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Ágrip 

Brjóstagjöf er talin besta fæðuleiðin og næringin fyrir ungabörn og kostirnir eru margir, bæði fyrir móður 

og barn. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin mælir með því að allar konur hafi börn sín eingöngu á brjósti fyrstu 

sex mánuðina. Þrátt fyrir að flestar konur á Íslandi hefji brjóstagjöf þá lækkar tíðnin hratt eftir það en það 

sama virðist gerast í öðrum þróuðum ríkjum.  

Sú hugmyndafræði ljósmæðra sem liggur til grundvallar í þessu verkefni er að ljósmæður styðji við 

upplýsta ákvarðanatöku hjá foreldrum og fjölskyldunni í heild og sýni í starfi sínu virðingu fyrir sjálfræði 

einstaklingsins og umhyggju fyrir velferð hans. Leitast var við að svara því hvers konar fræðsla um 

brjóstagjöf til verðandi foreldra geti stutt við upplýsta ákvörðun og skilað bættum árangri í tíðni og lengd 

brjóstagjafar.  

Gerð var fræðileg samantekt á rannsóknum sem fjölluðu um brjóstagjafafræðslu á meðgöngu og 

árangur hennar. Söfnun gagna fór fram frá janúar til apríl 2020. Heimildaleit fór fram í gagnagrunnum 

Pubmed og Scopus og alls fundust 135 greinar en eftir takmarkanir stóðu 39 eftir.  

Helsta niðurstaðan var sú að fræðsla til foreldra á meðgöngu ein og sér skilar sér helst í aukinni tíðni 

þeirra sem hefja brjóstagjöf. Það þarf aftur á móti hvort tveggja fræðslu á meðgöngu og eftirfylgni með 

stuðning eftir fæðingu fram að sex mánaða aldri til að skila árangri varðandi lengd brjóstagjafar og að 

konur hafi börnin eingöngu á brjósti.  

Niðurstöður samantektarinnar eru innlegg í þróun þjónustu við barnshafandi konur og konur eftir 

fæðingu í íslensku heilbrigðiskerfi m.t.t. fræðslu og upplýsinga um brjóstagjöf. Innihald fræðslunnar, 

fyrirkomulag hennar, aukinn stuðningur við konur eftir fæðingu þar sem samfelld ljósmæðraþjónusta er 

í fyrirrúmi fyrstu sex mánuðina í lífi barnsins eru allt þættir sem hafa jákvæð áhrif á tíðni og lengd 

brjóstagjafar. Huga þarf að einstaklingsbundnum fræðsluþörfum kvenna m.t.t. bakgrunnsþátta og 

menningarlegs fjölbreytileika. Frekari rannsókna er þörf á hvers konar fræðsluform skili mestum árangri 

þegar fræða á um brjóstagjöf og hvenær sé best að veita fræðslu um brjóstagjöf á meðgöngu.  

Lykilorð: Brjóstagjöf, sjúklingafræðsla, íhlutun, meðganga og fræðsla á meðgöngu, brjóstagjafa-

ráðgjafi og stuðningur eftir fæðingu. 
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Abstract 

Breastfeeding is considered the most nutritious and beneficial method of feeding infants, and there are 

also many other advantages for both mother and child. The World Health Organization recommends 

that all women breastfeed their babies exclusively for the first six months. While most women in Iceland 

initiate breastfeeding immediately after birth, the rate drops rapidly in the following weeks. This appears 

to be consistent with other developed countries.  

 The underlying philosophy of this project is that midwives should help the parents and families 

make informed decisions about breastfeeding and show respect for the mother’s independence and 

concern for her well-being. The author attempts to determine the most effective parental education in 

order to increase the frequency and duration of breastfeeding.  

They summarize existing academic research on breastfeeding education and its efficacy. Data 

collection took place from January to April 2020. Bibliographic searches were conducted in the PubMed 

and Scopus databases and a total of 135 articles were found, and after limitations 39 were included for 

use.  

The main conclusion was that educating parents during pregnancy results in the increased initiation 

of breastfeeding, however for breastfeeding to continue and remain exclusive, postnatal education and 

support is required for up to six months. 

The results of the summary are contributing to the evolution of educational services for pregnant and 

postpartum women in the Icelandic health care system. Factors that have a positive impact on the 

frequency and duration of breastfeeding include: the content of the education and how it is organized, 

and increased support for postpartum women where midwifery is a priority for the first six months of the 

child’s life.  

Each woman's educational needs and background should be considered with regards to background 

factors and cultural diversity. Further research is needed into the kind of breastfeeding education and 

the timing of that education that proves most effective in promoting exclusive breastfeeding for the first 

six months of life. 

Keywords: Breastfeeding, patient education, intervention, pregnancy and prenatal education, 

lactation consultation, postnatal support.  
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Þakkir 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Helgu Gottfreðsdóttur, fyrir góða samvinnu, skilning og hvatningu. Ég 

vil þakka bekkjarsystrum mínum fyrir samfylgdina og stuðninginn gegnum námið sem og öllum kennur-

um og umsjónarljósmæðrum. Ég vil þakka vinkonum mínum fyrir alla hjálpina og hvatninguna. Ég vil 

sérstaklega þakka fjölskyldu minn fyrir stuðninginn, án þeirra hefði ég ekki getað stundað þetta nám. 
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 Inngangur  

Brjóstagjöf og brjóstamjólk eru talin besta fæðuleiðin og fæðan fyrir ungabörn með mörgum skammtíma- 

og langtíma kostum fyrir bæði móður og barn (Cohen o.fl., 2018). Alþjóðlegaheilbrigðisstofnunin (WHO) 

mælir með því að brjóstagjöf hefjist innan klukkutíma frá fæðingu, að börn séu eingöngu á brjósti fyrstu 

sex mánuðina og að brjóstagjöf sé haldið áfram meðfram næringarríkum mat fram að tveggja ára aldri 

eða lengur (World Health Organization, 2018).  

Vannæring er talin orsaka, beint eða óbeint, meira en helming allra dauðsfalla barna í heiminum. 

Meira en tveir þriðju þeirra barna sem deyja vegna næringarskorts deyja innan við árs gömul (WHO, 

2018). Rannsóknir hafa sýnt að með því að konur hefji brjóstagjöf innan við klukkustund frá fæðingu geti 

það komið í veg fyrir um 20% nýburadauða í heiminum (Debes, Kohli, Walker, Edmond og Mullany, 

2013).  

Þegar brjóstamjólk er borin saman við þurrmjólk hefur brjóstamjólkin marga kosti fram yfir þurr-

mjólkina fyrir ungabörn. Það er ekki bara næringargildi mjólkurinnar sem er ungabörnum nauðsynlegt 

heldur getur hún minnkað líkur á sýkingum hjá þeim með því að styrkja ónæmiskerfi þeirra, draga úr 

tíðni sjúkdóma og virka eins og þeirra fyrsta bólusetning (Alberdi o.fl., 2018; Hörnell, Lagström, Lande 

og Thorsdottir, 2013; Lumbiganon o.fl., 2016; Huang, Yao, Lin og Luo, 2019; WHO, 2018). Umfram 

þessa kosti brjóstamjólkur þá hefur verið sýnt fram á tengsl milli brjóstagjafar og tengslamyndunar móður 

og barns (Gibbs, Forste og Lybbert, 2018).  

Þarna skiptir hlutverk ljósmæðra og fagfólks í barneignarferlinu gríðarlega miklu máli. Margar aðferðir 

til að hvetja til brjóstagjafar hafa verið rannsakaðar og þar á meðal ýmsar fræðsluaðferðir. Það er 

almennt talið að með því að auka þekkingu mæðra á brjóstagjöf á meðgöngunni þá aukist tíðni og lengd 

brjóstagjafar (Lumbiganon o.fl., 2016). Lumbiganon og félagar gerðu samantektarrannsókn á fræðslu 

um brjóstagjöf á meðgöngu. Þar kom í ljós að ein af ástæðum þess að konur geti ekki haft börn sín á 

brjósti er að þær skorti fræðslu og þekkingu á því hvernig þær eiga að bera sig að við brjóstagjöf. Þeir 

telja að með því að bæta þekkingu kvenna á brjóstagjöf geti það hjálpað þeim til að vera með börn sín 

lengur á brjósti. Þeir taka þó fram að þeir geti ekki sagt með vissu hvers konar fræðsla eða kennsla sé 

best til árangurs. Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á fræðslu um brjóstagjöf á meðgöngu eru að 

kanna form fræðslunnar en ekki endilega innihald hennar og því þyrfti að gera fleiri rannsóknir um þetta 

efni í framtíðinni (Lumbiganon o.fl., 2016).  

Rannsóknir sýna að ef móðir hefur barn sitt á brjósti hefur það ýmsa kosti í för með sér fyrir móðurina 

eins og að legið er fyrr að draga sig saman eftir fæðingu, sem dregur úr líkum á alvarlegri blæðingu eftir 

fæðingu. Einnig eru minni líkur á að móðir upplifi streitu eftir fæðinguna vegna hormóna sem myndast 

við brjóstagjöfina. Ef kona er með barn á brjósti getur það minnkað líkur á að hún fái sykursýki, bein-

þynningu síðar á ævinni, brjóstakrabbamein og krabbamein í leg og eggjastokka síðar á ævinni. Það er 

einnig talið efnahagslega hagkvæmt að vera með barn á bjósti (Huang o.fl., 2019; Lumbiganon o.fl., 

2016; Rosen, Krueger, Carney og Graham, 2008).  

Þrátt fyrir að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin mæli með að ungabörn séu höfð á brjósti og kostir brjósta-

mjólkur eru jafn miklir og raun ber vitni þá er tíðni brjóstagjafar í heiminum ekki há. Meðaltal þeirra sem 

hefja brjóstagjöf í heiminum er um 44%. Það hefur verið mjög mikill breytileiki milli landa á upphafi 
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brjóstagjafar og má þar nefna að tíðnin hefur farið niður í allt að 18,4% eins og á Indlandi og í Pakistan 

og upp í 90% í Ástralíu, Norðurlöndunum, Ítalíu, Japan, Rússlandi og Sádi – Arabíu. Lægri tölur eru í 

Bretlandi eða um 81%, Bandaríkjunum um 79% og Frakklandi um 63%. Einn af aðal þáttunum sem 

virðast draga úr tíðni brjóstagjafar í heiminum er markaðssetning fyrirtækja sem framleiða þurrmjólk 

(Balogun o.fl., 2016).  

Í íslenskri rannsókn Ingu og félaga á mataræði íslenskra ungbarna kom fram að 99% mæðra hér á 

landi hófu brjóstagjöf eftir fæðingu. Aftur á móti var hlutfall þeirra barna sem voru eingöngu á brjósti við 

5 mánaða aldur komið niður í 30%. Við sex mánaða aldur var tíðni þeirra barna sem eingöngu voru á 

brjósti aðeins um 4% (Inga Þórsdóttir, Ása Vala Þórisdóttir og Gestur I. Pálsson, 2008). Ef skoðaðar eru 

tíðnitölur þeirra sem hafa börn á brjósti með annari fæðu þá kom fram í grein Figueiredo og félaga að 

hæsta tíðni brjóstagjafar við sex mánaða aldur væri í skandinaviskum löndum. Tíðnin var hæst í Noregi 

eða 80% barna, í Svíþjóð var tíðnin 72% og á Íslandi 65% (Figueiredo, Dias, Brandão, Canário og 

Nunes-Costa, 2013).   

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur sett fram stefnu sem miðar að því að árið 2025 verði tíðni þeirra 

barna sem eru eingöngu á brjósti fram til 6 mánaða komin í 50% (WHO, 2017). UNICEF og WHO settu 

fram nálgun sem kallast Barnvænt sjúkrahús (Baby-Friendly Hospital). Sú nálgun felur m.a. í sér 10 

skref að árangursríkri brjóstagjöf. Þar er mælt með að veita öllum þunguðum konum fræðslu um kosti 

og handbrögð brjóstagjafar. Einnig er talað þar um að aðstoða eigi mæður við að hefja brjóstagjöf eins 

fljótt og hægt er og stuðla að húð við húð snertingu móður og barns. Í þessari nálgun er talið rétt að 

sýna konum hvernig brjóstagjöf fer fram og hvernig viðhalda eigi mjólkurframleiðslu. Samkvæmt þessari 

nálgun á að hafa skriflega brjóstagjafastefnu og koma henni reglulega á framfæri til allra heilbrigðis-

fagaðila sem sinna brjóstagjöf. Einnig er ráðlagt að þjálfa heilbrigðisfólk í þeirri hæfni sem er talin 

nauðsynleg til að fylgja þessari stefnu eftir. Stuðlað er að samvinnu bæði innan heilbrigðisþjónustunnar 

og á milli hennar og samfélagsins (UNICEF, 2018). 

1.1 Ástæða efnisvals 

Það að verða foreldri er ein mesta breyting sem verður á lífi fólks. Þetta getur verið yfirþyrmandi tímabil 

þar sem gleðitilfinning blandast álagi tengdu foreldrahlutverkinu. Ef að verðandi foreldrar eru vel undir-

búnir, hafa þekkingu og félagslegan- og faglegan stuðning er hægt að auðvelda þeim að ganga í 

gengum þetta tímabil sem barneignarferlið er (Pålsson, Kvist, Persson, Hallström og Ekelin, 2019). 

Á meðgöngu gefst tækifæri til að undirbúa verðandi foreldra um atriði sem skipta máli varðandi 

umönnun og næringu barnsins og þar á meðal brjóstagjöf. Ég hef tekið eftir því í starfi mínu sem 

hjúkrunarfræðingur í ungbarnavernd að foreldrar eru misvel undirbúnir fyrir brjóstagjöfina og þau vanda-

mál sem kunna að koma upp. Rannsóknir benda til að foreldrar telji fræðslu um brjóstagjöf helst verða 

útundan í fræðslu og upplýsingargjöf á meðgöngunni (Buultjens, Murphy, Robinson, Milgrom og 

Monfries, 2017; Helga Gottfreðsdóttir, 2011).  

