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Ágrip 

Bakgrunnur: Erlendum einstaklingum fer fjölgandi á Íslandi og má áætla að hluti þeirra eignist börnin 

sín hér á landi og þurfi því að nýta sér heilbrigðisþjónustu tengda barneignarferlinu. Brjóstagjöf er einn 

af lykilþáttum í barneignarferlinu, en meðferð og þjónusta tengd brjóstagjöf getur verið mismunandi 
eftir skipulagi heilbrigðisþjónustunnar og menningu hvers samfélags. Brjóstagjöfin sjálf getur verið 

mismunandi milli ólíkra menningarhópa þar sem viðhorf til brjóstagjafar eru gjarnan ólík eftir því 

hvaðan fólk kemur. Fáar rannsóknir hafa verið birtar um hvernig mismunandi uppruni getur haft áhrif á 

brjóstagjöf en gerðar hafa verið rannsóknir erlendis í tengslum við efnið. Með því að skoða þær 

rannsóknir er hægt að fá hugmynd um hvort það hafi áhrif á brjóstagjöf að vera erlend móðir í nýju 

landi en niðurstöðurnar má nýta til þess að skapa umræður og styrkja þjónustuna á Íslandi.  

Tilgangur: Tilgangurinn er að kanna hvort munur sé á tíðni og lengd brjóstagjafar kvenna af erlendum 

uppruna samanborið við innfæddar konur. Auk þess er tilgangurinn að kanna hvernig hjúkrunar-

fræðingar og ljósmæður geta stutt við brjóstagjöf kvenna af erlendum uppruna. 

Aðferð: Ritgerðin er byggð á fræðilegri samantekt og er til B.S. prófs í hjúkrunarfræði. Gerð var 

kerfisbundin leit í gagnagrunninum PubMed í leit að rannsóknum sem gerðar hafa verið á brjóstagjöf 

kvenna af erlendum uppuna, ásamt þeim greinum sem fjalla um heilbrigðisstarfsfólk sem sinnir konum 

af erlendum uppruna í barneignarferlinu. Inntökuskilyrði voru m.a. að greinarnar hefðu komið út á 

árunum 2010-2020, væru skrifaðar á ensku og hefðu fullan aðgang. Við greiningu á heimildum var 

stuðst við PRISMA flæðirit. 

Niðurstöður: Tíðni og lengd brjóstagjafar kvenna af erlendum uppruna er misjöfn eftir því frá hvaða 

löndum konurnar koma upprunalega og þeim viðhorfum sem ríkja um brjóstagjöf bæði í upprunalandi 

sem og í nýju landi. Þá skiptir máli í hvaða landi verið er að kanna tíðni og lengd brjóstagjafar kvenna 

af erlendum uppruna, þ.e. hvernig innlendi hópurinn er samsettur. Einnig leiddi samantektin í ljós að 
flutningur mæðra getur haft mikil áhrif á útkomu brjóstagjafar, sem getur orðið slakari því lengur sem 

þær hafa dvalið í nýju landi. Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður spila stórt hlutverk í að veita stuðning 

og hafa þannig áhrif á útkomu brjóstagjafar. Jafnframt þarf íslenskt heilbrigðisstarfsfólk að taka mið af 

menningarlegum þáttum kvenna af erlendum uppruna til að veita sem bestan stuðning við brjóstagjöf 

þeirra.  

Ályktanir af niðurstöðum: Lítið af rannsóknum eru til um brjóstagjöf kvenna af erlendum uppruna. 

Áhugavert væri að framkvæmdar yrðu stærri rannsóknir og þá einna helst þar sem úrtökin væru stærri 

til að endurspegla betur þýðið og auka yfirsýn yfir viðfangsefnið. Þá er nauðsynlegt að framkvæma 

rannsóknir í hverju menningarsamfélagi fyrir sig þar sem hópur kvenna af erlendum uppruna er 

mismunandi samsettur eftir samfélögum. Flestar rannsóknirnar sem notast var við voru framkvæmdar í 

vestrænum löndum ásamt því að mæðurnar komu frá ýmsum löndum og þ.a.l. með mismunandi 

menningarbakgrunn. Niðurstöður samantektarinnar endurspegla því ekki allan hóp kvenna af 
erlendum uppruna, en samantektin veitir þó innsýn inn í þær áskoranir sem þær standa frammi fyrir í 

tengslum við brjóstagjöf í öðru landi. Mikilvægt er fyrir heilbrigðisstarfsfólk á Íslandi að veita konum af 

erlendum uppruna sem oft á tíðum hafa lítið bakland, góðan stuðning og nýta þau úrræði sem eru í 

boði. 
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Abstract 

Background: In present times immigrants in Iceland are arriving in greater numbers and from greater 

distances than before. We can predict that many of them will have their children in this country and 

therefore will take advantage of the Icelandic healthcare system. Breastfeeding is one of the key 
elements in the childbearing process. Healthcare services regarding breastfeeding can differ, 

depending on the structure of the healthcare system and culture of each community or country. The 

process of breastfeeding can be different depending on the relevant culture and people’s opinion on 

breastfeeding can vary based on differences in their backgrounds. Only a few studies have been 

conducted in other countries, about how different origin can relate to breastfeeding, but limited 

knowledge exists about this subject in Iceland. By exploring international studies one can get an 

insight to whether being a new mother in a foreign country will affect the breastfeeding process. 

Furthermore, it is hoped that these findings will act as an encouragement to discussion about the 
subject among healthcare professionals and lead to further research within the Icelandic context.  

Purpose: The purpose of this dissertation is to identify whether there is a difference in frequency and 

duration for breastfeeding of women from foreign backgrounds in comparison to local women. The 
purpose is furthermore to identify how nurses and midwifes can assist with the breastfeeding process 

of women from foreign backgrounds.  

Method: This dissertation is a literature review written as a final project in B.S. programme in nursing. 

Literature search was conducted through the database PubMed to find studies about the 
breastfeeding of mothers with foreign backgrounds, as well as papers where care of professionals in 

this context is discussed. The papers were published in the years 2010-2020 and written in English. 

PRISMA diagram was used to analyze the reference materials. 

Result: The main conclusions to be taken from this dissertation are that the frequency and duration of 
breastfeeding for women from foreign backgrounds varies depending both on the origin of the women 

concerned, as well as on the attitudes towards breastfeeding in their country of origin and in the new 

country. Another relevant consideration is the country in which the measurement of the frequency and 

duration of these women’s breastfeeding is being researched, that is, which local women form the 

comparison group. It was also noted that the migration of mothers can have a great effect on 

breastfeeding, which can diminish the longer they stay in the new country. Nurses and midwives have 

a significant role regarding support for the mother and will affect the outcome greatly. It is imperative 

that Icelandic healthcare professionals take into account the social background of these women in 
order to be able to provide them with better support. 

Conclusion: It would be interesting to look into more studies regarding this subject, perhaps most 

interesting would be to conduct studies with a greater number of participants, for a more accurate 

result and to increase knowledge regarding this subject. In addition, it is necessary to conduct 
research within each country since the countries of origin of women with foreign backgrounds will 

differ between countries. Furthermore, most of the studies cited in this dissertation were conducted in 

a western society and therefore do not reflect all nationalities of migrant mothers. They do however 

give us a glimpse into the challenges women with foreign backgrounds face regarding breastfeeding in 
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a foreign country. It is greatly important for healthcare professionals in Iceland to provide foreign born 

mothers with solid support and to utilise the available resources in this field.  

 

Key words: Breastfeeding, migrant mothers, women with foreign backgrounds, breastfeeding support, 

role of healthcare professionals. 
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1 Inngangur 
Brjóstamjólk er talin vera besta næring sem völ er á fyrir nýfædd börn og er mælst til þess að börn fái 

eingöngu brjóstamjólk fyrstu sex mánuði lífsins. Brjóstamjólk er þeim kostum gædd að vera einstök 

fyrir hvert og eitt barn og hefur ýmsa heilsufarslega ávinninga fyrir bæði móður og barn ásamt því að 

stuðla að jákvæðri tengslamyndun móður og barns (Bravi o.fl., 2016; Allen og Hector, 2005). Ákvörðun 

sem mæður taka í tengslum við fæðuval barna sinna er oftast tekin snemma á meðgöngunni og í 

sumum tilvikum fyrir getnað. Margir þættir koma við sögu í tengslum við hvort að mæður byrji og 

viðhaldi brjóstagjöf, líkt og menntun, aldur móður og félags- og menningarlegir þættir (Bishop, 

Cousins, Casson og Moore, 2008). 

Félags- og menningarleg viðhorf hafa víðtæk áhrif á þá ákvörðun sem mæður taka í tengslum við 

hvernig þær velja að næra börn sín. Það felur í sér ákveðin viðhorf móður um hvað telst viðeigandi 

hegðun í því samfélagi sem hún tilheyrir ásamt því að huga að því hvað öðru fólki finnst um þá 

ákvörðun sem hún tekur í tengslum við brjóstagjöf. Viðhorf til brjóstagjafar eru oft rótgróin í sam-
félögum og geta verið ýmist hvetjandi til brjóstagjafar eða hindrandi. Í þeim samfélögum þar sem 

brjóstagjöf er ekki hluti af menningu er heilbrigðisstarfsfólk lykilaðilar í tengslum við fræðslu og 

stuðning við brjóstagjöf. Í þeim tilvikum þar sem fræðsla heilbrigðisstarfsfólks í tengslum við brjóstagjöf 

skarast á við þau viðhorf sem mæður hafa getur það stuðlað að erfiðleikum móður við að framfylgja 

þeim upplýsingum sem henni er veitt (Bishop o.fl., 2008).  

Íslenskt samfélag hefur tekið miklum breytingum á síðustu árum og hefur fjöldi innflytjenda aukist 

allverulega síðastliðin ár. Einstaklingum sem setjast að á Íslandi hefur fjölgað frá 8% af 

mannfjöldanum upp í 12% frá árinu 2012 (Hagstofa Íslands, 2019). Þessi aukning erlendra 

einstaklinga hefur í för með sér fjölbreyttari skjólstæðingahóp sem sækir heilbrigðisþjónustu á Íslandi 

og í dag eru um 20% skjólstæðinga Landspítalans erlendir einstaklingar (Áslaug Arnoldsdóttir, 2020). 

Fjölgun erlendra einstaklinga innan heilbrigðiskerfisins á sér einnig stað innan barneignar-
þjónustunnar, en erlendum mæðrum sem sækja þá þjónustu á Íslandi fer fjölgandi (Birna Gerður 

Jónsdóttir, Sigrún Gunnarsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2011). Ekki allir einstaklingar af erlendum 

uppruna tala íslensku eða ensku sem veldur því að erfiðara er að þjónusta þá einstaklinga. 

Menningarbakgrunnur og tungumálakunnátta einstaklinga geta haft áhrif á gæði þeirrar þjónustu sem 

einstaklingum er veitt, þar sem skjólstæðingar í minnihlutahóp eiga í hættu á að fá lakari þjónustu í 

samanburði við aðra einstaklinga innan heilbrigðiskerfisins (Johnstone og Kanitsaki, 2006). 

Áskorun sem íslenskt heilbrigðiskerfi stendur frammi fyrir er m.a. hvernig sé hægt að styðja við 

erlenda einstaklinga og veita þeim bestu þjónustu sem völ er á. Í barneignarferlinu skiptir stuðningur 

við mæður og fjölskyldur þeirra miklu máli og ýtir fjölgun innflytjenda á Íslandi undir mikilvægi þess að 

heilbrigðisstarfsfólk taki mið af þeim menningarlega bakgrunni sem einstaklingar búa við til þess að 

styrkja þá þjónustu sem veitt er (Birna Gerður Jónsdóttir o.fl., 2011).  

Tilgangur með verkefninu er að auka þekkingu heilbrigðisstarfsfólks á ólíkum menningarhópum 

sem búa á Íslandi. Jafnframt er tilgangurinn að kanna hvaða þættir í heilbrigðisþjónustunni eru 

styðjandi við brjóstagjöf og hvaða þættir eru hindrandi, svo hægt sé að veita sem bestu 

heilbrigðisþjónustu sem völ er á tengdri brjóstagjöf til kvenna af erlendum uppruna. Ásamt því er 
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markmiðið að kanna hvort munur sé á tíðni og lengd brjóstagjafar kvenna af erlendum uppruna miðað 

við innlendar konur. 

 

Við gerð verkefnisins verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

• Er munur á tíðni og lengd brjóstagjafar kvenna af erlendum uppruna samanborið við þær 

konur sem búa í sínu upprunalandi? 

• Hvernig geta hjúkrunarfræðingar og ljósmæður stutt við brjóstagjöf hjá konum af erlendum 

uppruna? 
  

1.1 Skilgreining hugtaka 

1.1.1 Innflytjandi 

Einstaklingur sem fæðist erlendis ásamt því að nánasta fjölskylda fæðist erlendis (Hagstofa Íslands, 

2019). 

1.1.2 Annars kynslóðar innflytjandi 

Einstaklingur sem er fæddur í nýju landi, en foreldrar eru innflytjendur (Hagstofa Íslands, 2019). 

1.1.3 Einstaklingur af erlendum uppruna 

Þeir einstaklingar sem teljast fyrstu kynslóðar innflytjendur eru af erlendum uppruna (Ari Klængur 

Jónsson, 2012). 

1.1.4 Einstaklingur með erlendan bakgrunn 

Einstaklingur er með erlendan bakgrunn ef annað foreldri er erlent (Hagstofa Íslands, 2019). 

1.1.5 Menning 

Sú hegðun sem er lærð og er sameiginleg milli einstaklinga innan samfélags. Menning er leiðarvísir 

fyrir lifnaðarhætti innan samfélagsins og skilur á milli misjafnra hópa (Ólafía Aradóttir, 2010).  

1.1.6 Viðhorf 

Vísar til álits, gilda eða afstöðu einstaklings sem getur haft áhrif á hegðun hans. Menningarleg viðhorf 
hafa áhrif á heilsuhegðun (Osman, El Zein og Wick, 2009).   
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2 Aðferðir 
Öflun gagna fór einna helst fram í gagnasafaninu PubMed og Google Scholar. Við leit að heimildum í 

verkefnið var m.a. notast við leitarorðin: brjóstagjöf (e. breastfeeding), innflytjandi (e. migrant), viðhorf 

(e. attitude), menningarmunur (e. cultural difference), stuðningur (e. support), fræðsla (e. education), 

samskiptahindranir (e.communication barriers), hjúkrun (e. nursing) og ljósmóðurfræði (e. midwifery). 

Heimildaleit fór fram dagana 22. janúar, 25. janúar, 28. janúar og 4. febrúar. Reynt var eftir fremsta 

megni að takmarka leitina við ritrýndar rannsóknir og greinar sem eru innan við tíu ára gamlar og því 

birtar á tímabilinu 2010-2020. Miðað var við að finna greinar sem hafa fullan aðgang (e. free full text) 

og eru skrifaðar á ensku eða íslensku. Við leit á greinum máttu mæðurnar sem fjallað var um vera af 

hvaða þjóðerni sem er, og ekki var leitað eftir rannsóknum um mæður á ákveðnu aldursbili. 

Rannsóknir sem notaðar voru í fræðilegri samantekt voru ýmist megindlegar eða eigindlegar, ásamt 

nokkrum yfirlitsgreinum. Eftirfarandi inntöku- og útilokunarskilyrði voru höfð að leiðarljósi við leit á 

rannsóknargreinum: 

 
Tafla 1. Inntöku- og útilokunarskilyrði  

Inntökuskilyrði Útilokunarskilyrði 

§ Greinar frá 2010-2020 

§ Greinar á ensku eða íslensku 

§ Greinar sem fjalla um konur af erlendum 

uppruna og brjóstagjöf 

§ Greinar sem fjalla um heilbrigðisstarfsfólk 

sem sinnir konum af erlendum uppruna í 

barneignarferlinu 

§ Eigindlegar rannsóknir 

§ Megindlegar rannsóknir 

§ Fræðilegar samantektir 

§ Greinar með fullan aðgang 

§ Greinar eldri en 2010 

§ Greinar sem eru ekki á ensku eða 

íslensku 

§ Greinar sem fjalla ekki um brjóstagjöf 

§ Greinar sem fjalla ekki um konur af 

erlendum uppruna 

§ Greinar með takmarkaðan aðgang  

 
 

Leit í gagnabankanum PubMed skilaði í heildina 72 greinum. Þegar höfundar höfðu skimað útdrætti og 

tekið út þær greinar sem birtust tvisvar í leitinni stóðu eftir 67 greinar. Höfundar skimuðu útdrætti 

greinanna sem eftir stóðu og voru þeir metnir m.t.t. þeirra inntöku- og útilokunarskilyrða sem höfðu 

verið sett. Þá stóð eftir 41 grein sem lesnar voru í heild sinni og í kjölfarið voru 12 greinar notaðar í 

samantektinni. Samantekt yfir heimildir má sjá í PRISMA flæðiriti í töflu 2 (Liberati o.fl., 2009). Til að 

auka yfirsýn yfir heimildir voru þær settar upp í töflu þar sem fram kemur titill greinar, höfundar, birting, 
tilgangur, aðferðafræði, mælitæki, niðurstöður og styrkleikar/veikleikar greinanna (sjá fylgiskjal 1). Við 

mótun rannsóknarspurninga var notast við PICOTS aðferðina sem sjá má í töflum 3 og 4 (Samson og 

Schoelles, 2012). 
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Tafla 2. PRISMA flæðirit 
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Tafla 3. PICOTS - Rannsóknarspurning 1 

  LEITARORÐ: BREASTFEEDING, MIGRANT, EFFECT 

P – skjólstæðingar Migrant mothers (mæður af erlendum uppruna) MeSH 

I - viðfangsefni Breastfeeding (brjóstagjöf) MeSH,  

Frequency (tíðni) MeSH, 

Duration (tímalengd) MeSH,  

(tíðni og lengd brjóstagjafar)  

C - samanburður  Domestic mothers (innlendar mæður) 

 Brestfeeding (brjóstagjöf) MeSH 

 (miðað við mæður í upprunalandi) 

O - útkoma Effects on duration and frequency of breastfeeding for migrant mothers 

(áhrif á tíðni og lengd brjóstagjafar mæðra af erlendum uppruna í nýju landi) 

T - tími Breastfeeding  

(aðeins verður skoðað það tímabil á meðan á brjóstagjöf stendur) 

 

Rannsóknarspurning 1: Er munur á tíðni og lengd brjóstagjafar kvenna af erlendum uppruna saman-

borið við þær konur sem búa í sínu upprunalandi? 

