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Ágrip 
Tilgangur: Heimavitjanir eftir fæðingu miða að því að veita foreldrum stuðning 

og fræðslu, á oft viðkvæmum tíma eftir fæðingu barns, í þeirra umhverfi. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á viðhorf foreldra til heimavitjana 

á vegum ung- og smábarnaverndar heilsugæslustöðva á höfuðborgarsvæðinu 

og einnig að sjá hvort munur er á viðhorfum foreldra með fyrsta barn og þeirra 

sem áttu barn fyrir. Rannsókn sem þessi hefur ekki verið birt á Íslandi áður.  

Aðferð: Rannsóknin er lýsandi þversniðsrannsókn. Úrtakið voru foreldrar sem 

komu með börn í sex og níu vikna skoðanir á heilsugæslustöðvar á 

höfuðborgarsvæðinu á tímabilinu 13. janúar til 7. febrúar 2020. Þeim var 

afhent samþykkisbréf, þar gáfu þeir samþykki og netfang og fengu þá sendan 

rafrænan spurningalista með 27 opnum og lokuðum spurningum. 

Niðurstöður: Þátttakendur í rannsókninni voru 136 (93% konur). Rétt tæpur 

helmingur var að eignast sitt fyrsta barn (49%). Flestir þátttakendur voru frekar 

eða mjög ánægðir með heimavitjanir frá ung- og smábarnavernd (92%). 

Flestum fannst heimavitjanirnar hæfilega margar (84%) og hæfilega langar 

(96%). Ekki var marktækur munur á milli viðhorfa foreldra með fyrsta barn og 

þeirra sem áttu barn fyrir varðandi tíðni eða lengd vitjana. Foreldrar lýstu 

ánægju með heimavitjanir, þeir kunnu að meta ráðgjöf, fræðslu, stuðning og 

hvatningu sem hjúkrunarfræðingar og veittu þeim. Foreldrar sem voru 

óánægðir með heimavitjanirnar (6%) óskuðu eftir aukinni og sértækari fræðslu 

varðandi þau vandamál sem upp komu. Óskað var eftir því að aðgengilegur 

væri listi um hvað væri farið yfir í hverri vitjun. 
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Ályktanir: Foreldrar nýbura eru ánægðir með skipulag á heimavitjunum hjá 

heilsugæslustöðvum á höfuðborgarsvæðinu, Foreldrar kunnu að meta það að 

fá þennan stuðning í þeirra umhverfi en ástæða er að þróa heimavitjanir áfram. 

Standa verður vörð um þjónustu við fjölskyldur á þessum viðkvæmu tímum en 

heimavitjunum hefur fækkað síðastliðin ár. 

Lykilorð: heimavitjun, ung- og smábarnavernd, viðhorf foreldra, heilsugæsla, 

hjúkrunarfræðingar, þversniðs rannsókn, lýsandi tölfræði.  
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Abstract 
Aim: Postnatal home visits in well-child care aim to provide parental support 

and education in the parents’ home, at a sensitive time in their lives. The 

purpose of this study is to examine parents’ experience with home visits of 

nurses from public healthcare centers in the capital area in Iceland.  Also, to 

see if there is a difference in the views of first-time parents and those who 

have had a child before.  

Method: This is a descriptive cross-sectional study. The sample consists of 

parents who brought children in for six- and nine-weeks appointments at the 

healthcare centers in the capital area, from January 13 to February 7, 2020. 

After signing a consent form and providing an e-mail address, they were sent 

an electronic questionnaire with 27 open and closed questions. 

Results: Study participants were 136 (93% female). Just under half were having 

their first child (49%). Most participants were quite or very satisfied with home 

visits from public health nurses (92%). Most found the home visits to be 

appropriately frequent (84%) and reasonably long (96%). There was no 

significant difference between the attitudes of first-time parents and those 

who had a child before, regarding the frequency or duration of visits. Parents 

expressed satisfaction with the home visits, they appreciated the counseling, 

education, support and encouragement provided by the nurses. Parents who 

were dissatisfied with the home visits (6%) requested increased and more 

specific education about problems that had arisen.  
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Conclusion: The results of this study indicate that parents of newborns are 

pleased with the home visits from healthcare centers in the capital area. 

Parents appreciate that they receive this support in their own home. Although 

home visits have decreased in recent years, the conclusion of this study is that 

this family service, needs to be safeguarded.   

Keywords: Home visits, well-child care, nursing, parents view, primary care.  
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1 Inngangur 
Heimavitjanir eru hluti af  ung- og smábarnavernd sem er umfangsmikill þáttur 

í starfsemi heilsugæslustöðva og þjónustar börn sem fæðast á Íslandi. 

Þjónustan er samræmd yfir allt landið og felur í sér þrettán gjaldfrjálsar, 

reglubundnar vitjanir og skoðanir á fyrstu árum barns. Árið 2019 voru 41.240 

vitjanir og heilsufarsskoðanir í ung- og smábarnavernd á heilsugæslustöðvum 

á höfuðborgarsvæðinu (Sesselja Guðmundsdóttir og Lilja B. Kristinsdóttir, 

2020). Hjúkrunarfræðingar skipuleggja og sinna ung- og smábarnaverndinni 

sem hefst með heimavitjunum til fjölskyldna á fyrstu ævidögum og nær til 

skólaaldurs.  

 Í þessum kafla verður farið yfir fræðilegan bakgrunn verkefnisins. Farið 

er yfir markmið og tilgang heimavitjana á fyrstu vikum eftir fæðingu. Fjallað 

verður um erlendar rannsóknir á viðhorfum heilbrigðisstarfsfólks og foreldra 

til heimavitjana. Skipulag ung- og smábarnaverndar, aðkomu 

hjúkrunarfræðinga, áherslur og verkþætti í heimavitjunum og 

heilsufarsskoðunum er kynnt. Einnig hvernig heimaþjónustu ljósmæðra er 

háttað og loks heimavitjanir heilsugæslunnar sem rannsóknin er um.  

1.1 Skilgreining helstu hugtaka 
Heimaþjónusta ljósmæðra: Þjónusta ljósmæðra sem tryggir móður og 

fjölskyldu umönnun ljósmóður heim, í allt að átta heimsóknir á fyrstu tíu 

dögunum eftir fæðingu.                                                

Ungbarn: Ungbarn er barn á fyrstu mánuðum ævi sinnar fram að árs afmæli.                                              

Smábarn: Smábarn á við barn á aldrinum frá eins árs til u.þ.b. fjögurra ára.                                    
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Ung- og smábarnavernd: Heilsuvernd barna, felur í sér að minnsta kosti 

þrettán skipulagðar vitjanir og skoðanir frá fyrstu dögum barns til skólaaldurs. 

Hún er samræmd og gjaldfrjáls á öllum heilsugæslustöðvum á Íslandi.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

2.1 Markmið heimavitjana í ung- og smábarnavernd  
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) ráðleggur að móðir og barn fái 

heimavitjanir eftir fæðingu. Í heimavitjunum er lögð áhersla á mat á vexti, 

þroska og líðan barns og andlega og líkamlega heilsu móður og fjölskyldu. 

Einnig er lögð áhersla á að veita fræðslu og stuðning við brjóstagjöf, fræðslu 

varðandi hreinlæti og umönnun barns ásamt því að styðja við og hvetja 

foreldra til að vaxa í hlutverkum sínum (WHO, 2013). Leiðbeiningar Embættis 

landlæknis og Þróunarmiðstöðvar íslenskrar heilsugæslu (2020a) um 

heimavitjanir hér á landi eru í samræmi við ráðleggingar WHO og eru markmið 

þeirra að veita foreldrum stuðning og fræðslu í þeirra eigin umhverfi. Þessar 

leiðbeiningar voru hafðar að leiðarljósi við gerð spurningalista sem notaður var 

í þessari rannsókn.  

 Markmið ung- og smábarnaverndar er að efla heilsu, vellíðan og 

þroska ungra barna með reglulegum heilsufarsskoðunum. Fyrstu kynni 

foreldra af ung- og smábarnavernd eru í heimavitjun þar sem 

hjúkrunarfræðingur kemur á heimili fjölskyldunnar (Þróunarmiðstöð íslenskrar 

heilsugæslu, 2020). Legutími á sjúkrahúsum eftir fæðingar hefur styst síðustu 

áratugi. Fræðsla til mæðra og umönnun eftir fæðingu hefur því í flestum 

tilfellum færst inn á heimili fjölskyldna (Kellie, 2017). Hjúkrunarfræðingar í 

heilsugæslu veita mikilvæga þjónustu á þeim viðkvæma tíma þar sem á sér stað 

umbreytingin frá meðgöngu yfir í það að vera komin með nýtt barn í hendurnar 

(Hjälmhult, og Lomborg, 2012). Fyrstu sex vikurnar eftir fæðingu eru 

viðkvæmur og mikilvægur tími hvað varðar heilsu og velferð móður og barns 

(Hajimiri, Shakibazadeh, Haeri Mehrizi, Shab-Bidar og Sadeghi, 2018). Einn 

kostur heimavitjana er einnig að barninu er hlíft við ferðalögum og að vera 
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innan um margmenni. Heimavitjanir gera börnin og fjölskyldur þeirra minna 

útsett fyrir smithættu og má með sanni segja að þær hafi fengið aukið vægi nú 

á tímum, þegar Covid-19 sjúkdómurinn herjar á heiminn. 

2.2 Heimavitjanir í vestrænum heimi 
Í mörgum Evrópulöndum eru heimavitjanir hluti af skipulagðri ung- og 

smábarnavernd, foreldrum að kostnaðarlausu. Skipulag eftirfylgdar og ung- og 

smábarnaverndar fyrstu vikur eftir fæðingu er mjög misjafnt eftir löndum og 

landsvæðum. Það er því erfitt að bera saman gæði og skipulag þeirra. Löng 

hefð er fyrir heimavitjunum í ýmsum vestrænum löndum. Til dæmis hefur 

heimavitjunum verið sinnt í Danmörku frá árinu 1937 þar sem þeim var komið 

á til að draga úr ungbarnadauða, í Frakklandi var þeim komið á til að fræða 

fjölskyldur um reykingar, næringu, húshald og fleiri heilsutengda þætti (Duffee, 

Mendelsohn, Kuo, Legano og Earls, 2017). Víða erlendis er þjónusta við 

fjölskyldur fyrstu vikurnar eftir fæðingu, oft á tíðum óskipulögð þar sem 

fjölskyldur fá þjónustu frá mismunandi stofnunum og félögum (Psaila, 

Schmied, Fowler og Kruske, 2014).  