Eitt af því sem verðandi foreldrar þurfa að fá fræðslu um er mikilvægi brjóstagjafar, hentugar stellingar 

við brjóstagjöf og fleira tengt brjóstagjöf. Ég hef tekið eftir því í starfi mínu sem hjúkrunarfræðingur og 

ljósmóðurnemi að oft skortir foreldra þessa fræðslu, þeir sækja ekki námskeið til að undirbúa sig, fá ekki 

markvissa fræðslu í meðgönguverndinni og eru oft illa undirbúnir þegar barnið kemur í heiminn. Ég hef 



  

11 

stutt konur í brjóstagjafaferlinu síðastliðin 14 ár og hef brennandi áhuga á að fræða konur og fjölskyldur 

þeirra um mikilvægi brjóstagjafar og leiðbeina þeim við að hafa börn á brjósti. Ég tel að þær séu margar 

búnar að mynda sér skoðun á brjóstgjöf á meðgöngutímanum og oft hefur það reynst erfitt að fræða 

þær og leiðbeina þeim eftir að heim er komið. Þar sem ég mun vinna í meðgönguvernd eftir útskrift vil 

ég fræðast um það hvers konar fræðsla til foreldra á meðgöngu er líklegust til að skila árangri til farsællar 

brjóstagjafar.  

Til þess að stuðla að árangursríkri brjóstagjöf kvenna skiptir máli að þær og makar þeirra fái góða 

fræðslu á meðgöngunni þar sem sýnt hefur verið fram á að því upplýstari sem móðir er um kosti 

brjóstagjafar á meðgöngunni þeim mun líklegri er hún til að velja að hafa barn sitt á brjósti (Rosen o.fl., 

2008; WHO, 2018) og brjóstagjöfin verður frekar farsæl og löng (Silva, Lima og Osório, 2016). Til eru 

mismunandi aðferðir til að fræða konur og/eða foreldra um brjóstagjöf á meðgöngu. Þekktar aðferðir eru 

meðal annars brjóstagjafanámskeið, fræðsla sem er veitt maður á mann í meðgönguverndinni, fræðsla 

sem er sett fram í bæklingum, fræðsla sem er veitt í hópmeðgönguvernd og fræðsla á heimasíðum á 

netinu. Að auki virðist stuðningur frá maka hafa áhrif og þegar konan upplifir stuðning frá maka ásamt 

því að sækja brjóstagjafanámskeið þá virðist það hafa jákvæð áhrif á tíðni brjóstagjafar (Alberdi o.fl., 

2018; Lok, Bai og Tarrant, 2017).  

1.2 Mikilvægi fyrir ljósmóðurfræði 

Þegar nýr einstaklingur er væntanlegur í heiminn breytir það lífi foreldranna og fjölskyldunnar allrar. 

Hugmyndafræði ljósmæðra felst í að starfa með konum og fjölskyldum og styðja við hið lífeðlisfræðlega 

ferli, fyrirbyggja vandamál og greina frávik. Það að styðja konur til að geta haft börn sín á brjósti fellur 

því vel að þessum markmiðum en það þarf að passa að hafa þarfir og heilbrigði konunnar að leiðarljósi 

(Ljósmæðrafélag Íslands, 1998). Það er því mjög hagnýtt fyrir ljósmæður að þekkja hvers konar fræðslu 

sé best að veita og hvaða aðra þætti þarf að hafa í huga sem geta hugsanlega haft áhrif á brjóstagjöf. 

Einnig er mikilvægt að ljósmæður stuðli að upplýstri ákvarðanatöku kvenna um brjóstagjöf.  

1.3 Tilgangur og markmið 

Í þessari fræðilegu samantekt verður komist að því hvers konar fræðsla til foreldra um brjóstagjöf á 

meðgöngu skilar bestum árangri. Það er von mín að verkefnið verði innlegg í umræður um undirbúning 

á meðgöngu að árangursríkri brjóstagjöf. Ljósmæður sem sinna meðgönguvernd geta nýtt sér niðurstöð-

urnar í vinnu sinni í framtíðinni og vonandi verður verkefnið jafnframt kveikja að frekari rannsóknum á 

þessu viðfangsefni hérlendis. Í lok verkefnisins verður leitast við að setja fram tillögur að bættu skipulagi 

um fræðslu er varðar brjóstagjöf í meðgönguvernd hér á landi með þarfir foreldra í huga.  

Markmið þessa verkefnis er því að leita svara við eftirfarandi spurningu: 

- Hvers konar fræðsla til verðandi foreldra um brjóstagjöf skilar sér í bættum árangri ?  
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2 Aðferðir 

Verkefnið er fræðileg samantekt á rannsóknum sem fjalla um brjóstagjafafræðslu á meðgöngu og 

árangur hennar. Gagnaöflun fór fram í janúar til apríl 2020. Gerð var heimildaleit í gagnagrunnunum 

Pubmed og Scopus og fundust þá 135 greinar en 39 stóðu eftir takmarkanir. Auk þess var notast við 

svokallaða snjóboltaaðferð þar sem heimildaskrár greina voru notaðar til að finna aðrar greinar um efnið. 

Leitað var að íslenskum greinum gegnum leitar síðu Gegnis. Fjöldi greina var takmarkaður með því að 

velja einungis íslensku og ensku sem tungumál og greinar sem fjölluðu eingöngu um fræðslu eða 

brjóstagjöf eftir fæðingu var sleppt. Alls voru notaðar 44 greinar fyrir utan efni af opinberum vefsíðum. 

Við heimildaleit kom í ljós að fáar greinar hafa verið skrifaðar um efnið hérlendis og er aðeins vitnað í 

fjórar íslenskar greinar í þessari samantekt. Erlendar greinar voru þónokkrar en voru frekar misvísandi, 

notuðust við lítil úrtök og skoðuðu mismunandi þætti tengda fræðslu um brjóstagjöf á meðgöngu. Helst 

var miðað við greinar síðustu tíu ára en nokkrar greinar sem notaðar voru voru þó eldri en það, flestar 

greinarnar voru frá árunum 2010-2020. Þær greinar sem voru eldri voru frá árunum 2007 og 2008 en í 

þeim greinum var fjallað um tíðnitölur á Íslandi og ekki fundust nýrri tölur og svo var ein grein frá 

Danmörku höfð með vegna líkinda við íslenskt samfélag. Greinarnar voru frá Ástralíu, Bandaríkjunum, 

Bretlandi, Danmörku, Íran, Írlandi, Jórdaníu, Kína, Tyrklandi og Víetnam. Við leitina fundust nokkrar 

fræðilegar yfirlitsgreinar um efnið. Notuð voru eftirfarandi leitarorð: Breastfeeding, paitent education, 

intervention, pregnancy og prenatal education. 
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Tafla 1. Yfirlit yfir rannsóknir sem notaðar voru við gerð verkefnisins sem fjalla um fræðslu og brjóstagjöf 

á meðgöngu. 

Höfundur, ár, nafn 
greinar, land 

Tilgangur Rannsóknarsnið Úrtak og aðferðir Niðurstöður 

Elín Ösp Gísladóttir 
og Jónína 
Einarsdóttir (2013) 

Viðhorf mæðra til 
fræðslu og 
ráðgjafar um 
brjóstagjöf: 
Eigindleg 
viðtalsrannsókn í 
mannfræði. 

Ísland 

 

Að skoða viðhorf 
mæðra til fræðslu 
um brjóstagjöf og 
samskipti þeirra 
við fagaðila.  

Eigindleg N: 14 mæður 

Hálfstöðluð viðtöl við mæður 
með reynslu af brjóstagjöf á 21. 
öldinni.  

Í ljós kom að mæðrum þótti fræðsla 
tengd brjóstagjöf mótsagnakennd og 
fundu fyrir ósamræmi í þeim upplýsingum 
sem þær fengu. Konunum fannst skorta 
brjóstagjafafræðslu á meðgöngunni en 
flestar mæðurnar töldu mikilvægt að fá 
fræðslu um brjóstagjöf strax á 
meðgöngunni. Í rannsókninni kom fram 
að helsta útfærsla fræðslu um brjóstagjöf 
á meðgöngu hefði verið í formi bæklings 
sem þær fengu afhentan. 

Sunna 
Símonardóttir og 
Helga 
Gottfreðsdóttir 
(2019) 

„Ég var að feila á 
því eina sem kona 
á að geta gert“. 

Ísland 

Að varpa ljósi á 
reynslu íslenskra 
kvenna sem ekki 
gátu verið með 
börn sín á brjósti 
eða áttu í miklum 
erfiðleikum með 
brjóstagjöf. 

Eigindleg N: 77 konur 

Frásagnir 77 kvenna sem höfðu 
reynslu að baki og vildu deila 
henni. Orðræður voru greindar.  

Í ljós kom að þær konur sem voru 
ánægðar með þjónustuna og samskiptin 
við heilbrigðisstarfsfólk fannst þær fá 
mikinn stuðning tengdan heilsu og 
velferð sinni og barnsins þar sem 
brjóstagjöf var ekki talin ófrávíkjanleg 
krafa. Konurnar töluðu einnig um að 
upplifa að hafa ekki vald til að ákveða að 
hætta að hafa barnið á brjósti. Þær 
upplifðu að það væri ekki hlustað á þær 
og sumar fundu fyrir óþolinmæði frá 
starfsfólkinu og mikla pressu að gefa 
brjóst. 

Bich, Long og Hoa 
(2019) 

Community-based 
father education 
intervention on 
breastfeeding 
practice-Results of 
a quasi-
experimental study. 

Víetnam 

Skoðuðu hvort 
fræðsla á 
meðgöngu til 
verðandi feðra 
hefði áhrif á 
brjóstagjöf eftir 
fæðingu. 

Megindleg N= 802 pör 

Skilyrði fyrir rannsókninni var 
að konan væri gengin 12 til 27 
vikur á leið.  

Pörunum var skipt upp í 
samanburðarhóp og 
íhlutunarhóp þar sem 
samanburðarhópurinn fékk 
hefðbundna þjónustu í 
barneignarferlinu. Feðurnir í 
íhlutunarhópnum fengu fræðslu 
um brjóstagjöf bæði á stofnun 
og heima á meðgöngu, við 
fæðingu og eftir fæðingu. 

Lagðar voru fyrir staðlaðar 
spurningar.  

Í ljós kom að mæður í íhlutunarhópnum 
voru líklegri til að hafa hafið brjóstagjöf 
snemma eftir fæðingu. Einum mánuði 
eftir fæðingu voru 34,8% mæðra í 
íhlutunarhópnum eingöngu með börn sín 
á brjósti miðað við aðeins 5,7% í saman-
burðarhópnum. Við 4. mánaða aldur var 
tíðni þeirra barna sem voru eingöngu á 
brjósti 18,7% hjá mæðrum í íhlutunarhópi 
en 4,0% hjá samanburðarhópnum. 
Höfundar telja að íhlutun sem felst í því 
að hafa verðandi feður með þegar kemur 
að brjóstagjafafræðslu hafi jákvæð áhrif á 
að mæður hefji brjóstagjöf snemma eftir 
fæðingu og hafi frekar börnin eingöngu á 
brjósti. 

Özlüses og 
Celebioglu (2014) 

Eductaing fathers 
to improve 
breastfeeding rates 
and paternal-infant 
attachment. 

Tyrkland 

Kanna hvort 
fræðsla til feðra 
hefði áhrif á 
aukna tíðni 
brjóstagjafar. 

Megindleg N= 117 pör 

Skilyrði fyrir rannsókninni voru 
að fólkið talaði tyrknesku, bjó í 
norðurhluta Kýpur þar til börnin 
voru sex mánaða. Börnin máttu 
ekki hafa átt í heilsufarslegum 
vanda sem hefði getað verið 
hamlandi fyrir fyrstu 
brjóstagjöfina. 

Pörunum var skipt upp í þrjá 
hópa, einn samanburðarhóp 
sem fékk hefðbundna þjónustu 
í barneignarferlinu og tvo 
íhlutunarhópa. Í öðrum 
íhlutunarhópnum fengu 
mæðurnar fræðslu um 
brjóstagjöf og í hinum fengu 
báðir foreldrar fræðslu um 
brjóstagjöf. 

Notaður var Paternal-Infant 
Attachment Scale (PIAS) 
skimunarlisti.  

Fjöldi þeirra mæðra sem voru eingöngu 
með börn sín á brjósti við sex mánaða 
aldur var mestur í þeim hópi þar sem 
báðir foreldrar fengu fræðslu um 
brjóstagjöf eða 56,4%, næsthæstur hjá 
hópnum þar sem aðeins mæðurnar 
fengu fræðslu eða 33,3% en lægstur hjá 
samanburðarhópnum eða 12, 8%. 
Höfundar töldu að fræðsla til bæði feðra 
og mæðra um brjóstagjöf á meðgöngu 
gæti marktækt aukið fjölda þeirra sem 
eru með börn sín eingöngu á brjósti. 
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3 Niðurstöður fræðilegrar samantektar 

3.1 Ávinningur brjóstagjafar 

Ungabörn sem fá brjóstamjólk eru í minni hættu að fá ýmsar sýkingar en þau sem fá þurrmjólk. Þetta 

eru sýkingar eins og sýkingar í meltingarfærum, miðeyrnabólgur, öndunarfærasýkingar sem leiða af sér 

aukna sjúkrahúsdvöl, sjúkdóma og hærri dánartíðni. Þau börn sem fá eingöngu þurrmjólk eru líklegri til 

að þróa með sér barnasykursýki, ofþyngd sem og sjúkdóma í munni og tönnum. Einnig hefur verið sýnt 

fram á að börn sem fá aldrei brjóstamjólk eða aðeins í nokkra daga séu með lægri greindarvísitölu, eigi 

erfiðara með að læra og sýni verri hegðun en þau börn sem fá brjóstamjólk (Lumbiganon o.fl., 2016).  