 

Tafla 4. PICOTS - Rannsóknarspurning 2 

  LEITARORÐ: MIGRANT, BREASTFEEDING, EDUCATION, SUPPORT, 

NURSING, MIDWIFERY, INTERVENTION 

P - skjólstæðingar Migrant mothers (mæður af erlendum uppruna) MeSH 

I - viðfangsefni Breastfeeding (brjóstagjöf) 

Support (stuðningur) MeSH 

C - samanburður 
 

O - útkoma Nursing (hjúkrun) MeSH, 

Midwife (ljósmæður) MeSH, 

Inngrip (intervention) MeSH 

(inngrip hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra) 

T - tími Breastfeeding  

(aðeins verður skoðað það tímabil á meðan á brjóstagjöf stendur) 

 

Rannsóknarspurning 2: Hvernig geta hjúkrunarfræðingar og ljósmæður stutt við brjóstagjöf hjá konum 

af erlendum uppruna?  
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3 Fræðilegur bakgrunnur 

3.1 Brjóstagjöf 
Brjóstagjöf á sér áhugaverða sögu á Íslandi. Um miðja 19. öld voru börn á Íslandi sjaldan eða jafnvel 

ekki lögð á brjóst, eða voru á brjósti í mjög stuttan tíma. Á mörgum heimilum, sérstaklega í dreifbýlum, 

var ungabörnum færð kúamjólk fljótlega eftir fæðingu. Á þessum tíma var ungbarnadauði nærri 
helmingi hærri en annars staðar á Norðurlöndum, en um 250 af hverjum 1000 börnum dóu fyrir eins 

árs aldur. Nú er dánartíðni ungbarna hvað lægst hér á landi miðað við hvernig hún er á heimsvísu, og 

má rekja eina af ástæðum þess til öflugrar mæðra- og ungbarnaverndar þar sem einstaklingar fá góða 

fræðslu um gagnsemi brjóstagjafar og bólusetninga (Ólöf Garðarsdóttir, 2005). 

Brjóstagjöf er ein af elstu náttúrulegu athöfnum mannkynsins og er samspil ýmissa þátta líkt og 

félagslegra-, menningarlegra- og heilsutengdra þátta (Purdy, 2010). Á meðgöngu verða miklar 

breytingar á brjóstavef konunnar, en hormónabreytingar af völdum estrógens, prólaktíns, prógesteróns 

og IGF-1 koma af stað breytingum sem undirbúa brjóstavefinn undir mjólkurframleiðslu og í 

framhaldinu brjóstagjöf. Mjólkurseyting virkjast síðan eftir fæðingu þegar magn prógesteróns lækkar 

og mjólkurframleiðsla eykst. Broddur, eða fyrstu dropar mjólkurinnar, er ríkur af IgA mótefni en auk 

þess inniheldur mjólkin öll þau næringarefni sem ungabörn þarfnast eins og sykrur, prótín, fitu, vítamín 
og steinefni, sem og hormón sem gera ungabörnum kleift að vaxa og þroskast (Stuebe, 2019).  

Á Íslandi var gerð úttekt hjá Embætti landlæknis varðandi brjóstagjöf barna sem fædd voru á 

tímabilinu 2004-2008. Sú úttekt leiddi í ljós að 81% barna á landinu fædd á tímabilinu 2004-2008 fóru 

á brjóst innan tveggja klukkustunda frá fæðingu, 8% fóru ekki strax á brjóst eftir fæðingu og 11% 
mæðra voru ekki vissar um hvort barnið hafi verið lagt á brjóst innan tveggja tíma í kjölfar fæðingar. 

Tveimur sólarhringum eftir fæðingu voru 84% þeirra barna fædd á bilinu 2004-2008 á brjósti en 6% 

fengu ekki brjóst. Fjöldi mæðra sem vissu ekki hvort barn þeirra hafi verið á brjósti fyrstu tvo 

sólarhringana var 10%. Við sex mánaða aldurinn voru einungis 8% barna eingöngu á brjósti en 74% 

voru enn að fá einhverja brjóstamjólk sem er tiltölulega lágt hlutfall ef horft er til þeirra leiðbeininga 

sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) setur fram um að börn ættu eingöngu neyta 

brjóstamjólkur fyrstu sex mánuðina (Embætti landlæknis, 2012). 

3.1.1 Ávinningur brjóstagjafar 

Brjóstagjöf er mikilvægt ferli og er talið vera ein ákjósanlegasta leiðin til að stuðla að sem bestum 

þroska og heilbrigði barna. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni er mælst til þess að gefa börnum 

einungis brjóstamjólk fyrstu sex mánuðina og svo í framhaldinu með mat a.m.k. þar til barnið nær 

tveggja ára aldri (World Health Organization, e.d.-a). 

Brjóstamjólk er talin veita börnum öll þau næringarefni sem þau þurfa á að halda fyrstu mánuðina, 

ásamt því að hafa verndandi áhrif á barnið m.t.t. sýkinga á borð við lungnabólgu og niðurgangspesta. 

Einnig stuðlar brjóstamjólkin að skjótari bata ef börn veikjast (World Health Organization, e.d.-b). 

Brjóstamjólk er undir áhrifum bæði erfða- og umhverfisþátta líkt og kyn og aldur barns, sem og lífstíl 
móður sem felur m.a. í sér daglegar matarvenjur hennar (Bravi o.fl., 2016). Helstu innihaldsefni í 
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brjóstamjólk eru vatn, fita, prótein og laktósi en innihaldið er breytilegt yfir allt ferlið í takt við þarfir 

barnsins (Martin, Ling og Blackburn, 2016). 

3.1.2 Áhrif brjóstagjafar á heilsu móður og barns 

Brjóstagjöf hefur marga heilsufarslega ávinninga bæði fyrir móður og barn, til skemmri og lengri tíma. 

Mæður sem gefa barni brjóst, eru m.a. með lægri tíðni offitu, efnaskiptasjúkdóma, sykursýki 1, 
háþrýstings, hjarta- og æðasjúkdóma og þunglyndis. Jafnframt hefur fundist fylgni við minnkandi líkur 

á sumum tegundum krabbameina t.d. eggjastokka- og brjóstakrabbameins síðar á ævinni (Binns, Lee 

og Low, 2016; Victora o.fl., 2016; Anstey o.fl., 2017). Þá eru líkurnar einnig enn minni eftir því sem 

mæður næra börnin lengur á brjósti (Sasamoto o.fl., 2019). Mæður eru jafnframt fljótari að ná sér 

líkamlega eftir fæðinguna þegar barn sýgur brjóst því við það örvast framleiðsla oxýtósíns sem hjálpar 

til við að draga saman legið eftir fæðinguna (Aboushay og Hassan, 2016). 

Börn sem hafa fengið næringu úr móðurmjólk eru almennt heilsuhraustari og síður í hættu á að fá 

ýmsar sýkingar, sem og aðra sjúkdóma síðar á ævinni. Magasjúkdómar voru algengir meðal 

Íslendinga fyrir aldamótin 1900 en ungabörn sem höfðu ekki fengið brjóstamjólk eða voru vanin of 

snemma af brjósti voru í mestri áhættu á að fá ýmsa magasjúkdóma. Umgangspestir voru þá mjög 

algengar en einnig jókst áhætta á magabólgusjúkdómum og Helicobacter pylori bakteríusýkingu sem 
er einn af áhættuþáttum fyrir magakrabbameini (Ólöf Garðarsdóttir, 2005; Pearce, Thomas, Campell 

og Parker, 2005; Xu o.fl., 2017). Bresk rannsókn sem gerð var í byrjun nítjándu aldar sýndi fram á 

margfaldar lífslíkur barna sem fengu brjóst, fram yfir þau sem fengu pela. Í kjölfarið var því lögð mikil 

áhersla á brjóstagjöf til þess að draga úr ungbarnadauða (Ólöf Garðarsdóttir, 2005). 

Samsetning brjóstamjólkur breytist með tímanum eftir þörfum barnsins hverju sinni en hún 

inniheldur ekki aðeins öll þau næringarefni fyrir nýburann, heldur inniheldur hún fjöldann allan af 

mótefnum sem veita nýburanum vörn gegn sýkingum og mótar ónæmiskerfið þeirra (Vieira Borba, 

Sharif og Shoenfeld, 2018). Ein af ástæðum þess að þau börn sem nærast á brjósti eru síður líklegri til 

að veikjast er m.a. vegna þeirra mótefna sem þau fá frá móður sem veitir þeim sérstaka mótstöðu 

gegn sýklum í umhverfinu en einnig inniheldur móðurmjólkin ónæmisþætti eins og ensím og prótein 

sem koma í veg fyrir algengar meltingar- og öndunarfærasýkingar, þar á meðal RS vírus. Einnig virðist 

fitan í móðurmjólk hafa verndandi áhrif gegn sýklum. Þá er miðeyrnabólga, sykursýki 1, 
bólgusjúkdómar í meltingarvegi, ofþyngd, vöggudauði og ýmsar gerðir hvítblæðis, þar á meðal 

bráðahvítblæði, óalgengari meðal barna sem nærast á brjósti (Stuebe, 2009). 

3.1.3 Tengslamyndun móður og barns 

Tengslamyndun móður og barns er mikilvæg og vísar til tilfinningalegra tengsla sem eiga sér stað 
þeirra á milli (Else-Quest, Hyde og Clark, 2003). Tengslamyndun byrjar strax á meðgöngu og styrkist 

svo í kjölfar fæðingar barns (Persico o.fl., 2017). Tengslamyndunin er tvískipt og á sér stað bæði hjá 

móður og barni og hefur áhrif til lengri tíma m.a. á þroska barns (Himani og Kumar, 2011). 

Rannsóknir á efninu leiða í ljós að tengsl milli móður og barns virðast styrkjast með brjóstagjöf 
(Else-Quest o.fl., 2003). Brjóstagjöf stuðlar m.a. að meiri nálægð og aukinni húð við húð snertingu milli 

móður og barns og örvar barnið geirvörtu móður þegar það sýgur brjóstið, sem aðstoðar við 
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tengslamyndun (Else-Quest o.fl., 2003; Jansen, de Weerth og Riksen-Walraven, 2008). Hormónið 

oxýtósín sem kemur við sögu í mjólkurlosunarferlinu hefur sýnt jákvæð áhrif á tengslamyndun móður 

og barns en strax eftir barnsfæðingu er hlutfall oxýtósíns í blóði móður hátt sem hjálpar til við 

tengslamyndun (Jansen o.fl., 2008; Else-Quest o.fl., 2003). Gangi brjóstagjöfin upp hafa rannsóknir 

sýnt fram á að lengri brjóstagjöf eykur getu móður til að lesa í hegðun barnsins ásamt því að stuðla að 

öruggum tengslum (e. secure attachment) og minnka líkur á óöruggum tengslum (e. attachment 

disorganization) (Tharner o.fl., 2012). 

3.2 Stuðningur og upplýsingar um brjóstagjöf innan íslenskrar 
heilbrigðisþjónustu 

Þjónusta í tengslum við barneignarferlið fer fram á meðgöngu, í fæðingu og eftir barnsburð. Þjónustan 

tekur mið af því að því að veita fræðslu, stuðning og greina þau frávik sem geta komið upp bæði hjá 

móður og barni. Lagt er upp úr því að veita konum samfellda þjónustu þar sem sýnt hefur verið fram á 

að með því aukist líkur á jákvæðri upplifun í tengslum við barneignarferlið sjálft og þjónustuna sem 

veitt er (Guðlaug Einarsdóttir, Helga Sigurðardóttir, Ólöf Ásta Ólafsdóttir og Hildur Kristjánsdóttir, 
2010). 

Í San Francisco voru gefin út viðmið um hvernig mætti bæta barneignarþjónustuna sem veitt er í 

Bandaríkjunum og byggja þau viðmið á því að þjónustan sé einstaklingsmiðuð, þ.e. taki mið af þörfum 

konunnar. Þar kemur inn í að taka skuli tillit til þeirra gilda, trúar og hvað hver kona velur og virða það. 
Barneignarferlið er mismunandi fyrir hverja og eina konu og sömuleiðis viðhorf til barneigna sem 

byggir á fyrri þekkingu, reynslu, trú, menningu og bakgrunni. Þjónustan þarf að vera örugg og stuðla 

að sem bestri útkomu fyrir móður og barn en einnig skilvirk, þ.e. vinna að því að ná tilætlaðri útkomu. 

Öll þjónustan sem þarf að sinna í barneignarferlinu ætti að vera veitt á þeim tíma þegar mest er þörf á 

með notkun viðeigandi tækni og forðast það að notast við óþarfa inngrip eða meðferðir. Loks ætti að 

ganga úr skugga um að allar konur og fjölskyldur þeirra hafi jafnan aðgang að barneignarþjónustunni 

óháð uppruna, þjóðernis og þjóðfélagsstöðu (Team o.fl., 2010). 

Á Íslandi er sú þjónusta sem verður skoðuð nánar í tengslum við brjóstagjöf eftirfarandi: 

meðgönguvernd, sængurlega, heimaþjónusta ljósmæðra, brjóstagjafaráðgjöf og loks ung- og smá-

barnavernd. 

3.2.1 Meðgönguvernd 

Meðgönguvernd er þjónusta veitt til barnshafandi kvenna á meðgöngu. Verðandi mæður geta sótt 

meðgönguvernd á sína hverfaheilsugæslu en er þó frjálst að skrá sig á hvaða heilsugæslu sem er. 

Ljósmæður og heimilislæknar innan heilsugæslunnar sinna meðgönguverndinni í flestum tilfellum og 

hitta konurnar reglulega allt frá því snemma á meðgöngunni þar til í lok meðgöngunnar (Heilsugæslan, 

e.d.-a). 

Markmið með meðgönguverndinni er að fræða barnshafandi konu um ýmsa hluti í tengslum við 

barneignarferlið svo sem meðgönguna, mataræði, komandi fæðingu og umönnun nýburans. Einnig 

eru þar gerðar athuganir á almennri líðan móður og barns, þar sem m.a. er tekinn blóðþrýstingur og 

hlustað fósturhjartslátt, stærð legs er mæld og brugðist við með frekari úrræðum ef svo ber við 
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(Heilsugæslan, e.d.-a). Mælt er með að veita sérstaka fræðslu er varðar brjóstagjöf í fyrstu skoðun við 

10. viku meðgöngu og eru þær upplýsingar endurteknar við 36. viku meðgöngu ásamt því að mæðrum 

er bent á aðgengilegt fræðsluefni heilsugæslunnar í tengslum við brjóstagjöf (Landlæknisembættið, 

2008). 

Fjöldi skoðana í meðgönguvernd er misjafn eftir því hvort konan sé frumbyrja eða fjölbyrja en eru 

oftast í kringum sjö til tíu skipti á meðgöngu (Heilsugæslan, e.d.-a). Framkvæmd var íslensk rannsókn 

á 765 konum sem sóttu meðgönguvernd á heilsugæslustöðvum. Rannsóknarniðurstöður leiddu í ljós 

að 98% kvennanna vildu fara jafn oft og þeim bauðst í meðgönguvernd eða jafnvel oftar. Í kringum 

69% þeirra voru sáttar við að fylgja þeim leiðbeiningum sem hafa verið settar í tengslum við fjölda 

skoðana. Fjöldi þeirra kvenna sem náðu ekki settum viðmiðum varðandi fjölda skoðana voru 23%. Ef 

tekið er mið af erlendum rannsóknum sem gerðar hafa verið um hvaða þættir geta verið hindrandi í að 
konur sæki þjónustu í meðgönguvernd eru það t.a.m. lágt menntunarstig móður og að móðir sé af 

erlendum uppruna (Hildur Kristjánsdóttir, Helga Gottfreðsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Jóhann Ág. 

Sigurðsson, 2014). 

Miklu máli skiptir að gæta að samfellu í þjónustunni í meðgönguverndinni, en skv. áðurnefndri 
rannsókn Hildar Kristjánsdóttur og félaga (2014) mátti sjá að fjölmennur hópur kvenna hafði hitt fleiri 

en tvær ljósmæður í meðgönguverndinni, þriðjungur hafði hitt eina ljósmóður á tímabilinu og 17% 

þeirra hittu þrjár eða fleiri ljósmæður (Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2014). Huga þarf að því að veita 

konum sem mesta samfellu í þjónustunni þar sem rannsóknir hafa sýnt að þær konur sem hitta þrjár 

eða fleiri ljósmæður í meðgönguvernd eru almennt óánægðari með þjónustuna og þá einna helst ef 

ljósmæður voru ekki með upplýsingar um hvað farið hafði fram í tímunum á undan (Hildingsson og 

Rådestad, 2005).  

Þegar meta á það þjónustustig sem barnshafandi kona tilheyrir má gera ráð fyrir að þær konur sem 

eru heilbrigðar og ekki í áhættumeðgöngu geti sótt sína meðgönguvernd til ljósmæðra á 

heilsugæslustöð. Konur sem eru með einhverja áhættuþætti líkt og fyrri keisarafæðingu geta sótt sína 

meðgönguvernd á heilsugæslu en mælt er með að þær konur hitti fæðingarlækni a.m.k. einu sinni yfir 

meðgöngutímabilið. Loks eru konur sem þurfa á áhættumeðgönguvernd að halda, t.d. vegna 
langvinnra sjúkdóma (Landlæknisembættið, 2008). 

Í ferilrannsókn Helgu Gottfreðsdóttur og félaga (2016) sem framkvæmd var á Íslandi á 765 konum 

sem sóttu meðgönguvernd á tímabilinu 2009-2010, kom í ljós að 87% þátttakenda vildu vera upplýstir 
um fæðinguna í meðgönguverndinni. Fimm til sex mánuðum eftir fæðingu fannst 41% þátttakenda of 

lítill tími heilbrigðisstarfsfólks hafa farið í að ræða fæðinguna á meðgöngunni. Fæðingarmáti skipti máli 

í tengslum við hversu ánægðar konurnar voru m.t.t. þess tíma sem fór í umræður um væntanlega 

fæðingu á meðgöngunni og voru þar konur sem fóru í valkeisara ánægðastar með þær upplýsingar 

sem þeim var veitt um fæðinguna í meðgönguverndinni. Konur sem áttu erfiða fæðingu voru líklegri til 

að upplifa að ónógur tími hafi farið í að upplýsa þær á meðgöngunni um fæðinguna í samanburði við 

þær konur sem áttu auðvelda fæðingu (Helga Gottfreðsdóttir, Þóra Steingrímsdóttir, Amalía 

Björnsdóttir, Embla Ýr Guðmundsdóttir og Hildur Kristjánsdóttir, 2016). 

