var notast
við ≥ 13 stig á Edinborgarkvarðanum til viðmiðunar, kom fram að 6,3% mæðra þar væru yfir
viðmiðunarmörkum, 4 mánuðum eftir fæðingu (Slavin, Creedy og Gamble, 2020).
Umhugsunarvert er að í okkar rannsókn reyndist ekki vera marktækur munur á einkennum
fæðingarþunglyndis við 1 mánuð og 4 mánuði eftir fæðingu. Rannsóknir hafa aftur á móti greint frá því
að tíðni fæðingarþunglyndis hafi tilhneigingu til að vera hærri fyrst eftir fæðingu en lækki með tímanum
(Matthey o.fl., 2012).
Marga Thome o.fl. (2000) rannsökuðu fæðingarþunglyndi hjá íslenskum mæðrum fyrir árið 2000 og
miðuðu við 12 stig eða fleiri á Edinborgarkvarða sem viðmið í skimun fæðingarþunglyndis. Í
rannsókninni kom fram að 14% íslenskra mæðra reyndust vera með ≥ 12 stig á Edinborgarkvarðanum
2-3 mánuðum eftir fæðingu (Marga Thome, 2000). Vegna mismunandi viðmiðunargilda er erfitt að
bera niðurstöður okkar rannsóknar við hennar niðurstöður og álykta um hvort fæðingarþunglyndi hafi
aukist eða minnkað á Íslandi síðustu ár en líklegt er að niðurstöður þessarar rannsóknar hefðu verið
sambærilegar þeim

niðurstöðum

ef notað hefði

verið lægra viðmið þ.e. ≥

12 stig á

Edinborgarkvarðanum. Þrátt fyrir aukningu á ávísunum þunglyndislyfja síðustu ár og ýmsar
samfélagslegar breytingar virðist því ekki hafa orðið mikil breyting á tíðni fæðingarþunglyndis á Íslandi
(Embætti landlæknis, 2017).