Gibbs og félagar gerðu afturvirka rannsókn í Bandaríkjunum á tengslamyndun móður og barns. Þeir 

vildu vita hvort tengslamyndun væri tengd brjóstagjöfinni eða öðrum þáttum í hegðun foreldra í tengslum 

við brjóstagjöfina. Skoðuð voru gögn 8.900 barna sem fædd voru árið 2001 og mæðra þeirra. Í ljós kom 

eftir að búið var að aðgreina brjóstagjöfina frá hegðun foreldra, að börn sem voru aðallega á brjósti 

mynduðu frekar gott tengslaöryggi við mæður sínar á brjóstagjafatímabilinu en börn sem voru ekki á 

brjósti (Gibbs o.fl., 2018). 

Sannað er að ákveðnar taugabrautir virkjast við hormónabreytingar sem verða í líkamanum við 

brjóstagjöf. Talið er að hormón sem stjórna mjólkurframleiðslu eins og oxítósín og prólaktín hafi áhrif á 

virkni heila móður á þann hátt að virkja þætti eins og verndartilfinningu, félagslega hegðun og tengsla 

myndun við barnið (Penacoba og Catala, 2019).  

3.2 Áhrif fræðslu á brjóstagjöf 

Wouk og félagar gerðu samantektarrannsókn og vildu kanna hvort fræðsla til kvenna um brjóstagjöf á 

meðgöngu hefði áhrif á upphaf brjóstagjafar, lengd hennar og hvort mæðurnar gáfu börnunum eingöngu 

brjóst. Þeir skoðuðu 38 rannsóknir frá árunum 2000-2016. Niðurstöður sýndu að fræðslan skilaði ár-

angri, bæði var tíðni þeirra sem hófu brjóstagjöf aukin, lengd brjóstagjafatímabils jókst og tíðni þeirra 

sem voru með börnin eingöngu á brjósti jókst ef fræðslan var samsett, þ.e.a.s. ef foreldrar fengu fræðslu 

á meðgöngu og einstaklingsmiðaðan stuðning eftir fæðingu og þegar maki eða fjölskyldan tók þátt í 

ferlinu með konunni. Misjafnt var milli rannsókna hvort árangur fræðslunnar, með tilliti til hvort konur 

höfðu börnin eingöngu á brjósti eða ekki, væri skoðaður við þriggja eða sex mánaða aldur. Ekki var 

hægt að greina hvers konar fræðsla skilaði bestum árangri vegna þess að rannsóknirnar voru ekki 

nægilega vel gerðar og ekki var lagt mat á áform mæðra til brjóstagjafar (Wouk, Tully og Labbok, 2017).  

Í samantektarrannsókn Robinson, Garnier-Villarreal og Hanson kom í ljós þegar hefðbundin meðg-

önguvernd var borin saman við hópmæðravernd hjá konum í Bandaríkjunum af afrískum uppruna með 

tilliti til áhrifa á brjóstagjöf þessa hóps, að hópmeðgönguvernd virtist auka tíðni þeirra sem hefja brjósta-

gjöf eftir fæðingu (Robinson, Garnier-Villarreal og Hanson, 2018).   

Wong og félagar (2014) gerðu rannsókn á fræðslu til kvenna á meðgöngu þar sem markmiðið var að 

skoða hvort fræðsla um brjóstagjöf á meðgöngu hefði áhrif á að konurnar hefðu börnin eingöngu á brjósti 

og hvort þær væru lengur með börn sín á brjósti miðað við samanburðarhóp. Alls voru 469 frumbyrjur í 

Hong Kong sem tóku þátt í rannsókninni og var þeim skipt í tvo hópa. Annar hópurinn fékk venjulega 

meðgönguvernd sem samanstóð af hefðbundnum mælingum og rannsóknum, einum tíma þar sem 



  

15 

boðið var upp á fræðslu fyrir fæðingu og um brjóstagjöf, fræðslubækling um brjóstagjöf, hópfræðslutíma 

eftir fæðingu með ljósmóður eða brjóstagjafaráðgjafa og einkatíma til að fá ráðgjöf varðandi vandamál 

tengdum brjóstagjöf ef þörf var á og tími leyfði. Íhlutunarhópur fékk sömu þjónustu og samanburðar-

hópurinn og til viðbótar einn 20-30 mínútna tíma, maður á mann, þar sem konurnar fengu fræðslu um 

brjóstagjöf og stuðning frá hjúkrunarfræðingi. Einnig fékk íhlutunarhópurinn 10-15 mínútur í lok fræðslu-

tímans til að spyrja fagfólkið spurninga og fá svör við þeim. Að lokum fengu konurnar í íhlutunarhópnum 

glærupakka með sér heim og þær hvattar til að kynna efnið fyrir maka sínum og nánustu fjölskyldu eða 

stuðningsaðilum. Metið var hvort konur hefðu börnin eingöngu á brjósti við 3. og 6 mánaða aldur og 

einnig hver lengd brjóstagjafar, eingöngu eða með öðru, væri fyrstu 6 mánuðina. Þeir Wong og félagar 

komust að því að það var ekki marktækur munur milli hópanna þegar metin var tíðni brjóstagjafar 

eingöngu við 3. og 6 mánaða aldur eða heilt yfir þegar skoðuð var lengd brjóstagjafar, eingöngu eða 

með öðru (Wong, Fong, Lee, Chu og Tarrant, 2014). 

Rosen og félagar gerðu afturskyggna ferilrannsókn á konum sem sóttu meðgönguvernd á læknastöð 

hersins í Tacoma í Bandaríkjunum. Þeir völdu 194 konur sem höfðu ákveðið á meðgöngunni að hefja 

brjóstagjöf eftir fæðingu. Þeir völdu konurnar í þrjá hópa, einn samanburðarhóp sem samanstóð af 

konum sem ætluðu að hefja brjóstagjöf og fengu hefðbundna meðgönguvernd. Annar hópur fékk íhlutun 

á meðgöngu sem fólst í sýnikennslu í gegnum myndband og hópfræðslu um brjóstagjöf hjá brjóstgjafa-

ráðgjafa. Þriðji hópurinn fékk íhlutun sem fólst í stuðningshópi ásamt kennslu, maður á mann, á með-

göngu og vikulegum fundum eftir fæðingu, stýrt af brjóstagjafaráðgjafa og barnalækni. Í ljós kom að þær 

konur, í íhlutunarhópum tvo og þrjú, sem fengu fræðslu um brjóstagjöf á meðgöngu voru með hærri tíðni 

brjóstagjafar við sex mánaða aldur miðað við samanburðarhópinn. Ekki var marktækur munur á tíðni 

brjóstagjafar milli mismunandi fræðsluforma í hópi tvo og þrjú. Höfundar töldu að fræðsla á meðgöngu 

gæti haft áhrif á hversu lengi konur hefðu börn sín á brjósti (Rosen, Krueger, Carney og Graham, 2008).  

Rannsókn sem gerð var í Íran á 130 konum á meðgöngu frá mars til júlí 2018 hafði það markmið að 

meta áhrif brjóstagjafafræðslu til kvenna á meðgöngu á upphaf brjóstagjafar eftir fæðingu, lengd 

brjóstagjafar og hvort konurnar hefðu börnin eingöngu á brjósti. Rannsakendur skiptu konunum upp í 

tvo hópa, íhlutunarhóp og svo samanburðarhóp. Samanburðarhópurinn fékk hefðbundna meðgöngu-

vernd en íhlutunarhópurinn fékk hefðbundna meðgönguvernd auk tveggja tíma á meðgöngu sem voru 

tileinkaðir fræðslu um brjóstagjöf. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að fræðsla á meðgöngu hafði mikil 

áhrif á hvort konur hæfu brjóstagjöf eftir fæðingu en fræðslan hafði ekki áhrif á það að þær hefðu börnin 

eingöngu á brjósti eða væru lengi með börnin á brjósti (Piro og Ahmed, 2020). 

Í kínverskri slembiraðaðri samanburðarrannókn Huang og félaga (2019) á íhlutun til að auka tíðni 

þeirra kvenna sem gáfu eingöngu brjóst voru 352 konur sem tóku þátt. Þessum konum var skipt upp í 

tvo hópa, samanburðarhóp sem fékk hefðbundna meðgönguvernd og svo íhlutunarhóp sem fékk, auk 

hefðbundinnar meðgönguverndar, einstaklingsmiðaða fræðslu um brjóstagjöf og einstaklingsmiðaðan 

stuðning við brjóstagjöf eftir fæðingu. Það var einnig fagfólk sem skimaði hópinn fyrir hæfni til brjósta-

gjafar og þekkingu og vann bsvo úr þeim upplýsingum og gaf konum þá fræðslu og kennslu sem upp á 

vantaði út frá niðurstöðum skimunarinnar. Eftir fæðingu fékk þessi hópur sérsniðna leiðsögn um brjósta-

gjöf. Eftir útskrift voru konurnar aftur skimaðar fyrir hugsanlegum vandamálum og fengu persónulega 

ráðgjöf í kjölfarið. Konunum var fylgt eftir mánaðarlega og þær spurðar út í hvert smáatriði tengt 
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brjóstagjöfinni og fengu leiðbeiningar í gegnum síma eftir að þær komu heim og alveg fram að fjórða 

mánuði eftir fæðingu. Rannsóknin leiddi í ljós að við útskrift af sjúkrahúsi voru 43,2% kvennanna sem 

fengu íhlutun með börn sín eingöngu á brjósti miðað við 30% þeirra sem fengu ekki íhlutun. Við 4. 

mánaða aldur voru 70,9% kvennanna í íhlutunarhópnum með börn sín eingöngu á brjósti samanborið 

við 46,2% kvennanna í samanburðarhópnum. Höfundar drógu þá niðurstöðu að regluleg, samfelld, 

einstaklingsmiðuð kennsla um brjóstagjöf á meðgöngu og stuðningur eftir fæðingu gæti marktækt aukið 

fjölda þeirra kvenna sem sem gefa börnum sínum eingöngu brjóst frá fæðingu og fram til 4. mánaða 

aldurs og haft þannig áhrif á brjóstagjafamenningu í heiminum. Þeir komust einnig að því að mánaðarleg 

eftirfylgni í gegnum síma eftir útskrift af sjúkrahúsi getur leyst ýmsan vanda tengdum brjóstagjöf og 

dregið úr efnahagslegum kostnaði til að bæta brjóstagjafaráðgjöf (Huang o.fl., 2019).  

Cangöl og Sahin (2017) skoðuðu áhrif brjóstagjafanámskeiðs á lengd brjóstagjafar og á fjölda mæðra 

sem höfðu barn sitt eingöngu á brjósti. Auk námskeiðsins átti sér stað ákveðin hvatning við brjósta-

gjöfina. Rannsóknin fór fram í Tyrklandi, 100 konur tóku þátt og var þeim skipt upp í tvo hópa. Annar 

hópurinn var samanburðarhópur en hinn íhlutunarhópur. Íhlutunin fólst í fræðslu um brjóstagjöf og hvatn-

ingu á milli 32. – 36. viku á meðgöngu, fyrsta dag eftir fæðingu, sjöttu viku eftir fæðingu og svo á fjórða 

mánuði eftir fæðingu. Marktækur munur var milli hópanna þegar skoðuð var tíðni þeirra sem hófu 

brjóstagjöf snemma en 97,1% kvennanna í íhlutunarhópnum hófu brjóstagjöf innan 30 mínútna frá 

fæðingu en aðeins 75,8% kvennanna í samanburðarhópnum. Íhlutunarhópurinn upplifði minni vandamál 

tengdum brjóstagjöf en samanburðarhópurinn. Mikill munur var á milli hópa þegar sjálfsöryggi kvenn-

anna var skoðað í tengslum við brjóstagjöf á viku 4.- 6, þar sem íhlutunarhópurinn skoraði mun hærra 

en samanburðarhópurinn. Ekki fannst marktækur munur á því hvort mæðurnar höfðu börn sín eingöngu 

á brjósti milli hópanna fjórum mánuðum eftir fæðingu (Cangöl og Sahin, 2017).  

Í rannsókn sem gerð var í lágtekjusamfélagi í Virginíu í Bandaríkjunum var skoðað hvort kostnaður 

við lítið fræðslumyndband á meðgöngu gæti bætt tíðni þeirra sem hófu brjóstagjöf á sjúkrahúsinu og 

völdu að hafa börnin eingöngu á brjósti. Alls tóku 522 konur þátt í rannsókninni, þær höfðu flestar aðeins 

klárað framhaldsskóla eða minni menntun, voru ógiftar og/eða atvinnulausar og margar bjuggu með 

foreldrum sínum. Þeim var skipt upp í samanburðarhóp sem horfði á 20 mínútna myndband um holla 

næringu og mikilvægi hreyfingar á meðgöngu og íhlutunarhóp sem horfði á 25 mínútna myndband um 

brjóstagjöf, stellingar í brjóstagjöf, hvernig barnið á að grípa geirvörtuna, hungurmerki nýburans, sárar 

vörtur, framleiðslu brjóstamjólkur og breyttan lífsstíl. Íhlutunin hafði ekki áhrif á tíðni þeirra sem hófu 

brjóstagjöf né á lengd brjóstagjafar í innlögn á sjúkrahúsi. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að 

fræðsla um brjóstagjöf í myndbandsformi ein og sér dugar ekki til að stuðla að bættri tíðni brjóstagjafar 

á sjúkrahúsum þar sem láglaunakonur dvelja (Kellams o.fl., 2016).  