Heilsugæslan hefur verið að bjóða verðandi foreldrum upp á námskeið bæði í tengslum við brjósta-

gjöf sem og fæðingarundirbúning (Heilsugæslan, e.d.-a). Erlendum foreldrum er boðið upp á fræðslu-
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námskeið á meðgöngunni, og fer það fram bæði á ensku og pólsku, en sérstakt brjóstagjafanámskeið 

fer einungis fram á íslensku en erlendum foreldrum er velkomið að sækja það námskeið ef þeir kjósa 

það (Heilsugæslan, 2016a). Einnig er aðgengilegt efni á vef heilsugæslunnar á ensku líkt og hvert 

skuli leita ef eitthvað kemur upp á á meðgöngunni, hvað skuli gera þegar fæðing er hafin og almennur 

bæklingur um meðgönguverndina, tilgang, fjölda skoðana og hvað fari fram í hverri skoðun 

(Heilsugæslan, 2016b; Heilsugæslan, 2014; Heilsugæslan, 2016c). 

Samkvæmt klínískum leiðbeiningum um meðgöngu skal ljósmóðir í mæðravernd ganga úr skugga 

um að barnshafandi kona skilji þær upplýsingar sem veittar eru. Einnig skulu upplýsingar á skriflegu 

formi vera aðgengilegar fyrir þær konur sem tala ekki málið og skal tryggja að þeim konum sé boðin 

túlkaþjónusta (Landlæknisembættið, 2008).  

3.2.2 Sængurlega 

Á sængurlegudeildum dvelja foreldrar með nýbura eftir fæðingu og þær konur sem þurfa að leggjast 

inn vegna heilsufarsbrests á meðgöngu (Landspítali, e.d.). Sængurlegutímabilið er um það bil fyrstu 

sex vikurnar frá fæðingu barns (Ljósmæðrafélag Íslands, 2018). Sængurlegudvöl á sjúkradeildum er 

þó mun styttri ef konu og barni heilsast vel en þá eru þau útskrifuð heim innan 48 klukkustunda og 

þiggja í kjölfarið heimaþjónustu ljósmæðra (Sjúkratryggingar Íslands, 2018). 

Síðustu áratugi hefur sængurleguþjónusta breyst mikið á Íslandi. Í upphafi síðustu aldar dvöldu 

ljósmæður jafnvel dögum saman heima hjá sængurkonum og ungabörnum en það breyttist og færðist 

inn á stofnanir með tilheyrandi viku legu hjá flestum konum til þess sem er í dag að sængurlegan er 

heima að mestu þar sem ljósmóðir sinnir konunni (Ólöf Garðarsdóttir, 2005; Hildur Sigurðardóttir, 
2014).  

Áður fyrr var lögð áhersla á að gefa börnum að drekka á ákveðnum tímum sólarhringsins en ekki 

eftir þörfum barnsins og þeirra lífeðlisfræðilegu viðbrögðum við hungri. Vegna aukinnar þekkingar á 

þessum grundvelli hefur sú þróun breyst mikið. Þekking á tengslamyndun hefur breytt áherslu á 
samveru móður, föður og barns og eru feður nú virkari þátttakendur í sængurlegu (Ljósmæðrafélag 

Íslands, 2018).  

Konur útskrifast nú fyrr en áður af sjúkrastofnun og fá heimaþjónustu ljósmóður en sú þjónusta 

hefur staðið konum til boða frá árinu 1993 (Hildur Sigurðardóttir, 2006). Ef móður og barni heilsast vel 
og fæðing verið eðlileg útskrifast þau heim jafnvel eftir fjórar klukkustundir. Frumbyrjur vilja oftast fá að 

vera lengur á sængurlegudeild til að fá aðstoð við brjóstagjöf og er algengt að þær dvelji í hálfan til 

einn sólahring séu þær hraustar. Konur sem hafa gengist undir keisaraskurð án fylgikvilla geta farið 

heim tveimur sólarhringum eftir fæðingu og fengið heimaþjónustu. Hafi móðir verið með meðgöngu-

sykursýki, fengið hita í fæðingu, legvatn verið farið í lengri tíma eða móðir sé GBS beri (e. group B 

streptococcus), þarf að veita barninu eftirlit í a.m.k. sólarhring á fæðingarstofnun. Móðirin verður fyrir 

miklum líkamlegum breytingum á meðan á sængurlegutímabilinu stendur, tengt brjóstum, þvagfærum, 
grindinni og í leginu og andleg líðan getur verið misjöfn (Ljósmæðrafélag Íslands, 2018).  

Hildur Sigurðardóttir (2014) gerði rannsókn til að kanna upplifun kvenna af sængurleguþjónustu á 

spítala og í heimahúsi. Í úrtakinu voru 62 konur sem flestar áttu börn sem voru yngri en eins mánaða 

en nokkrar þeirra áttu börn sem voru fimm mánaða gömul. Í ljós kom að í flestum tilfellum þegar 
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vandamál komu upp í sængurlegunni tengdist það erfiðleikum við brjóstagjöf. Þá fannst mæðrum 

helsta vandamálið í sængurlegunni vera brjóstagjöf, en sá vandi var oftast jafnframt til staðar fyrir 

útskrift af sængurlegudeild. Niðurstöður gefa til kynna að það sé almenn ánægja hjá konum með 

sængurleguþjónustu á Íslandi, en huga mætti að því að efla stuðning við brjóstagjöf á stofnunum þann 

tíma sem mæður liggja þar inni eftir fæðingu (Hildur Sigurðardóttir, 2014).  

3.2.3 Heimaþjónusta ljósmæðra 

Ljósmóðir kemur í vitjanir fyrstu 7-10 dagana eftir barnsburð og er fjöldi vitjana oftast í kringum átta 

skipti. Tekið er mið af þörfum konunnar og barns í tengslum við hversu margar vitjanir þarf og hversu 

lengi hver vitjun stendur yfir. Foreldrum er frjálst að velja hvaða ljósmóður þeir vilja fá í heimaþjónustu 

og kemur sú ljósmóðir í vitjun til þeirra í heimahús. Þjónustan er niðurgreidd af Sjúkratryggingum 

Íslands og sé móðir sjúkratryggð er þjónustan henni að kostnaðarlausu (Hildur Sigurðardóttir, 2011). 

Markmiðið með heimaþjónustu ljósmæðra er að meta líðan og heilbrigði bæði móður og nýbura. 

Ljósmæður veita mæðrum og stuðningsaðilum sem dæmi fræðslu um þau lífeðlisfræðilegu áhrif sem 

barneignir hafa á líkamann, líðan og tilfinningar í tengslum við barneignarferlið sem og upplýsingar er 

varða næringu og útskilnað nýburans. Megináhersla er lögð á að greina vandamál eða frávik sem geta 

átt sér stað og veita stuðning og vísa í viðeigandi úrræði sé þess þörf (Embætti landlæknis, 2014). 

Hvað varðar brjóstagjöf og heimaþjónustu er það í höndum heimaþjónustu ljósmæðra að meta 

hvernig barnið tekur brjóstið, tíðni gjafa og mjólkurframleiðslu móður. Góður mælikvarði á hvernig 

barnið drekkur er að vigta barnið þegar það nær þriggja daga aldri og meta þyngdartap frá fæðingu. 

Sé þyngdartap meira en 10% miðað við fæðingarþyngd þarf að tryggja aukna næringu til að sporna 
gegn ofþornun og innlagnar barns. Þær ljósmæður sem sinna heimaþjónustu aðstoða skjólstæðinga 

við árangursríka brjóstagjöf og felur það m.a. í sér að upplýsa foreldra um að fyrstu dagana sé miðað 

við að börn fari á brjóst 8-12 sinnum yfir sólarhringinn (Embætti landlæknis, 2014). Ljósmæður fræða 

einnig mæður um ávinning þess að hafa barn á brjósti og aðstoða við vandamál sem geta komið upp í 

tengslum við brjóstagjöf (Embætti landlæknis, 2016a). 

Almennt hafa íslenskar konur verið ánægðar með heimaþjónustu ljósmæðra og í íslenskri rannsókn 

sem framkvæmd var á 400 konum sem höfðu fætt barn á Landspítalanum á bilinu september til 

desember árið 2002 kom í ljós að meirihluti þeirra kvenna lýsti yfir ánægju með þjónustuna. Þá er 

einnig meiri samfella í þeirri þjónustu sem veitt er af heimaþjónustu ljósmæðra í samanburði við inni á 

sjúkrahúsi. Aðeins ein ljósmóðir kemur í heimavitjanir sem gerir það að verkum að auðveldara er fyrir 

þær ljósmæður að gera sér grein fyrir hvar fræðsluþarfir konunnar liggja (Hildur Sigurðardóttir, 2006). 
Þrátt fyrir þessar niðurstöður ber að nefna að í dag hefur orðið mikil breyting á heimaþjónustunni síðan 

rannsóknin var gerð árið 2002 en veikari konur eru nú útskrifaðar fyrr heim eftir barnsburð en tíðkaðist 

áður (Hildur Sigurðardóttir, 2014). 

Í áðurnefndri rannsókn Hildar Sigurðardóttur (2014) bentu niðurstöður til að konur eru almennt 
ánægðari með þá þjónustu sem veitt er í heimahúsi í samanburði við inni á stofnun og vilja viðhalda 

henni (Hildur Sigurðardóttir, 2014).  

Mikilvægt er að ljósmæður í heimaþjónustu séu meðvitaðar um menningarbakgrunn skjólstæðinga 

sinna og taki mið af honum ásamt trú, óskum og viðhorfum konunnar og fjölskyldu hennar. Hlutverk 
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ljósmæðra er einnig að sjá til þess að upplýsingar séu skýrar og skiljanlegar og meta hvort ástæða sé 

til þess að fá túlkaþjónustu (Hildur Sigurðardóttir, 2011; Embætti landlæknis, 2014). 

3.2.4 Brjóstagjafaráðgjöf 

Mæður eiga rétt á tveimur vitjunum frá brjóstagjafaráðgjafa ef þörf er á, fyrstu tvær vikurnar eftir 

fæðingu barns. Sjúkratryggingar Íslands greiða fyrir þjónustuna en henni sinna ljósmæður með 
sérmenntun í brjóstagjafaráðgjöf á vegum IBCLC. Algengast er að mæður leiti til brjóstagafaráðgjafa 

vegna sára á geirvörtum, ónógrar mjólkurframleiðslu, sogvillu hjá barni eða óeðlilega mikils þyngdar-

taps ungabarns. Einnig veita brjóstagjafaráðgjafar ráð við sýkingum í brjósti og öðrum alvarlegum 

vandamálum tengt brjóstagjöfinni (Brjóstagjafaráðgjafi, e.d.-a). 

Markmið brjóstagjafaráðgjafa er að veita mæðrum með börn á brjósti góðan stuðning við 

brjóstagjöf. Einnig veita þeir faglegar upplýsingar og fræðslu í samfélaginu og til annarra fagaðila 

(Brjóstagjafaráðgjafi, e.d.-b). Ljósmæður með réttindi sem brjóstagjafaráðgjafar starfa m.a. inni á 

kvennasviði Landspítalans og í ung- og smábarnavernd en einnig eru margar sjálfstætt starfandi á 

vegum Sjúkratrygginga Íslands (Ljósmæðrafélag Íslands, 2010).   

Brjóstagjafartíðni í mörgum löndum endurspeglar ekki ráðleggingar Alþjóðaheilbrigðismála-

stofnunar um tilmæli varðandi lengd brjóstagjafar. Rannsóknir á fjölda mæðra hafa leitt í ljós að aukinn 

stuðningur og ráðgjöf dregur úr líkum á að mæður hætti brjóstagjöf. Þá er þjónustan líklegri til að skila 

árangri fari hún fram augliti til auglitis og best er að grípa inn í í upphafi brjóstagjafarinnar (McFadden 

o.fl., 2017). 

3.2.5 Ung- og smábarnavernd 

Ung- og smábarnavernd tekur við í kjölfar heimaþjónustu ljósmæðra og eru hjúkrunarfræðingar og 

læknar á heilsugæslunni sem sjá um sinna þessum hluta þjónustunnar. Ung- og smábarnavernd býður 

upp á heimavitjanir og í framhaldinu reglulegar heimsóknir barna á heilsugæsluna frá því að barnið 

nær sex vikna aldri (Embætti landlæknis, 2016b). Markmið með ung- og smábarnavernd er að fylgja 

eftir þroska barnsins ásamt því að veita foreldrum fræðslu um ýmsa þætti er varða barnið og umönnun 
þess (Embætti Landlæknis, 2017). 

Fræðsla og stuðningur í tengslum við næringu barns fer fram í öllum skoðunum og séu mæður 

með börn á brjósti er lögð áhersla á að veita foreldrum fræðslu er varðar helstu þætti brjóstagjafar. 
Huga þarf að því að stuðningurinn felist í því að efla trú móður og sjálfsöryggi í brjóstagjöfinni en taki 

móðir ákvörðun um að gefa ekki brjóst skal virða hana og sýna stuðning (Embætti landlæknis, 2015). 

Samkvæmt reglugerð um útlendinga skal tryggja að erlend börn hafi aðgang að ung- og 

smábarnavernd (Reglugerðasafn, 2017). 

3.3 Innflytjendur á Íslandi 
Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands var fjöldi innflytjenda á Íslandi árið 2019 50.272 sem gerir 

14,1% af heildarmannfjölda (Hagstofa Íslands, 2019)  (mynd 1).  

Hagstofa skilgreinir innflytjendur sem einstaklinga sem fæðast í öðru landi og eiga foreldra sem 

eiga rætur sínar að rekja til annars lands. Innflytjendur sem tilheyra annarri kynslóð fæðast á Íslandi 
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en foreldrar eru aðfluttir. Loks er talað um einstaklinga með erlendan bakgrunn en í því felst að annað 

foreldri er erlent (Hagstofa Íslands, 2019). 

Árið 2019 var stærsti innflytjendahópurinn Pólverjar og er heildarfjöldi þeirra 38,1% af öllum 

innflytjendum. Stærsta hóp fyrsta og annars stigs innflytjenda er að finna á Suðurnesjum eða 26,6% 
og þar á eftir koma Vestfirðir með 17,6% (mynd 2). Árið 2018 fengu 569 einstaklingar í heildina 

íslenskt ríkisfang en meirihluti þeirra einstaklinga höfðu áður verið með ríkisfang frá Póllandi, eða alls 

149 einstaklingar (Hagstofa Íslands, 2019). Hvað varðar aldur þá eru 33% innflytjenda á aldursbilinu 

25-34 ára en stærsti hópurinn er á aldrinum 20-40 ára (Velferðarráðuneytið, 2016).  

 

 

 

Mynd 1. Aukning á fjölda innflytjenda á Íslandi á árunum 1996-2019 

 

Mynd 2. Hlutfall innflytjenda eftir landsvæðum árið 2018 

 



25 

3.3.1 Algengustu þjóðerni erlendra kvenna á Íslandi 

Konum af erlendum uppruna fer fjölgandi hér á Íslandi og má áætla að hluti þeirra eignist börnin sín 

hér á landi og þurfi því að nýta sér heilbrigðisþjónustu tengda barneignarferlinu. Tölur frá Hagstofu 

sýna líkt og áður kom fram að Pólverjar eru stærsti hópur innflytjanda á Íslandi. Árið 2019 voru pólskar 

konur fjölmennasti hópur kvenkyns innflytjenda og var heildarfjöldi þeirra 34,6%. Þar á eftir koma 
kvenkyns innflytjendur frá Filippseyjum sem eru 5,9% af hópnum og næst konur frá Litháen eða 4,9% 

af fjöldanum (Hagstofa Íslands, 2019).  

Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands var staðan árið 1991 sú að einstaklingar sem fengu 
íslenskan ríkisborgararétt voru að meiri hluta karlmenn en síðan þá hafa fleiri konur fengið 

ríkisborgararétt á Íslandi í samanburði við karlmenn. Árið 2018 fengu 310 konur íslenskan 

ríkisborgararétt í samanburði við 259 karlmenn (Hagstofa Íslands, 2019). 

3.3.2 Upplýsingar um erlendar konur og börn á Íslandi 

Hlutfall erlendra mæðra sem sækja um að vera fæðingarorlofsþegar hefur farið hratt vaxandi síðustu 
ár. Tölur frá Fæðingarorlofssjóði árið 2001 sýndu að 4,2% mæðra voru með erlent ríkisfang en árið 

2014 hafði hlutfallið hækkað í 12,6%. Það ár voru Pólverjar í langfjölmennasta hóp þeirra sem sóttu 

um fæðingarorlofsgreiðslur, eða um 53% þeirra erlendu ríkisborgara. Mikil aukning hefur orðið á fjölda 

leikskólabarna á aldrinum núll til þriggja ára sem tilheyra annað hvort hópi innflytjenda eða annars 

kynslóðar innflytjenda og telur sá hópur 11,2% í heildina. Til samanburðar var hlutfallið 0,7% árið 1996 

(Velferðarráðuneytið, 2016) (mynd 3). 

 

 

Mynd 3. Erlendir ríkisborgarar í fæðingarorlofi 2001-2014 
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4 Niðurstöður 

4.1 Rannsóknir í tengslum við brjóstagjöf kvenna af erlendum uppruna í 
öðru landi 

Líkt og sjá má á tölunum hér að ofan er fjöldi innflytjenda á Íslandi að aukast. Það hefur í för með sér 

ólíka menningarhópa með misjöfn viðhorf og gildi og eru vísbendingar um að félags- og 

menningarlegir þættir, líkt og innflytjendastaða, hafi sitt að segja um hvernig mæður velja að næra 

börnin sín (Tavoulari, Benetou, Vlastarakos, Kreatsas og Linos, 2015). 