 Víða um heim er veitt skipulögð þjónusta með heimavitjunum sem 

sinnir börnum og fjölskyldum þeirra fyrstu ár barnsins og styður við fjölskyldur 

sem eiga undir högg að sækja. Það er þá oft samþætt þjónusta félags- og 

heilbrigðisyfirvalda. Sýnt hefur verið fram á að slík þjónusta er áhrifarík á sviði 

heilsueflingar, samskipta, þroska barna, kemur í veg fyrir ofbeldi gegn börnum 

og bætir líkamlega og andlega líðan mæðra (Duffee, Mendelsohn, Kuo, o.fl., 

2017). Heimavitjanir hafa skilað jákvæðum áhrifum fyrir fjölskyldur sem standa 

höllum fæti eða eru í áhættu á illri meðferð (Avellar og Supplee, 2013; Christie 

og Bunting, 2011). Þær eru einstaklingsmiðaður stuðningur með áherslu á að 

meta þarfir foreldra og reynslu, til að styðja við og auka öryggi þeirra með það 
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að markmiði að þeir upplifi sig hafa getu til að sinna barninu (Nilsson o.fl., 

2015).  

 Áhrif fjölda heimavitjana eftir fæðingu voru rannsökuð í safnrannsókn 

á tólf rannsóknargreinum, með um 11 þúsund kvenkyns þátttakendum í heild. 

Rannsóknirnar voru samanburðarrannsóknir á fjölda vitjana, allt frá því að það 

væri engin heimavitjun í það að þær væru tíu, samanburður á heimavitjunum 

og spítalaheimsóknum og samanburður á mismunandi þjónustuleiðum, til 

dæmis skipulögðum og breytilegum vitjunum. Niðurstöðurnar sýndu að aukinn 

fjöldi vitjana eftir fæðingu hafði ekki bein áhrif á bætta heilsu móður. 

Heimavitjanir höfðu jákvæð áhrif á ánægju mæðra með eftirfylgd eftir 

fæðingu. Tíðni heimavitjana, lengd þeirra og ákefð ætti að byggja á 

samfélagslegum aðstæðum og þörfum mæðranna (Yonemoto, Dowswell, 

Nagai og Mori, 2017). Líðan móður fyrstu sex vikurnar eftir fæðingu fær heldur 

minni athygli hjá bandarísku heilbrigðisstarfsfólki en meðganga og fæðing. Það 

var niðurstaða rýnihópa með 87 þátttakendum, foreldrum og 

heilbrigðisstarfsfólki, um upplifun af þjónustu þar við mæður eftir fæðingu. Þar 

fékk barnið þjónustu og skoðun fljótlega eftir fæðingu en gert var ráð fyrir að 

móðir fari í skoðun eða viðtal við lækni sex vikum eftir fæðingu (Tully, Stuebe 

og Verbiest, 2017). Þar er bent á að eftir mikið eftirlit á meðgöngu sitji margar 

mæður uppi með ný heilsufars- og fjölskylduvandamál eftir fæðingu sem þær 

vita ekki hvernig þær eigi að leysa úr. 

2.3 Fjölskylduhjúkrun - meðferðarsamband  
Í fyrstu vitjun í ung- og ungbarnavernd er markmið að mynda tengsl við foreldra 

og huga að vexti og þroska barnsins. Kynna tilgang vitjana og áherslur í þeim 

auk þess að skýra út hvernig ung- og smábarnaverndin fer fram. 

Hjúkrunarfræðingar hafa ákveðnar hugmyndir um hvernig best sé að koma 

fræðslu og stuðningi til fjölskyldna. Það er þó ólíklegt að þær hugmyndir gangi 
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upp nema þeim takist á varkáran hátt að skapa traust, lesa í þarfir 

fjölskyldunnar og byggja upp og viðhalda meðferðarsambandi við hana. Með 

því má ná til hennar og skapa jákvæðan farveg þannig að fjölskyldan sé tilbúin 

til að nýta sér upplýsingarnar (Bell, 2011). Góð tengslamyndun er grunnur að 

frekara meðferðarsambandi. Virk hlustun er mikilvæg, að sýna sannan áhuga 

og heyra hvað fjölskyldan hefur að segja. Í fjölskylduviðtali skiptir máli að heyra 

allar hliðar og hlusta á sögur allra einstaklinga sem hlut eiga að máli (Wright og 

Leahey, 2011). Mikilvægt er að meta þarfir hverrar fjölskyldu fyrir sig og taka 

alla fjölskylduna með sé þess kostur (Xiao, Ngai, Zhu og Loke, 2019).   

 Það má því segja að ung- og smábarnavernd sé fjölskylduhjúkrun í sinni 

hreinustu mynd þar sem barn og foreldrar eru ein heild og því mikilvægt að 

sinna allri fjölskyldunni þegar verið að þjónusta barn. Heimavitjanir veita 

hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum aukna innsýn í líf fjölskyldu, félagslega 

stöðu og líðan. Tíminn eftir fæðingu er oft viðkvæmur hjá fjölskyldum, 

aðstæður eru mismunandi og geta og reynsla fólks til að takast á við þær er 

ólík. Það krefst faglegrar færni og umhyggju af hálfu hjúkrunarfræðings að 

koma inn á heimili til fólks, hitta það í fyrsta sinn og nálgast það út frá þeirra 

forsendum. Það virkar engin ein uppskrift á alla. Að mæta fólki þar sem það er 

statt og greina þarfir þess krefst faglegrar nálgunar, innsæis og getu til að 

mynda meðferðarsamband.  

 Heimavitjanir bjóða yfirleitt upp á gott næði til upplýsingaöflunar og 

myndunar meðferðarsambands sem oft helst út alla ung- og 

smábarnaverndina eða þar til barn kemur í fjögurra ára skoðun í fylgd foreldra. 

Í hollenskri rannsókn á ung- og smábarnavernd kom fram að foreldrar vilja hafa 

samfellu í þjónustu ung- og smábarnaverndar. Þátttakendur voru 

hjúkrunarfræðingar, læknar og foreldrar tæplega 2000 barna, á aldrinum núll 

til níu mánaða. Í rannsókninni var gerður samanburður á ung- og 
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smábarnavernd í tveimur hópum, eins og hún var veitt venjulega af 

hjúkrunarfræðingi og lækni til skiptis og hins vegar þar sem hjúkrunarfræðingar 

sáu alfarið um ung- og smábarnaverndina. Foreldrar svöruðu spurningalistum 

en tóku einnig þátt í umræðuhópum. Þar kom fram að foreldrar voru ánægðir 

með samfellu og vildu helst að aðeins einn kæmi að þjónustu barna þeirra og 

ekki fleiri en tveir (Benjamins, Damen og van Stel, 2015).  

Í ljósi þess hve mikilvægar fyrstu vikur og mánuðir barns eru fyrir taugaþroska 

þess og velferð er fullnægjandi stuðningur við foreldra á þessum 

streituvaldandi tíma mjög mikilvægur. Hjúkrunarfræðingar í ung- og 

smábarnavernd eru í kjöraðstæðum til að meta þarfir foreldra fyrir stuðning á 

þessum tímum (Eronen, Pincombe og Calabretto, 2007). Sýnt hefur verið fram 

á að heimavitjanir ljósmæðra og hjúkrunarfræðinga hafa jákvæð áhrif á 

sjálfstraust mæðra, brjóstagjöf og minni hættu á fæðingar þreytu og þunglyndi 

(Paul o.fl. 2012). Rannsóknir á tengslamyndun ungbarna hafa sýnt að hún 

veltur mest á því að foreldrar séu öruggir í umönnun barnsins, læsir á tjáningu 

barns og færir um að svara henni á viðeigandi hátt. Börn sem eru með örugg 

tengsl hafa betri sjálfsmynd og eru í betra jafnvægi (Sæunn Kjartansdóttir, 

2015). 

2.4 Viðhorf hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra  
Viðhorf heilbrigðisstarfsfólks til heimavitjana eftir fæðingu og í ung- og 

smábarnavernd hafa verið þónokkuð rannsökuð. Í eigindlegri rannsókn frá 

Kýpur voru tekin viðtöl við ellefu heilbrigðisstarfsmenn sem sinntu 

heimavitjunum eftir fæðingu og ung- og smábarnavernd. Þeir töldu 

heimavitjanir mikilvægan þátt í að sinna mæðrum eftir fæðingu. Mynda tengsl, 

eiga samræður um mikilvægi andlegrar vellíðan móður eftir fæðingu, upplýsa 

báða foreldra um fæðingarþunglyndi, greina það og meðhöndla (Alexandrou, 

Sakellari, Kourakos og Sapountzi-Krepia, 2018). Niðurstöður norskrar 
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rannsóknar á reynslu hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu á notkun skimunarlista 

fyrir fæðingarþunglyndi voru samhljóma. Rannsóknin var eigindleg, þar sem 

tekin voru viðtöl við 26 hjúkrunarfræðinga í heilsugæslu sem sinntu 

heimavitjunum. Þeir töldu þær sérlega mikilvægar til að leggja fyrir 

greiningarlista fyrir fæðingarþunglyndi. Þar gafst þeim tækifæri til að upplýsa 

báða foreldra um fæðingarþunglyndi og eiga samræður um mikilvægi 

andlegrar vellíðunar móður eftir fæðingu í þeirra umhverfi (Glavin, Ellefsen og 

Erdal, B., 2010).  