Í bandarískri rannsókn þeirra Kornides og Kitsantas kom í ljós að þær mæður sem vissu meira um 

kosti brjóstagjafar voru 11,2% líklegri til að hefja brjóstagjöf og 5,62% líklegri til að vera með barnið á 

brjósti við tveggja mánaða aldur en þær sem vissu minna. Mæður sem áttu fjölskyldu sem studdi þær í 

að hafa börn sín eingöngu á brjósti voru 8,21% líklegri til að hefja brjóstagjöf og halda henni áfram en 

þær sem ekki fengu stuðning frá fjölskyldu (Kornides og Kitsantas, 2013).  

Í samanburðarrannsókn Edwards og félaga (2013) var fjallað um hvort fræðsla um brjóstagjöf frá 

doulu á meðgöngu hefði áhrif á hvernig afrískar-amerískar ungar mæður nærðu börn sín. Alls tóku 248 
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afrískar-amerískar konur undir 22. ára aldri þátt í rannsókninni. Þeim var skipt upp í tvo hópa, saman-

burðarhóp og íhlutunarhóp. Samanburðarhópurinn fékk hefðbundna meðgönguvernd en íhlutunarhóp-

urinn fékk heimsókn frá sérmenntaðri doulu vikulega eftir 34. viku meðgöngu. Í þessum heimsóknum 

fræddi doulan konurnar um kosti brjóstagjafar, notaði stundum útprentað efni, myndbandsupptökur eða 

önnur kennslugögn. Í þessum heimsóknum voru feður og aðrir fjölskyldumeðlimir hafðir með og beðnir 

um að taka þátt í umræðum um kosti brjóstagjafar. Doulurnar fylgdu svo konunum í gegnum fæðinguna 

og voru hjá þeim fyrstu stundirnar eftir fæðingu til að hvetja til brjóstagjafar og hjálpa börnunum að 

komast á brjóst. Doulurnar studdu svo við brjóstagjöf eftir að heim var komið. Niðurstöður leiddu í ljós 

að þær konur sem fengu íhlutun hófu frekar brjóstagjöf eða um 63,9% en þær sem voru í saman-

burðarhópi eða um 49,6%. Mæðurnar í íhlutunarhópnum voru einnig líklegri til að vera með börnin á 

brjósti lengur en sex vikur miðað við samanburðarhópinn þó svo að fáar mæður væru með börn sín á 

brjósti við 4. mánaða aldur (Edwards o.fl., 2013).  

Í samantektarrannsókn þeirra Meedya og félaga voru áhrif fræðslu og stuðnings á lengd brjóstagjafar 

hjá frumbyrjum skoðuð. Alls voru tíu rannsóknir skoðaðar. Niðurstöður sýndu að ekki nægði íhlutun þar 

sem einungis var frætt um brjóstagjöf á meðgöngu eða einungis eftir fæðingu til að hækka tíðni 

brjóstagjafar við sex mánaða aldur. Aftur á móti kom fram í einni rannsókn að ef veitt var fræðsla og 

stuðningur við brjóstagjöf á meðgöngu og stuðningur og fræðsla eftir fæðingu gæti það tvöfaldað tíðni 

brjóstagjafar við sex mánaða aldur hjá frumbyrjum í íhlutunarhóp miðað við þær sem voru í saman-

burðarhópi (Meedya, Fernandez og Fahy, 2017).  

Petel og Patel gerðu samantektarrannsókn á áhrifum fræðslu frá brjóstagjafaráðgjafa og brjóstagjafa-

leiðbeinanda á brjóstagjafarútkomu miðað við hefðbunda fræðslu sem veitt var í barneignarferlinu af 

hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum, sérmenntuðu starfsfólki eða öðrum. Skoðað var hvort fræðsla frá 

brjóstagjafaráðgjöfum og leiðbeinendum gæti haft áhrif á tíðni og lengd brjóstagjafar og hvort mæður 

hefðu börn sín frekar eingöngu á brjósti eða á brjósti með annarri fæðu en ef þær fengju fræðslu frá 

öðrum aðilum. Fræðslan fór fram bæði á meðgöngu og eftir fæðingu. Alls skoðuðu Petel og Patel 16 

rannsóknir. Það voru 5084 konur sem tóku þátt í þessum rannsóknum. Niðurstöður leiddu í ljós að 

fræðsla frá brjóstagjafaleiðbeinendum og brjóstagjafaráðgjöfum hafði jákvæð áhrif á að konur hæfu 

brjóstagjöf. Íhlutunin bætti einnig tíðni þeirra sem gáfu brjóst með annari fæðu og hafði jákvæð áhrif á 

tíðni þeirra sem völdu að hafa börnin eingöngu á brjósti. Samkvæmt þessum niðurstöðum fannst 

höfundum að ætti að hanna og þróa stuðningsferli eftir fæðingu sem samanstæði af brjóstagjafa-

leiðbeinendum og brjóstagjafaráðgjöfum, aðallega í lágtekjuríkjum (Patel og Patel, 2016). 

3.3 Framkvæmd fræðslu og stuðnings 

Í samantektarrannsókn Skouteris og félaga (2017) voru skoðaðar íhlutanir sem ýttu undir að mæður í 

hálauna löndum (high-income countries) hefðu börn sín eingöngu á brjósti. Gögnum var safnað úr 

greinum frá júní 2013 til desember 2016. Alls var notast við tólf rannsóknir í samantektinni þar sem 

eftirfylgnin var meiri en fjórir mánuðir eftir fæðingu. Í fjórum af tólf rannsóknum kom fram mikil aukning 

á tíðni þeirra sem voru eingöngu með börn sín á brjósti í lengri tíma. Í öllum þessum fjórum rannsóknum 

var árangursríka íhlutunin löng eftirfylgni með brjóstagjöf í skipulögðu formi, útfært með símhringingum, 

textaskilaboðum eða í gegnum heimasíðu á internetinu. Sumar íhlutanirnar saman stóðu einnig af 
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fræðslu um brjóstagjöf á meðgöngu eða stuðningi við brjóstagjöf á sjúkrahúsi. Höfundar drógu þá niður-

stöðu að skipulagður stuðningur við brjóstagjöf eftir fæðingu sem fer fram inni á heimilum mæðra og 

varir í lengri tíma sé árangursríkasta leiðin til að stuðla að því að mæður séu með börn sín eingöngu á 

brjósti. Þá telja höfundar að eftirfylgnin þurfi að vara í a.m.k. fjóra mánuði og líklega í sex mánuði eftir 

fæðingu til að skila sem bestum árangri (Skouteris o.fl., 2017).  

Fu og félagar fundu einnig út í rannsókn sinni að regluleg eftirfylgni með brjóstagjöf eftir fæðingu í 

gegnum síma væri einstaklega heppileg fyrir nýbakaðar mæður þar sem þær hafa oft minni möguleika 

á að sækja sér stuðning eftir öðrum leiðum. Rannsóknin fór fram í Hong Kong í Kína en það voru 722 

hraustar, fullmeðgengnar frumbyrjur sem tóku þátt. Þessum konum var svo skipt í þrjá hópa. Fyrsti 

hópurinn fékk hefðbunda meðgönguvernd, annar fékk hefðbundna meðgönguvernd auk þriggja faglegra 

brjóstagjafa - stuðningstíma, þar sem hver um sig tók 30 – 45 mínútur, á sjúkrahúsinu. Þriðji hópurinn 

fékk, auk hefðbundinnar meðgönguverndar, vikulega eftirfylgni gegnum síma eftir fæðingu í fjórar vikur, 

hvert símtal tók um 20-30 mínútur. Stuðningurinn sem konurnar fengu var veittur af ljósmæðrum eða 

brjóstagjafaráðgjöfum. Markmiðið var að skoða hvort konurnar hefðu börnin eitthvað eða alveg á brjósti 

við eins, tveggja og þriggja mánaða aldur. Eftirfylgni með brjóstagjöf í gegnum síma í fjórar vikur hafði 

áhrif á lengd brjóstagjafar hjá frumbyrjum. Það kom einnig fram að þetta stuðningsform hentaði kínversk-

um mæðrum einkar vel þar sem þær geta upplifað mikinn þrýsting frá fjölskyldu sinni og samfélaginu 

um að hætta brjóstagjöf (Fu o.fl., 2014).  

Hauck og félagar gerðu afturvirka rannsókn og spurðu 64 konur frá Írlandi, 139 konur frá Svíþjóð og 

153 konur frá Ástralíu sem voru nýlega eða ennþá með börn á brjósti fram yfir sex mánað aldur hvað 

hefði hjálpað þeim til þess að halda áfram brjóstagjöf í að minnsta kosti sex mánuði eftir fæðingu. 

Rannsóknin fór fram í gegnum símaviðtöl og unnið var úr svörum kvennanna og þemu greind. Þau þemu 

sem komu oftast fyrir í svörum kvennanna voru: Að fá óformlegan einstaklingsmiðaðan stuðning og að 

þær hefðu sjálfar verið ákveðnar í að hafa börnin svona lengi á brjósti. Áhugavert var að konur í Svíþjóð 

og Ástralíu mátu stuðning frá fagaðila hærra en konur frá Írlandi. Írskar konur mátu aftur á móti 

óformlegan stuðning á internetinu mun hærra en konur frá Svíþjóð og Ástralíu. Höfundar komust þó að 

því að konur þurfa stuðning til að viðhafa lengri brjóstagjöf, aftur á móti virðist flókið hvers konar stuðning 

konur þurfa og sá stuðningur talinn flókinn og margþættur (Hauck o.fl., 2016).   

Jolly og félagar fundu aukna þörf á stuðningi við brjóstagjöf ef vandamál væru komin upp á fyrstu 

mánuðum eftir fæðingu. Þeir fundu út að tíðni brjóstagjafar í Bretlandi væri 81% á fyrstu viku eftir 

fæðingu en hún féll niður í 66% á viku tvö. Tíðni þeirra barna sem fengu eingöngu brjóstamjólk fyrstu 

vikuna var 46% og fór í 23% á viku sex. Konur sem ekki höfðu fengið nægan stuðning á sjúkrahúsinu 

eða heima voru líklegri til að hætta brjóstagjöf á þessu tímabili. Það var ekki síður jafningjastuðningur 

sem hjálpaði konunum að hafa börn sín eingöngu á brjósti. Það kom fram að jafningjastuðningur skilaði 

meiri árangri í lág- og meðaltekjuríkjum en hátekjuríkjum (Jolly o.fl., 2018). Rannsókn Fu og félaga studdi 

þessa niðurstöðu og sögðu að þörf væri á stuðningi við brjóstagjöf í allavega mánuð eftir fæðingu og að 

ýta þyrfti undir að börn fengju eingöngu brjóstamjólk áfram (Fu o.fl., 2014).  

Í samantektarrannsókn Silva og félaga (2016) voru níu greinar skoðaðar sem fjölluðu um áhrif 

fræðslu á meðgöngu til kvenna í eðlilegri meðgöngu. Meðal annars voru skoðaðir þættir sem höfðu áhrif 

á upphaf og lengd brjóstagjafar hjá þessum hópi en þar kom í ljós að fræðsla á meðgöngu hafði jákvæð 
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áhrif. Fræðslan fór oftast fram á heimili kvennanna og voru það sérmenntaðir aðilar sem sáu um 

fræðsluna. Notuð voru kennslugögn eins og dúkkur, gervi-brjóst, myndbönd, bæklingar og annað lýsandi 

efni. Fjölskyldumeðlimum var velkomið að taka þátt en það var talið skipta máli til að koma fræðslunni 

betur til skila. Einnig kom fram að fræðsla á meðgöngu minnkaði áhyggjur og kvíða hjá konunum á 

meðgöngunni og undirbjó þær fyrir fæðinguna og tímann eftir fæðingu (Silva o.fl., 2016).  

Schreck og félagar (2017) gerðu rannsókn í Detroit, í Michigan í Bandaríkjunum sem er talið 

lágtekjusvæði. Þeir vildu rannsaka áhrif íhlutunar á meðgöngu og eftir fæðingu á tíðni þeirra sem hefja 

brjóstagjöf og lengd brjóstagjafar í lágtekjuríki. Alls tóku 650 konur þátt í rannsókninni, þeim var skipt 

upp í tvo hópa, samanburðarhóp og íhlutunarhóp. Íhlutunin fólst í fræðslu og kennslu um brjóstagjöf á 

meðgöngu og stuðningshópi við brjóstagjöf eftir fæðingu sem stýrt var frá sjúkrahúsi. Það var val kvenn-

anna að þiggja að vera í stuðningshópnum eftir fæðingu. Í ljós kom að fræðsla og kennsla um brjóstagjöf 

á meðgöngu jók tíðni þeirra sem hófu brjóstagjöf en það þurfti bæði fræðslu á meðgöngu og stuðning 

við brjóstagjöf eftir fæðingu til að hafa áhrif á lengd brjóstagjafar. Einnig kom í ljós að flestar konurnar 

töluðu um að brjóstagjafafræðsla á meðgöngu hafði áhrif á ákvarðanatöku þeirra og viðhorf til 

brjóstagjafar. Af þeim konum sem hófu brjóstagjöf voru 92% sem sögðu að fræðslan sem þær fengu á 

meðgöngu um brjóstagjöf hjá brjóstagjafa ráðgjafa hefði haft áhrif á ákvarðanatöku þeirra um að velja 

brjóstagjöf til að næra barn sitt. Af þeim konum sem fengu bæði brjóstagjafafræðslu á meðgöngu og 

fengu hópstuðning við brjóstagjöf eftir fæðingu voru 59% með börn sín á brjósti í að minnsta kosti 6 

mánuði miðað við aðeins 28% þeirra kvenna sem gáfu brjóst og fengu aðeins fræðslu um brjóstagjöf á 

meðgöngu. Yfir 95% kvennanna sem tók þátt í rannsókninni þótti stuðningshópurinn sem þær voru í eftir 

fæðinguna hafa haft áhrif á ákvörðunartöku um að halda áfram brjóstagjöf (Schreck o.fl., 2017).  