5.3 Tengsl fæðingarþunglyndis og brjóstagjafar
Í rannsókninni komu fram marktæk áhrif fæðingarþunglyndis á brjóstagjöf einum mánuði eftir fæðingu,
þ.e. mæður sem skimuðust með fæðingarþunglyndi voru ólíklegri til að hafa barn á brjósti en ekki var
marktækur munur við 4 mánuði. Álykta má að það sé vegna þess að fyrstu vikurnar eftir fæðingu eru
áhættutími og tími mikilla breytinga í líkama móður. Niðurstöður gera okkur ekki kleift að álykta um
hvort mæðurnar upplifi einkenni fæðingarþunglyndis vegna erfiðleika við brjóstagjöf eða hvort þær gefi
ekki brjóst vegna einkenna fæðingarþunglyndis.
Niðurstöður okkar eru í samræmi við niðurstöður Hatton o.fl. (2005) en þar var greint frá því að
tengsl væru milli fæðingarþunglyndis og brjóstagjafar 6 vikum eftir fæðingu en ekki voru tengsl þar á
milli 12 vikum eftir fæðingu. Fæðingarþunglyndi virtist því hafa áhrif á brjóstagjöf í upphafi en áhrifanna
gætti ekki þegar lengra leið frá fæðingu (Hatton o.fl., 2005). Það getur reynst vandasamt að álykta um
það hvort fæðingarþunglyndi hafi áhrif á brjóstagjöf eða öfugt. Hugsanlega gætir áhrifanna á báða
vegu en þó er talið líklegra að fæðingarþunglyndi móður dragi úr tíðni brjóstagjafar (Victoria o.fl.,
2016).
Brjóstagjöf er mjög almenn á Íslandi og hugsanlegt er út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar að
fæðingarþunglyndi hafi minni áhrif á brjóstagjöf hér á landi í samanburði við önnur lönd. Ýmsar
ástæður kunna að vera að baki því líkt og ríkjandi þjónusta sem öllum nýbökuðum mæðrum stendur til
boða gjaldfrjálst á meðgöngu og eftir fæðingu. Dæmi um þjónustu sem er í boði á Íslandi fyrir allar
mæður er mæðravernd, heimaþjónusta ljósmæðra, góður undirbúningur fyrir fæðingu og stuðningur
sem veittur er í ungbarnaeftirlitinu. En markviss eftirfylgd og stuðningur hjúkrunarfræðinga eða annars
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heilbrigðisstarfsfólks gagnast best til að fyrirbyggja og draga úr andlegri vanlíðan móður (Dennis,
2005).
Sunna Símonardóttir og Helga Gottfreðsdóttir (2019) gerðu rannsókn á frásögnum kvenna sem áttu
í erfiðleikum með brjóstagjöf á Íslandi. Þar var greint frá mikilvægi þess að nýbökuðum mæðrum væri
veittur góður stuðningur þar sem áhersla á væri á heilsu og velferð þeirra og barnsins. Þær mæður
sem voru ánægðar með þjónustuna upplifðu brjóstagjöfina ekki sem kröfu heldur mættu skilningi
heilbrigðisstarfsfólks, fengu stuðning við að koma brjóstagjöfinni af stað en var einnig greint frá því að
brjóstagjöfin gangi ekki alltaf upp (Sunna Símonardóttir og Helga Gottfreðsdóttir, 2019).
Vitað er að hærri aldur og aukin menntun mæðra hefur áhrif á brjóstagjöf og fæðingarþunglyndi
(Inga Þórsdóttir o.fl., 2008; Marga Thome, 2000). Meðalaldur mæðra hefur hækkað síðustu tvo áratugi
og konur eiga sitt fyrsta barn síðar um ævina en áður. Meðalaldur frumbyrja árið 2017 var 27,8 ár
(Hagstofa Íslands, 2018). Í þessari rannsókn var meðalaldur mæðranna 30,14 ár og flestar mæðranna
sem tóku þátt höfðu lokið háskólaprófi.
Brjóstagjöf er val móður og nauðsynlegt er að heilbrigðisstarfsfólk sé upplýst um mikilvægi fræðslu
til mæðra um gagnsemi brjóstagjafar og tengslin við fæðingarþunglyndi. Þó ber að hafa í huga, líkt og
Marga Thome o.fl. (2006) greindu frá að fræðsla til mæðra, um brjóstagjöf sem þegar eru með
þunglyndiseinkenni, dregur ekki úr andlegri vanlíðan móður en hjúkrunarfræðingar þurfa að vera
vakandi fyrir einkennum fæðingarþunglyndis og þekkja áhrifin sem það kann að hafa á brjóstagjöf
(Thome o.fl., 2006). Ekki síður er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar séu styðjandi við mæður í tengslum
við brjóstagjöf þar sem hún getur valdið móður álagi og orsakað vanlíðan, einkum ef væntingar móður
varðandi brjóstagjöf eru óuppfylltar (Gregory, Butz, Ghazarian, Gross og Johnson, 2015).