 Kanadísk rannsókn á sambandi hjúkrunarfræðinga og mæðra í 

heimavitjunum greindi þrjá megin tengslaþætti sem þurfa að vera til staðar 

þegar styðjandi meðferðarsamband er myndað. Þessir þættir eru; að mynda 

tengsl sem eru ekki dæmandi, að tengslin séu vinsamleg og að þau stuðli að 

trausti á milli aðila. Hjúkrunarfræðingar og mæður unnu saman að því að 

greina styrkleika og stuðla að öryggi mæðra til að annast ungbörnin og 

fjölskylduna (Aston, o.fl., 2015). Eigindleg rannsókn var gerð í Brasilíu, þar sem 

þátttakendur voru 38 hjúkrunarfræðingar sem sinna heimavitjunum eftir 

fæðingu í heilsugæslu. Það var mat hjúkrunarfræðinganna að heimavitjanir 

leiddu til aukinna tengsla við mæður og nýbura og samfelldari og heildstæðari 

umönnunar (Medeiros, og Marques da Costa, 2016). Það að 

hjúkrunarfræðingur og skjólstæðingur vinni saman að því að finna styrkleika 

hans, að hann sé þátttakandi í ferlinu og leggi sitt til meðferðarinnar skiptir 

miklu máli. Einnig að samskiptin séu opin og að hjúkrunarfræðingurinn sé 

kurteis, sýni virðingu, hafi góða nærveru og taki vel á móti skjólstæðingnum 

(Kitson, Marshall, Bassett og Zeitz, 2013). Hlutverk hjúkrunarfræðings í ung- og 

smábarnavernd er að meta þann stuðning sem foreldrar þurfa í samráði við þá 

sjálfa. Styðja þá á uppbyggjandi hátt í því að takast sem best upp með umönnun 

barnsins og auka trú þeirra á eigin getu til að taka eigin ákvarðanir með 
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hagsmuni barnsins að leiðarljósi (Eronen, Pincombe og Calabretto, 2010; 

Nilson, o.fl. 2015).  

 Áströlsk eigindleg rannsókn, með þremur rýnihópum, var gerð með 

tólf hjúkrunarfræðingum í heilsugæslu í tveimur hópum og fimm ljósmæðrum 

á sængurkvennadeildum í einum hópi. Þar var metin þörf nýbakaðra mjólkandi 

mæðra fyrir stuðning eftir fæðingu. Niðurstaðan var meðal annars að 

þátttakendur sögðu góð samskipti vera grunninn að góðum stuðningi við 

mæður og að stuðningur heilbrigðisstarfsfólks væri mikilvægur. Þó komu fram 

áhyggjur af tímaskorti í samskiptunum. Ákveðið bil væri á milli þjónustu sem 

veitt var á spítala og þeirri sem veitt var í samfélaginu og mikilvægt væri að 

tryggja samfellu í flutningi á milli þjónustustiga varðandi stuðning við 

brjóstagjöf og annað í ferlinu eftir fæðingu (McLelland, Hall, Gilmour og Cant, 

2015).  

2.5 Viðhorf foreldra  
Rannsóknir á viðhorfi foreldra til heimavitjana og þjónustu eftir fæðingu sýna 

að þeir kunna að meta samfellu í þjónustunni, góð samskipti, fræðslu og 

faglegan stuðning sem heilbrigðisstarfsfólk veitir þeim. Skjólstæðingar upplifa 

samfellu í meðferð þegar þeir fá upplýsingar, fá aukið sjálfsöryggi, upplifa sig 

örugg í meðferðinni og hafa gott meðferðarsamband við traustan 

heilbrigðisstarfsmann (Haggerty, Roberge, Freeman og Beaulieu, 2013; 

Barimani og Vikström, 2015). Í grískri megindlegri rannsókn á viðhorfum 300 

mæðra til þjónustu eftir fæðingu 40 dögum eftir hana, voru faglegur 

stuðningur, samfella og tími með móður þeir þættir sem skiptu mæðurnar 

mestu máli (Panagopoulou, Kalokairinou, Tzavella og Tziaferi, 2018). Þrjátíu 

mæður í Bandaríkjunum, tóku þátt í rannsókn þar sem viðtöl og spurningalistar 

voru notaðir, svokölluð blönduð rannsóknaraðferð. Þeir eiginleikar sem 

mæðurnar sögðu að skiptu máli í fari heilbrigðisstarfsfólks sem kæmi í 
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heimavitjanir voru góðir samskiptaeiginleikar og geta til að mynda gott 

meðferðarsamband. Einnig að samskiptin gætu verið á persónulegum nótum, 

verið traust, að það væri samvinna og sveigjanleiki og að veittar væru 

upplýsingar og fræðsla (Damashek, o.fl. 2020). Eigindleg rannsókn var gerð af 

Barimani og Vikström (2015) á viðhorfum 34 foreldra sem tóku þátt í 

rýnihópum um stuðning eftir fæðingu frá heilbrigðisstarfsfólki í Svíþjóð. 

Niðurstöður hennar sýndu fram á að samband var á milli samfellu í þjónustu 

og upplifunar foreldra af góðum stuðningi frá heilbrigðisstarfsfólki. Það að 

foreldrar upplifðu traust í samskiptunum. Samfella ýtti undir það að 

heilbrigðisstarfsfólk gæti komið auga á þarfir fjölskyldunnar, skipulagt stuðning 

fyrstu vikurnar og þannig tryggt sem besta þjónustu við hana.   

 Þjónustukönnun sem gerð var í ungbarnavernd í Ástralíu með þátttöku 

foreldra 719 barna árið 2018 sýndi fram á að 82,1% foreldra höfðu fengið 

heimaþjónustu frá heilbrigðis-starfsfólki eftir fæðingu. Þar kom einnig fram að 

þeir mátu faglega færni, hæfni og sérfræðiþekkingu heilbrigðisstarfsfólks 

mikils. Einnig skipti það foreldra miklu máli að fá fullvissu og samþykki 

heilbrigðisstarfsmanns á að þeir beittu réttum aðferðum við umönnun og 

uppeldi barna sinna (Rossiter o.fl., 2019). Í grískri rannsókn, með blandaðri 

rannsóknar-aðferð, var 24 nýbökuðum mæðrum skipt í tvo hópa. 

Viðmiðunarhópurinn fékk hefðbundið eftirlit á sjúkrahúsmóttöku eftir fæðingu 

en meðferðarhópurinn fékk aukalega heimavitjanir eftir fæðingu. Mæðurnar 

lýstu mikilvægi stuðnings og ráða frá heilbrigðisstarfsfólki eftir fæðingu. Þær 

sem fengu heimavitjanir voru ánægðari með þjónustuna sem þær fengu. Þær 

sögðust vera opnari og eiga betra með að ræða einkamál eins og 

fjárhagserfiðleika eða erfiðleika í samskiptum við fjölskyldu við 

heilbrigðisstarfsmanninn sem kom á heimili þeirra (Panagopoulou, 

Kalokairinou, Tzavella, Kolovos og Tziaferi, 2018). 
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 Áströlsk rannsókn á 170 mæðrum með börn á brjósti sýndi að 

aðgangur að persónulegri ráðgjöf frá ljósmóður eða hjúkrunarfræðingi skipti 

miklu máli til að hjálpa þeim með þau vandamál sem upp komu og voru tengd 

brjóstagjöf. Þar kom einnig fram að flestar voru ánægðar með þá þjónustu sem 

þær fengu eftir fæðingu (Hall, McLelland, Gilmour og Cant, 2014). Stuðningur 

við brjóstagjöf reyndist einnig mikilvægasta stuðnings - og fræðsluþörf foreldra 

í sænskri rannsókn á rýnihópum 34 foreldra (Barimani og Vikström, 2015). Í 

safnrannsókn sem gerð var árið 2019 voru samanlagðir þátttakendur, í þeim 

15 rannsóknum sem skoðaðar voru, um átta þúsund nýbakaðar mæður. Þar 

kom í ljós að hjá þeim mæðrum sem hittu heilbrigðisstarfsmann á fyrstu fjórum 

vikum eftir fæðingu hafði það jákvæð áhrif á brjóstagjöf. Slíkur stuðningur dró 

úr líkum á að mæður hættu með börn sína á brjósti á fyrstu fjórum til sex 

vikunum eftir fæðingu og einnig sex mánuðum eftir fæðingu (Brodribb, 

Hawley, Mitchell, Mathews og Zakarija-Grkovic, 2019).  

 Megindleg þversniðsrannsókn á viðtölum hjúkrunarfræðinga við 42 

foreldra nýbura í Brasilíu sýndi að líkamleg vernd, öryggi og eftirlit skipti þá 

mestu máli fyrstu fjórar vikur barnsins. Alls höfðu 78,6% foreldranna áhyggjur 

af barninu. Foreldrarnir voru helst með áhyggjur af öndun barnanna (30%) og 

almennri umönnun þeirra eins og svefni, útskilnaði og umhirðu um naflastúf. 

Varðandi öndun barnanna voru áhyggjurnar m.a. hor í nösum, hósti eða 

erfiðleikar við öndun eða skrítin öndunarhljóð. Unglingsmæður, einstæðir 

foreldrar og foreldrar fyrirbura voru líklegri til að hafa meiri áhyggjur en aðrir 

foreldrar (Costa, 2018). Rannsóknir hafa sýnt að foreldrar með fyrsta barn 

upplifa oft óöryggi, ótta og efast um eigin getu til að annast barnið vegna skorts 

á reynslu (Luyben, Kinn og Fleming, 2011; Wilkins, 2006). Írsk rannsókn var 

gerð á viðhorfum mæðra, í lágstétt eða áhættuhóp, til heimavitjana eftir að 

þær höfðu eignast sitt fyrsta barn. Rannsóknarhópurinn (n=136) fékk sex 
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vitjanir á fyrstu tveimur til átta vikum barns á meðan samanburðarhópurinn 

(n=159) fékk eina skipulagða vitjun á sama tíma. Litið var til líðan mæðra, 

öryggis í foreldrahlutverki og notkunar og ánægju með þjónustu. Nokkur 

mælitæki voru notuð sem mæðurnar svöruðu þrisvar, í fyrstu vitjun, eftir 

síðustu vitjunina og sjö mánuðum eftir fæðingu. Niðurstöðurnar sýndu að þær 

mæður sem fengu fleiri vitjanir voru ánægðari með þjónustuna og voru 

ólíklegri til að hafa notað bráðaþjónustu vegna barna sinna fyrstu átta vikurnar. 