Bich og félagar gerðu rannsókn í Víetnam og skoðuðu hvort fræðsla á meðgöngu til verðandi feðra 

hefði áhrif á brjóstagjöf eftir fæðingu. Það voru 802 pör sem tóku þátt í rannsókninni sem var svo skipt í 

samanburðarhóp og íhlutunarhóp. Samanburðarhópurinn fékk hefðbundna þjónustu í barneignaferlinu 

en feðurnir í íhlutunarhópnum fengu fræðslu um brjóstagjöf bæði á stofnun og heima á meðgöngu, við 

fæðingu og eftir fæðingu. Í ljós kom að mæður í íhlutunarhópnum voru líklegri til að hafa hafið brjóstagjöf 

snemma eftir fæðingu. Einum mánuði eftir fæðingu voru 34,8% mæðra í íhlutunarhópnum eingöngu 

með börn sín á brjósti miðað við aðeins 5,7% í samanburðarhópnum. Við 4. mánaða aldur var tíðni 

þeirra barna sem voru eingöngu á brjósti 18,7% hjá mæðrum í íhlutunarhópi en 4,0% hjá samanburðar-

hópnum. Við sex mánaða aldur var tíðnin hjá íhlutunarhópnum komin niður í 1,9% en var 0,0% hjá 

samanburðarhópnum. Höfundar telja að íhlutun sem felst í því að hafa verðandi feður með þegar kemur 

að brjóstagjafafræðslu hafi jákvæð áhrif á að mæður hefji brjóstagjöf snemma eftir fæðingu og hafi frekar 

börnin eingöngu á brjósti (Bich, Long og Hoa, 2019).  

Özlüses og Celebioglu gerðu rannsókn í Tyrklandi á því hvort fræðsla til feðra hefði áhrif á aukna 

tíðni brjóstagjafar. Það voru 117 pör sem tóku þátt í rannsókninni. Pörunum var skipt upp í þrjá hópa, 

einn samanburðarhóp sem fékk hefðbundna þjónustu í barneignarferlinu og tvo íhlutunarhópa. Í öðrum 

íhlutunarhópnum fengu mæðurnar fræðslu um brjóstagjöf og í hinum fengu bæði mæðurnar og feðurnir 

fræðslu um brjóstagjöf. Fræðslan tók 20 mínútur og fór fræðsla til kvennanna fram frá þeim degi sem 

þær komu á fæðingardeild og fram að útskrift en þær dvöldu í að meðaltali í þrjá daga. Feðurnir fengu 

20 mínútna fræðslu þegar þeir komu í heimsókn á sjúkrahúsið þar sem þeir fengu ekki að dvelja þar 
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ásamt konum sínum. Til viðbótar við fræðsluna fengur foreldrarnir fræðslubækling um brjóstagjöf. 

Fjölskyldunum var fylgt eftir þar til börnin urðu sex mánaða gömul. Fjöldi þeirra mæðra sem voru 

eingöngu með börn sín á brjósti við sex mánaða aldur var mestur í þeim hópi þar sem báðir foreldrar 

fengu fræðslu um brjóstagjöf eða 56,4%, næsthæstur hjá hópnum þar sem aðeins mæðurnar fengu 

fræðslu eða 33,3% en lægstur hjá samanburðarhópnum eða 12, 8%. Höfundar töldu að fræðsla til bæði 

feðra og mæðra um brjóstagjöf á meðgöngu gæti marktækt aukið fjölda þeirra sem eru með börn sín 

eingöngu á brjósti (Özlüses og Celebioglu, 2014).    

3.4 Aðrir þættir sem hafa áhrif á brjóstagjöf  

Í samantektarrannsókn þeirra Cohen og félaga voru skoðaðar 183 rannsóknir frá árunum 2005-2016 

um þætti sem hafa áhrif á upphaf brjóstagjafar og áframhaldandi brjóstagjöf. Í rannsókninni kom fram 

að þrátt fyrir að ráðlagt sé að börn séu höfð eingöngu á brjósti fram til 6 mánaða og á brjósti með öðru 

fram yfir árs gömul þá lækkar tíðni brjóstagjafar umtalsvert stuttu eftir fæðingu. Þeir þættir sem virtust 

hafa marktæk áhrif á upphaf og áframhald brjóstagjafar voru sex: Reykingar móður, fæðingarmáti, hvort 

kona var frumbyrja eða fjölbyrja, hvort móðir og barn voru aðskilin eftir fæðingu, menntun mæðra og að 

hafa fengið fræðslu um brjóstagjöf á meðgöngu eða eftir fæðingu, á námskeiði, með jafningjafræðslu 

eða frá brjóstagjafaráðgjafa (Cohen o.fl., 2018). 

Cohen og félagar telja að ef það eigi að þróa íhlutun sem myndi hjálpa konum með brjóstagjöf yrði 

það erfitt. Þeir telja að það sé ekki nægur skilningur eða þekking á þeim þáttum sem hafa áhrif á að 

konur velji að hafa börn sín á brjósti. Ýmsir þættir sem hafa áhrif á brjóstagjöf hafa verið rannsakaðir en 

oftast er um að ræða rannsóknir með litlum úrtökum og úr fjölbreyttum samfélögum. Einnig hafa þessar 

rannsóknir verið gagnrýndar fyrir misleitni í útfærslu, skilgreiningar á niðurstöðum og framsetningu. Þetta 

misræmi milli rannsókna hefur gert það að verkum að erfitt hefur reynst að greina eitthvað munstur sem 

gæti leitt af sér árangursríka íhlutun til að stuðla að aukinni brjóstagjafartíðni. Þeir sáu þó að þrátt fyrir 

að skoða mismunandi rannsóknir milli þjóða og landa kom sama niðurstaða í ljós þegar menntunarstaða 

var skoðuð í tengslum við brjóstagjöf. Eftir því sem menntunarstig var hærra þeim mun meiri líkur voru 

á því að mæður hæfu brjóstagjöf og að börn væru höfð áfram á brjósti. Einnig kom í ljós að þær mæður 

sem fengu fræðslu um brjóstagjöf voru 41% líklegri til að hefja brjóstagjöf og hafa börn sín svo áfram á 

brjósti en þær sem fengu enga slíka fræðslu (Cohen o.fl., 2018).  

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin komst að sömu niðurstöðu, að það væru sannanir fyrir því að aukin 

menntun og stuðningur fyrir mæður eða foreldra á meðgöngu eða fljótlega eftir fæðingu ýtti undir aukinn 

fjölda þeirra mæðra sem hefja brjóstagjöf og héldu henni svo áfram (WHO og UNICEF, 2009).  

Í grein Alberdi og félaga kemur fram að það sé margt sem hefur áhrif þegar tekin er ákvörðun um 

brjóstagjöf, þetta eru fjölbreyttir þættir sem hafa áhrif eins og félagsleg- og lýðfræðileg áhrif, persónulegir 

þættir barnsins eins og meðgöngulengd, fæðingarþyngd, gula og fæðingarmáti. Einnig eru nefndir þættir 

eins og þjóðerni móður, stuðningsnet hennar sem og viðhorf hennar til brjóstagjafar og sjálfsöryggi 

hennar á eigin getu til brjóstagjafar. Aðrir þættir eru einnig nefndir í þessarri írsku rannsókn sem taldir 

eru hafa áhrif á ákvörðun um brjóstagjöf eins og skynjun mæðra um að þær séu ekki með nægilega 

mjólkurframleiðslu fyrir barnið, að hafa þegar ákveðið að hætta með barn á brjósti fyrr en ráðlagt er, 

ýmis óþægindi eða þreyta, vandamál sem snúa að brjóstagjafatækni og sár á geirvörtum eða stálmi. Allt 



  

21 

eru þetta þættir sem benda til að konur skorti brjóstagjafafræðslu, færni og stuðning. Einnig benda þeir 

á að menntun móður hafi áhrif og eftir því sem konan er meira menntuð þeim mun líklegra sé að hún 

kjósi að gefa brjóst. Umfram hátt menntunarstig móður töldu þeir félagar að brjóstagjafanámskeið á 

meðgöngu og stuðningur frá maka hefði einnig áhrif á tíðni brjóstagjafar. Alberdi og félagar benda á í 

lokin að gagnlegt gæti verið að leggja meiri áherslu á fræðslu um brjóstagjöf á meðgöngu, upplýsa og 

hvetja verðandi mæður að velja að hafa börn sín á brjósti (Alberdi o.fl., 2018).  

Figueiredo og félagar gerðu fræðilega samantekt til að kanna tengsl milli brjóstagjafar og fæðingar-

þunglyndis. Niðurstöður sýndu að brjóstagjöfin gæti aukið framleiðslu hormóna sem verndar móður fyrir 

fæðingarþunglyndi með því að draga úr svörun kortisól hormóns við stressi. Einnig kom fram að þær 

konur sem voru eingöngu með börn sín á brjósti við þriggja mánaða aldur sýndu minni einkenni 

fæðingarþunglyndis. Konur þurfa þó að velja að hafa börn sín á brjósti til að finna þessi áhrif. Ef að konur 

eru þunglyndar á meðgöngu eru þær ólíklegri til að hefja brjóstagjöf eftir fæðingu eða halda henni áfram 

miðað við konur sem eru ekki með þunglyndiseinkenni. Einnig kom fram að andleg vanlíðan eftir fæðingu 

geti haft slæm áhrif á brjóstagjöf (Figueiredo o.fl., 2013). 

Í fræðilegri samantekt Haroon og félaga frá árinu 2013 kom fram að tíðni þeirra barna sem væru 

eingöngu á brjósti væri lág, bæði í lágtekjulöndum og hátekjulöndum. Þeir félagar vildu því skoða hvort 

fræðsla um brjóstagjöf eða stuðningur eftir fæðingu myndi auka tíðni þeirra mæðra sem hefðu börn sín 

eingöngu á brjósti, aðallega á brjósti, að hluta á brjósti eða ekkert á brjósti. Tíðni brjóstagjafar var skoðuð 

á fyrsta degi eftir fæðingu, innan við einum mánuði eftir fæðingu og einum til fimm mánuðum eftir 

fæðingu. Alls voru 110 greinar notaðar í samantektina. Niðurstaða samantektarinnar var að fræðsla um 

brjóstagjöf og stuðningur við brjóstagjöf eftir fæðingu jók tíðni þeirra sem voru með börn sín eingöngu á 

brjósti. Einnig komust þeir að því að samþætt brjóstagjafaráðgjöf, einstaklingsráðgjöf og hópfræðsla, 

virtist skila betri árangri en þessi fræðsluform notuð ein og sér. Niðurstaðan var meira afgerandi í 

þróunarríkjunum (Haroon, Das, Salam, Imdad og Bhutta, 2013).  

3.4.1 Áhrif ofþyngdar og offitu á brjóstagjöf 

Í danskri afturvirkri rannsókn þeirra Baker og félaga á 37.459 konum og tengslum ofþyngdar og offitu 

kvenna fyrir meðgöngu og brjóstagjöf kom í ljós að ofþyngd og offita móður fyrir meðgöngu hafði áhrif á 

upphaf brjóstagjafar, þessar mæður hófu síður brjóstagjöf en konur í kjörþyngd og voru einnig styttra 

með börnin á brjósti (Baker, Michaelsen, Sφrensen og Rasmussen, 2007). 

Í noskri rannsókn þeirra Winkvist og félaga á tengslum milli líkamsþyngdarstuðuls kvenna fyrir 

meðgöngu og þyngdaraukningu á meðgöngu og getu þeirra til að hefja og viðhalda brjóstagjöf voru tölur 

úr skýrslum 49.669 kvenna sem fætt höfðu í Noregi frá árinu 1999 til ársins 2008 skoðaðar. Fjöldi kvenna 

sem hóf brjóstagjöf eftir fæðingu var skoðaður svo við 4. mánaða aldur og síðan við 6 mánaða aldur. 

Niðurstöður sýndu að þær konur sem voru í yfirþyngd eða offþyngd fyrir meðgöngu voru í aukinni hættu 

á að geta ekki hafið brjóstagjöf en sú hætta jókst ef þær þyngdust of mikið á meðgöngunni (Winkvist 

o.fl., 2015).  

Í samantektarrannsókn þeirra Cohen og félaga voru skoðaðar 183 rannsóknir frá árunum 2005-2016 

um þætti sem hafa áhrif á upphaf brjóstagjafar og áframhaldandi brjóstagjöf. Niðurstöður bentu til að 
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offita hefði áhrif á brjóstagjöf. Konur sem áttu við offitu að stríða voru ekki eins líklegar til að hefja 

brjóstagjöf eða halda henni áfram eins og konur í kjörþyngd (Cohen o.fl. 2018). 

3.4.2 Áhrif valdeflingar og sjálfsöryggis á brjóstagjöf 

Þeir Kohan og félagar þróuðu og sannreyndu valdeflingarnámskeið til að efla brjóstagjöf og hafa áhrif á 

bæði upphaf og lengd brjóstagjafar sem og að mæður væru með börnin eingöngu á brjósti. Rannsóknin 

fór fram í Íran og voru 35 konur sem fóru á námskeið og svo aðrar 35 sem voru í samanburðarhópi. Þeir 

þættir sem farið var yfir á námskeiðinu voru: Fullnægjandi þekking og færni tengd brjóstagjöf, að yfirstíga 

vandamál tengdum brjóstagjöf og mikilvægi fjölskyldustuðnings fyrir brjóstagjöf. Árangur af valdeflingar-

námskeiðinu var metinn tveimur vikum, tveimur mánuðum og svo fjórum mánuðum eftir fæðingu. 