Í heilbrigðiskerfinu almennt er mikilvægt að hafa skilning á mismunandi bakgrunni og þeim áhrifum 

sem menning og uppruni getur haft á einstaklinga af öðru þjóðerni og þá heilbrigðisþjónustu sem þeim 

er veitt. Einstaklingar innan mismunandi þjóðfélagshópa eiga það til að vera stimplaðir sem einsleitur 

hópur og er félags- og menningarlegum þáttum oft ekki gerð nægjanlega góð skil innan 

heilbrigðiskerfisins (Ólafía Aradóttir, 2010; McFadden, Renfrew og Atkin, 2013). 

Í hjúkrunar- og ljósmóðurfræði er lagt mikið upp úr því að horfa á einstaklinginn á heildrænan hátt. Í 

barneignarferlinu er mikilvægt að gera sér grein fyrir áhrifunum sem barneignarferlið hefur á konuna, 

fjölskyldu hennar og samfélagið. Það er því mikilvægt að taka tillit til félagslegra, menningarlegra og 
trúarlegra þátta sem geta haft áhrif á þá ákvörðun sem konur af erlendum uppruna taka í tengslum við 

næringu ungabarns (Ólafía Aradóttir, 2010). 

4.1.1 Hvað segja erlendar rannsóknir um efnið? 

Konur af erlendum uppruna eru nú til dags umtalsverður fjöldi þeirra kvenna sem eignast börn í hinum 

ýmsu löndum. Þessi tiltekni hópur er líklegri til þess að upplifa hindranir í barneignarþjónustunni á borð 
við erfiðleika við flutninga, aðskilnað frá fjölskyldu og öðrum stuðningsaðilum, tungumálaörðugleika og 

að heilbrigðisstarfsfólk taki ekki nægjanlegt tillit til menningarþátta (Hennegan, Redshaw og Kruske, 

2015). 

Mismunur á tíðni brjóstagjafar hefur verið milli kvenna af erlendum uppruna og innlendra kvenna, 
þá einna helst í tengslum við frá hvaða landi konurnar koma og tímalengd búsetu í nýju landi. Konur af 

erlendum uppruna eiga það til að halda í þau viðhorf í tengslum við brjóstagjöf sem gilda í þeirra 

upprunalandi. Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar í Bandaríkjunum, þá einna helst í Kaliforníu og 

Texas, á brjóstagjöf erlendra kvenna af mexíkóskum uppruna. Jafnframt hefur viðfangsefnið verið 

rannsakað í Kanada og í einstaka Evrópulandi. Þær rannsóknir gefa til kynna að konur sem dvalið 

hafa skemur í nýju landi hafi sterkari bönd til síns upprunalands, og hafi bæði aukna tíðni og séu 

líklegri til að halda brjóstagjöf áfram en innfæddar konur (Dennis o.fl., 2019). Hvað varðar lengd dvalar 

kvenna af erlendum uppruna í nýju landi hafa rannsóknir sýnt fram á að tímalengd dvalarinnar skiptir 
máli í brjóstagjöf. Rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum sýndi fram á að fyrir hvert ár sem kona af 

erlendum uppruna bjó í Bandaríkjunum minnkuðu líkur á að hún myndi gefa brjóst um 4%, ásamt því 

að líkur á að brjóstagjöf stæði a.m.k. í sex mánuði minnkuðu um 3% (Schmied o.fl., 2012).  

Gerð var fræðileg samantekt sem tók saman ellefu rannsóknir, bæði eigindlegar og megindlegar, á 

brjóstagjöf kvenna af erlendum uppruna. Fjöldi kvenna var samtals 322 og komu þær frá löndum líkt 

og Kína, Indlandi, Thaílandi, Víetnam o.fl. Löndin sem rannsóknirnar voru framkvæmdar í voru t.a.m. 
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England, Kanada, Bandaríkin og Ástralía. Mæðurnar höfðu verið búsettar í nýju landi frá sex 

mánuðum og lengst í 29 ár. Í ljós kom að brjóstagjöf í nýju landi getur falið í sér áskoranir í tengslum 

við viðhorf konunnar annars vegar og hins vegar þau viðhorf sem gilda í nýju landi, sem túlka 

brjóstagjöf t.a.m. óþægilega og vandræðalega. Einnig getur komið upp spenna á milli kvenna og 

fjölskyldumeðlima burtséð frá því hvort að þeir aðilar séu staddir í upprunalandi eða búsettir ásamt 

konunum í nýju landi. Það síðarnefnda á helst við þegar viðhorf móður stangast á við þau viðhorf sem 

nánir fjölskyldumeðlimir hafa (Schmied o.fl., 2012).  

Í samantektinni voru niðurstöður nánast allra rannsóknanna þær að þátttakendum þætti 

móðurmjólk vera ákjósanlegasta næring fyrir börnin sín. Í hluta af rannsóknunum var það tengt þeim 

heilsufarslegu ávinningum sem fást af því að gefa brjóst en í sumum þeirra var ástæðan tengd því 

viðhorfi sem gildir í upprunalandi þeirra. Sem dæmi töldu thaílenskar konur í Ástralíu að brjóstamjólk 
væri best fyrir barnið þar sem brjóstamjólkin veitir ónæmi sem hefur í för með sér að börnin veikjast 

síður. Í mörgum rannsóknunum kom einnig í ljós það viðhorf hjá konunum að brjóstagjöf væri 

náttúruleg leið barns til að nærast. Kínverskar mæður staðsettar í Kanada sjá brjóstagjöf sem 

náttúrulega athöfn sem hvetur til heilbrigðis bæði móður og barns. Suður-amerískar konur sem 

staðsettar voru í Bandaríkjunum telja það eðlilegan part af ferlinu að gefa brjóst og þær efuðust aldrei 

um ávinninginn sem hlýst af því að gefa barni sínu brjóst. Margar þær kvenna sem voru þátttakendur í 

rannsóknunum voru gáttaðar á því hversu margar innlendar konur gefa ekki brjóst í því landi sem þær 

höfðu flust til. Aðeins tvær rannsóknir leiddu í ljós að konur frá Indlandi, Pakistan og Banglandess sem 
bjuggu í Bretlandi þóttu þurrmjólk vera jafngilda eða betri en brjóstamjólk, þrátt fyrir að nánast allar 

konur í upprunalandinu gæfu brjóst. Þá kom í ljós að konur af erlendum uppruna staðsettar í 

hátekjulöndum hafa aukna tíðni á brjóstagjöf í samanburði við konur í sínu upprunalandi (Schmied 

o.fl., 2012).  

Í yfirlitsgrein Dennis o.fl. sem kom út árið 2019 voru teknar saman 29 rannsóknir frá 14 löndum, s.s. 

Ítalíu, Svíþjóð, Danmörku, Ástralíu, Bandaríkjunum, Bretlandi, Spáni o.fl. Rannsóknirnar tengdust 

brjóstagjöf kvenna af erlendum uppruna en mæðurnar voru allar eldri en sextán ára og komu frá 

hinum ýmsu löndum. Samkvæmt yfirlitsgreininni er einungis lítill munur á milli kvenna af erlendum 

uppruna og innlendra mæðra í tengslum við upphaf brjóstagjafar. Konur af erlendum uppruna voru 

tvisvar sinnum líklegri heldur en innlendar til þess að halda áfram með brjóstagjöf 12-24 vikum eftir 

fæðingu, hvort sem þær voru einungis með börnin á brjósti eða með annarri fæðu. Einnig voru konur 
af erlendum uppruna 33% líklegri en innlendar til þess að halda áfram brjóstagjöf lengur en sex 

mánuði eftir barnsburð. Þó að konur af erlendum uppruna séu líklegri en innlendar til að hefja 

brjóstagjöf og viðhalda henni er hvort tveggja áskorun fyrir báða hópa (Dennis o.fl., 2019). 

Þrátt fyrir viðhorfið sem kemur fram í samantektum Schmied o.fl. (2012) og Dennis o.fl. (2019) hafa 
rannsóknir sýnt fram á að konur af erlendum uppruna geta átt í erfiðleikum með brjóstagjöf á meðan 

þær reyna að aðlagast lífi með nýbura í nýju landi. Þessi tiltekni skjólstæðingahópur er í hættu á að fá 

ónógar upplýsingar, þurfa að fara fljótt aftur til vinnu og tala illa tungumálið ásamt því að þurfa oft að 

sinna móðurhlutverkinu án stuðnings frá móður, tengdamóður eða öðrum stuðningsaðilum. Í þessum 

tilvikum eiga þær konur það til að ákveða að ekki sé þess virði að standa í brjóstagjöf og gefa því 

frekar pela (Schmied o.fl., 2012; Dennis o.fl., 2019).  
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Ákveðinn veikleiki sem má nefna bæði í yfirlitsgrein Schmied o.fl. (2012) og Dennis o.fl. (2019) er 

sá að í báðum yfirlitsgreinum koma erlendu mæðurnar í rannsóknunum allar úr misjöfnum áttum og 

því erfitt að alhæfa yfir hópinn. Þó kemur í ljós að mikilvægt er að hafa félags- og menningarlega þætti 

í huga en þannig er hægt að veita konum af erlendum uppruna sem bestan stuðning við brjóstagjöf í 

nýju landi (Schmied o.fl., 2012; Dennis o.fl., 2019). 

Líkt og áður kom fram er stærsti hópur innflytjenda á Íslandi frá Póllandi. Árið 2016 var gerð 

eigindleg rannsókn á Írlandi í tengslum við upplifun pólskra kvenna á að gefa brjóst í Írlandi. Fjöldi 

þátttakenda voru sex pólskar konur sem höfðu búið á Írlandi skemur en tíu ár og höfðu haft heilbrigð 

börn á brjósti á einhverjum tímapunkti s.l. þrjú ár. Gögnum var safnað með viðtölum sem fóru ýmist 

fram á ensku eða pólsku. Tíðni brjóstagjafar á Írlandi er með þeirri lægstu í Evrópu þar sem einungis 

um 52,6% írskra kvenna gefa brjóst eftir fæðingu, 45% eftir útskrift af sjúkrahúsi og 15,6% eru enn 
með barn á brjósti þremur til fjórum mánuðum eftir fæðingu. Hjá pólskum konum er tíðni brjóstagjafar 

68,9% við útskrift af sjúkrahúsi og einungis eru 38,6% þeirra enn með börnin á brjósti þrem til fjórum 

mánuðum eftir fæðingu. Á fyrri árum hafa pólskar konur á Írlandi verið með hærri tíðni brjóstagjafar 

miðað við írskar mæður þar sem 82% pólskra kvenna hefja brjóstagjöf eftir fæðingu en einungis 

52,6% af írskum konum líkt og áður kom fram. Nýjar tölur gefa þó til kynna að pólskar konur á Írlandi 

séu að einhverju leyti að taka upp viðmið og viðhorf írskra kvenna til brjóstagjafar sem getur mögulega 

skýrt lága tíðni brjóstagjafar pólsku kvennanna þar. Í rannsókninni kom einnig í ljós að nokkrar 

kvennanna gáfu einungis brjóst vegna áhrifa og þrýstings frá fjölskyldumeðlimum og virtist það að 
einhverju leyti spila inn í bæði tíðni og tímalengd brjóstagjafar. Þátttakendur í rannsókninni sögðu að 

þeim þætti mörgum hverjum óþægilegt að gefa brjóst á almannafæri á Írlandi þar sem viðhorfið þar 

væri að fólki fyndist það óviðeigandi. Þær sögðu þó að það væri hvetjandi að sjá aðrar konur gefa 

brjóst á almannafæri (Szafranska og Gallagher, 2016).  

Í tengslum við stuðning við brjóstagjöf var það skoðun þeirra kvenna sem tóku þátt í rannsókninni 

að það væri meiri faglegur stuðningur við brjóstagjöf á Írlandi miðað við í Póllandi en í Póllandi væri 

hins vegar meiri samfélagslegur stuðningur í tengslum við brjóstagjöf. Þær tjáðu að starfsfólk ætti það 

til að gera lítið úr sjálfstrausti þeirra til að gefa brjóst og kynnti jafnvel þurrmjólk að fyrra bragði. Þó 

nefndu þátttakendur almenna ánægju í tengslum við þá einstaklingsþjónustu sem þær fengu frá 

ljósmæðrum og heilsugæsluhjúkrunarfræðingum eftir útskrift af sjúkrahúsi (Szafranska og Gallagher, 

2016).  

Í annarri rannsókn Nolan og Layte (2015) sem framkvæmd var á Írlandi bentu niðurstöður til þess 

að konur af erlendum uppruna gæfu börnum sínum oftar móðurmjólk í samanburði við innlendar 

mæður. Í úrtakinu þar voru ýmist innlendar konur og konur af erlendum uppruna. Fjöldi kvenna af 

erlendum uppruna var í heild 15,8% og komu þær m.a. frá Bretlandi, Afríku og Asíu. Sú rannsókn 
bendir einnig til þess að konur af erlendum uppruna séu að einhverju leyti að færast nær írskum 

mæðrum m.t.t. tíðni brjóstagjafar og lækkar tíðnin eftir því sem konurnar hafa dvalið lengur á Írlandi 

(Nolan og Layte, 2015).  

Þar sem rannsóknir Szafranska og Gallagher (2016) og Nolan og Layte (2015) eru báðar gerðar á 
Írlandi er áhugavert að skoða og bera saman niðurstöðurnar. Rannsókn Szafranska og Gallagher 

(2016) var með lítið og einsleitt úrtak á meðan rannsókn Nolan og Layte (2015) var með stórt úrtak 
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kvenna af erlendum uppruna. Rannsóknirnar benda báðar til þess að lág brjóstagjafartíðni á Írlandi 

hafi áhrif á konur af erlendum uppruna og tíðni brjóstagjafar hjá þeim hópi (Szafranska og Gallagher, 

2016; Nolan og Layte, 2015). 

Megindleg rannsókn Tavoulari og félaga (2015) var gerð á konum sem fæddu barn í Grikklandi. 
Úrtakið var 428 mæður sem höfðu fætt samtals 437 lifandi börn á bilinu febrúar til desember 2009. 

Gögnum var safnað meðal annars með viðtölum við mæðurnar og spurningalistum. Einnig var safnað 

saman grunnupplýsingum um mæðurnar, t.a.m. um innflytjenda- og félagslega stöðu þeirra og 

heilsufarsleg gögn er varða brjóstagjöf. Niðurstöður leiddu í ljós að að innflytjendastaða móður tengist 

bæði tíðni og lengd brjóstagjafar. Konur af erlendum uppruna voru líklegri til að gefa einungis brjóst 

eða brjóst í samblandi við aðra fæðu. Ásamt því kom í ljós að konur af erlendum uppruna voru 0,35 

sinnum ólíklegri til að hætta brjóstagjöf fyrr í samanburði við innlendar mæður. Styrkleikar 
rannsóknarinnar eru m.a. hátt svarhlufall, eða 91,3%. Einnig var hlutfall kvenna af erlendum uppruna í 

úrtakinu hátt í rannsókninni sem getur gefið góða vísbendingu um samsetningu þeirra helstu þjóðerna 

sem sækja barneignarþjónustu í Grikklandi en þátttaka kvenna af erlendum uppruna í meðgöngvernd 

þar hefur verið mjög góð. Veikleiki sem má nefna er sá að upprunaland mæðranna í rannsókninni er 

ekki tekið fram sem og hversu lengi þær hafa dvalið í nýju landi (Tavoulari o.fl., 2015).  

Spánn er meðal þeirra tíu landa sem hafa fjölmennastan hóp innflytjenda en þjónustan sem 

innflytjendum er veitt þar hefur verið ófullnægjandi. Á Spáni var gerð rannsókn á stöðum þar sem 

fæðingar meðal kvenna af erlendum uppruna eru margar eða allt að 35% allra fæðinga. Konurnar í 

rannsókninni komu m.a. frá Suður-Ameríku, Austur-Evrópu, Afríku og Kína. Heildarfjöldi spænskra 

mæðra í rannsókninni var 73,6% en konur af erlendum uppruna voru samtals 18,1% og var uppruni 

8,3% mæðra ekki þekktur. Gögnum var safnað í gegnum fæðingargögn (e. birth data) frá árunum 

2005-2006, ásamt gögnum um uppruna og aldur móður, fæðingarmáta og gang brjóstagjafar á 
spítalanum. Lengd og tíðni brjóstagjafar var hærri hjá öllum innflytjendahópum rannsóknarinnar í 

samanburði við spænskar mæður nema hjá kínverskum mæðrum sem höfðu marktækt lægri tíðni 

brjóstagjafar í samanburði við innlendar mæður. Í umræddri rannsókn kom einnig í ljós líkt og í 

mörgum öðrum Evrópulöndum að tíðni og lengd brjóstagjafar er hærri meðal kvenna af erlendum 

uppruna en líkur eru á því að þær mæður taki að einhverju leyti upp viðhorf innlendra mæðra og tíðni 

brjóstagjafar lækki í kjölfarið (Río o.fl., 2011). 

4.1.2 Viðhorf til brjóstagjafar 

Menningarleg viðhorf (e. cultural beliefs) geta haft mikil áhrif á brjóstagjöf og hvernig mæður velja að 

næra börn sín en erlendar rannsóknir benda til þess að oft sé ekki tekið tillit til þeirra viðhorfa. Þá er 

algengt að tíðni brjóstagjafar fyrstu fjóra mánuðina fari eftir því hvar barnið er fætt sem og 

menningarviðhorfum, uppruna móður, menntun og samfélagslegum stuðningi (Birna Gerður 

Jónsdóttir, 2011; Osman o.fl., 2009). Þrátt fyrir að fjölskyldur nýfæddra barna þekki hver 
heilsufarslegur ávinningur brjóstagjafar er eiga innflytjendur það til að hallast frá því sem þeir lærðu í 

upprunalandi sínu og tileinka sér önnur viðhorf í nýja landinu (Purdy, 2010). 

Menningarleg viðhorf breytast með tímanum, sérstaklega hjá foreldrum í nútímasamfélagi. Mæður 

eru meira úti á vinnumarkaði en áður og fara fyrr að vinna eftir barnsburð. Í Skotlandi hefja 87% 
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nýbakaðra mæðra bjóstagjöf en 98% í Noregi, Finnlandi og Svíþjóð og eru viðhorf fólks á 

Norðurlöndum almennt talin jákvæð í garð brjóstagjafar (Swanson, Hannula, Eriksson, Wallin og 

Strutton, 2017). Þá eru einnig margir hindrandi þættir brjóstagjafar í nútímasamfélagi en þeir tengjast 

oft erótískum/kynferðislegum og útlitstengdum hugmyndum eins og ótta við aflögun brjósta, 

neikvæðum viðbrögðum samfélagsins við brjóstagjöf á almannafæri og notkun brjóstapumpu á 

vinnustöðum. Einnig eru takmarkanir á mataræði og skortur á stuðningi frá heilbrigðisstarfsfólki, 

mæðrum, félögum og jafnöldrum einn af hindrandi þáttum fyrir því að móðir næri barn sitt á brjósti. 
Þessar hugmyndir geta stuðlað að því að konur notist frekar við þurrmjólk en að gefa börnum brjóst. 