5.4 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar
Styrkleikar rannsókninnar felast í því að þýði og úrtak rannsóknarinnar var stórt og rannsóknin var
framkvæmd yfir lengra tímabil.
Takmarkanir rannsóknarinnar felast í því að gögnin voru byggð á sjálfsmati mæðranna bæði á
líðandi stundu og aftur í tímann. Möguleiki er því á svarskekkju til dæmis vegna þess að minnið bregst
eða mæður aðlaga lýsingu á brjóstagjöfinni út frá óskhyggju þegar þær þurfa að gera sjálfsmat aftur í
tímann (Burnham o.fl., 2014). Aftur á móti hafa rannsóknir sýnt fram á að minni mæðra í tengslum við
brjóstagjöf virðist vera áreiðanlegt (Amissah, Kancherla, Ko og Li, 2017). Í þessari rannsókn var
aðeins þörf á að mæður lýstu brjóstagjöf 4 vikur aftur í tímann og því minni líkur á svarskekkju.
Gögnum rannsóknarinnar var safnað á árunum 2015-2017 og hugsanlega hafa einhverjar
breytingar orðið á brjóstagjöf og fæðingarþunglyndi síðan þá. Í rannsókninni var ekki safnað
upplýsinga um hversu lengi mæður dvöldu á sjúkrahúsi eftir fæðingu, stuðning og áætlanir um
brjóstagjöf, sögu um reykingar, neyslu áfengis og/eða fíkniefna, sem vitað er að geti haft áhrif á tíðni
brjóstagjafar. Í rannsókninni kom fram lág tíðni fæðingarþunglyndis einum mánuði eftir fæðingu
samanborið við aðrar rannsóknir. Því má velta fyrir sé hvort önnur niðurstaða fengist ef skimunin hefði
verið gerð 2-3 mánuðum eftir fæðingu líkt og gert var í rannsókn Mörgu Thome o.fl. (2000). Þrátt fyrir
lága tíðni fæðingarþunglyndis komu þó fram áhrif þess á brjóstagjöf í rannsókninni við 1 mánaða aldur
en ekki við 4 mánaða aldur.
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Úrtak rannsóknarinnar voru börn sem fæddust á Landspítala sem gæti haft takmarkandi áhrif á
yfirfærslugildi á landsbyggðina. Vert er að velta því fyrir sér hvort tíðni brjóstagjafar sé hugsanlega
hærri á höfuðborgarsvæðinu heldur en á landsbyggðinni þar sem menntun hefur áhrif á brjóstagjöf.
Mun fleiri íbúar á höfuðborgarsvæðinu hafa háskólamenntun samanborið við íbúa á landsbyggðinni
(Hagstofa Íslands, 2017).
Á Íslandi hefur öllum konum í eðlilegri meðgöngu staðið til boða meðgönguvernd hjá ljósmóður og
heimilislækni þar sem tekið er mið af þörfum hverrar konu, verðandi foreldra og samfélagsins
(Heilsugæslan, 2008). Öflug ríkjandi þjónusta við konur á meðgöngu og verðandi foreldra kann að
hafa áhrif á yfirfæranleika erlendra rannsókna á Ísland. Því er tilefni til þess að kanna hvort samræmis
gæti varðandi tíðni brjóstagjafar, tíðni fæðingarþunglyndis og áhrifa sem fæðingarþunglyndi kann að
hafa á brjóstagjöf, í samanburði við erlendar rannsóknir.

5.5 Hagnýting fyrir hjúkrun
Hagnýting þessarar rannsóknar er fjölþætt fyrir hjúkrun. Rannsóknin gefur innsýn í tíðni brjóstagjafar
og fæðingarþunglyndis á Íslandi en langt er um liðið frá því að síðast var gerð rannsókn á tíðni
brjóstagjafar á Íslandi. Niðurstöður rannsóknarinnar á tíðni má bera saman við eldri niðurstöður á
Íslandi og rannsóknir annarra vestrænna þjóða. Slíkar upplýsingar eru mikilvægar til þess að vinna
stefnumótunaráætlanir og lýðheilsuaðgerðir á Íslandi í tengslum við brjóstagjöf.
Eingöngu brjóstagjöf virðist hafa minnkað undanfarin ár, þrátt fyrir að áhersla hafi verið lögð á að
mæður gefi eingöngu brjóst í lengri tíma. Slík vitneskja ýtir undir mikilvægi þess að hjúkrunarfræðingar
sem starfa í ungbarnavernd hvetji til eingöngu brjóstagjafar þegar kostur er og veiti verðandi og
nýbökuðum foreldrum fræðslu um kosti eingöngu brjóstagjafar.
Í rannsókninni kemur fram að færri konur, sem fá mörg stig á Edinborgarkvarðanum við eins
mánaðar aldur, gefa börnum sínum brjóst. Þær niðurstöður eru gagnlegar fyrir hjúkrunarfræðinga í
ungbarnavernd til þess að forgangsraða, styðja við og setja upp sértækar hjúkrunarmeðferðir fyrir þær
mæður.