Marktækur munur var á milli samanburðarhópsins og íhlutunarhópsins þar sem fjöldi þeirra mæðra sem 

voru með börn sín eingöngu á brjósti á öllum þremur tímaskeiðum var mun meiri í íhlutunarhópnum en 

samanburðarhópnum. Höfundar greinarinnar komust að því að besta leiðin til að valdefla konu fyrir 

brjóstagjöf væri að kenna og fræða verðandi mæður, feður og lykilfjölskyldumeðlimi með sjónrænum 

kennslugögnum og aðferðum á meðgöngu og eftir fæðingu. Einnig vildu þeir meina að valdefling mæðra 

væri fullmótuð um tveimur vikum eftir fæðingu og því ætti að halda valdeflingarnámskeið fyrir þann tíma 

(Kohan, Keshvari, Mohammadi og Heidari, 2019).  

Í rannsókn Saljughi og félaga var skoðað hvort kennsla um brjóstagjöf til þungaðra kvenna í gegnum 

hlutverkaleik hefði áhrif á sjálfsöryggi þeirra til brjóstagjafar. Rannsóknin var gerð í Íran og tóku 74 konur 

þátt í rannsókninni og var þeim skipt upp í íhlutunarhóp og samanburðarhóp. Samanburðarhópurinn 

fékk hefðbundna meðgönguvernd en íhlutunarhópurinn fékk þjálfun við 36. viku á meðgöngu. Konurnar 

svöruðu spurningum fyrir þjálfunina, einni viku eftir fæðingu og svo einum mánuði eftir fæðingu. Þjálfunin 

sem íhlutunarhópurinn fékk fólst í að taka þátt í hlutverkaleik með ljósmóður á 90 mínútna námskeiði 

sem studdist við leiðbeiningar frá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO) og nýjustu klínísku leiðbeiningar 

heilbrigðis- og læknavísinda ráðuneytisins (Ministry of Health and Medical Education). Sjálföryggi 

kvennanna í íhlutunarhópnum jókst mikið eftir þjálfunina og sýndu niðurstöður mun hærra meðaltal 

sjálfsöryggis viku eftir og mánuði eftir fæðingu miðað við samanburðarhópinn. Niðurstöður leiddu einnig 

í ljós að konurnar í íhlutunarhópnum héldu frekar áfram með börn sín á brjósti en þær sem voru í 

samanburðarhópnum (Saljughi, Esfahani, Kohan og Ehsanpour, 2016). 

McKinley og félagar rannsökuðu marktækni matstækis sem átti að mæla sjálfsöryggi kvenna til 

brjóstagjafar. Það voru 124 konur frá suðurríkjum Bandaríkjanna sem tóku þátt í rannsókninni á 

meðgöngu og svöruðu spurningalista. Matstækið, matskali til að meta getu til undirbúnings fyrir 

brjóstagjöf á meðgöngu (the prenatal rating of efficacy in preparation to breastfeeding scale), reyndist 

öruggt og marktækt. Höfundar töldu að með því að skima eftir sjálfsöryggi kvenna til brjóstagjafar á 

meðgöngu geta bæði verðandi mæður og ljósmæður betur séð hvar veikleikar og styrkleikar konunnar 

liggja og unnið út frá einstaklingsmiðaðri kennslu um brjóstagjöf í meðgönguverndinni (McKinley o.fl., 

2018). 

Abuidhail og félagar gerðu rannsókn á áhrifum fræðslu um brjóstagjöf gegnum vefsíðu á þriðja hluta 

meðgöngu á breytta þekkingu, viðhorf og sjálfsöryggi til brjóstagjafar eftir fæðingu. Það voru 112 óléttar 

jórdanskar konur tóku þátt í rannsókninni. Konunum var skipt upp í tvo hópa, samanburðarhóp og 
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íhlutunarhóp. Íhlutunarhópurinn fékk aðgang að vefsíðu á þriðja hluta meðgöngunnar og aflaði sér 

þannig upplýsingar og fræðslu um brjóstagjöf. Niðurstöður leiddu í ljós að ekki var marktækur munur á 

þekkingu eða viðhorfum til brjóstagjafar milli hópanna. Fræðsla í gegnum vefsíðu á meðgöngu gæti hins 

vegar aukið sjálfsöryggi kvenna til brjóstagjafar en það þyrfti að rannsaka þann þátt betur (Abuidhail, 

Mrayan og Jaradat, 2019). 

3.5 Reynsla og viðhorf kvenna af fræðslu um brjóstagjöf 

Í íslenskri eigindlegri viðtalsrannsókn þar sem viðtöl voru tekin við fjórtán mæður með reynslu af 

brjóstagjöf kom í ljós að mæðrum þótti fræðsla tengd brjóstagjöf mótsagnakennd og fundu fyrir 

ósamræmi í þeim upplýsingum sem þær fengu. Konunum fannst skorta brjóstagjafafræðslu á meðgöng-

unni en flestar mæðurnar töldu mikilvægt að fá fræðslu um brjóstagjöf strax á meðgöngunni. Í rannsókn-

inni kom fram að helsta útfærsla fræðslu um brjóstagjöf á meðgöngu hefði verið í formi bæklings sem 

þær fengu afhentan. Þær mæður sem höfðu sjálfar aflað sér upplýsinga um brjóstagjöf, með því að 

horfa á fræðslumyndbönd um efnið. sögðu að það hefði nýst þeim mun betur en að skoða bækling um 

efnið (Elín Ösp Gísladóttir og Jónína Einarsdóttir, 2013).  

Í íslenskri rannsókn frá 2019 á reynslu kvenna sem gátu ekki verið með börn sín á brjósti eða áttu í 

miklum erfiðleikum með það tóku 77 konur þátt með því að segja reynslusögu sína. Í ljós kom að þær 

konur sem voru ánægðar með þjónustuna og samskiptin við heilbrigðisstarfsfólk fannst þær fá mikinn 

stuðning tengdan heilsu og velferð sinni og barnsins þar sem brjóstagjöf var ekki talin ófrávíkjanleg 

krafa. Sumar konurnar töluðu um heilbrigðisstarfsfólk sem studdi þær að koma brjóstagjöf af stað en 

talaði jafnframt um þurrmjólk á jákvæðum nótum og þá staðreynd að brjóstagjöf gangi ekki alltaf upp. 

Konurnar töluðu einnig um að upplifa að hafa ekki vald til að ákveða að hætta að hafa barnið á brjósti, 

eins og það væri ekki þeirra val heldur heilbrigðisstarfsfólksins. Þær upplifðu að það væri ekki hlustað á 

þær og sumar fundu fyrir óþolinmæði frá starfsfólkinu og mikla pressu að gefa brjóst (Sunna 

Símonardóttir og Helga Gottfreðsdóttir, 2019).  

Jennifer og félagar gerðu rannsókn í Ástralíu á hópfræðslu um brjóstagjöf í meðgönguvernd með 

það að markmiði að skoða orðræðu ljósmæðra sem sáu um fræðsluna. Það voru níu ljósmæður sem 

samþykktu að taka þátt í rannsókninni og voru því níu hópfræðslu tímar teknir upp og greindir, hver tími 

tók um 60 – 140 mínútur. Þegar efnið var skoðað komust höfundar að það væru tvö megin þemu 

gegnumgangandi í fræðslu hjá þessum ljósmæðrum, þemun voru: „Það er aðeins ein leið til að næra 

barnið: Brjóstagjöf“ og „brjóst er best“. Ljósmæðurnar höfðu mikla ástríðu og metnað fyrir fræðslunni 

sem þær veittu. Þær notuðu orð ræðu og samtöl til að sannfæra konur um að velja brjóstagjöf frekar en 

að eiga við þær samtal til að auðvelda konunum að kynnast og kanna hvernig brjóstagjöfin gæti virkað 

fyrir þær og börnin þeirra í félagslegu og menningarlegu samhengi. Þessu til viðbótar voru sannanir fyrir 

því að alþjóðlegar brjóstagjafastefnur í ríkum löndum eins og Ástralíu gætu haft áhrif á það hvernig 

ljósmæður tala um brjóstagjöf án þess að þær átti sig fullkomlega á hugsanlegum þvingandi skilaboðum 

sem konurnar fá (Jennifer, Elaine, Athena og Virginia, 2013).  

Craig og Dietsch gerðu rannsókn í Ástralíu en þeir vildu skoða reynslu frumbyrja, sem höfðu fengið 

brjóstagjafafræðslu á meðgöngu, á upphaf brjóstagjafar þeirra. Tekin voru hálfstöðluð viðtöl við 10 konur 

og þær spurðar um hversu gagnleg fræðslan sem þær fengu á meðgöngu hefði verið þegar kom að 



  

24 

upphafi brjóstagjafar. Konurnar sögðu að fræðslan hefði komið sér vel þegar kom að því að hefja 

brjóstagjöf þá sérstaklega hagnýta færnin sem þurfti til að brjóstagjöfin færi vel af stað. Hins vegar hafði 

fræðslan sem frumbyrjurnar fengu á meðgöngunni ekki áhrif á kvíða þeirra gagnvart brjóstagjöfinni og 

jók þar með ekki sjálfstraust þeirra gagnvart því að hafa börn sín á brjósti (Craig og Dietsch, 2010).  

Áströlsk þversniðsrannsókn á viðhorfum mæðra til fræðslu sem veitt var í hefðbundinni meðgöngu-

vernd í Victoria í Ástralíu hafði það markmið að taka út hvernig sú fræðsla sem stóð til boða á svæðinu 

væri að skila árangri. Það voru 153 konur eða 81% allra kvennanna sem voru barnshafandi á svæðinu 

á árunum 2009 og 2010 sem sóttu fræðslunámskeið á meðgöngu sér að kostnaðarlausu og svöruðu 

svo spurningarlista um viðhorf sín til fræðslunnar. Konunum fannst fræðslan sem þær fengu á meðgöng-

unni gagnleg en þær hefðu þó viljað fá meiri upplýsingar um brjóstagjöf (Buultjens o.fl., 2017). Helga 

komst að svipuðum niðurstöðum í rannsókn sinni á íslenskum konum en þar kom fram að konur vilja 

aukna fræðslu um brjóstagjöf (Helga Gottfreðsdóttir, 2011). 
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4 Umræða  

Hér verður leitast við að svara því hvers konar fræðsla til verðandi foreldra um brjóstagjöf skilar sér í 

bættum árangri eins og aukinni tíðni og lengd brjóstagjafar. Rannsóknir hafa sýnt að tíðni brjóstagjafar 

hefur verið há rétt eftir fæðingu á Íslandi en farið svo lækkandi sem er miður (Inga Þórsdóttir o.fl., 2008), 

þó eru komin meira en tíu ár síðan teknar voru saman tíðnitölur fyrir landið síðast og því óvíst hvernig 

þróunin er í dag. Vitað er að fræðsla um brjóstagjöf á meðgöngu hefur áhrif á tíðni brjóstagjafar en ekki 

er vitað hvers konar fræðsla skilar bestum árangri. Leggja þyrfti meiri áherslu á rannsóknir tengdum 

þessu efni í framtíðinni bæði erlendis (Lumbiganon o.fl., 2016) og hérlendis (Sunna Símonardóttir og 

Helga Gottfreðsdóttir, 2019). Flestar rannsóknanna sem skoðaðar voru báru saman hefðbundna með-

gönguvernd og þá íhlutun að leggja meiri áherslu á fræðslu, þá ýmist einstaklingsmiðaða fræðslu á 

meðgöngu og/eða eftir fæðingu, námskeið, fræðsluefni á myndbandi, fræðslubæklingum, stuðningi og 

eftirfylgni. Mismunandi var hvort fræðslan færi fram á stofnun eða heima hjá foreldrum. Aðrir fræðimenn 

hafa komist að þessu sama, að flestar rannsóknir um fræðslu um brjóstagjöf bera saman hefðbundna 

meðgönguvernd og þá í hlutun að leggja meiri áherslu á fræðslu um brjóstagjöf (Huang o.fl., 2019; 

Lumbiganon o.fl., 2016; Piro og Ahmed, 2020; Robinson o.fl., 2018).   

Einstaklingsmiðuð fræðsla á meðgöngu og eftir fæðingu ásamt símaeftirfylgni eftir að heim var komið 

virtist skila árangri og jók fjölda þeirra kvenna sem gáfu nýburum sínum eingöngu brjóst og dró úr 

vandamálum tengdum brjóstagjöf (Huang o.fl., 2019). Áhugavert var hvernig regluleg símaeftirfylgni eftir 

fæðingu og þegar heim var komið hafði einnig áhrif á að mæður væru lengur með börn sín á brjósti 

(Skouteris o.fl., 2017; Fu o.fl., 2014). Svo virðist sem eftirfylgni í gegnum síma henti nútímasamfélagi 

vel, oftast var um að ræða mánaðarleg símtöl sem ættu ekki að kosta mikinn tíma eða peninga miðað 

við hver ávinningurinn getur verið mikill fyrir móður og barn.  

Það eru ekki til margar heimildir um það hvenær best sé að veita fræðslu um brjóstagjöf á meðgöngu 

en klínískar leiðbeiningar um meðgönguvernd á Íslandi mæla með að veita þessa fræðslu og kynna 

brjóstagjafanámskeið í fyrstu skoðun. Þar segir jafnframt að endurtaka eigi fræðsluna fyrir eða við 36. 

viku meðgöngu (Embætti Landlæknis, 2008).  