Viðhorf samfélagsins gagnvart brjóstagjöf getur þannig mótað skoðun móðurinnar (Purdy, 2010; 

Schmied o.fl., 2012).  

Viðhorf til pelagjafar hafa breyst undanfarið. Í nútímasamfélagi hinna vestrænnu ríkja er 
formúlumjólk aðgengileg og auglýst jafn hollri brjóstamjólk. Þessir þættir geta mótað skoðun 

móðurinnar og ýtt undir það að hún kjósi að gefa barni sínu pela. Innflytjendur í Bandaríkjunum byrja 

oft að bjóða barni pela til þess að aðlagast betur menningu í nýju landi og fyrr en þeir hefðu kosið í 

upprunalandi sínu (Riordan og Gill-Hopple, 2001). Í yfirlitsgrein Schmied o.fl. (2012), gáfu tvær 

rannsóknir þar til kynna að konum af erlendum uppruna í Ástralíu, Bandaríkjunum og Kanada fyndist 

sýnileiki þurrmjólkur mikill þar sem og hversu aðgengileg og ódýr varan er. Suður-amerískar konur 

sem flust hafa til Vaughan í Kanada nefna að í sínu upprunalandi í Mexíkó væri mun líklegra að þær 

gæfu börnum brjóstamjólk í samanburði við í Kanada þar sem þurrmjólkin er mun dýrari í Mexíkó 
(Schmied o.fl., 2012).  

Trú einstaklinga hefur einnig áhrif á brjóstagjöf en það er trú margra eldri kvenna í Suður-Asíu að 

mæður skuli gefa brjóst í a.m.k. tvö til tvö og hálft ár og að móðurmjólkin sé áfram í líkama barnsins 

næstu fjörutíu árin. Þessi trúarlegi þáttur getur einnig verið stór hluti í þeirri spennu sem getur myndast 
milli kvenna og eldri ættingja í tengslum við brjóstagjöf (Schmied o.fl., 2012). 

4.1.3 Stuðningur í nærumhverfi kvenna af erlendum uppruna í 
brjóstagjafarferlinu 

Stuðningur í tengslum við brjóstagjöf er mikilvægur og ekki síst sá stuðningur sem veittur er í 

nærumhverfi mæðra. Rannsóknir hafa sýnt að hvernig mæður velja að næra börnin sín er undir 

miklum áhrifum frá einstaklingum í nærumhverfi þeirra og þá einna helst kvenkyns 

fjölskyldumeðlimum. Í mörgum lágtekjulöndum þar sem margar kynslóðir lifa saman og mæður eða 

tengdamæður spila stórt hlutverk í lífi bæði konunnar og barnabarna má sjá að þau áhrif sem þær 

hafa á næringarval móðurinnar eru sérstaklega afdrifamikil (Mcfadden, Atkin og Renfrew, 2014). 

Í fyrrnefndri yfirlitsgrein Schmied o.fl. (2012) kom í ljós að mæður litu á stuðning nánustu 

fjölskyldumeðlima sem mikilvægan þátt í að viðhalda brjóstagjöfinni. Helsti stuðningurinn í 

nærumhverfi kvenna af erlendum uppruna er líklegastur frá bæði mæðrum og tengdamæðrum. Þó er 

það vissulega svo að ekki allar konur af erlendum uppruna hafa stuðning frá fjölskyldumeðlimum í nýju 
landi, eða stuðningurinn sem veittur er getur leitt til ágreinings og spennu milli fjölskyldumeðlima. Það 

getur haft þær afleiðingar í för með sér að mæður gefist upp á brjóstagjöfinni (Schmied o.fl., 2012). 
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Eigindleg rannsókn Choudhry og Wallace (2012) var gerð á tuttugu suður-asískum konum í 

Bretlandi sem allar áttu von á barni eða áttu barn yngra en fimm ára. Tilgangur rannsóknarinnar var að 

kanna hvort flutningur þeirra til Bretlands hefði áhrif á brjóstagjöf og þá hvernig áhrif. Gögnum var 

safnað í gegnum viðtöl við konurnar þar sem stuðst var við opnar spurningar til þess að fá sem bestar 

upplýsingar um þeirra eigin viðhorf til brjóstagjafar. Rannsóknin leiddi í ljós að hluti kvennanna fannst 

hlutverk sitt sem tengdadóttir og þær væntingar sem fylgja því hlutverki leiða til erfiðleika í að viðhalda 

brjóstagjöf. Þá var algengt að mæður asísku kvennana væru hvetjandi í því að þær myndu gefa brjóst 
en tengdamæður í Englandi höfðu það viðhorf að best væri að gefa barninu pela og virtist vera að eftir 

því sem tengdamæðurnar höfðu búið lengur í Englandi því ríkari voru þau viðhorf (Choudhry og 

Wallace, 2012).  

Margar konur af erlendum uppruna staðsettar í nýju landi tjá vonbrigði að geta ekki verið í kringum 
fjölskyldumeðlimi og þá einna helst sínar eigin mæður á tímum barneigna. Vinskapur getur í þeim 

tilvikum verið mikilvægur þáttur í að stuðla að því að þær finni fyrir stuðningi í nýju landi ef stuðningur 

frá fjölskyldumeðlimum er ekki til staðar. Konur af erlendum uppruna virðast oft leita til annarra mæðra 

í svipaðri stöðu og byggja upp vinasambönd við þær (Gilmartin og Migge, 2016). 

4.2 Stuðningur og fræðsla heilbrigðisstarfsfólks í tengslum við 
brjóstagjöf kvenna af erlendum uppruna 

Stuðningur við brjóstagjöf hefur lengi vel verið ómissandi þáttur í hlutverki ljósmæðra, bæði á 
sjúkrahúsum og heima hjá sængurkonum og eykur stuðningur líkur á að brjóstagjöf vari lengur (Cross-

Barnet, Augustyn, Gross, Resnik og Paige, 2012). Stuðningurinn og fræðslan í tengslum við 

brjóstagjöf fer fram í allri barneignarþjónustunni og skiptir miklu máli að samfella sé í þeirri þjónustu 

sem veitt er (Cross-Barnet o.fl., 2012; Birna Gerður Jónsdóttir o.fl., 2011). Þrátt fyrir stuðning vilja 

margar mæður meina að stuðningi sé ábótavant og að þær hættu brjóstagjöf fyrr en þær hefðu kosið 

(Henderson og Redshaw, 2011). 

 Til að sem mestur árangur náist skiptir máli að það sé jöfn fræðsla yfir allt ferlið sem beinist að því 

að aðstoða mæður við að ná þeirra markmiðum í tengslum við brjóstagjöfina. Huga þarf að því að 

veita mæðrum upplýsingar er varða brjóstagjöf strax á meðgöngu og varast að gera ráð fyrir að 

mæður ætli ekki að gefa brjóst. Einnig skal forðast að þrýsta á mæður að gefa brjóst. Sé ranglega 

farið að því að fræða og styðja við mæður mæður í tengslum við brjóstagjöf getur það haft í för með 
sér minni löngun mæðra til að gefa brjóst (Cross-Barnet o.fl., 2012). 

Þegar konur hafa fámennt eða ekkert stuðningsnet í kringum sig leita þær oft til 

heilbrigðisstarfsfólks eftir ráðum og stuðningi í brjóstagjafarferlinu en rannsóknir sýna að stuðningur 

við brjóstagjöf er ekki alltaf aðgengilegur og viðeigandi til að mæta þörfum kvenna af erlendum 
uppruna (Choudhry og Wallace, 2012; McFadden o.fl., 2014).  

Rannsókn Henderson og Redshaw (2011) var gerð í Englandi á um 2966 konum og var markmiðið 

að skoða hvaða þættir í starfi ljósmæðra voru tengdir þeirri ákvörðun að mæður hófu brjóstagjöf og 

hvað hafði áhrif á áframhaldandi brjóstagjöf. Gögnum var safnað með spurningalistum sem 
samanstóðu af spurningum um meðgönguna, fæðinguna sem og tímabilið eftir fæðingu þ.m.t. 

spurningar um brjóstagjöf, ásamt opnum spurningum um þjónustu ljósmæðra. Niðurstöður sýndu m.a. 
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að ýmsir félagslegir þættir hefðu áhrif á hvort konur byrji að gefa brjóst og haldi því áfram, eins og 

menntun og hjúskaparstaða. Einnig hafði þjóðerni kvennanna áhrif en sérstök athygli var vakin á því 

að konur sem voru ekki hvítar voru sex sinnum líklegri til að koma barni á brjóst og blandaðar konur 

voru tvöfalt líklegri til þess. Almennt hafði það áhrif á farsælli brjóstagjöf að tala við konur á þann hátt 

sem þær skildu, koma fram við þær af virðingu og veita þeim persónumiðaða þjónustu. Þá jukust líkur 

á farsælli brjóstagjöf þegar ljósmæður og aðrir fagaðilar veittu konum stöðug ráð, stuðning og 

hvatningu. Þær konur sem upplifuðu stöðugan stuðning voru líklegri til að vera með barn á brjósti 
þremur mánuðum eftir fæðingu í samanburði við þær konur sem fengu ekki stuðning og hvatningu. 

Einnig hafði undirbúningsnámskeið á meðgöngu jákvæð áhrif á brjóstagjöf (Henderson og Redshaw, 

2011). 

Brjóstagjöf til lengdar er ekki algeng í Póllandi og jákvætt viðhorf og skilningur meðal almennings er 
ábótavant. Þar eins og annars staðar er stuðningur heilbrigðisstarfsmanna talinn skipta miklu máli til 

að styðja við brjóstagjöf og því áhugavert að skoða rannsóknir sem beinast að stuðningi og fræðslu í 

tengslum við brjóstagjöf í Póllandi. Pólsk rannsókn frá árinu 2017 skoðaði sambandið milli viðhorfs, 

þekkingar og persónulegrar reynslu kvensjúkdómalækna, barnalækna og ljósmæðra á brjóstagjöf. 

Niðurstöður leiddu í ljós að flestir höfðu litla þekkingu á ávinningi brjóstagjafar til lengri en tólf mánaða 

og töldu jafnvel lengri tíma geta haft slæm áhrif á heilsu barns. Alls 41% ljósmæðra og 53% lækna 

töldu eðlilega og ásættanlega lengd brjóstagjafar vera undir sex mánuðum en viðmið 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar eru líkt og áður hefur komið fram tvö ár. Þar af vildu 12,4% lækna 
meina að brjóstagjöf væri ónauðsynleg. Þegar viðhorf í garð brjóstagjafar var skoðað í samanburði við 

tímann sem svarendur höfðu haft barn á brjósti, kom í ljós að þeir einstaklingar sem áttu börn sem 

höfðu aldrei farið á brjóst, verið skemur en þrjá mánuði á brjósti, eða ekki átt börn, töldu sex til tólf 

mánuði vera æskilegast. Aftur á móti þeir einstaklingar sem áttu barn sem hafði verið á brjósti lengur 

en ár, töldu tvö ár eða lengur vera æskilegast. Þeir höfðu einnig jákvæðara viðhorf í garð brjóstagjafar 

og meiri þekkingu á efninu. Jákvæð fylgni var milli þekkingar og viðhorfs til brjóstagjafar. Svarendur 

sem höfðu mikla þekkingu mæltu með brjóstagjöf í tvö ár eða lengur en þeir sem voru með litla 

þekkingu mæltu með brjóstagjöf skemur en í tólf mánuði og höfðu almennt neikvæðara viðhorf til 
brjóstagjafar. Með þessum niðurstöðum vildu rannsakendur sýna fram á mikilvægi þess að auka bæði 

klíníska og bóklega kennslu heilbrigðisstarfsmanna sem koma að brjóstagjöf, sem og að efla 

endurmenntun hjá þeim stofnunum sem þjónusta ung börn (Baranowska o.fl., 2019). 

Í rannsóknum Henderson og Redshaw (2011) og Baranowska og félaga (2019) má nefna að ekki 

er tekið mið af störfum hjúkrunarfræðinga í tengslum við brjóstagjöf en þeir gegna mikilvægu hlutverki í 

að styðja við mæður í brjóstagjöf, þá einna helst eftir barnsburð (Henderson og Redshaw, 2011; 

Baranowska o.fl., 2019). 

Kerfisbundin yfirlitsgrein Small o.fl. (2014) skoðaði 22 rannsóknir sem gerðar hafa verið til þess að 

fá fram upplifun kvenna af erlendum uppruna af barneignarferlinu í fimm mismunandi löndum; Ástralíu, 

Kanada, Svíþjóð, Bretlandi og Bandaríkjunum. Í ljós kom að væntingar kvenna af erlendum uppruna 

og innlendra kvenna til barneignarþjónustunnar eru svipaðar, þ.e. beinast helst að væntingum um 

örugga og einstaklingsmiðaða þjónustu með góðu upplýsingaflæði og stuðningi. Konur af erlendum 

uppruna virtust í einhverjum tilfellum vera óánægðari með þjónustuna í samanburði við innlendar 
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konur vegna tungumálaörðugleika og þeirrar staðreyndar að þjónustan og ferlið er þeim oft ókunnugt 

verandi í nýju landi. Þá fannst þeim einnig koma fram mismunun í þjónustunni þar sem þjónustan var 

oft ónærgætin og skortur var á upplýsingum sem þeim var veitt. Mikilvægt er að heilbrigðiskerfið taki 

þeirri áskorun sem það stendur frammi fyrir með því að vinna með þær hindranir sem geta komið upp í 

ferlinu og stuðla að bættum samskiptum. Þannig eykst skilningur á barneignarferli kvenna af erlendum 

uppruna (Small o.fl., 2014). 

4.2.1 Menningar- og tungumálaörðugleikar: áhrif á fræðslu og stuðning 

Góð samskipti og skilningur milli skjólstæðinga og heilbrigðisstarfsfólks er grundvallaratriði til þess að 

hægt sé að veita sem besta þjónustu. Í barneignarþjónustunni er mikilvægt að aðlaga þjónustuna að 

hverri og einni konu og ganga úr skugga um að þörfum hennar sé raunverulega mætt óháð uppruna. Í 

ferlinu geta komið upp hindranir vegna tungumálaörðugleika og menningarmismununar sem getur haft 

áhrif á þá þjónustu sem veitt er sem og upplifun konunnar af þjónustunni í heild (Lyberg, Viken, 
Haruna og Severinsson, 2012). 

Hér á Íslandi tala flestir háskólamenntaðir heilbrigðisstarfsmenn bæði íslensku og ensku og margir 

jafnvel fleiri tungumál. Þar sem fólkið sem býr hér á landi kemur frá ýmsum löndum, eins og Austur-

Evrópu og Asíu, geta tungumálaörðugleikar orðið algengt vandamál. Í sumum tilfellum er það talið 
ásættanlegt að ekki sé þörf á túlkaþjónustu tali bæði skjólstæðingur og heilbrigðisstarfsmaður góða 

ensku (Anna Sigríður Vernharðsdóttir, 2007). Tungumálaörðugleikar og skortur á tilliti til mismunandi 

menningarheima í heilbrigðisþjónustunni geta takmarkað aðgang móður að stuðningi og upplýsingum 

við brjóstagjöf. Þó að þjónustan sé í boði sækja konur af erlendum uppruna oft ekki í hana vegna 

takmarkaðrar vitneskju um það sem þeim býðst en einnig vegna hræðslu um að vera dæmdar fyrir þau 

viðhorf sem þær hafa í tengslum við brjóstagjöf (Joseph, Brodribb og Liamputtong, 2019).  

Í Noregi var framkvæmd eigindleg rannsókn þar sem talað var við fimm ljósmæður og einn 

hjúkrunarfræðing sem starfa í barneignarþjónustu og sinna þar m.a. konum af erlendum uppruna. Sú 

rannsókn leiddi í ljós óöryggi starfsfólks varðandi það hvort mæðurnar hefðu raunverulegan skilning á 

þeirri fræðslu sem fór fram. Starfsfólkið notaðist við líkamstjáningu í von um að auka skilning og fannst 

vera mikil ábyrgð á sér að ganga úr skugga um að skilningur væri til staðar. Notast var við túlk eftir 

fremsta megni og einnig túlkun í gegnum síma. Starfsfólk nefndi almenna ánægju með símatúlkun þar 
sem það getur jafnframt viðhaft nafnleynd þjónustuþega (Lyberg o.fl., 2012). 

Þrátt fyrir mikilvægi túlkaþjónustu verður að taka mið af því að í mörgum tilfellum er skilningur túlka 

á læknisfræðilegum hugtökum oft af skornum skammti. Í þeim tilvikum er erfitt að veita greinargóðar 
upplýsingar til þeirra einstaklinga sem þiggja túlkaþjónustuna (Ali og Watson, 2018). Þá er einnig 

þekkt að erlendir einstaklingar eigi það til að afþakka túlkaþjónustu en samfélag innflytjenda er oft 

tiltölulega lítið og þá eru talsverðar líkur á því að þjónustuþegi og túlkur þekkist (Eklöf, Hupli og Leino-

Kilpi, 2015).  

Líkt og áður hefur komið fram eru konur af erlendum uppruna oft með önnur viðmið og gildi og 

getur því reynst erfitt að byggja upp traust og gott meðferðarsamband í barneignarþjónustunni. 

Heilbrigðisstarfsfólk verður að vera meðvitað um aðstæður kvenna af erlendum uppruna og því 
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samfélagi sem konan tilheyrir þar sem reynsluheimur þeirra er að miklu leyti undir áhrifum þessara 

þátta (Lyberg o.fl., 2012).  