5.6 Áframhaldandi rannsóknir á Íslandi
Tillögur að áframhaldandi rannsóknum á Íslandi:
•

Áhrif eingöngu brjóstagjafar á tíðni og lengd brjóstagjafar á Íslandi

•

Hvað liggur að baki því að tíðni eingöngu brjóstagjafar er eins og lág og rannsóknir hafa
gefið til kynna við 4 mánaða aldur barns

•

Hvernig hjúkrunarfræðingar geti stutt við mæður með fæðingarþunglyndi til að stuðla að
árangursríkri brjóstagjöf
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6 Ályktanir
Andleg vanlíðan er víða algengt vandamál meðal kvenna eftir barnsburð. Þessi rannsókn sýnir fram á
að mæður með einkenni fæðingarþunglyndis gefa síður brjóst í upphafi. Það varpar ljósi á mikilvægi
þess að skima fyrir einkennum fæðingarþunglyndis til þess að hægt sé að vísa mæðrum sem fá mörg
stig í skimun á viðeigandi úrræði, þar sem þeim er veitt aðstoð í samræmi við þarfir þeirra. Brýnt er að
heilbrigðisstarfsfólk sé einnig meðvitað um að vandkvæði í brjóstagjöf geti leitt til andlegrar vanlíðanar
eða þunglyndis. Því er þörf á faglegum stuðningi, þar sem þörfum móður og barns er mætt, og að
mæður með fæðingarþunglyndi mæti skilningi heilbrigðisstarfsfólks.
Rannsóknin sýnir fram á að flestar mæður á Íslandi hefja brjóstagjöf og tíðni brjóstagjafar er
almennt há en tíðni eingöngu brjóstagjafar er öllu lægri. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa einnig
til kynna að tíðni fæðingarþunglyndis á Íslandi virðist lítið hafa breyst síðustu ár, þrátt fyrir að ýmsar
samfélagslegar breytingar hafi orðið. Fæðingarþunglyndi á Íslandi virðist hafa minni áhrif á brjóstagjöf
en lýst hefur verið í erlendum rannsóknum.
Brjóstagjöf hefur verið mikið rannsökuð síðustu ár en skortur var á nýlegum gögnum á tíðni
brjóstagjafar á Íslandi. Í lokaverkefni þessu voru sett fram ný gögn varðandi tíðni brjóstagjafar á Íslandi
og tíðni fæðingarþunglyndis. Einnig var greint frá áhrifum fæðingarþunglyndis á brjóstagjöf á Íslandi.
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7 Lokaorð
Mikill lærdómur er dreginn af gerð þessa verkefnis en líkt og flestar rannsóknir hafa tilhneigingu til,
vöknuðu upp ýmsar spurningar í ferlinu. Fróðlegt væri að framkvæma frekari rannsóknir á
fæðingarþunglyndi og brjóstagjöf á Íslandi á komandi árum til þess að öðlast frekari fræðilega
þekkingu sem kann að nýtast í námi og starfi.
Gerð þessa lokaverkefnis hefur aukið þekkingu og skilning minn á fæðingarþunglyndi og áhrifum
þess á brjóstagjöf. Einnig hefur verkefnið aukið áhuga minn á þessu sviði og verið hvatning fyrir mig til
þess að sækja framhaldsnám.
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Viðauki 1 Spurningalistar rannsóknar
Spurningar við 1 mánaða aldur barns

Lagðir þú barnið á brjóst á meðan það var á
spítalanum?
•

Já

•

Nei

Hversu löngu eftir fæðingu lagðir þú barnið
fyrst á brjóst? (veldu eitt af eftirfarandi
svörum)
•