Ávinningur brjóstagjafar fyrir ungabörn er mikill, bæði er mjólkin góð næring, börn fá síður sýkingar 

og ýmsa sjúkdóma í samanburði við börn sem nærast á þurrmjólk. Hærri greindivísitala og aukin geta 

til að stunda nám og betri hegðun eru allt þætti sem hafa verið tengdir við brjóstagjöf. Einnig virðast vera 

tengsl á milli brjóstagjafar og góðrar tengslamyndunar hjá móður og barni (Gibbs o.fl., 2018; 

Lumbiganon o.fl., 2016; Penacoba og Catala, 2019). Ávinningur af aukinni brjóstagjafafræðslu til 

foreldra á meðgöngutímabilinu getur verið mikill. Það að hækka tíðni þeirra sem velja brjóstagjöf og 

stuðla að farsælli brjóstagjöf getur haft mikla kosti í för með sér eins og að lækka dánartíðni barna í 

heiminum. Einnig benda rannsóknir á að hægt sé að lækka kostnað við heilbrigðiskerfið í framtíðinni ef 

settur væri peningur í að auka fræðslu og setja fram skýrar stefnur í fræðslu um brjóstagjöf (Rosen o.fl., 

2008). Þegar reynsla kvenna var skoðuð kom í ljós að konur kjósa aukna fræðslu um brjóstagjöf á 

meðgöngu (Buultjens o.fl., 2017) og þá aðallega frumbyrjur (Silva o.fl., 2015). 
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4.1 Hvað þarf að hafa í huga þegar veita á brjóstagjafafræðslu ? 

Svo virðist sem samþætting fræðslu á meðgöngu, stuðnings til einstaklinga eftir fæðingu yfir langt tímabil 

og þátttaka maka í fræðslu skili hærri tíðni brjóstagjafar, lengd brjóstagjafatímabils og auknum fjölda 

þeirra sem voru eingöngu með börn sín á brjósti við sex mánaða aldur (Jolly, o.fl., 2018; Skouteris o.fl., 

2017; Wouk o.fl., 2017). Ef fræðsla um brjóstagjöf er veitt bæði feðrum og mæðrum á meðgöngu getur 

það marktækt hækkað tíðni þeirra sem eru með börn sín eingöngu á brjósti (Özlüses og Celebioglu, 

2014). Einnig eru vísbendingar um að hópmeðgönguvernd geti verið gagnleg fyrir ákveðna hópa kvenna 

til að stuðla að hærri tíðni brjóstagjafar eftir fæðingu (Robinson o.fl., 2018). Jafnframt kom fram að það 

virtist ekki nægja að veita fræðslu eingöngu á meðgöngu eða aðeins eftir fæðingu til að stuðla að 

jákvæðum áhrifum á lengd brjóstagjafar. Ef fræðslan var hins vegar veitt hvort tveggja á meðgöngu og 

eftir fæðingu þá jók það tíðni þeirra sem voru með börn sín á brjósti við sex mánaða aldur (Meedya o.fl., 

2017; Schreck o.fl., 2017). Þarna er samfella í ljósmæðraþjónustu mjög mikilvæg og að konum sé fylgt 

eftir yfir langt tímabil í barneignarferlinu og að fræðslan sé á fjölbreyttu formi. Einnig gæti verið að 

hópmeðgönguvernd sé að veita konum ákveðinn jafningastuðning sem skilar sér þá í bættum árangri 

brjóstagjafar hjá minnihlutahópum.   

Fræðsla sem samanstóð eingöngu af því að konur horfðu á fræðslumyndband um brjóstagjöf á 

meðgöngu hafði ekki áhrif á aukna tíðni brjóstagjafar (Kellams o.fl., 2016). Gæta þarf að því hvaðan 

konur hafa aflað sér upplýsingar til að hefja brjóstagjöf því sem dæmi bjóða samfélagsmiðlar ekki upp á 

formlega einstaklingsmiðaða fræðslu sem konur virðast þurfa til að brjóstagjöfin verði farsæl (Hauck 

o.fl., 2016). 

Fræðsla um brjóstagjöf á meðgöngu sem veitt var af brjóstagjafaráðgjafa hafði áhrif á viðhorf kvenna 

til brjóstagjafar og á ákvarðanatöku þeirra til að velja brjóstagjöf en stuðningurinn eftir fæðingu hafði 

áhrif á lengd brjóstagjafatímabilsins (Schreck o.fl., 2017). Með árangursríkri fræðslu á meðgöngu er 

hægt að stuðla að góðu tækifæri til að grípa snemma inn í brjóstagjafaferlið, upplýsa og hvetja verðandi 

mæður til að velja að hafa börn sín á brjósti og auka þar með tíðni þeirra sem hafa börn sín eingöngu 

og/eða lengi á brjósti (Alberdi o.fl., 2018; Jolly o.fl., 2018; Silva o.fl., 2016). Einnig voru jákvæð áhrif 

hvatningarfræðslu á minni tíðni brjóstagjafavandamála, aukið sjálfsöryggi kvenna til brjóstagjafar og 

aukinnar tíðni þeirra sem hófu brjóstagjöf innan við 30 mínútum frá fæðingu (Cangöl og Sahin, 2017).  

Hafa þarf í huga að konur sem eru í ofþyngd eða offitu þurfa aukna fræðslu og stuðning við brjóstagjöf 

á meðgöngu og eftir fæðingu, þær eru líklegri til að hefja ekki brjóstagjöf eða hætta henni fljótt (Baker 

o.fl., 2007; Cohen o.fl., 2018) líkurnar aukast ef þær þyngjast einnig of mikið á meðgöngu (Winkvist o.fl., 

2015). Ljósmæður þurfa að vera vakandi fyrir því að ekki allar konur þurfa sams konar stuðning við 

brjóstagjöf og skoða þarf meðal annars hvernig menningarmunur getur haft áhrif á viðhorf kvenna til 

brjóstagjafar en fjölbreytileiki kvenna er mikill. Einnig þarf að skoða hópinn sem á að fræða, hvort um er 

að ræða frumbyrjur, konur sem ganga með fleira en eitt barn, fyrri sögu um brjóstagjöf, hvernig stuðning 

konan hefur í kringum sig, hvort hún er menntuð og fleira. Fræðslu og stuðning þarf að klæðskerasauma 

að konum þar sem þær hafa svo mismunandi bakgrunn. Það gæti einnig hjálpað að vera með samtal 

innan samleits hóps til dæmis með hópmeðgönguvernd þar sem konur geta lært hvor af annari.  
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Ályktanir 

Það er mikill skortur á rannsóknum á brjóstagjöf á Íslandi, bæði þegar kemur að nýjum og áreiðanlegum 

tölulegum upplýsingum um tíðni og lengd brjóstagjafar en ekki síður eigindlegum viðtalsrannsóknum af 

reynslu kvenna af brjóstagjöf og þeim vandamálum og áskorunum sem þar geta komið upp. Erlendar 

greinar voru þó nokkrar en voru frekar misvísandi, notuðust við lítil úrtök og skoðuðu mismunandi þætti 

tengda fræðslu um brjóstagjöf á meðgöngu. Margar fjölluðu bæði um tímabilið fyrir og eftir fæðingu en 

fáar fjölluðu eingöngu um árangur fræðslu á meðgöngu. Rannsóknirnar skoðuðu einnig mismunandi 

árangur af fræðslu og ekki var alltaf tekið fram hvort væri verið að fjalla um brjóstagjöf eingöngu eða 

með öðru. Því var flóknara að komast að niðurstöðu um þetta efni en ég taldi í byrjun.   

Rannsóknirnar sem ég fjallaði um eru alls staðar að úr heiminum og skoða þyrfti betur hvers konar 

heilbrigðiskerfi þessi lönd hafa, hvað felst til dæmis í hefðbundinni meðgönguvernd og hvert er hlutverk 

ljósmæðra í þessum löndum. Gaman hefði verið að skoða betur rannsóknir frá Norðurlöndunum um 

þetta efni en ekki fundust margar greinar þaðan. 

Í ljós kom að ekki ber öllum rannsóknum saman um áhrif fræðslu á lengd brjóstagjafar og að konur 

hefðu börn sín eingöngu á brjósti enda er erfitt að bera saman rannsóknir með tilliti til fræðslu þar sem 

íhlutanir fræðslunnar eru ekki sambærilegar, hvort sem verið var að skoða innihald og/eða framkvæmd. 

Einnig var erfitt að greina áhrif mismunandi forms eða framkvæmdar fræðslunnar á brjóstagjafalengd 

eða annan árangur en sama hvernig fræðslan var sett fram þá hafði hún áhrif á lengd brjóstagjafar 

samanborið við enga fræðslu. Það kom í ljós að fáar rannsóknir hafa kannað áhrif fræðslu á upphaf 

brjóstagjafar, lengd hennar og hvort konur hafa börnin eingöngu á brjósti eða ekki. Í þessari samantekt 

voru það tvær rannsóknir sem fjölluðu um alla þessa þrjá þætti og var niðurstaða þeirra sú að fræðsla á 

meðgöngu hefði góð áhrif á tíðni þeirra sem hefja brjóstagjöf en ekki mikil áhrif á lengd brjóstagjafar eða 

það að konur hefðu börnin eingöngu á brjósti nema þá í bland við fræðslu og stuðning eftir fæðingu. 

Það hefur verið ör þróun á þekkingu tengdri brjóstagjöf og fræðslu um brjóstagjöf undanfarin ár og 

æskilegt væri að í boði væru regluleg endurmenntunarnámskeið fyrir ljósmæður og hjúkrunarfræðinga 

sem sinna brjóstagjöf. Þannig væri betur hægt að tryggja samræmda og markvissa fræðslu um 

brjóstagjöf hér á landi. Til dæmis mætti bæta eftirfylgni með brjóstagjöf hér á landi til að bæta tíðni þeirra 

sem eru með börn á brjósti fram til sex mánaða aldurs eða lengur og þá helst eingöngu. 

Það er von mín að árangur af brjóstagjafafræðslu á meðgöngu og eftir fæðingu verði rannsakaður 

enn frekar á komandi árum. Fyrir mér er mörgum spurningum um brjóstagjafafræðslu ósvarað. Gaman 

væri að skoða betur ýmsa þætti fræðslunnar eins og hvers konar fræðsluform til foreldra skilar sér best 

og hvenær er best að veita fræðslu um brjóstagjöf á meðgöngu ?  

Í lokin eru hagnýtir punktar, lyklar, til glöggvunar á því sem ljósmæður þurfa að hafa i huga þegar 

kemur að fræðslu um brjóstagjöf. 
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Lyklar 

- Stuðla að sem mestri samfellu í brjóstagjafaferlinu, frá meðgöngu og fram til sex mánaða aldurs.  

- Nota síma til eftirfylgni í ríkari mæli eftir að heimaþjónustu lýkur. 

- Hafa maka markvisst með í fræðslu um brjóstagjöf. 

- Horfa á bakgrunn konunnar. 

- Horfa á menntunarstig konunnar. 

- Taka til greina hvort konan er í ofþyngd eða offitu þegar kemur að fræðslu og stuðningi. 

- Meta konur með tilliti til kvíða og þunglyndiseinkenna vegna áhrifa á brjóstagjöf. 

- Beita hvatningarfræðslu og stuðla að bættu sjálfsöryggi kvenna til brjóstagjafar. 

- Meta hvort hópmeðgönguvernd henti konunni betur en hefðbundin meðgönguvernd m.t.t. 

fræðslu um brjóstagjöf.  

- Hafa í huga að minnihlutahópum eins og láglaunakonum gagnast oft betur að fá jafningja-

stuðning ásamt fræðslu frá fagaðila.      



  

29 

Heimildaskrá 

Abuidhail, J., Mrayan, L. og Jaradat, D. (2019). Evaluating effects of prenatal web-based 
breastfeeding education for pregnant mothers in their third trimester of pregnancy: Prospective 
randomized control trial. Midwifery, 69, 143-149. doi:https://doi.org/10.1016/j.midw.2018.11.015 

Alberdi, G., O‘Sullivan, E.J., Scully, H., Kelly, N., Kincaid, R., Murtagh, R., ... McAuliffe, F.M. (2018). A 
feasibility study of a multidimensional braestfeeding-support intervention in Ireland. Midwifery, 58, 
86-92. doi:10.1016/j.midw.2017.12.018. Epub 2017 Dec 24 

Baker, J.L., Michaelsen, K.M., Sφrensen, T.I.A. og Rasmussen, K.M. (2007). High prepregnant body 
mass index is associated with early termination of full and any breastfeeding in Danish women. 
American Journal of Clinical Nutrition, 86(2), 404-411. doi:doi.org/10.1093/ajcn/86.2.404 

Balogun, O.O., O‘Sullivan, E.J., McFadden, A., Ota, E., Gavine, A., Garner, C.D., ... MacGillivray, S. 
(2016). Interventions for promoting the initiation of breastfeeding (Review). Cochrane Database of 
Systematic Reviews 11, 1-82. doi:10.1002/14651858.CD001688.pub3 

Bich, T.H., Long, T.K. og Hoa, D.P. (2019). Community-based father education intervention on 
breastfeeding practice-results of a quasi-experimental study. Matern Child Nutr., 15(1), 1-12. 
doi:10.1111/mcn.12705 

Buultjens, M., Murphy, G., Robinson, P., Milgrom, J. og Monfries, M. (2017). Women’s experiences of, 
and attitudes to, maternity education across the perinatal period in Victoria, Australia: A mixed-
methods approach. Women Birth, 627, 1-9. doi:doi.org/10.1016/j.wombi.2017.03.005 

Cangöl, E. og Sahin, N.H. (2017). The effect of breastfeeding motivation program maintained during 
pregnancy on supporting breastfeeding: Randomized controlled trial. Breastfeeding medicine, 1-9. 
doi:10.1089/bfm.2016.0190 

Cohen, S.S., Alexander, D.D., Krebs, N.F., Young, B.E., Cabana, M.D., Erdmann, P., ... Saavedra, 
J.M. (2018). Factors associated with breastfeeding initiation and continuation: A meta-analysis. 
The Journal of Pediatrics 203, 190-196. doi:10.1016/j.jpeds.2018.08.008. Epub 2018 Oct 4 

Craig, H.J. og Dietsch, E. (2010). ´Too scary to think about´: First time morthers´ perceptions of the 
usefulness of antenatal breastfeeding education. Women and Birth, 23, 160-165. 
doi:10.1016/j.wombi.2010.04.004 

Debes, A. K., Kohli, A., Walker, N., Edmond, K. og Mullany, L.C. (2013). Time to initiation of 
breastfeeding and neonatal mortality and morbidity: A systematic review. BMC Public Health 
13(19), 1-14. doi:10.1186/1471-2458-13-S3-S19. Epub 2013 Sep 17 

Edwards, R.C., Thullen, M.J., Korfmacher, J., Lantos, J.D., Henson, L.G. og Hans, S.L. (2013). 
Breastfeeding and complementary food: Randomized trial of community doula home visiting. 
Pediatrics 132(2), 160-166. doi:10.1542/peds.2013-1021P 

Elín Ösp Gísladóttir og Jónína Einarsdóttir. (2013). Viðhorf mæðra til fræðslu og ráðgjafar um 
brjóstagjöf: Eigindlega viðtalsrannsókn í mannfræði. Ljósmæðrablaðið, 91(1), 7-12. Sótt af 
https://www.ljosmaedrafelag.is/GetAsset.ashx?id=381 

Embætti Landlæknis. (2008). Meðgönguvernd heilbrigðra kvenna í eðlilegri meðgöngu: Klínískar 
leiðbeiningar. Reykjavík: Höfundur. 