4.2.2 Hlutverk ljósmæðra og hjúkrunarfræðinga í stuðningsferlinu 

Stuðningur við brjóstagjöf er líkt og áður kom fram veittur á meðgöngu og eftir fæðingu bæði af 

hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum og öðrum aðilum sem starfa í barneignarþjónustunni og er þ.a.l. í 
lykilaðstöðu til að veita þann stuðning. Heilbrigðisstarfsfólk ber ábyrgð á að styðja við brjóstagjöf og 

veita mæðrum upplýsingar um ávinning þess að hafa barn á brjósti. Sýnt hefur verið fram á að þættir 

sem eru hindrandi í því að mæður gefi brjóst er t.d. þegar heilbrigðisstarfsfólk sýnir ráðandi viðhorf og 

styrkir ekki sjálfstraust konunnar í að gefa brjóst (Palmér, Carlsson, Mollberg og Nyström, 2012). 

Mikilvægt er að miða brjóstagjafaþjónustuna að því að styðja við konuna og hennar væntingar til 

brjóstagjafar. Ljósmæður og hjúkrunarfræðingar þurfa að veita konunum markvissan stuðning og ýta 

undir sjálfstraust þeirra til að gefa brjóst en sá stuðningur getur falið í sér bæði einstaklingsstuðning 
sem og jafningjastuðning og fræðslu (Entwistle, Kendall og Mead, 2010). 

 Sýnt hefur verið fram á að stuðningur og inngrip við brjóstagjöf er áhrifameiri ef veitt er yfir allt 

tímabilið, þ.e. frá meðgöngu út þann tíma sem móðir er með barn á brjósti. Auk þess hefur komið í ljós 

að misjafnar aðferðir við inngrip, fræðslu og þann stuðning sem veittur er af færu heilbrigðisstarfsfólki 
er áhrifameiri í samanburði við þau inngrip og fræðslu sem einblína á eina ákveðna aðferð. Þá geta 

inngripin t.a.m. verið fræðslubæklingar sem mæður fá, stuðningur í gegnum síma, einstaklingsfræðsla 

og hópfræðsla. Til þess að heilbrigðisstarfsfólk geti veitt viðunandi stuðning þarf þó að tryggja að það 

hafi næga vitneskju um brjóstagjafaferlið til þess að geta stutt á sem bestan hátt við mæður í 

brjóstagjöf (Hannula, Kaunonen og Tarkka, 2008). Þegar konur upplifa flókin félagsleg, efnahagsleg 

og menningarleg áhrif, líkt og léleg húsakynni, lítið stuðningsnet og almenna fátækt í tengslum við 

brjóstagjöf eiga þær til að hætta brjóstagjöf fyrr en ella (Sobel o.fl., 2011).  

Þar sem innflytjendur á Íslandi eru sífellt að verða stærri hópur þarf að huga að því hvernig sé hægt 

að veita þessum tiltekna hópi sem besta þjónustu. Til þess að brjóstagjafafræðsla skili sem mestum 

árangri skiptir máli að starfsfólk innan heilbrigðisþjónustunnar horfi heildrænt á skjólstæðinginn og sé 

meðvitað um menningarmismun, þ.e. hvað skilur að misjafna menningarhópa. Í því felst að ljósmæður 

og hjúkrunarfræðingar horfi inn á við, sé meðvitað um eigin viðhorf og tilbúið til þess að leggja sínar 
eigin hefðir og menningarvenjur til hliðar. Með því að taka tillit til menningartengdra þátta í þjónustu við 

brjóstagjöf er hægt að mæta konum þar sem þær eru staddar hverju sinni og þannig auka gæði 

þjónustunnar og jafnvel auka líkur á farsælli brjóstagjöf (Ólafía Aradóttir, 2010).  

Líkt og áður kom fram geta komið upp ýmsar hindranir líkt og tungumálaörðugleikar sem geta haft 

áhrif á þá þjónustu sem heilbrigðisstarfsfólk veitir. Það kemur því í hlut ljósmæðra og 

hjúkrunarfræðinga að meta skilning konunnar á þeirri fræðslu og stuðningi sem veitt er og ganga úr 

skugga um að notast sé við þá þjónustu sem er í boði, líkt og túlkaþjónustu, til að tryggja skilning 

(Ólafía Aradóttir, 2010). Konur af erlendum uppruna sem skilja illa tungumálið gætu t.d. haft gagn af 

því að fá bæklinga á sínu móðurmáli sem útskýrir helstu atriðin eða að fræðsluefnið sé aðgengilegt á 

netinu á ýmsum tungumálum. Í þeim tilvikum þarf þó að huga vel að því að ljósmæður nái að mynda 



35 

gott meðferðarsamband við konuna, þar sem mikilvægt er að ljósmóðirin geti rætt við konuna og 

fengið fram hverjar hennar þarfir eru (Schmied o.fl., 2012).  

Rannsókn Birnu Gerðar Jónsdóttur o.fl. (2011) var gerð á sjö erlendum mæðrum frá mismunandi 

löndum. Tilgangurinn var m.a. að fjalla um hverjar væntingar kvenna af erlendum uppruna eru af 
barneignarþjónustunni og var gögnum safnað í gegnum viðtöl við konurnar. Rannsóknin leiddi í ljós 

mikilvægi þess að ljósmæður veiti samfellda þjónustu til að styrkja meðferðarsamband og skapa traust 

á milli ljósmóður og skjólstæðinga en það getur reynst erfitt þegar konan er í nýju landi og fjarri því 

umhverfi sem hún þekkir. Í umönnun kvenna af erlendum uppruna gæti styrkt þjónustuna að 

heilbrigðisstarfsfólk opni á umræðuna um menningartengda þætti og fái upplýsingar frá konunni um 

hverjar hennar væntingar og viðhorf eru t.d. í tengslum við brjóstagjöf þannig hægt sé að aðstoða 

hana við að ná tilætluðum árangri. Í rannsókninni kom einnig í ljós mikilvægi þess að ljósmæður 
skipuleggi meðgönguverndina með þarfir kvenna af erlendum uppruna í huga (Birna Gerður Jónsdóttir 

o.fl., 2011).  

Loks ber að nefna að í einhverjum tilfellum gengur brjóstagjöf ekki upp eða mæður taka ákvörðun 

um að vilja ekki gefa brjóst. Þá skiptir miklu máli að ljósmæður og hjúkrunarfræðingar sýni þeim 
konum stuðning og aðstoði þær við að styrkja sambandið milli móður og barns (Palmér o.fl., 2012). 
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5 Umræða 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnun leggur til að börn nærist eingöngu á brjóstamjólk fyrstu sex mánuði 

ævinnar og svo ásamt annarri fæðu til tveggja ára aldurs (World Health Organization, e.d.-a.). 

Brjóstagjöf minnkar líkur á að börn fái fjölmarga sjúkdóma og eflir líkamlegan og andlegan þroska 

barns (Stuebe, 2009). Þá hefur brjóstagjöf einnig jákvæð áhrif á heilsu móður en brjóstagjöf getur 

minnkað líkur á sjúkdómum á borð við eggjastokka- og brjóstakrabbamein og mjólkurlosunarhormónið 

oxýtósín aðstoðar við að draga saman leg móður eftir fæðingu (Anstey o.fl., 2017; Sasamoto o.fl., 

2019; Aboushay og Hassan, 2016). Tengslamyndun móður og barns er mikilvægur þáttur í 

barneignarferlinu og hormón líkt og oxytósín hefur jákvæð áhrif á tengslamyndun móður og barns, auk 
þess eykur brjóstagjöf nálægð og húð við húð snertingu (Else-Quest o.fl., 2003; Jansen o.fl., 2008). 

Margir þættir hafa áhrif á brjóstagjöf og hvernig mæður velja að næra börn sín yfir höfuð, s.s. 

menntun, aldur móður og félags- og menningarlegir þættir. Viðhorf til brjóstagjafar eru rótgróin í 

samfélögum og eru ýmist hvetjandi fyrir mæður að gefa brjóst eða hindrandi. Sýnt hefur verið fram á 
stuðningur og fræðsla heilbrigðisstarfsfólks við brjóstagjöf er áhrifamikil leið til þess að auka líkur á að 

brjóstagjöf gangi upp (Bishop o.fl., 2008).  

Fjöldi innflytjenda á Íslandi hefur aukist verulega síðustu ár og er samfélagið sífellt að færast í átt 

að fjölmenningarsamfélagi þar sem saman koma einstaklingar af mismunandi uppruna með misjöfn 
viðhorf og gildi. Hér á landi er þjónustan í tengslum við brjóstagjöf veitt af ljósmæðrum, 

hjúkrunarfræðingum og læknum og á hún sér stað í meðgönguvernd, sængurlegu, heimaþjónustu 

ljósmæðra, brjóstagjafaráðgjöf og ung- og smábarnavernd. Mikilvægt er að taka tillit til erlendra 

einstaklinga innan heilbrigðiskerfisins og hafa skilning á mismunandi þjóðernum og þeim áhrifaþáttum 

sem uppruni hefur á einstaklinga (McFadden o.fl., 2013; Ólafía Aradóttir, 2010). 

Vegna fjölda kvenna af erlendum uppruna sem nýta sér barneignarþjónustuna á Íslandi fannst 

höfundum áhugavert að skoða það nánar og þá sérstaklega m.t.t. brjóstagjafar. Í tengslum við þær 

hugleiðingar voru settar fram tvær rannsóknarspurningar um hvort að munur sé á tíðni og lengd 

brjóstagjafar þeirra kvenna sem eru af erlendum uppruna í samanburði við konur sem búa í sínu 

upprunalandi og hvernig heilbrigðisstarfsfólk getur veitt þessum hópi sem bestan stuðning í 

brjóstagjafarferlinu. Í þessum kafla verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum. 

5.1 Hefur uppruni kvenna áhrif á tíðni og lengd brjóstagjafar í öðru landi? 
Hópur innflytjenda á Íslandi fer hratt vaxandi en árið 2019 var tala þeirra 50.272 í heildina. Pólverjar 

eru þar fjölmennasti hópurinn eða um 38,1% innflytjenda en konur frá Filipseyjum og Litháen koma þar 
á eftir (Hagstofa Íslands, 2019). Fæðingar meðal kvenna af erlendum uppruna hafa aukist á Íslandi en 

sú aukning sést á þeim fjölda erlendra mæðra sem sækja um að vera fæðingarorlofsþegar. Árið 2014 

var hlutfall þeirra líkt og áður kom fram komið upp í 12,6% og á meðal innflytjenda sem búa á Íslandi 

má finna talsvert marga einstaklinga á barneignaraldri (Velferðarráðuneytið, 2016). Huga þarf vel að 

þessum hópi þar sem konur af erlendum uppruna upplifa oft hindranir á borð við aðskilnað frá 

fjölskyldumeðlimum og tungumálaörðugleika og mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk hafi skilning á 

áhrifum menningar og uppruna á einstaklinga (Hennegan o.fl., 2015; McFadden o.fl., 2013). 
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Menningarleg viðhorf og trú geta haft mikil áhrif á brjóstagjöf og hvernig mæður velja að næra börn 

sín en þessi viðhorf breytast þó gjarnan með tímanum (Osman o.fl., 2009; Schmied o.fl., 2012). 

Viðhorf sem tíðkast í samfélögum geta verið bæði styðjandi og hindrandi í tengslum við brjóstagjöf og 

mikilvægt er að taka tillit til þessara ólíku viðhorfa (Purdy, 2010).  

Þar sem fjöldi innflytjenda er að aukast í löndum um allan heim er það áskorun fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk og heilbrigðiskerfið almennt að sinna þeim hóp sem best og birtist það t.a.m. í því 

að innan heilbrigðiskerfisins eiga þessir einstaklingar það til að vera settir saman undir einn hatt 

(McFadden o.fl., 2013). Framkvæmdar hafa verið rannsóknir í tengslum við brjóstagjöf kvenna af 

erlendum uppruna í öðru landi en þeirra eigin víðsvegar um heiminn. Það virðist því vera raunveruleg 

áskorun sem heilbrigðiskerfið stendur frammi fyrir um hvernig sé best að sinna þessum tiltekna hópi í 

brjóstagjafarferlinu.  

Út frá rannsóknum má sjá að dvalartími kvenna af erlendum uppruna í nýju landi er áhrifaþáttur. 

Þeim mun lengur sem konan dvelur í nýju landi því líklegra er að böndin til upprunalands veikist sem 

getur aukið líkurnar á því að konur taki að einhverju leyti upp viðhorf til brjóstagjafar sem viðgengst í 

nýju landi. Í einhverjum tilfellum þar sem viðhorf í nýju landi eru styðjandi í garð brjóstagjafar í 
samanburði við upprunaland mætti telja það sem kost, en þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á að 

konur af erlendum uppruna hafi oft á tíðum bæði aukna tíðni og lengri brjóstagjöf en konur í sínu 

upprunalandi má líta á það sem hindrun og eitthvað sem taka þyrfti mið af í heilbrigðisþjónustunni 

(Dennis o.fl., 2019). Vitað er að brjóstagjöf í nýju landi felur í sér ýmsar áskoranir. Viðhorf konunnar 

geta t.a.m. stangast á við viðhorf sem gilda í nýju landi. Rannsóknir hafa sýnt að brjóstagjöf virðist 

almennt séð vera algeng meðal kvenna af erlendum uppruna en það eru ýmsir áhrifaþættir sem geta 

verið hindrandi í að þær byrji og viðhaldi brjóstagjöf í nýju landi líkt og stuðningsleysi frá nánustu 

aðilum og ónógt upplýsingaflæði. Einnig fylgir því ákveðin áskorun að eignast barn í öðru og jafnvel 
ókunnu landi (Schmied o.fl., 2012).  

Þar sem pólskar konur eru fjölmennasti hópur kvenna af erlendum uppruna á Íslandi er áhugavert 

að skoða rannsóknir sem beinast að þeim tiltekna hópi í öðrum Evrópulöndum. Rannsókn sem gerð 

var á Írlandi leiddi í ljós að fleiri pólskar mæður hefja brjóstagjöf í samanburði við írskar mæður en líkt 
og aðrar rannsóknir sýna spilar inn í tíðni og lengd brjóstagjafarinnar sú staðreynd að pólskar mæður 

séu að taka upp viðhorf írskra mæðra í tengslum við brjóstagjöf. Það veldur því að pólskar konur sem 

myndu að öllu jöfnu gefa brjóst í sínu upprunalandi gera það síður í landi þar sem brjóstagjafartíðni er 

lág líkt og í Írlandi. Brjóstagjafartíðnin lækkar þannig í samanburði við það sem pólskar mæður myndu 

líklega gera í sínu upprunalandi (Szafranska og Gallagher, 2016). Í úttekt sem gerð var á brjóstagjöf 

hér á Íslandi á börnum fæddum á tímabilinu 2004-2008 mátti sjá að tveimur sólarhringum eftir fæðingu 

voru 84% þeirra barna á brjósti en einungis 45% írskra mæðra eru með börnin á brjósti eftir útskrift af 
sjúkrahúsi (Embætti landlæknis, 2012; Szafranska og Gallagher, 2016). Á Íslandi eru pólskar konur 

sem margar hverjar hafa dvalið lengi á landinu og mætti því velta fyrir sér hvort dregið hafi úr tíðni 

brjóstagjafar pólskra mæðra á Íslandi líkt og gerist hjá þeim hópi á Írlandi (Hagstofa Íslands, 2019). 

Áhugavert er að samkvæmt þátttakendum í rannsókn Szafranska og Gallagher (2016) fannst þeim 
vera meiri faglegur stuðningur við brjóstagjöf á Írlandi miðað við í Póllandi. Hinsvegar þótti þeim 

samfélagslegur stuðningur vera meiri í Póllandi heldur en á Írlandi. Hægt er að velta fyrir sér hversu 
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stórt hlutverk samfélagslegur stuðningur spilar í tíðni og lengd brjóstagjafar og hvort aukinn 

samfélagslegur stuðningur á Írlandi myndi jafnvel leiða til aukinnar tíðni brjóstagjafar þar, en sýnt hefur 

verið fram á að viðhorf samfélagsins gagnvart brjóstagjöf hefur áhrif á skoðun móður í tengslum við 

fæðuval barns (Szafranska og Gallagher, 2016; Purdy, 2010; Schmied o.fl., 2012). 

Á Grikklandi og á Spáni voru framkvæmdar tvær rannsóknir á konum af erlendum uppruna m.t.t. 

tíðni og lengdar brjóstagjafar. Báðar rannsóknirnar leiða í ljós að konur af erlendum uppruna þá einna 

helst frá Suður-Ameríku, Austur-Evrópu og Afríku eru í flestum tilfellum líklegri en innlendar mæður til 

að gefa brjóst, sama hvort brjóstagjöfin fari fram ein og sér eða ásamt annarri fæðu (Tavoulari o.fl., 

2015; Río o.fl., 2011). Fæðingar erlendra kvenna hafa aukist verulega á þessum svæðum og koma 

konurnar frá ýmsum löndum. Í rannsókninni sem framkvæmd var á Spáni mátti sjá að einn hópur skar 

sig úr hvað varðar tíðni og lengd brjóstagjafar og voru það kínverskar mæður. Áhugavert væri að 
kanna hvað veldur þessari lágu tíðni brjóstagjafar hjá kínverskum mæðrum á Spáni (Río o.fl., 2011).  

Loks mátti sjá skv. yfirlitsgrein Dennis o.fl. (2019) að lítill munur virtist vera á upphafi brjóstagjafar milli 

kvenna af erlendum uppruna og innlendra kvenna m.a. á Ítalíu, í Svíþjóð og á Bretlandi. Þó virtist 

munurinn á milli þessara tveggja hópa koma skýrar í ljós þegar leið á brjóstagjöfina. Þannig voru konur 

af erlendum uppruna tvisvar sinnum líklegri til að viðhalda brjóstagjöf 12-24 vikum eftir fæðingu og 

33% líklegri til þess að halda brjóstagjöf áfram lengur en sex mánuði eftir fæðingu barns (Dennis o.fl., 

2019). 

Áhugavert er að skoða niðurstöðurnar úr ofantöldum rannsóknum. Í flestum tilfellum virðist 

samræmi vera í því að konur af erlendum uppruna aðlaga tíðni og lengd brjóstagjafar til jafns við 

innlendar mæður. Vert væri að skoða hvort heilbrigðisstarfsfólk í vestrænum ríkjum gæti á einhvern 

hátt nýtt sér þá menningu og styðjandi hefðir og viðhorf sem aðrar þjóðir hafa skapað til þess að efla 

brjóstagjöf, ekki síst í ljósi þeirra heilsufarslegu ávinninga sem brjóstagjöf hefur í för með sér 
(Tavoulari o.fl., 2015). Í heildina skiptir þó mestu máli að heilbrigðisstarfsfólk styðji vel við konur af 

erlendum uppruna í brjóstagjafarferlinu með því að mæta konum þar sem þær eru staddar hverju sinni 

og vera meðvitað um aðstæður og það samfélag sem konan tilheyrir en barneignarferlið, þ.m.t. 

brjóstagjöf, er að miklu leyti undir áhrifum menningar- og félagslegra þátta (Ólafía Aradóttir, 2010; 

Lyberg o.fl., 2012).  