Einnig að snemmíhlutun eins og heimavitjanir gætu mögulega haft áhrif á 

velferð fjölskyldna til lengri tíma (Christie og Bunting, 2011).  

 Svissnesk eigindleg rannsókn var framkvæmd til að skilja reynslu og 

væntingar nýrra foreldra eftir útskrift af spítala eftir fæðingu. Foreldrarnir 

höfðu eignast barn á síðastliðnum níu mánuðum. Sex rýnihópaviðtöl voru 

tekin, með fjórum til sex foreldrum í hverjum. Fimm hópar voru fyrir mæður 

og einn fyrir feður. Foreldrarnir fundu stundum yfirþyrmandi 

ábyrgðartilfinningu yfir því að vera aðal umönnunaraðilar nýburans, á meðan 

þeir voru að jafna sig eftir fæðinguna. Tjáðu mikla þörf fyrir stuðning og eftirlit 

með móður og barni. Í Sviss er hins vegar ekki samþætting í þjónustu eftir 

fæðingu, þar er heimaþjónusta ljósmæðra í tíu daga og eftir það er sex vikna 

skoðun næst. Heimavitjanir eru eftir þörfum en annars er boðið uppá 

símaráðgjöf (Kurth o.fl. 2016).  

 Feður hafa í rannsóknum lýst því að stuðningur heilbrigðisstarfsfólks 

eftir fæðingu barns sé mjög mæðra miðaður og þörfum þeirra fyrir stuðning 

og fræðslu sé illa mætt þrátt fyrir að þeir sækist eftir henni (Bayley, Wallace og 

Choudhry, 2009; Deave, Johnson og Ingram, 2008; Premberg, Hellström og 

Berg, 2008). Niðurstöður sænskrar rannsóknar á reynslu tólf para sem voru að 

eignast sitt fyrsta barn voru samhljóma þessum rannsóknum. Þar kom fram að 

feður upplifðu oft að þeir væru ekki mikilvægir í þessu ferli. Þeir upplifðu aukið 
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mikilvægi þegar spurningum og samræðum frá hjúkrunarfræðingum og 

ljósmæðrum var einnig beint að þeim (Edvardsson o.fl., 2011). Önnur sænsk 

eigindleg rannsókn á viðhorfum níu feðra, átta af þeim voru að eignast sitt 

fyrsta barn, til heimavitjana í ung- og smábarnavernd sýndi að þjónustan jók 

öryggi þeirra í foreldrahlutverkinu (Mekhail, Lindberg, Burström og Marttila, 

2019).  

2.6 Ung- og smábarnavernd á Íslandi 
Upphaf skipulagðrar þjónustu við ungbörn á Íslandi má rekja aftur til ársins 

1927 þegar Hjúkrunarfélagið Líkn kom upp móttöku fyrir ungbörn í Reykjavík 

(Margrét Guðmundsdóttir, 2010). Heimavitjanir voru frá fæðingu og barnið 

heimsótt hálfs mánaðarlega til sex mánaða aldurs ef allt virtist eðlilegt. Móðir 

var hvött til að leita til læknis eða koma með barnið á stöðina eftir þörfum. 

Fátækt var mikil á þessum árum og deildi ungbarnaverndin út mjólk, lýsi, 

matvörum, fatnaði, útvegaði barnarúm, sængurfatnað og fleiri nauðsynjar til 

fátækra fjölskyldna. Þjónustan var endurgjaldslaus. Starfsemi 

ungbarnaverndar Líknar færðist yfir í Barnadeild Heilsuverndarstöðvar 

Reykjavíkur árið 1953. Þá var farið var í heimavitjanir fyrstu þrjá mánuðina í 

stað sex áður og síðan komið með barnið í skoðanir á Heilsuverndarstöðina í 

læknisskoðun og bólusetningu. Með lögum um heilbrigðisþjónustu sem gengu 

í gildi 1974 færðist ung- og smábarnavernd til heilsugæslustöðva (Bergljót 

Líndal, 2016). Ung- og smábarnavernd er umfangsmikill hluti af starfi 

heilsugæslustöðva, hún þjónustar öll börn sem fæðast á Íslandi. Skipulag og 

framkvæmd ung- og smábarnaverndar er í umsjón hjúkrunarfræðinga auk þess 

sem læknar koma að fjórum af þrettán skoðunum og oftar eftir þörfum 

(Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu, 2020a). Á einhverjum 

heilsugæslustöðvum sinna ljósmæður einnig ung- og smábarnavernd ásamt 

hjúkrunarfræðingum. Í töflu 1 er yfirlit yfir vitjanir og skoðanir í ung- og 



 

 26 

smábarnavernd. Heilsufarsupplýsingar úr vitjunum og skoðunum í ung- og 

smábarnavernd eru skráðar í ungbarnaeiningu í rafræna sjúkraskrárkerfið 

Sögu. 

Tafla 1 Skipulag ung- og smábarnaverndar  

Aldur  Hver skoðar Hvað er gert 
Að 6 
vikna 

Hjúkrunarfr. Heimavitjanir eftir þörfum fjölskyldu, 
líkams- og þroskamat, fræðsla, 
stuðningur. Mat á líðan foreldra.  

6 vikna Hjúkrunarfr.  
og læknir.  

Líkamsskoðun og þroskamat, fræðsla,  
mat á líðan foreldra.  

9 vikna Hjúkrunarfr. Líkamsskoðun og þroskamat, fræðsla,  
EPDS og GAD-7 skimun 

3 mán. Hjúkrfr.   
og læknir 

Líkamsskoðun og þroskamat, fræðsla, 
bólusetning 

5 mán. Hjúkrunarfr. Líkamsskoðunog þroskamat, fræðsla, 
bólusetning 

6 mán. Hjúkrunarfr. Líkamsskoðun og þroskamat, fræðsla, 
bólusetning 

8 mán. Hjúkrunarfr. Líkamsskoðun og þroskamat, fræðsla, 
bólusetning 

10 mán. Hjúkrfr.  
og læknir 

Líkamsskoðun og þroskamat, fræðsla 

12 mán. Hjúkrunarfr. Líkamsskoðun og þroskamat, fræðsla, 
bólusetning, PEDS mat foreldra á þroska  

18 mán. Hjúkrfr. og 
læknir  

Líkams– og þroskamat, fræðsla,  
PEDS mat foreldra á þroska barna, 
bólusetning 

2 ½ árs Hjúkrunarfr. Brigance þroskaskimun, PEDS mat 
foreldra á þroska barna, fræðsla 
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4 ára Hjúkrunarfr. Brigance þroskaskimun, PEDS mat 
foreldra á þroska barna, fræðsla, 
bólusetning, sjónpróf  
(Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu, 2020) 

 Í skoðunum eru leitað eftir upplýsingum frá foreldrum um hvernig 

gengur með barnið, hvort foreldrar hafa áhyggjur af einhverju varðandi þroska 

eða velferð þess. Fylgst er með tilfinninga- og vitsmunaþroska barns ásamt 

félagslegum og líkamlegum þroska þess. Mikilvægt er að koma auga á frávik 

sem fyrst hvað varðar þroska og heilsufar. Lögð er áhersla á að styðja 

fjölskylduna og stuðla þannig að því að börnum séu búin bestu mögulegu 

uppvaxtarskilyrði. Fræðsla og ráðgjöf til foreldra er veitt í öllum skoðunum, á 

út frá aldri barns auk þarfa foreldra hverju sinni. Áhersla er meðal annars á 

almenna líðan, næringu, svefn, þroska og örvun. Heilbrigðismat er framkvæmt 

í fyrstu heimavitjun og mat lagt á líkamlega og andlega líðan mæðra eftir 

fæðingu og áhættuþætti. Skimað er fyrir þunglyndi og kvíða hjá mæðrum í 

fyrstu heimavitjun og við 9 vikna aldur barns með Edinborgarkvarðanum 

(EPDS) og fyrir kvíða með GAD-7 kvíðakvarðanum. Mæðrum með andlega 

vanlíðan á meðgöngu og eftir fæðingu er fylgt eftir í ung- og smábarnavernd 

(Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu, 2020c).  

 Líkamsmatið snýr að því að mæla vöxt barns, þyngd, hæð og höfðumál 

auk þess sem almennt útlit barns er skoðað, vöðvaspenna, samhverfa og 

meðfædd viðbrögð eru metin. Þroskamat byggir á upplýsingum frá foreldrum, 

beinum athugunum með barninu eða óbeinum athugunum þar sem fylgst er 

með barni til dæmis á meðan því er sinnt af foreldrum eða það leikur sér. 

Þroskamatið snýr að fjórum meginþáttum sem metnir eru út frá aldri: 

grófhreyfingum, fínhreyfingum, samskiptum og leik og vitsmuna- og 

málþroska. Parents Evaluation of Developmental Status (PEDS) 
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spurningalistinn er lagður fyrir foreldra í öllum skoðunum frá 12 mánaða aldri. 

Hann fær foreldra til að lýsa yfir áhyggjum eða áhyggjuleysi varðandi þroska, 

hegðun eða heilsu barnanna. Bólusetningar eru gerðar samkvæmt 

leiðbeiningum frá sóttvarnarlækni (Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu, 

2020a).  