Figueiredo, B., Dias, C.C., Brandão, S., Canário, C. og Nunes-Costa, R. (2013). Breastfeeding and 
postpartum depression: State of the art review. Jornal de Pediatria, 89(4), 332-338. 
doi:10.1016/j.jped.2012.12.002 

Fu, I.C.Y., Fong, D.Y.T., Heys, M., Lee, I.L.Y., Sham, A. og Tarrant, M. (2014). Professional 
breastfeeding support for first-time mothers: a multicentre cluster randomised controlled trial. 
BJOG, 121, 1673-1684. doi:10.1111/1471-0528.12884. Epub 2014 May 26 

Gibbs, B.G., Forste, R. og Lybbert, E. (2018). Breastfeeding, parenting, and infant attachment 
behaviors. Maternal and Child Health Journal, 22, 579–588. doi:10.1007/s10995-018-2427-z 

Haroon, S., Das, J.K., Salam, R.A., Imdad, A. og Bhutta, Z.A. (2013). Breastfeeding promotion 
interventions and breastfeeding practices: A systematic review. BMC Puplic Health, 13(3), 1-18. 
doi:https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-S3-S20  

https://doi.org/10.1093/ajcn/86.2.404
https://www.ljosmaedrafelag.is/GetAsset.ashx?id=381
https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-S3-S20


  

30 

Hauck, Y.L., Blixt, I., Hildingsson, I., Gallagher, L., Rubertsson, C., Thomson, B. og Lewis, L. (2016). 
Australian, Irish and Swedish women‘s perceptions of what assisted them to breastfeed for six 
months: Exploratory design using critical incident technique. BMC Public Health, 1067(16), 1-12. 
doi:10.1186/s12889-016-3740-3 

Helga Gottfreðsdóttir. (2011). Notagildi skipulagðar foreldrafræðslu á vegum Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins: Sjónarhorn foreldra fyrir og eftir fæðingu. Ljósmæðrablaðið, 89(1), 7-14. 
Sótt af https://www.ljosmaedrafelag.is/assets/Lj%C3%B3sm%C3%A6%C3%B0rabla%C3%B0i% 
C3%B0/Ljosmaedur_nytt_2323594.pdf 

Huang, P., Yao, J., Liu, X. og Luo, B. (2019). Antenatal education and postnatal support strategies for 
improving rates of exclusive breastfeeding: A randomised controlled trial. Medicine, 98(47), 1-7. 
doi:10.1097/MD.0000000000017822 

Inga Þórsdóttir, Ása Vala Þórisdóttir og Gestur I. Pálsson. (2008). Mataræði íslenskra ungbarna. 
Niðurstöður rannsóknar á mataræði, vexti og járnbúskap ungbarna 2005–2007. Rannsóknarstofa í 
næringarfræði við Háskóla Íslands og Landspítala – Háskólasjúkrahús. 

Jennifer, F., Elaine, B., Athena, S. og Virginia, S. (2013). We only talk about breast feeding: A 
discourse analysis of infant feeding messages in antenatal group-based education. Midwifery, 29, 
425-433. doi:10.1016/j.midw.2012.02.006 

Jolly, K., Ingram, J., Clarke, J., Johnson, D., Trickey, H., Thomson, G., ... Hoddinott, P. (2018). 
Protocol for a feasibility triel for improving breast feeding initation and continuation: assets-based 
infant feeding help before and after birth. BMJ Open, 8, 1-13. doi:10.1136/bmjopen-2017-019142 

Kellams, A.L., Gurka, K.K., Hornsby, P.P., Drake, E., Riffon, M., Gellerson, D., ... Coleman, V. (2016). 
The impact of a prenatal education video on rates of breastfeeding initiation and exclusivity during 
the newborn hospital stay in a low-income population. Journal of Human Lactation, 32(1), 152-
259. doi:10.1177/089033441559940 

Kohan, S., Keshvari, M., Mohammadi, F. og Heidari, Z. (2019). Designing and evalutating an 
empowering program for breastfeeding: A mixed-methods study. Arch Iran Med. 22(8), 443-452. 
Sótt af https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31679347 

Kornides, M. og Kitsantas, P. (2013). Evalutaion of breastfeeding promotion, support, and knowledge 
of benefits on breastfeeding outcomes. Journal of Child Health Care 17(3), 264-273. 
doi:10.1177/1367493512461460 

Ljósmæðrafélag Íslands. (1998). Hugmyndafræði og stefna. Sótt af 
http://www.ljosmaedrafelag.is/Assets/%C3%9Atg%C3%A1fa/lmfistefnumotun.pdf 

Lok, K.Y.W., Bai, D.B. og Tarrant, M. (2017). Family members‘ infant feeding preferences, maternal 
breastfeeding exposures and exclusive breastfeeding intentions. Midwifery, 53, 49-54. 
doi:10.1016/j.midw.2017.07.003. Epub 2017 Jul 4 

Lumbiganon, P., Martis, R., Laopaiboon, M., Festin, M.R., Ho, J.J. og Hakimi, M. (2016). Antenatal 
breastfeeding education for increasing breastfeeding duration (Review). Cochrane Database of 
Systematic Reviews, 12, 1-79. doi:10.1002/14651858.CD006425.pub4 

McKinley, E.M., Knol, L.L., Turner, L.W., Burnham, J.J., Graettinger, K.R., Hernandez-Reif, M. og 
Leeper, J.D. (2018). The prenatal rating of efficacy in preparation to breastfeed scale: A new 
measurement instrument for prenatal breastfeeding self-efficacy. Journal of Human Lactation, 1-
11. doi:https://doi.org/10.1177/0890334418799047 

Meedya, S., Fernandez, R. og Fahy, K. (2017). Effect of educational and support interventions on 
long-term breastfeeding rates in primiparous women: A systematic review and meta-analysis. The 
Joanna Briggs Institute, 2307-2332. doi:10.11124/JBISRIR-2016-002955 

Patel, S.P. og Patel, S. (2016). The effectiveness of lactation consultants and lactation counselors on 
breastfeeding outcomes. Journal of Human Lactation 32(3), 530-541. 
doi:10.1177/0890334415618668 

Pålsson, P., Kvist, L.J., Persson, E.K., Hallström, I.K. og Ekelin, M. (2019). A survey of contemporary 
antenatal parental education in Sweden: What is offerd to expectant parents an midwives‘ 
experiences. Sexual and Reproductive Healtcare, 20, 13-19. doi:10.1016/j.srhc.2019.01.003. 
Epub 2019 Feb 5 

https://www.ljosmaedrafelag.is/assets/Lj%C3%B3sm%C3%A6%C3%B0rabla%C3%B0i%25%20C3%B0/Ljosmaedur_nytt_2323594.pdf
https://www.ljosmaedrafelag.is/assets/Lj%C3%B3sm%C3%A6%C3%B0rabla%C3%B0i%25%20C3%B0/Ljosmaedur_nytt_2323594.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31679347
http://www.ljosmaedrafelag.is/Assets/%C3%9Atg%C3%A1fa/lmfistefnumotun.pdf


  

31 

Penacoba, C. og Catala, P. (2019). Associations between breastfeeding and mother-infant 
relationships: A systematic review. Breastfeeding medicine, 14(9), 1-14. 
doi:10.1089/bfm.2019.0106 

Piro, S.S. og Ahmed, H.M. (2020). The effectiveness of antenatal nursing intervention on initiation, 
exclusivity, and continuity of breastfeeding. Sys Rev Pharm, 11(1), 515-520. 
doi:10.5530/srp.2020.1.64 

Robinson, K., Garnier-Villarreal, M. og Hanson, L. (2018). Effectiveness of centeringpregnancy on 
breast-feeding initiation among african americans, a systematic review and meta-analysis. Journal 
of Perinal and Neonatal Nursing, 1-11. doi:10.1097/JPN.0000000000000307 

Rosen, I.M., Krueger, M.V., Carney, L.M. og Graham, J.A. (2008). Prenatal breastfeeding education 
and breastfeeding outcomes. The American Journal of Maternal/Child Nursing, 33(5), 315-319. 
doi:10.1097/01.NMC.0000334900.22215.ec 

Saljughi, F., Esfahani, M.S., Kohan, S. og Ehsanpour, S. (2016). Promoting breastfeeding self-efficacy 
through role-playing in pregnant women. Int J Pediatr, 4(7), 2061-2068. 
doi:10.22038/IJP.2016.7000 

Schreck, P.K., Solem, K., Wright, T., Schulte, C., Ronnisch, K.J. og Szpunar, S. (2017). Both prenatal 
and postnatal interventions are needed to improve breastfeeding outcomes in að low-income 
population. Breastfeeding Medicine, 12(3), 142-148. doi:10.1089/bfm.2016.0131 

Silva, E.P., Lima, R.T. og Osório, M.M. (2016). Impact of educational strategies in low-risk prenatal 
care: systematic review of randomized clinical trials. Ciência and Saúde Coletiva, 21(9), 2935-
2948. doi:10.1590/1413-81232015219.01602015 

Skouteris, H., Bailey, C., Nagle, C., Hauck, Y., Bruce, L. og Morris, H. (2017). Interventions designed 
to promote exclusive breastfeeding in high-income countries: A systematic review update. 
Breastfeeding medicine, 1-11. doi:10.1089/bfm.2017.0065 

Sunna Símonardóttir og Helga Gottfreðsdóttir. (2019). „Ég var að feila á því eina sem kona á að geta 
gert“. Orðræðugreining á frásögnum kvenna sem áttu í erfiðleikum með brjóstagjöf. 
Ljósmæðrablaðið 97(1), 30-34. Sótt af https://www.ljosmaedrafelag.is/asset/2693/lmfi-1tbl-agust-
2019-40sidur-lq.pdf 

United Nations Children’s Fund (UNICEF). (2018). Breastfeeding: A mother’s gift, for every child. Sótt 
af https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_Breastfeeding_A_Mothers_Gift_for_Every_ 
Child. Pdf 

Winkvist, A., Brantsæter, A.L., Brandhagen, M., Haugen, M., Meltzer, H.M. og Lissner, L. (2015). 
Maternal prepregnant body mass index and gestational weight gain are associated with initiation 
and duration of breastfeeding among Norwegian mothers. The Journal of Nutrition, 145, 1263-
1270. doi:10.3945/jn.114.202507 

Wong, K.L., Fong, D.Y.T., Lee, I.L.Y., Chu, S. og Tarrant, M. (2014). Antenatal education to increase 
exclusive breastfeeding, a randomized controlled trial. Obstetrics and Gynecology, 124(5), 961-
968. doi:10.1097/AOG.0000000000000481 

World Health Organization (WHO). (2018). Capture the moment, Early initiation of breastfeeding: The 
best start for every newborn. Sótt af https://www. unicef.org /publications/files/UNICEF_WHO_ 
Capture_the_moment_EIBF_2018.pdf  

World Health Organization. (2017). Global Targets 2025: To improve maternal, infant and young child 
nutrition. Sótt af https://www.who.int/nutrition/global-target-2025/en/ 

WHO og UNICEF. (2009). Baby-friendly hospital initiative: Revised updated and expanded for 
integrated care. Section 1: background and implementation. Sótt af 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43593/9789241594967_eng.pdf?sequence=1 

Wouk, K., Tully, K.P. og Labbok, M.H. (2017). Systematic review of evidence for Baby-Friendly 
Hospital initiative step 3: Prenatal breastfeeding education. Journal of Human Lactation, 33(1), 50-
82. doi:10.1177/0890334416679618 

Özlüses, E. og Celebioglu, A. (2014). Educating fathers to improve breastfeeding rates and paternal-
infant attachment. Indian Pediatrics, 51, 654-657. doi:doi.org/10.1007/s13312-014-0471-3 

 

https://www.ljosmaedrafelag.is/asset/2693/lmfi-1tbl-agust-2019-40sidur-lq.pdf
https://www.ljosmaedrafelag.is/asset/2693/lmfi-1tbl-agust-2019-40sidur-lq.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_Breastfeeding_A_Mothers_Gift_for_Every_%20Child
https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_Breastfeeding_A_Mothers_Gift_for_Every_%20Child
https://www.who.int/nutrition/global-target-2025/en/