5.2 Hvernig geta hjúkrunarfræðingar og ljósmæður stutt við brjóstagjöf 
hjá konum af erlendum uppruna? 

Líkt og sjá má hér að ofan gegnir heilbrigðisstarfsfólk mikilvægu hlutverki í stuðningsferlinu við 

brjóstagjöf. Heilbrigðisstarfsfólk er í góðri aðstöðu til þess að hvetja mæður áfram og byggja upp 

sjálfstraust þeirra í þeim tilgangi að mæðrunum sé ljóst að brjóstagjöf sé möguleg. Auk þess aðstoðar 

heilbrigðisstarfsfólk mæður við að ná þeim markmiðum sem þær hafa sett sér í tengslum við 

brjóstagjöfina (Cross-Barnet o.fl., 2012; Entwistle o.fl., 2010). Brjóstagjafaþjónusta á Íslandi byrjar á 

meðgöngu og heldur áfram út það tímabil sem brjóstagjöf á sér stað. Enn er þó margt á huldu 

varðandi reynslu kvenna af erlendum uppruna af stuðningi við brjóstagjöf hér á landi og skortir 
rannsóknir á því. Þegar litið er til rannsókna erlendis hafa þær sýnt fram á að stuðningur við brjóstagjöf 

er áhrifameiri sé hann veittur yfir allt barneignarferlið líkt og raunin er á Íslandi (Hannula o.fl., 2008). 
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Markmiðið með barneignarþjónustunni er að veita verðandi mæðrum, sem og nýbökuðum 

mæðrum, stuðning og fræðslu í tengslum við ýmsa hluti tengda barneignarferlinu og greina þau frávik 

sem geta komið upp (Guðlaug Einarsdóttir o.fl., 2010). Þjónustunni sinna ýmist hjúkrunarfræðingar, 

ljósmæður eða læknar og er mikið lagt upp úr því að viðhalda sem mestri samfellu í þeirri þjónustu 

sem veitt er en þannig er hægt að ganga úr skugga um að raunverulegum þörfum kvennanna sé mætt 

(Birna Gerður Jónsdóttir o.fl., 2011). Sé skortur á samfellu getur það leitt til óánægju kvenna með 

þjónustuna og þannig er hætta á að utanumhald verði minna. Þegar konur þurfa að hitta fleiri en eina 
ljósmóður í meðgönguvernd er því mikilvægt að ljósmæður uppfæri hvor aðra um hvað hefur farið fram 

í fyrri tímum svo hægt sé að taka upp þráðinn þaðan sem frá var horfið (Hildingsson og Rådestad, 

2005).  

Stuðningur og fræðsla tengd brjóstagjöf er mæðrum mikilvæg. Konur sem hafa fengið viðeigandi 
fræðslu og stuðning eru líklegri til þess að leggja barn á brjóst, ásamt því að gefa brjóst til lengri tíma. 

Það er ekki sama hvernig sá stuðningur er veittur. Huga þarf að því að fara rétt að hlutunum þar sem 

röng aðferð getur aukið líkur á að mæður ákveði að gefa ekki brjóst eða hreinlega gefist upp (Cross-

Barnet o.fl., 2012).  

Í tilfellum þar sem erlendir einstaklingar þurfa á þessari brjóstagjafaþjónustu að halda geta komið 

upp ákveðnar áskoranir bæði fyrir mæðurnar og heilbrigðisstarfsfólkið sem sinnir þessum hópi mæðra. 

Hindarnirnar geta verið tilkomnar vegna erfiðra samskipta vegna tungumálaörðugleika eða 

menningarmunar sem er fyrir hendi (Lyberg o.fl., 2012). Miklu máli skiptir að ljósmæður og annað 

heilbrigðisstarfsfólk í barneignarþjónustunni taki tillit til þess og sé meðvitað um að nýta þá þjónustu 

sem er í boði, líkt og túlkaþjónustu (Ólafía Aradóttir, 2010). Það kemur þá í hlut ljósmæðra og 

hjúkrunarfræðinga að meta hvort nægur skilningur sé til staðar og að upplýsingarnar sem veittar eru 

skili sér til skjólstæðingsins. Í fremur litlu samfélagi líkt og á Íslandi verður þó að taka mið af því að 
líklegt sé að konur af erlendum uppruna þekki þann aðila sem túlkar og afþakki þá þjónustu eins og 

gerst hefur í öðrum löndum (Eklöf o.fl., 2015). Þá býðst sá möguleiki að fá símatúlk en samkvæmt 

rannsókn á norskum ljósmæðrum og hjúkrunarfræðingum ríkti almenn ánægja með þá aðferð því hún 

gefur möguleika á nafnleynd skjólstæðings (Lyberg o.fl., 2012). Þá eru einnig til leiðir á borð við 

notkun fræðslubæklinga og aðgengi að þýddu efni á netinu. Ef notast er við slíkt þarf að ganga úr 

skugga um að það komi ekki niður á meðferðarsambandinu milli stuðningsaðila og þjónustuþega því 

ekkert kemur í staðinn fyrir meðferðarsamtal (Schmied o.fl., 2012).  

Á Íslandi eru ýmsir fræðslubæklingar í boði hjá heilsgæslunni fyrir konur af erlendum uppruna sem 

innihalda hentugar upplýsingar fyrir barnshafandi konur (Heilsugæslan, 2016b; Heilsugæslan, 2014; 

Heilsugæslan, 2016c). Þá er einnig boðið upp á fræðslunámskeið á meðgöngu á tveimur tungumálum, 

ensku og pólsku. Þar sem brjóstagjafanámskeið hjá heilsugæslunni er einungis haldið á íslensku 
mætti vel íhuga að halda slíkt námskeið á ensku og jafnvel pólsku. Þannig væri jafnvel hægt að veita 

konum af erlendum uppruna markvissari fræðslu og stuðning strax á meðgöngunni en það er 

óneitanlega mikilvægur þáttur í að stuðla að brjóstagjöf (Heilsugæslan, 2016a; Hannula o.fl., 2008). 

Þá ber að hafa í huga í meðgönguverndinni að rannsóknir erlendis hafa sýnt fram á að erlendur 

uppruni móður getur verið hindrandi þáttur í að hún sæki þjónustuna (Hildur Kristjánsdóttir o.fl., 2014). 

Það getur t.d. verið vegna takmarkaðrar vitneskju um hvaða þjónustu konunni stendur til boða og því 
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mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk upplýsi konur af erlendum uppruna um þjónustuna sem í boði er svo 

þær séu meðvitaðar um það (Joseph o.fl., 2019).  Hvað varðar hina hluta barneignarþjónustunnar á 

Íslandi væri áhugavert að kanna hvernig brjóstagjafafræðslu er háttað til kvenna af erlendum uppruna 

sem nýta sér t.d. sængurlegu, heimaþjónustu ljósmæðra og ung- og smábarnavernd. Þar líkt og í 

meðgönguvernd skiptir stuðningur og fræðsla miklu máli og leggja þarf upp úr því að skilningur sé til 

staðar. Þá annars vegar skilningur heilbrigðisstarfsfólks á hvar fræðsluþarfir móður liggja og hins 

vegar skilningur móður á fræðsluefni og mat á þörf fyrir túlkaþjónustu (Hildur Sigurðardóttir, 2006; 
Embætti landlæknis, 2014).   

Meðferðarsamband er einn af meginþáttum í allri heilbrigðisþjónustu og er þar barneignarþjónustan 

ekki undanskilin. Þegar viðhorf og gildi eru ólík milli einstaklinga getur reynst áskorun að byggja upp 

traust og gott meðferðarsamband (Lyberg o.fl., 2012). Í tengslum við konur af erlendum uppruna eru 
þær oft í ókunnu landi með lítinn stuðning og treysta því oft á tíðum á heilbrigðisstarfsfólk til að fá bæði 

stuðning og fræðslu um brjóstagjöf (Choudhry og Wallace, 2012). Það felur í sér þá kröfu að 

heilbrigðisstarfsfólk líti í eigin barm og sé meðvitað um eigin viðhorf og gildi og sé reiðubúið að leggja 

þau viðhorf til hliðar til þess að geta sinnt konunni eftir hennar þörfum (Ólafía Aradóttir, 2010). Konur 

af erlendum uppruna staðsettar í nýju landi hafa oftar en ekki fámennt stuðningsnet í kringum sig sem 

gerir það að verkum að tilfinningar á borð við vonbrigði og einmanaleika geta gert vart við sig 

(Gilmartin og Migge, 2016). Mæður kvennanna, tengdamæður og aðrir nákomnir kvenkyns 

fjölskyldumeðlimir spila oft stóran þátt í þeirri ákvörðun sem mæður taka um hvernig þær hyggjast 
næra barn sitt. Því getur reynst erfitt fyrir þær að hafa fjölskyldumeðlimi, þá einna helst sína eigin 

móður ekki nálægt á álagstímum líkt og barneignir eru (Mcfadden o.fl., 2014; Gilmartin og Migge, 

2016). Þá er einnig þekkt að sá stuðningur sem veittur er í nærumhverfi konunnar eigi það til að vera 

henni yfirþyrmandi og getur leitt til ágreinings og spennu milli fjölskyldumeðlima (Schmied o.fl., 2012). 

Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk hafi þetta í huga þegar veita á konum af erlendum uppruna 

stuðning við brjóstagjöf og geri sér grein fyrir þeim menningarviðhorfum sem ríkja í nærumhverfi 

konunnar. Til að fræðsla og stuðningur í tengslum við brjóstagjöf skili sem mestum árangri skiptir því 

máli að starfsfólk innan heilbrigðisþjónustunnar horfi heildrænt á skjólstæðinginn og sé meðvitað um 
menningarmismun og hvað það er sem skilur á milli misjafnra menningarhópa (Ólafía Aradóttir, 2010). 

Heildræn nálgun skjólstæðinga er ekki síst mikilvæg í því ljósi að konur af erlendum uppruna sem 

þiggja þjónustuna upplifa oft á tíðum hræðslu um að vera dæmdar af heilbrigðisstarfsfólki fyrir eigin 

viðhorf gagnvart brjóstagjöf (Joseph o.fl., 2019).  

Stuðningur og fræðsla við brjóstagjöf þarf að vera miðað að hverri og einni konu þar sem 

brjóstagjöf er misjöfn milli kvenna og virða þarf þá ákvörðun sem konur taka í tengslum við fæðugjöf 

barna og varast að þrýsta á mæður að gefa brjóst (Embætti landlæknis, 2015; Cross-Barnet o.fl., 

2012). Í umönnun kvenna af erlendum uppruna skiptir því miklu máli að ljósmæður og 

hjúkrunarfræðingar gefi sér tíma til þess að fá þeirra sýn á brjóstagjöfina og hverjar væntingar og 

viðhorf kvennanna eru í tengslum við þann hluta barneignarferlisins. Þá gæti t.a.m. verið hjálplegt að 

ræða við konurnar um menningartengda þætti strax í meðgönguverndinni svo þeir þættir séu á hreinu 
þegar barnið kemur í heiminn (Birna Gerður Jónsdóttir o.fl., 2011).  
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Þá skiptir einnig miklu máli að heilbrigðisstarfsfólk hugi að þeim mæðrum sem einhverra hluta 

vegna kjósa að gefa ekki brjóst og sjái til þess að þær fái stuðning og aðstoð. Það er í raun 

nauðsynlegt því ákvörðunin er í mörgum tilfellum ekki léttvæg (Palmér o.fl., 2012).  

Loks ber að nefna að töluverður fjöldi innflytjenda á Íslandi er búsettur annars staðar en á 
Höfuðborgarsvæðinu, líkt og á Suðurnesjum og Vestfjörðum. Mikilvægt er að allir þeir aðilar sem starfa 

í barneignarþjónustunni á Íslandi, þ.e. bæði innan og utan Höfuðborgarsvæðisins, séu meðvitaðir um 

þær áskoranir sem fylgja því að þjónusta viðkomandi skjólstæðingahóp. Aukinheldur ber að stuðla að 

því að stofnanir efli endurmenntun og kennslu fyrir heilbrigðisstarfsmenn sem koma að brjóstagjöf 

kvenna (Hagstofa Íslands, 2019; Baranowska o.fl., 2019). 

5.3   Samantekt umræða 
Vissar takmarkanir geta verið á þeim niðurstöðum sem fræðilega samantektin leiðir í ljós. Leitin fór 

fram að mestu í einum gagnagrunni, PubMed, ásamt því að höfundar nýttu rannsóknir um konur af 

erlendum uppruna hvaðanæva úr heiminum og ekki einblínt á sérstakan hóp kvenna af erlendum 

uppruna. Það getur leitt til þess að erfitt er að alhæfa um efnið. Einnig voru úrtökin í rannsóknunum oft 
lítil og endurspegla því mögulega ekki allt þýðið. Þó að brjóstagjöf sé eins hvar sem er í heiminum eru 

viðhorf og menning margbreytileg eftir uppruna fólks. Því er þess að vænta að niðurstöður séu 

misjafnar eftir því af hvaða þjóðerni konurnar eru og í hvaða löndum rannsóknirnar eru framkvæmdar. 

Flestar heimildir sem stuðst var við í þessari fræðilegu samantekt koma frá vestrænum ríkjum sem 

getur haft áhrif á niðurstöður en áhugavært væri að kanna hvort þær yrðu öðruvísi ef skoðaðar væru 

rannsóknir sem eru upprunnar t.d. frá þróunarríkjum. 
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Ályktanir 

Við lestur á rannsóknum um konur af erlendum uppruna og brjóstagjöf hafa höfundar fengið aukinn 

skilning á efninu og mikilvægi þess að heilbrigðisstarfsfólk hlúi sem best að þeim hópi. Í þessari 

samantekt var m.a. skoðað hver áhrifin væru á tíðni og lengd brjóstagjafar hjá konum af erlendum 
uppruna og spilar inn í bæði tíðni og lengd brjóstagjafar frá hvaða löndum konurnar koma upprunalega 

og þeim viðhorfum sem ríkja um brjóstagjöf bæði í upprunalandi sem og í nýju landi. Lítið af 

rannsóknum eru til um tiltekið efni en áhugavert væri að framkvæmdar yrðu stærri rannsóknir og þá 

einna helst þar sem úrtökin væru stærri til að endurspegla betur þýðið og auka yfirsýn yfir 

viðfangsefnið. Þá er nauðsynlegt að framkvæma rannsóknir í hverju menningarsamfélagi fyrir sig þar 

sem hópur kvenna af erlendum uppruna er mismunandi samsettur eftir samfélögum. 

Höfundar tóku þann pólinn í hæðina að einblína á hvernig hægt sé að styðja sem best við konur af 

erlendum uppruna í brjóstagjöfinni. Þó má ekki gleyma að sé maki til staðar er mikilvægt að styðja við 

þann einstakling og hafa með í fræðslu og stuðningsferlinu. Áhugavert væri sjá fleiri rannsóknir í 

framtíðinni beinast að mökum kvenna af erlendum uppruna í brjóstagjafarferlinu, hvernig þeir upplifa 

barneignarþjónustuna og eigin getu til að styðja við barnsmóður sína. 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi í tengslum við brjóstagjöf kvenna af erlendum uppruna 

og væri því ánægjulegt að sjá frekari rannsóknir á því efni enda hefur fjöldi erlendra kvenna sem nýtir 

sér þjónustuna aukist hér á landi. Þá væri upplýsandi að gera eigindlega rannsókn á konum af 

erlendum uppruna á Íslandi og fá þeirra upplifun á bæði stuðningi við brjóstagjöf og því hversu vel 
heilbrigðisstarfsfólk tekur mið af þeirra viðhorfum og væntingum til brjóstagjafar. Síðan væri áhugavert 

að kanna hvernig þjónustu við brjóstagjöf kvenna af erlendum uppruna er háttað úti á landi og athuga 

hvernig ljósmæður nýta sér túlkaþjónustu þar en í litlum samfélögum getur reynst erfitt að nýta slíka 

þjónustu. 

Það vakti áhuga okkar hversu stóru hlutverki heilbrigðisstarfsfólk gegnir í brjóstagjöf kvenna, 

innlendra sem og erlendra. Mikilvægt er að stuðla að því að íslenskt heilbrigðisstarfsfólk sé upplýst um 

helstu þjóðerni þeirra einstaklinga sem hér búa. Einnig er mikilvægt að ljósmæður og 

hjúkrunarfræðingar öðlist aukna þekkingu á þeim viðhorfum sem ríkja um brjóstagjöf í þeim löndum 

sem flestar erlendar mæður á Íslandi koma frá líkt og Póllandi, Thaílandi og Litháen. Mögulegt væri að 

bjóða upp á námskeið innan stofnana ætlað því starfsfólki sem kemur að brjóstagjöf. Þannig yrðu 

heilbrigðisstarfsmenn líklega betur í stakk búnir til að veita konum af erlendum uppruna bæði 

einstaklingsmiðaðri og faglegri þjónustu í tengslum við brjóstagjöf.  

Eftir vinnslu þessarar fræðilegu samantektar telja höfundar að sýnt hafi verið fram á mikilvægi þess 

að tekið sé mið af menningarlegum þáttum þegar styðja á við brjóstagjöf hjá konum af erlendum 

uppruna. Mikilvægt er að þeir aðilar sem koma að þjónustunni séu samstíga í að efla sjálfstraust 

mæðranna við brjóstagjöf ásamt því að nýta sér rödd kvennanna til að fá fram upplýsingar um 
væntingar þeirra og þarfir.  
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reynslu 
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garð brjóstagjafar, og 
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áhrif á fræðslu og þann 
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mæðrum í brjóstagjöf. 
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Auglýst var eftir 
þátttakendum á 
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SPSS til að greina 
gögnin. 
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þurfa 
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brjóstagjafar.   
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Ólöf Ásta 
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Veikleiki:  
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Birtist árið 2011 í 
tímaritinu 
Ljósmæðrablaðið. 

Viðtölin fóru fram á 
ensku eða með túlk.  