 Viðhorf til ung- og smábarnaverndar hafa lítið verið rannsökuð 

hérlendis. Ein könnun var gerð árið 2002 á vegum Miðstöðvar Heilsuverndar 

barna, sem á þeim tíma sá um faglega þróun og endurskoðun ung- og 

smábarnaverndar. Þar voru könnuð viðhorf foreldra til ung- og 

smábarnaverndar á landsvísu. Niðurstöðurnar voru kynntar á haustráðstefnu 

Miðstöðvar heilsuverndar barna árið 2005 en ekki gefnar út opinberlega á 

prenti. Dr. Geir Gunnlaugsson stóð að þeirri könnun (Sesselja Guðmundsdóttir, 

munnleg heimild, 20. ágúst 2019). Önnur rannsókn var gerð á heimavitjunum 

árið 2002. Þar voru íslenskar leiðbeiningar um heimavitjanir skoðaðar, 

þjónustunni var lýst auk þess sem reynsla og viðhorf hjúkrunarfræðinga og 

foreldra var könnuð (Gunnlaugsson, Örlygsdóttir og Finnbogadóttir. 2003).   

2.7 Þjónusta við foreldra og barn eftir fæðingu          
á Íslandi 

Ungbarnadauði hér á landi er með þeim lægsta í heiminum og hvergi í Evrópu 

er hann jafn fátíður og hér. Á tíu ára tímabili 2008-2017 var hann að meðaltali 

1,8 barn á hver 1000 lifandi fædd börn (Hagstofa Íslands, 2019). Skipulagðar 

skoðanir á meðgöngu, í fæðingu og fyrstu ár barnsins hafa þar án efa áhrif.  

Heimaþjónusta ljósmæðra 
Hér á landi sinna ljósmæður heimaþjónustu við flesta nýbakaðra foreldra. 

Heimaþjónustan hefur verið í þessari mynd frá árinu 1993 (Hildur 

Sigurðardóttir, 2006). Faglegt heilsufarsmat heilbrigðisstarfsfólks ræður því 
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hvenær útskrift er af sjúkrahúsi og þörf á þjónustu eftir útskrift. Í faglegum 

leiðbeiningum fyrir heimaþjónustu ljósmæðra frá 2014 kemur fram að 

heilsufarsmatið flokkar sængurkonur í flokk A, B eða C. Flokkur A eru konur og 

börn sem geta farið heim af sjúkrahúsi innan 36 klukkustunda frá fæðingu, 

eðlileg fæðing og hraust barn. Flokkur B eru konur og börn sem geta farið heim 

48 klukkustundum eftir fæðingu, þrátt fyrir minniháttar frávik í heilsufari eða 

erfiða meðgöngu og/eða fæðingarreynslu, í þennan flokk fara eðlilegar 

tvíburafæðingar og keisaraskurðir án fylgikvilla. Í flokki C eru konur og börn 

sem greind hafa verið með alvarleg heilsufarsvandamál en komast í sérstökum 

undantekningartilfellum heim innan við 86 klukkustundum frá fæðingu (Hildur 

Sigurðardóttir, 2014a). Þegar útskrift móðir og/eða barns er síðar en 86 

klukkustundum eftir fæðingu flyst heilsufarseftirlitið beint til heilsugæslunnar 

(Hildur Sigurðardóttir, 2014b). 

 Árið 2019 sinntu ljósmæður á öllu landinu 3908 sængurkonum sem 

fengu að meðaltali 5,7 vitjanir (Sjúkratryggingar Íslands, 2020). Meðalfjöldi 

vitjana í heimaþjónustu ljósmæðra var 7,3 á hverja sængurkonu árið 2010 

(Hildur Sigurðardóttir, 2014a) en fjöldi heimsókna er ákveðinn af 

Sjúkratryggingum Íslands og mega þær vera allt að átta og dreifast á fyrstu 10 

daga í lífi barns. Niðurstöður úr íslenskri rannsókn á reynslu og viðhorfum 62 

kvenna til umönnunar í sængurlegu á stofnun og heima sýndu að konurnar 

voru marktækt ánægðari með þjónustuna sem þær fengu heima. Yfir 90% 

kvennanna voru ánægðar með heimaþjónustu ljósmæðra og um 70% voru 

ánægðar með þjónustu á stofnun (Hildur Sigurðardóttir, 2014b). 

Erlendis kalla foreldrar eftir meiri samfellu milli heimaþjónustu ljósmæðra og 

ung- og smábarnaverndar. Þar er samfella milli þjónustustiga mjög misjöfn á 

milli landa. Mikilvægi góðrar samfellu í flutningi á milli þjónustustiga varðandi 

stuðning við brjóstagjöf og annað í ferlinu eftir fæðingu kemur þar fram 
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(McLelland, Hall, Gilmour og Cant, 2015). Hérlendis er í leiðbeiningum um 

heimaþjónustu kveðið á um að ljósmæður séu ábyrgar fyrir því að halda skrá 

yfir heilsufarsmat og umönnun sem þær veita konu, barni og fjölskyldu í 

heimaþjónustu. Þar að auki ber þeim að miðla upplýsingum áfram til þeirra 

sem taka við þjónustunni og umönnun fjölskyldunnar. Þannig á að stuðla að 

samfelldri, öruggri og markvissri þjónustu (Hildur Sigurðardóttir, 2014).  

Heimavitjanir hjúkrunarfræðinga í ung- og smábarnavernd 
Fædd börn á Íslandi árið 2019 voru 4452 og fæðingartilkynningar til 

heilsugæslustöðva á höfuðborgarsvæðinu voru 3.023 eða 68% af öllum 

fæðingum. Heildarfjöldi heimavitjana á höfuðborgarsvæðinu var 6.796 árið 

2019 og meðalfjöldi þeirra var 2,2 á hverja fjölskyldu en 2,5 árið 2011 (Sesselja 

Guðmundsdóttir og Lilja B. Kristinsdóttir, 2020). Árið 2002 var gerð rannsókn á 

heimavitjunum hérlendis og það ár voru þær 5,3 að meðaltali (Gunnlaugsson, 

Örlygsdóttir og Finnbogadóttir, 2003). Árið 2017 setti Heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins fram gæðaviðmið um að heimavitjanir ættu ekki að vera 

færri en 2,2 að meðaltali á hverja fæðingartilkynningu. Einnig var sett í 

gæðaviðmið að fyrsta heimavitjunin ætti að vera á fyrstu 14 dögunum eftir 

fæðingu (Sesselja Guðmundsdóttir og Lilja B. Kristinsdóttir, 2017). 

Miðað er við að fjölskyldan fái fyrstu heimavitjun frá heilsugæslunni á fyrstu 

fjórtán dögunum eftir fæðingu. Vitjanir eru ákveðnar í samráði við foreldra. 

Mælt er með að heimavitjanir séu sveigjanlegar og taki mið af þörfum 

fjölskyldunnar hverju sinni. Gert er ráð fyrir tveimur til þremur heimavitjunum 

fram að sex vikna aldri barns (Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu, 2020b). 

 Í mörg ár var farið í heimavitjanir við níu vikna aldur barns frá 

heilsugæslustöðvum landsins. Í dag koma foreldrar að jafnaði inn á stöðina í 

þessa skoðun. Það er þó ákvörðun hverrar heilsugæslustöðvar hvernig níu 

vikna skoðunum er háttað (Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu, 2020a). 
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Athyglisvert er að skoða að á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja var fyrir nokkrum 

árum, tekið upp annað skipulag. Þar hefur heimavitjunum að mestu verið hætt. 

Heilsufarsflokkun í heimaþjónustu ljósmæðra er fylgt við ákvörðun um 

heimavitjanir. Farið er í heimavitjanir til fjölskyldna þar sem móðirin er í C 

flokki, allir fyrirburar og konur sem heimaþjónustu ljósmæður mæla með að fái 

heimavitjanir en konur í flokkum A og B koma með börnin á heilsugæslustöð 

14 dögum eftir fæðingu (Guðrún Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 22. apríl 

2020). Þessar breytingar voru að sögn Guðrúnar gerðar vegna sparnaðar og 

hagræðingar í rekstri stofnunarinnar.  

 Í heimavitjun gera hjúkrunarfræðingar líkams- og þroskamat á 

barninu, safna upplýsingum frá foreldrum meðal annars varðandi meðgöngu 

og fæðingu, líðan barns og foreldra, fjölskylduaðstæður og fyrri reynslu ásamt 

því að veita fræðslu og ráðgjöf. Líkamsmat barna í vitjun fer fram með beinni 

skoðun þar sem skoðað er almennt útlit barns, vöðvaspenna, samhverfa og 

meðfædd viðbrögð. Barnið er vigtað og höfuðmál mælt. Þroskamat er gert 

með þremur mismunandi aðferðum: beinni athugun, óbeinni athugun þar sem 

fylgst er með sambandi barns og foreldra og með upplýsingum frá foreldrum. 

Leitað er eftir frávikum í þessum skoðunum og hlustað eftir áhyggjum foreldra 

varðandi þroska og vöxt. Fræðsla og ráðgjöf er stór hluti af heimavitjunum og 

er þörf foreldra metin í hvert skipti auk þess sem áhersla í vitjunum er á fræðslu 

um brjóstagjöf og næringu, umönnun og að lesa í tjáningu barns, hreinlæti og 

slysavarnir. (Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu, 2020a). Dregið hefur 

verulega úr dreifingu á útprentuðu fræðsluefni til foreldra. Þess í stað er 

foreldrum beint inn á vefinn heilsuvera.is þar sem komin er mikil gagnreynd 

fræðsla um börn og uppeldi.  



 

 32 

2.8 Samantekt   
Heimavitjanir eru hluti af þjónustu og stuðningi við nýbakaða foreldra um allan 

heim. Umgjörð þeirra og skipulag er þó mismunandi eftir löndum og svæðum. 

Almennt má segja að foreldrar séu ánægðir með að fá þjónustuna heim á 

þessum fyrstu vikum barns. Heilbrigðisstarfsfólk telur að heimili fjölskyldunnar 

sé góður staður til að meta hana í sínu umhverfi og skapa meðferðarsamband 

sem er styrkjandi og heilsueflandi. 