Innan 6 klst frá fæðingu

•

6 - 12 klst eftir fæðingu

•

12 - 24 klst eftir fæðingu

•

Annað

Hvernig nærðist barnið fyrstu vikuna heima?
(Veldu eitt af eftirfarandi svörum)
•

Eingöngu á brjósti

•

Á pela

•

Bæði á brjósti og pela

Hvernig drekkur barnið núna? (veldu eitt af
eftirfarandi svörum)
•

Er eingöngu á brjósti

•

Er eingöngu á pela

•

Er bæði á brjósti og pela

Edinborgarkvarðinn var lagður fyrir
Spurningar við 4 mánaða aldur barns

Hvernig drekkur barnið núna? (veldu eitt af
eftirfarandi svörum)
•

Er eingöngu á brjósti

•

Er eingöngu á pela

•

Er bæði á brjósti og pela

Edinborgarkvarðinn var lagður fyrir
Spurningar við 8 mánaða aldur barns

Spurningar við 12 mánaða aldur barns

Hvernig drekkur barnið núna? (Veldu eitt af
eftirfarandi svörum)
•

Af brjósti (ef til vill líka vatn úr glasi)

•

Bæði af brjósti og úr pela/glasi

•

Úr pela/glasi

Er barnið á brjósti?
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•

Já

•

Nei

Viðauki 2 Edinborgarkvarðinn
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Viðauki 3 Edinborgarkvarðinn á ensku

Edinburgh Postnatal Depression Scale1 (EPDS)
Name: ______________________________

Address: ___________________________

Your Date of Birth: ____________________

___________________________

Baby’s Date of Birth: ___________________

Phone:

_________________________

As you are pregnant or have recently had a baby, we would like to know how you are feeling. Please check
the answer that comes closest to how you have felt IN THE PAST 7 DAYS, not just how you feel today.
Here is an example, already completed.
I have felt happy:
Yes, all the time
Yes, most of the time
No, not very often
No, not at all

This would mean: “I have felt happy most of the time” during the past week.
Please complete the other questions in the same way.

In the past 7 days:
1. I have been able to laugh and see the funny side of things
As much as I always could
Not quite so much now
Definitely not so much now
Not at all
2. I have looked forward with enjoyment to things
As much as I ever did
Rather less than I used to
Definitely less than I used to
Hardly at all
*3. I have blamed myself unnecessarily when things
went wrong
Yes, most of the time
Yes, some of the time
Not very often
No, never
4.

*5

I have been anxious or worried for no good reason
No, not at all
Hardly ever
Yes, sometimes
Yes, very often
I have felt scared or panicky for no very good reason
Yes, quite a lot
Yes, sometimes
No, not much
No, not at all

*6. Things have been getting on top of me
Yes, most of the time I haven’t been able
to cope at all
Yes, sometimes I haven’t been coping as well
as usual
No, most of the time I have coped quite well
No, I have been coping as well as ever
*7

I have been so unhappy that I have had difficulty sleeping
Yes, most of the time
Yes, sometimes
Not very often
No, not at all

*8

I have felt sad or miserable
Yes, most of the time
Yes, quite often
Not very often
No, not at all

*9

I have been so unhappy that I have been crying
Yes, most of the time
Yes, quite often
Only occasionally
No, never

*10

The thought of harming myself has occurred to me
Yes, quite often
Sometimes
Hardly ever
Never

Administered/Reviewed by ________________________________ Date ______________________________
1

Source: Cox, J.L., Holden, J.M., and Sagovsky, R. 1987. Detection of postnatal depression: Development of the 10-item
Edinburgh Postnatal Depression Scale.
British Journal of Psychiatry 150:782-786 .

2

Source: K. L. Wisner, B. L. Parry, C. M. Piontek, Postpartum Depression N Engl J Med vol. 347, No 3, July 18, 2002,
194-199
Users may reproduce the scale without further permission providing they respect copyright by quoting the names of the
authors, the title and the source of the paper in all reproduced copies.
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