3. Choudhry, K. og 
Wallace L. M.  
 
,Breast is not always 
best’: South Asian 
women’s 
experiences of 
infant feeding in the 
UK within an 
acculturation 
framework. 
 
Birtist árið 2012 í 
tímaritinu Maternal 
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Suður-asískra kvenna til 
Bretlands geti haft verri 
útkomu á brjóstagjöf og 
kanna hver helstu áhrif 
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þar sem farið var yfir 
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Gögnum var skipt 
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asískar konur búsettar í 
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von á barni eða áttu 
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Gögnum var safnað í 
gegnum viðtöl við 
konurnar þar sem stuðst 
var við opnar spurningar 
til að fá sem bestar 
upplýsingar um þeirra 
eigin viðhorf til 
brjóstagjafar. Gögnin 
voru greind með 
þemagreiningu. 

Konurnar voru meðvitaðar 
um að þær bjuggu í 
menningarsamfélagi þar 
sem algengt er að mæður 
næri börn sín á pela. Þær 
áttu það til að hallast að 
menningu Breta og völdu 
oft að gefa formúlumjólk. 
Niðurstöður benda til þess 
að konur af erlendum 
uppruna þurfi meiri 
stuðning.  

Styrkleikar: 
Rannsóknin er sett upp á 
skýran hátt og umræðurnar eru 
áhugaverðar.  
 
Veikleiki: 
Hversu lítið úrtak er notað.  

4. 
Dennis, C. L., Shiri, 
R., Brown, H. K., 
Santos Jr, H. P., 
Schmied, V. og 
Falah-Hassani, K.  

Breastfeeding rates 
in immigrant and 
non-immigrant 
women: A 
systematic review 
and meta-analysis. 

Birtist árið 2019 í 
tímaritinu Maternal 
& child nutrition. 

Tilgangurinn er að gera 
kerfisbundið yfirlit yfir 
hvort hlutfall 
brjóstagjafar sé misjafnt 
eftir því hvort að mæður 
séu af erlendum 
uppruna eða ekki. 

Kerfisbundið yfirlit 
þar sem skoðaðar 
voru 29 rannsóknir.  

Mæður eldri en 16 ára 
frá 14 löndum. 

Gögnum var safnað m.a 
frá pubmed, cinahl, 
medline o.fl. 

Konur af erlendum 
uppruna voru líklegri en 
innlendar mæður til þess 
að gefa brjóst lengur en 
12-24 vikur eftir fæðingu. 
Félagslegir og 
menningarlegir þættir 
kvenna af erlendum 
uppruna þurfa að vera 
teknir til greina til að skilja 
betur hvernig má stuðla 
að sem bestri brjóstagjöf 
hjá þeim hóp. 

Styrkleikar: 
Í greininni eru margar 
yfirlitstöflur sem gefa skýrari 
mynd á niðurstöður 
yfirlitsgreinarinnar. Heimildum 
er aflað úr viðurkenndum 
gagnagrunnum. 

Veikleiki:  
Yfirlitsgreinin skoðar 
rannsóknir frá mörgum löndum 
og eru konurnar í 
rannsóknunum frá hinum ýmsu 
löndum, með misjafnan 
menningarbakgrunn. Það gerir 
það erfiðara að alhæfa um 
hópinn.  

5. Henderson J. og 
Readshaw, M.  
 

Tilgangur er að meta 
áhrif ljósmæðra á 
félags- og klínískra 

Ensk rannsókn frá 
2006 var notuð. 
Spurt um hvort 

Slembiúrtak þar sem 
spurningarlistar voru 
sendir til 4800 

Notast var við einvíða 
greiningu á gögnum til 
að meta fylgni milli 

Öflugasti áhrifaþátturinn 
var ákvörðun sem mæður 
höfðu tekið fyrirfram hvað 

Styrkleikar: 
Rannsóknin lýsir vel hvað 
ljósmæður hafa mikil áhrif á 
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Midwifery factors 
associated with 
successful 
breastfeeding. 
 
Birtist árið 2011 í 
tímaritinu Child, 
health and 
development. 

þátta á brjóstagjöf. konur höfðu lagt 
barn á brjóst og 
hvort þær hefðu 
gefið brjóst fyrstu 
dagana sem og eftir 
3 mánuði. 

nýbakaðra mæðra, eldri 
en 16 ára og svöruðu 
63% af þeim (þ.e 2966 
konur). 

ljósmæðra, félagslegra 
og klíníska þátta á 
brjóstagjöf. Einnig var 
notast við lógístíska 
aðhvarfsgreiningu. 

varðaði brjóstagjöf. Þá 
hafði stuðningur 
ljósmæðra áhrif í gegnum 
allt barneignarferlið við að 
stuðla að árangursríkri 
brjóstagjöf.  

brjóstagjöf. Einnig er stórt 
úrtak kvenna í rannsókninni. 
 
Veikleiki:  
Ekki sýnt fram á hvort 
hjúkrunarfræðingar hafi sömu 
áhrif og ljósmæður.  

6. 
Lyberg, A., Viken, 
B., Haruna, M. og 
Severinsson, E. 

Diversity and 
challenges in the 
management of 
maternity care for 
migrant women.  

Birtist árið 2012 í 
tímaritinu Journal of 
nursing 
management. 

Tilgangurinn er að bera 
kennsl á upplifun 
ljósmæðra og 
hjúkrunarfræðinga í að 
sinna konum af 
erlendum uppruna í 
barneignarferlinu í 
Noregi. 

Eigindleg rannsókn. 
Fimm ljósmæður og 
einn hj.fr. Allir höfðu 
reynslu af því að sinna 
konum af erlendum 
uppruna. 

Gögnum var safnað í 
gegnum hópviðtöl við 
þátttakendur í 
rannsókninni, en 
rannsakendur hittu 
hópinn alls 3 sinnum á 
bilinu sept - des 2010. 

Greint var frá tveimur 
þemum í niðurstöðum, 1. 
heilsuáskoranir og 2. 
menningarmismunur.  
Í ljós kom að 
mæðraþjónusta kvenna af 
erlendum uppruna í 
Noregi er ekki viðunandi 
og ekki aðlöguð að 
þörfum þeirra. Verklag við 
þjónustu þessara kvenna 
þarf að bæta og 
samræma.  

Styrkleikar: 
Heimildavinna í rannsókninni 
er fagleg. Niðurstöður eru vel 
unnar og í greininni eru 
fylgiskjöl sem sýna niðurstöður 
greinarinnar á skýran hátt.  
Í úrtakinu eru bæði 
hjúkrunarfræðingar og 
ljósmæður. 

Veikleiki: 
Lítið úrtak þátttakanda. 

7. 
McFadden, A., 
Renfree M. J. og 
Atkin, K. 
 
 

Does cultural 
context make a 
difference to 
women’s 
experiences of 
maternity care? A 
qualitative study 
comparing the 
perspectives of 
breast-feeding 
women of 
Bangladeshi origin 

Tilgangurinn er að 
kanna að hversu miklu 
leyti menningin skiptir 
máli fyrir reynslu af 
brjóstagjöf og stuðningi 
við konur frá 
Bangladess. 

Eigindleg rannsókn. 
Viðtöl tekin árið 
2008 á fjórum 
stöðum í N-
Englandi. 
 

23 konur frá 
Banglandess sem  
höfðu haft barn á brjóst 
á einhverjum tímapunkti 
s.l. 5 ár. Einnig voru 4 
heilbrigðisstjórnendur  
og 28 
heilbr.starfsmenn. 

Gögnin voru greind með 
Atlas Ti hugbúnaði. 

Starfsmenn litu á konur 
frá Banglandess sem 
einsleitan hóp og töldu 
þarfir þeirra vera eins og 
hjá öðrum samlöndum. 
Einnig áttuðu heilbr. 
starfsmenn ekki á því 
hvernig þekking á 
menningarbakgrunni 
getur skipt máli fyrir 
stuðning þeirra á 
brjóstagjöf.  

Styrkleikar: 
Mjög vel unnin rannsókn. Í 
úrtakinu er breiður hópur, s.s. 
mæður sem og 
heilbrigðisstarfsfólk sem gefur 
mismunandi sýn á 
viðfangsefnið. 

Veikleikar:  
Lítið úrtak, og einnig er 
menningar- og félagsleg 
fjarlægð milli rannsakanda og 
þátttakenda. 
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and health 
practitioners. 

Birtist árið 2013 í 
tímaritinu Health 
expectations. 

8. Nolan, A. og Layte, 
R.  
 
The ´healthy 
immigrant effect´: 
breastfeeding 
behavior in Ireland. 
 
Birtist árið 2015 í 
tímaritinu The 
European Journal of 
Public Health.  

Þar sem upphaf 
brjóstagjafar var lægst á 
Írlandi í Evrópu 2010 en 
konur af erlendum 
uppruna með hærri tíðni 
brjóstagjafar var 
markmiðið að kanna 
hvað sá hópur hefur 
fram yfir innfædda. 

Megindleg rannsókn 
framkvæmd á 
Írlandi.  

Í úrtakinu voru 11.134, 
9 mánaða börn og 
fjölskyldur, og 8568 9 
ára börn og fjölskyldur 
þeirra. Gögnum var 
safnað frá 
spurningalistum sem 
þessir hópar höfðu 
svarað. Einblínt var á 
mæður einbura, en í 
lokaúrtakinu voru 9700 
mæður 9 mánaða 
barna og 7200 mæður 
9 ára barna. 

Gögnin voru greind með 
tvíundargreiningu. 

Konur af erlendum 
uppruna eru marktækt 
líklegri til að hafa barn á 
brjósti en verða síður 
líklegri því lengur sem 
líður frá flutningi til 
Írlands.  

Styrkleikar: 
Mjög vel unnin rannsókn.  
Stórt úrtak þáttakanda sem 
sýnir einnig hvernig brjóstagjöf 
fer dvínandi eftir því lengur 
sem móðir hefur dvalið í nýju 
landi. 
 
Veikleiki: 
Ekki tilgreint hvaðan erlendu 
mæðurnar koma, aðeins frá 
hvaða heimsálfu.  

9. Río, I., Castelló-
Pastor, M., del Val 
Sandin-Vazquez, 
M., Baron, C., … og 
Bolúmar, F.  
 
Breastfeeding 
initiation in 
immigrant and non-
immigrant women in 
Spain.  
 
Birtist árið 2011 í 
tímaritinu European 
journal of clinical 
nutrition. 

Tilgangurinn var að 
kanna tíðni upphafs 
brjóstagjafar á 
sjúkrahúsum meðal 
kvenna af erlendum 
uppruna. 

Þversniðsrannsókn 
gerð í Catalóníu og 
Valencia á Spáni. 

Heildarfjöldi spænskra 
mæðra í rannsókninni 
var 73,6%, en 
innflytjendur voru 
samtals 18,1% og var 
uppruni 8,3% mæðra 
ekki þekktur.  

Gögnum var safnað í 
gegnum fæðingargögn 
(e. birth data), frá 
árunum 2005-2006, 
ásamt því að gögnum 
um uppruna og aldur 
móður, fæðingarmáta og 
gang brjóstagjafar á 
spítalanum var safnað. 

Algengara að konur frá 
Suður-Ameríku, Austur-
Evrópu og sunnan Sahara 
hefji brjóstagjöf en síður 
algengara meðal 
spænskra og asískra 
kvenna. Það sýnir hve 
nauðsynlegt er að 
heilbrigðisþjónusta komi til 
móts við innflytjendur.   

Styrkleiki: 
Ítarleg gagnasöfnun. 
 
Veikleiki:  
Lágt hlutfall kvenna af 
erlendum uppruna af 
heildarfjöldanum. 

10. 
Schmied, V., Olley, 
H., Burns, E., Duff, 
M., Dennis, C. og 

Markmiðið er að skilja 
viðhorf og reynslu 
kvenna af erlendum 
uppruna til að geta stutt 
betur við brjóstagjöf í 

Fræðileg samantekt. 
Leitað var af 
gögnum úr ýmsum 
gagnagrunnum í 
fullum texta, frá 

Úrtakið var alls 322 
konur sem voru mæður 
barna yngri en 5 ára. 
Flestar höfðu búið í 
nýju landi allt frá 6 

Gögnum var safnað frá 
september til nóvember 
2011, í Cinahl, Medline, 
PubMed og Scopus. 
Leitarorð voru m.a: 

Konur sem fengu of mikla 
hvatningu þar sem notuð 
voru sterk og mikil orð til 
að fá konur til að vera 
með börn á brjósti voru 

Styrkleikar: 
Greinagóð samantekt af 
nokkrum megindlegum og 
eigindlegum rannsóknum. 
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Dahlen H.  

Contradictions and 
conflict: A meta-
ethnographic study 
of migrant women’s 
experiences of 
breastfeeding in a 
new country. 

Birtist árið 2012 í 
tímaritinu BMC 
pregnancy and 
childbirth. 

nýju landi. 2000-2012. mánuðum - 29 ár. Þetta 
voru aðallega mæður 
sem voru að flytjast til 
velferðarríkja. 

immigrant, migrant, 
ethnicity o.fl.  
11 rannsóknir voru nýttar 
í fræðilegu 
samantektinni, 8 
eigindlegar og 3 sem eru 
bæði eigindlegar og 
megindlegar. 
Gæðamat var 
framkvæmt með því að 
nota mælitækið Critp 
Appraisal Skills 
Program. 

líklegri til þess að hætta 
brjóstagjöf.  
Mikilvægt er að taka mið 
af menningartengdum 
þáttum til að geta stutt 
sem best við konur af 
erlendum uppruna í 
brjóstagjöf. 
Konur af erlendum 
uppruna eiga það til að 
upplifa ýmsar hindranir í 
brjóstagjafarferlinu.   

Aðferðafræði er vel lýst og texti 
settur skýrt fram.  

Veikleiki:  
Takmörkun er á dýpt í vinnslu 
gagna. Konurnar í greinunum 
koma allar úr misjöfnum áttum 
og því erfitt að alhæfa yfir 
hópinn. 

11. Szafranska, M. og 
Gallagher, L.  
 
Polish women's 
experiences of 
breastfeeding in 
Ireland.  
 
Birtist árið 2016 í 
tímaritinu The 
practising midwife.  

Tilgangur 
rannsóknarinnar er að 
fá betri yfirsýn yfir þá 
þætti sem hafa áhrif á 
ákvörðun pólskra 
mæðra að gefa brjóst í 
Írlandi. Einnig voru 
kannaðir þættir sem 
veita innsýn inn í 
reynsluheim þeirra í von 
um að styðja við lengri 
brjóstagjöf. 
 

Eigindleg rannsókn 
framkvæmd í 
Póllandi. 

Úrtakið eru sex pólskar 
konur sem hafa búið í 
Írlandi skemur en 10 ár 
og hafa þær allar haft 
heilbrigð börn á brjósti 
á einhverjum tímapunkti 
s.l. 3 ár. 

Gögnum var safnað með 
viðtölum við konurnar og 
máttu þær ráða hvort 
viðtölin færu fram á 
pólsku eða ensku. 
Viðtölin voru tekin upp 
og þýdd.  
 

Rannsóknin leiddi í ljós 
mikilvægi þess að taka 
mið af menningarlegum 
þáttum hjá konunum 
þegar verið er að veita 
þeim stuðning við 
brjóstagjöf.  
Ásamt því leiddi 
rannsóknin í ljós mikilvægi 
þess að 
heilbrigðisstarfsfólk kynni 
sér áhrif pólskra 
fjölskyldumeðlima og taki 
mið af því þegar verið er 
að veita pólskum 
mæðrum stuðning við 
brjóstagjöf. 

Styrkleiki: 
Rannsóknin er nothæf fyrir 
Ísland þar sem fjöldi pólverja 
er sífellt að aukast hér og lítið 
hefur verið kannað í þessum 
efnum hérlendis.  
  
Veikleiki: 
Takmarkanir rannsóknarinnar 
eru þó vissulega að einungis 
eru sex konur í úrtakinu sem 
telst lítill fjöldi ásamt því að 
úrtakið er einsleitt. 

12. 
Tavoulari, E. F., 
Benetou, V., 
Vlastarakos, P. V., 
Kreatsas, G. og 
Linos, A.  

Immigrant status as 
important 
determinant of 
breastfeeding 
practice in southern 

Tilgangurinn var að 
kanna hvaða þættir það 
eru sem hafa áhrif á 
bæði byrjun og lengd 
brjóstagjafar, þar sem 
lögð var áhersla á konur 
af erlendum uppruna. 

Megindleg rannsókn 
framkvæmd í 
Grikklandi.  

Úrtakið voru 428 
mæður sem höfðu fætt 
437 lifandi börn sem 
voru þjónustuþegar á 
Tertiary university 
hospital á tímabilinu 
febrúar - desember 
2009.  

Grunnupplýsingum um 
móður var safnað 
saman. Konurnar 
svöruðu spurningalista 
uppbyggður af fimm 
þáttum:  
félags og 
menningarlegur 
bakgrunnur, almennar 
upplýsingar, spurningar 
um fyrra heilsufar, 
upplýsingar um 
meðgöngu og 

Konur af erlendum 
uppruna voru 0,35 sinnum 
ólíklegri til að hætta 
brjóstagjöf fyrr heldur en 
innlendar konur. 
Heilbrigðisstarfsfólk getur 
notað sér menningarlega 
þætti frá öðrum þjóðum 
þar sem löng brjóstagjöf 
tíðkast til þess að styðja 
við lengri og farsælli 
brjóstagjöf í vestrænum 
ríkjum. 

Styrkleikar: 
Tölfræði í greininni skýr og 
þægilega uppsett. Greinin sjálf 
er auðlesin, góð kynning á 
efninu og niðurstöður skýrar. 
Ítarleg gagnasöfnun. Einnig er 
hátt svarhlutfall eða 91,3%. 

Veikleiki:  
Ekki tekið fram upprunaland 
mæðra í rannsókninni.  
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Europe.  

Birtist árið 2015 í 
tímaritinu Central 
European journal of 
public health. 

fæðinguna, hvernig 
brjóstagjöf gekk í 
upphafi.  
Konurnar fengu sendan 
“follow up,, lista sem 
þær svöruðu.  
Einnig voru 6 viðtöl frá 
mars 2009 - maí 2010. 
Notast var við lýsandi 
tölfræði til að greina 
gögnin og kí-kvaðrat 
próf. SPSS forrit var 
notað til að vinna 
niðurstöðurnar.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