 Þjónusta ung- og smábarnaverndar á Íslandi er umfangsmikil eins og 

fjöldi samskipta á ári sýnir. Hjúkrunarfræðingar sinna þar heilsuvernd ungra 

barna og fjölskyldna þeirra í formi skoðana, fræðslu og stuðnings. Ung- og 

smábarnavernd hefur lítið verið rannsökuð hérlendis, því kviknaði sú hugmynd 

að kanna viðhorf foreldra til heimavitjana. Rannsókn sem þessi hefur ekki verið 

birt hér á landi áður. Mikilvægt er að spyrja hvernig þjónusta reynist þeim sem 

hennar njóta. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á viðhorf foreldra til 

heimavitjana á vegum ung- og smábarnaverndar heilsugæslustöðva á 

höfuðborgarsvæðinu og skoða hvort aðstoð og ráðgjöf sem veitt er sé 

nægjanleg að mati foreldra. Einnig að sjá hvort munur sé á viðhorfum foreldra 

með fyrsta barn og þeirra sem eiga börn fyrir.  

Eftirfarandirannsóknarspurningar voru settar fram:  

1. Hvert er viðhorf foreldra til heimavitjana í ung- og smábarnavernd á 

höfuðborgarsvæðinu? 

2. Er munur á viðhorfum foreldra með fyrsta barn og þeirra sem eiga 

barn fyrir?  
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Útdráttur  

Tilgangur: Heimavitjanir eftir fæðingu miða að því að veita foreldrum  

stuðning og fræðslu, á oft viðkvæmum tíma eftir fæðingu barns, í þeirra 

umhverfi. Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á viðhorf foreldra 

til heimavitjana á vegum ung- og smábarnaverndar heilsugæslustöðva á 

höfuðborgarsvæðinu og einnig að sjá hvort munur er á viðhorfum 

foreldra með fyrsta barn og þeirra sem áttu barn fyrir. Rannsókn sem 

þessi hefur ekki verið birt á Íslandi áður. Aðferð: Rannsóknin er lýsandi 

þversniðsrannsókn. Úrtakið voru foreldrar sem komu með börn í sex og 

níu vikna skoðanir á heilsugæslustöðvar á höfuðborgarsvæðinu á 

tímabilinu 13. janúar til 7. febrúar 2020. Þeim var afhent samþykkisbréf, 

þar sem þeir gáfu samþykki og netfang og fengu þá sendan rafrænan 

spurningalista með 27 opnum og lokuðum spurningum. 

Niðurstöður: Þátttakendur í rannsókninni voru 136 (93% konur). Rétt 

tæpur helmingur var að eignast sitt fyrsta barn (49%). Flestir 

þátttakendur voru frekar eða mjög ánægðir með heimavitjanir frá ung- 

og smábarnavernd (92%). Flestum fannst heimavitjanirnar hæfilega 

margar (84%) og hæfilega langar (96%). Ekki var marktækur munur á 

milli viðhorfa foreldra með fyrsta barn og þeirra sem áttu barn fyrir 

varðandi tíðni eða lengd vitjana. Foreldrar lýstu ánægju með 

heimavitjanir, þeir kunnu að meta ráðgjöf, fræðslu, stuðning og 

hvatningu sem hjúkrunarfræðingar veittu þeim. Foreldrar sem voru 

óánægðir með heimavitjanirnar (6%) óskuðu eftir aukinni og sértækari 

fræðslu varðandi þau vandamál sem upp komu. Óskað var eftir því að 

listi væri aðgengilegur með þeim atriðum sem farið er yfir í vitjunum. 
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Ályktanir: Foreldrar nýbura eru ánægðir með skipulag á heimavitjunum 

hjá heilsugæslustöðvum á höfuðborgarsvæðinu, þeir kunnu að meta 

það að fá þennan stuðning í þeirra umhverfi en ástæða er að þróa 

heimavitjanir áfram. Standa verður vörð um þjónustu við fjölskyldur á 

þessum viðkvæma tíma en heimavitjunum hefur fækkað síðastliðin ár. 

Lykilorð: heimavitjun, ung- og smábarnavernd, foreldrar, 

hjúkrunarfræðingar, heilsugæsla. 
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Parents exerience with home visits from well-child care 

English Summary   

Aim: Postnatal home visits in well-child care aim to provide parental 

support and education in the parents’ home, at a sensitive time in their 

lives. The purpose of this study is to examine parents’ experience with 

home visits of nurses from public healthcare centers in the capital area 

in Iceland.  Also, to see if there is a difference in the views of first-time 

parents and those who have had a child before.  

Method: This is a descriptive cross-sectional study. The sample consists 

of parents who brought children in for six- and nine-weeks 

appointments at the healthcare centers in the capital area, from January 

13 to February 7, 2020. After signing a consent form and providing an 

e-mail address, they were sent an electronic questionnaire with 27 open 

and closed questions. 

Results: Study participants were 136 (93% female). Just under half were 

having their first child (49%). Most participants were quite or very 

satisfied with home visits from public health nurses (92%). Most found 

the home visits to be appropriately frequent (84%) and reasonably long 

(96%). There was no significant difference between the attitudes of first-

time parents and those who had a child before, regarding the frequency 

or duration of visits. Parents expressed satisfaction with the home visits, 

they appreciated the counseling, education, support and 

encouragement provided by the nurses. Parents who were dissatisfied 

with the home visits (6%) requested increased and more specific 

education about problems that had arisen.  
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Conclusion: The results of this study indicate that parents of newborns 

are pleased with the home visits from healthcare centers in the capital 

area. Parents appreciate that they receive this support in their own 

home. Although home visits have decreased in recent years, the 

conclusion of this study is that this family service, needs to be 

safeguarded.   

Keywords: Home visits, well-child care, nursing, parents, primary care. 
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„AÐHLYNNING Á HEIMAVELLI, BESTI STAÐURINN…“ 

VIÐHORF FORELDRA TIL HEIMAVITJANA                                               

Í UNG- OG SMÁBARNAVERND 

 

3.1 Inngangur 
Heimavitjanir eru hluti af  ung- og smábarnavernd sem er umfangsmikill 

þáttur í starfsemi heilsugæslustöðva. Þjónustan er samræmd yfir allt 

landið og felur í sér þrettán gjaldfrjálsar, reglubundnar vitjanir og 

skoðanir á fyrstu árum barns. Árið 2019 voru 41.240 vitjanir og 

heilsufarsskoðanir í ung- og smábarnavernd á heilsugæslustöðvum á 

höfuðborgarsvæðinu (Sesselja Guðmundsdóttir og Lilja B. Kristinsdóttir, 

2020). Hjúkrunarfræðingar skipuleggja og sinna ung- og smábarnavernd 

sem hefst með heimavitjunum til fjölskyldna á fyrstu ævidögum barns 

og nær til grunnskólaaldurs. Þjónustan er veitt samkvæmt 

leiðbeiningum frá Embætti landlæknis og Þróunarmiðstöð íslenskrar 

heilsugæslu (2020a), sem samræmast leiðbeiningum Alþjóðaheilbrigðis-

málastofnunarinnar (WHO). Leggja skal mat á líkamlegan vöxt og þroska 

barns og andlega og líkamlega heilsu móður (WHO, 2013). 

 Í heimavitjun gera hjúkrunarfræðingar líkams- og þroskamat á 

barninu. Líkamsmat barna fer fram með beinni skoðun þar sem skoðað 

er almennt útlit barns, vöðvaspenna, hreyfingar, samhverfa og 

meðfædd viðbrögð. Barnið er vigtað og höfuðmál mælt. Þroskamat er 

gert með þremur mismunandi aðferðum: beinni athugun, óbeinni 

athugun þar sem fylgst er með sambandi barns og foreldra og með 
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upplýsingum frá foreldrum. Leitað er eftir frávikum í þessum skoðunum 

og hlustað eftir áhyggjum foreldra varðandi þroska og vöxt. Stuðningur 

og ráðgjöf er stór hluti af heimavitjunum og er þörf foreldra metin í hvert 

skipti, auk þess sem áhersla í vitjunum er á fræðslu um brjóstagjöf og 

næringu, umönnun og að lesa í tjáningu barns, hreinlæti og slysavarnir. 

Einnig er lagt mat á andlega og líkamlega heilsu móður meðal annars 

með mati hjúkrunarfræðings og með skimunarlistunum 

Edinborgarþunglyndis kvarðanum (EPDS) fyrir fæðingarþunglyndi og 

GAD-7 kvíðakvarðanum fyrir kvíða (Þróunarmiðstöð íslenskrar 

heilsugæslu, 2020b). Með heimavitjunum er barninu hlíft við 

ferðalögum og margmenni og er því minna útsett fyrir smithættu og má 

með sanni segja að þær hafi fengið aukið vægi nú á tímum, þegar Covid-

19 sjúkdómurinn herjar á heiminn. 

 Heimavitjanir bjóða yfirleitt upp á gott næði til upplýsingaöflunar 

og myndunar meðferðarsambands (Bell, 2011) sem oft helst út ung- og 

smábarnaverndina. Foreldrar vilja hafa samfellu í þjónustu (Benjamins, 

Damen og van Stel, 2015) og þar sem barn og foreldrar eru ein heild á 

fjölskylduhjúkrun vel við í ung- og smábarnavernd. Hún byggir á virkri 

hlustun, að sýna áhuga og heyra hvað fjölskyldan hefur að segja og að 

rödd allra heyrist (Wright og Leahey, 2011). Mikilvægt er að meta þarfir 

hverrar fjölskyldu fyrir sig og taka alla fjölskylduna með sé þess kostur 

(Xiao, Ngai, Zhu og Loke, 2019). Heimavitjanir veita hjúkrunarfræðingum 

aukna innsýn í félagslega stöðu og líðan foreldra. Heilbrigðisstarfsfólk 

telur þær mikilvægar af því að þar gefst tækifæri til að upplýsa báða 

foreldra um mikilvægi andlegrar vellíðunar eftir fæðingu, 



 

 49

fæðingarþunglyndi, skima eftir því og meðhöndla (Glavin, Ellefsen og 

Erdal, 2010). 

 Fyrstu sex vikurnar eftir fæðingu eru viðkvæmur og mikilvægur 

tími hvað varðar heilsu og velferð móður og barns (Hajimiri, 

Shakibazadeh, Haeri Mehrizi, Shab-Bidar og Sadeghi, 2018). Hlutverk 

hjúkrunarfræðings í ung- og smábarnavernd er að styðja foreldra á 

uppbyggjandi hátt og virða og treysta trú þeirra á eigin getu til að taka 

ákvarðanir með hagsmuni barnsins að leiðarljósi (Eronen, Pincombe og 

Calabretto, 2010; Nilson, o.fl. 2015). Öryggi fjölskyldunnar við að annast 

barnið er mikilvægt og því vinna hjúkrunarfræðingur og fjölskylda saman 

að því að finna styrkleika hennar. Þá er þátttaka fjölskyldunnar virk í 

ferlinu þannig að hún leggur sitt til meðferðarinnar (Aston, o.fl., 2015; 

Kitson, Marshall, Bassett og Zeitz, 2013). Hjúkrunarfræðingar í 

ungbarnavernd eru í kjöraðstæðum til að meta þarfir foreldra fyrir 

stuðning á þessum tímum og vera til staðar fyrir þá (Eronen, Pincombe 

og Calabretto, 2007). Sýnt hefur verið fram á að heimavitjanir ljósmæðra 

og hjúkrunarfræðinga hafa jákvæð áhrif á sjálfstraust mæðra, 

brjóstagjöf og dragi úr þreytu eftir fæðingu og fæðingarþunglyndi (Paul, 

o.fl. 2012). 

 Rannsóknir á viðhorfum foreldra til heimavitjana sýna að 

foreldrar upplifa samfellu í meðferð og aukið sjálfsöryggi, með traustu 

meðferðarsambandi við heilbrigðisstarfsmann (Haggerty, Roberge, 

Freeman og Beaulieu, 2013; Barimani, og Vikström, 2015). Í grískri 

megindlegri rannsókn á viðhorfum 300 mæðra til þjónustu eftir fæðingu 

voru faglegur stuðningur hjúkrunarfræðinga, samfella og tími með 
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móður þeir þættir sem skiptu mæðurnar mestu máli (Panagopoulou, 

Kalokairinou, Tzavella, og Tziaferi, 2018). Bandarískar mæður vildu 

þjónustu sem væri á persónulegum nótum, væri sveigjanleg og veitti 

upplýsingar og fræðslu (Damashek, o.fl. 2020). Heimavitjanir höfðu 

jákvæð áhrif á ánægju mæðra með eftirfylgd eftir fæðingu. Tíðni þeirra 

og lengd ætti að byggja á samfélagslegum aðstæðum og þörfum 

mæðranna (Yonemoto, Dowswell, Nagai og Mori, 2017). Heimavitjanir 

hafa skilað jákvæðum áhrifum fyrir fjölskyldur sem standa höllum fæti 

eða þar sem hætta er á ofbeldi heimafyrir (Avellar og Supplee, 2013; 

Christie og Bunting, 2011). Þjónustukönnun sem gerð var í 

ungbarnavernd í Ástralíu með þátttöku foreldra 719 barna árið 2018 

sýndi að 82,1% foreldra höfðu fengið heimaþjónustu frá 

heilbrigðisstarfsfólki eftir fæðingu. Foreldrarnir mátu faglega færni, 

hæfni og sérfræðiþekkingu heilbrigðisstarfsfólks mikils. Einnig skipti það 

foreldra miklu máli að fá fullvissu og samþykki heilbrigðisstarfsmanns á 

að þeir beittu réttum aðferðum við umönnun og uppeldi barna þeirra 

(Rossiter o.fl., 2019).  

 Hérlendis er miðað við að fjölskylda fái fyrstu vitjun frá 

heilsugæslunni á fyrstu tíu til fjórtán dögunum eftir fæðingu og tvær til 

þrjár vitjanir fram að sex vikna skoðun (Þróunarmiðstöð íslenskrar 

heilsugæslu, 2020c). Árið 2017 setti Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 

fram gæðaviðmið um að heimavitjanir væru ekki færri en 2,2 að 

meðaltali á hverja fæðingartilkynningu. Einnig var sett í gæðaviðmið að 

fyrsta heimavitjunin skuli eiga sér stað á fyrstu 14 dögunum eftir 

fæðingu (Sesselja Guðmundsdóttir og Lilja B. Kristinsdóttir, 2017). Árið 
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2019 fæddust 4452 börn á Íslandi og fæðingartilkynningar til 

heilsugæslustöðva höfuðborgarsvæðisins voru 3.023 eða 68% af öllum 

fæðingum. Heildarfjöldi heimavitjana á höfuðborgarsvæðinu var 6.796 

árið 2019 og meðalfjöldi heimavitjana var 2,25 á fjölskyldu en höfðu 

verið 2,5 árið 2011 (Sesselja Guðmundsdóttir og Lilja B. Kristinsdóttir, 

2020). Fjöldi heimavitjana árið 2019 nær því gæðaviðmiðum 

heilsugæslunnar. Árið 2002 voru þær 5,3 að meðaltali (Gunnlaugsson, 

Örlygsdóttir og Finnbogadóttir, 2003) og hefur þeim því fækkað að 

meðaltali um 3,1 vitjun síðastliðna, nær tvo áratugi. Á síðustu árum 

hefur 9 vikna vitjunum t.d. verið breytt í skoðanir á stöð í flestum 

heilsugæslustöðvum á höfuðborgarsvæðinu.  

 Hér á landi hefur ung- og smábarnavernd lítið verð rannsökuð og 

rannsókn á heimavitjunum ekki verið birt áður. Árið 2002 var gerð 

könnun á viðhorfum foreldra til ungbarnaverndar en hún var ekki birt á 

prenti. Sama ár var gerð rannsókn á leiðbeiningum um heimavitjanir og 

viðhorfum hjúkrunarfræðinga og foreldra til þeirra og niðurstöður birtar 

á veggspjaldi á ráðstefnu evrópsku lýðheilsusamtakanna (EUPHA) árið 

2003 (Gunnlaugsson, Örlygsdóttir og Finnbogadóttir, 2002). Ljóst er að 

heimavitjunum í ung-og smábarnavernd hefur fækkað síðustu ár og því 

mikilvægt að heyra viðhorf foreldra til þeirra. Settar voru fram tvær 

rannsóknarspurningar:  

1. Hvert er viðhorf foreldra til heimavitjana í ung- og 

smábarnavernd á höfuðborgarsvæðinu? 

2. Er munur á viðhorfum foreldra með fyrsta barn og þeirra sem 

eiga barn fyrir? 
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3.2 Aðferð 
Rannsóknarsnið og þátttakendur 

Rannsóknin var lýsandi þversniðsrannsókn með hentugleikaúrtaki. 

Þátttakendur í rannsókninni voru íslenskumælandi foreldrar sem komu 

með börn sín í sex og níu vikna skoðanir á öllum 19 heilsugæslustöðvum 

höfuðborgarsvæðisins. Fimmtán stöðvar tilheyra Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins (HH) og fjórar eru einkareknar. Ekki var tiltækur 

fjöldi íslenskumælandi foreldra sem kom í skoðanir á þessum tíma né 

heldur fjöldi þeirra sem var boðin þátttaka. 

Mælitæki 

Mælitæki rannsóknarinnar var spurningalisti hannaður af 

rannsakendum, þar sem ekki fannst listi í vísindarannsóknum sem 

fullnægðu rannsóknarspurningum og markmiði rannsóknarinnar. Við 

hönnun listans var stuðst við tilmæli WHO (2013) ásamt leiðbeiningum 

um ung- og smábarnavernd frá Embætti landlæknis og Þróunarmiðstöð 

íslenskrar heilsugæslu (2020). Spurningalistinn var rýndur og for-

prófaður af 15 einstaklingum, hjúkrunarfræðingum og foreldrum með 

ung börn. Gerðar voru lagfæringar eftir ábendingum þeirra.  

 Spurningalistinn innihélt 27 spurningar, 19 spurningar voru um 

heimavitjanirnar og átta bakgrunnsspurningar. Spurt var um fjölda 

heimavitjana, tímalengd, ánægju/óánægju með þær og hvort foreldrar 

náðu að spyrja um það sem þeim lá á hjarta. Níu spurningar voru um 

ánægju/óánægju varðandi ráðgjöf og aðstoð við: brjóstagjöf og 

næringu, óværð, svefn, umönnun barns, tengslamyndun og lestur í 

tjáningu barns, þroska og örvun auk hvíldar og andlegrar líðan fjölskyldu 
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og slysavarnir. Fimm punkta Likert kvarði var notaður, frá „mjög 

ánægðu/ur“ til „mjög óánægð/ur“ auk valmöguleikans „hef ekki þurft 

aðstoð/ráðgjöf“. Í spurningalistanum voru sex opnar spurningar þar sem 

foreldrum var boðið að tjá sig um vitjanirnar meðal annars hvað þeir 

voru ánægðir eða óánægðir með varðandi vitjanirnar og hverju þeir 

myndu vilja breyta varðandi þær. Bakgrunnsspurningar voru um kyn, 

aldur, hjúskaparstöðu, menntun og frá hvaða heilsugæslustöð vitjunin 

var. Einnig hvort þátttakandi gekk með barnið (konur), hvort fæðingin 

var um fæðingaveg eða keisarafæðing (konur), hversu mörg börn 

þátttakandi hafi fætt (konur) eða hversu mörg börn hann átti (karlar). 

Spurningarlistinn var gerður aðgengilegur þátttakendum á rafrænu 

formi í Question pro sem er öruggt og lokað netsvæði. 

Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun fór fram frá 13. janúar til 7. febrúar 2020. 

Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður í ung- og smábarnavernd kynntu 

rannsóknina. Foreldrum var afhent kynningar- og samþykkisbréf, ásamt 

umslagi, þar sem þeir gáfu samþykki sitt og netfang. Fyrsti höfundur 

safnaði saman umslögunum af öllum stöðvunum yfir 

rannsóknartímabilið. Foreldrar fengu síðan sendan spurningalistann í 

tölvupósti og ítrekun send tvisvar.  

Siðfræði 

Rannsóknin fékk leyfi Vísindanefndar HH og HÍ, sótt var um leyfi til 

Vísindasiðanefndar sem tilkynnti að ekki þyrfti leyfi nefndarinnar en 

rannsóknin fékk númerið VSN-19-221. Rannsóknin var tilkynnt til 

Persónuverndar og lögum um persónuvernd fylgt í hvívetna. Leyfi fyrir 
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því að kynna rannsóknina fyrir foreldrum fékkst hjá yfirmönnum 

hjúkrunar og lækninga á öllum heilsugæslustöðvunum. Í kynningarbréfi 

fengu þátttakendur upplýsingar um tilgang rannsóknar og markmið. 

Þátttakan væri áhættulaus, nafnlaus og ekki hægt að rekja til svarenda 

og þeim leyfilegt að hætta þátttöku hvenær sem var. Þátttakendur gáfu 

upplýst samþykki sitt með undirskrift. Farið var með allar upplýsingar 

sem trúnaðarmál.  

Gagnagreining  

Tölfræðileg úrvinnsla gagna var gerð með tölfræðiforritinu IBM SPSS 

statistics 25. Notuð var lýsandi tölfræði og Person´s kí-

kvarðatmarktektarpróf var notað við samanburð á milli flokkabreyta og 

hópa. Svarmöguleikar voru í einhverjum tilfellum endurflokkaðir og 

valmöguleikanum „hef ekki þurft aðstoð/ráðgjöf“ var sleppt þegar unnið 

var úr svörum með „ánægja/óánægja“ varðandi ráðgjöf og aðstoð. 

 

3.3 Niðurstöður 
Foreldrar sem samþykktu þátttöku í rannsókninni voru 193 og af þeim 

svöruðu 136 foreldrar (70,45%) og 93,4% þeirra voru konur. Allar 

konurnar sem tóku þátt gengu sjálfar með barnið og 84,3% fæðinganna 

voru um fæðingarveg. Meirihluti allra þátttakenda var í sambandi eða 

hjúskap (91,9%) og hafði lokið námi á háskólastigi (70,6%). Rétt rúmur 

helmingur þátttakenda (52,9%) var á aldrinum 30-39 ára, enginn 

þátttakandi var undir 20 ára. Frekari upplýsingar um bakgrunn 

þátttakenda má sjá í töflu 2. Allir þátttakendur fengu heimavitjanir utan 

einn sem fór þess í stað í skoðun á sína heilsugæslustöð, ástæðan var að 
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heilsugæslustöðin var utan hans hverfis. Skoðaðir voru hóparnir 

foreldrar með fyrsta barn (49,3%) og foreldrar sem áttu barn fyrir 

(50,7%). Einungis er martækur munur á milli aldurs og fjölda barna hjá 

hópunum tveimur varðandi bakgrunnsbreytur. 

Tafla 2 Bakgrunnur þátttakenda, með fyrsta barn og sem áttu barn áður 

 Allir 
n/(%) 

Fyrsta 
barn 
n/(%) 

Barn áður 
n/(%) 

P-
gildi* 

Kyn: 
  Karlar 
  Konur 

136/(100) 
9/(6,6) 

127/(93,) 

67/(49,3) 
6/(8,9) 
61/(91) 

69/(50,7) 
3/(4,3) 

66/(95,6) 

 

Aldur: 
  20-29 
  30-39 
  40 ára og eldri 

 
53/(39,0) 
72/(52,9) 
11/(8,1) 

 
36/(53,7) 
28/(41,8) 

3/(4,5) 

 
17/(24,6) 
44/(63,8) 
8/(11,6) 

 
0,01* 

0,002* 
0,03* 

Hjúskaparstaða: 
Einstæður 
Ísambandi/hjúskap 
Annað 

 
8/(5,9) 

125/(91,9) 
3/(2,2) 

 
6/(8,9) 

60/(89,6) 
1/(1,5) 

 
2/(2,9) 

65/(94,2) 
2/(2,9) 

 

Menntun: 
Grunnskóli/minna 
Stúdent eða 
iðnám 
Háskólapróf  

 
16/(11,8) 
24/(17,6) 
96/(70,6) 

 
8/(11,9) 

12/(17,9) 
47/(70,1) 

 
8/(11,6) 

12/(17,4) 
49/(71,0) 

 

Konur -fæðing  
  Um fæðingarveg 
  Keisari 

127/(100) 
107/(84,3) 
20/(15,7) 

61/(48,0) 
49/(80,3) 
12/(19,7) 

66/(52,0) 
58/(87,9) 
8/(12,1) 

 

*P- gildi, marktækni miðuð við 0,05 
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Viðhorf foreldra til heimavitjana 

Í töflu 3 má sjá viðhorf til heimavitjananna. Þar kemur fram að 91,9% 

þátttakendanna voru frekar eða mjög ánægðir með heimavitjanirnar. 

Flestum þátttakendum, eða 83,7% fannst þær hæfilega margar og 

95,6% hæfilega langar.  

Tafla 3 Viðhorf foreldra til skipulags heimavitjana og samanburður á milli þátttakenda með 
fyrsta barn og þeirra sem áttu barn áður 

 Allir 
135/(100%) 

Fyrstabarn 
66/(48,9%) 

Barn áður 
69/(51,1%)  

P-
gildi* 

Fjöldi heimsókna: 
  Ein 
  Tvær 
  Þrjár 
  Fjórar 
  Fimm eða fleiri  

 
6/(4,4) 

50/(37,1) 
18/(13,3) 
12/(8,9) 

49/(36,3) 

 
3/(4,5) 

22/(33,3) 
9/(13,6) 
7/(10,6) 

25/(37,9) 

 
3/(4,4) 

28/(40,6) 
9/(13,0) 
5/(7,2) 

24/(34,8) 

 

Fannst þér 
heimsóknirnar vera: 
  Of fáar 
  Hæfilega margar 
  Of margar 

 
 

20/(14,8) 
113/(83,7) 

2/(1,5) 

 
 

13 / (19,7) 
52 / (78,8) 

1 / (1,5) 

 
 

7/(10,2) 
61/(88,4) 

1/(1,4) 

 

Fannst þér 
heimsóknirnar vera: 
  Of stuttar 
  Hæfilega langar 
  Of langar 

 
 

6/(4,4) 
129/(95,6) 

0/(0) 

 
 

4/(6,1) 
62/(93,9) 

0/(0) 

 
 

2/(2,9) 
67/(97,1) 

0/(0) 

 

Varst þú ánægður/ 
óánægður með 
heimavitjanirnar: 
Mjög/frekar 
ánægð/ur 
Hvorki né 
Frekar/mjög 
óánægð/ur 

 
 
 
 

124/(91,9) 
3/(2,2) 
8/(5,9) 

 
 
 
 

59/(89,4) 
1/(1,5) 
6/(9,1 ) 

 
 
 
 

65/(94,2) 
2/(2,9) 
2/(2,9) 
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Fékkstu tækifæri á 
að spyrja um það 
sem þér hefur verið 
efst í huga í 
heimavitjunum: 
  Já 
  Nei 

 
 
 
 
 

129/(95,6) 
6/4,4) 

 
 
 
 
 

61/(92,4) 
5/(7,6) 

 
 
 
 
 

68/(98,6) 
1/(1,4) 

 

Myndir þú vilja 
breyta einhverju við 
heimavitjanir: 
  Nei 
  Hef ekki skoðun 
  Já 

 
 
 

80/(59,3) 
27/(20,0) 
28/(20,7) 

 
 
 

33/(50,0) 
14/(21,2) 
19/(28,8) 

 
 
 

47/(68,1) 
13/(18,9) 
9/(13,0) 

 
 
 
 

0,02* 

*P- gildi, marktækni miðuð við 0,05 

 

 Varðandi fjölda vitjana kom í ljós að 37,1% þátttakenda höfðu 

fengið tvær vitjanir. Hins vegar höfðu 36,3% fengið fimm vitjanir eða 

fleiri. Foreldrar sem fengu fimm vitjanir eða fleiri voru marktækt 

ánægðari með heimavitjanir (p< 0,014) en þeir sem fengu fjórar eða 

færri. Einnig voru marktækt færri foreldrar (p< 0,013) sem fengu fimm 

vitjanir eða fleiri sem þótti þeir fá of fáar vitjanir. Þegar skoðað var hvort 

munur væri á viðhorfi foreldra með fyrsta barn eða foreldra sem áttu 

barn fyrir kom í ljós að ekki var marktækur munur á milli hópanna 

varðandi ánægju með heimavitjanir eða viðhorfi þátttakenda til fjölda 

og tímalengdar þeirra. Eini marktæki munurinn var að foreldrar með 

fyrsta barn vildu frekar breyta einhverju í heimavitjununum (p < 0,02). Í 

opinni spurningu um hvað þeir væru ánægðir með, kom fram ánægja 

með fræðslu, stuðning og hvatningu, gott viðmót og fagmennsku (sjá 

töflu 4). Einnig komu fram ábendingar um að vitjanir mættu vera fleiri 
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og taka lengri tíma, vera betur skipulagðar og að meiri samfella mætti 

vera á milli heimaþjónustu ljósmæðra og ung- og smábarnaverndar. 

Foreldrar bentu líka á að gott væri að vita hvað væri gert og skoðað í 

heimavitjunum. Átta (5,9%) þátttakendur voru óánægðir með 

vitjanirnar. Í opnum spurningum komu fram skortur á fræðslu, skortur á 

tíma og ófagleg vinnubrögð. Einnig að foreldrum fannst vanta meiri 

fræðsla um hvað væri að gerast á hverjum tíma og sértæk ráð við 

vandamálum sem upp komu sjá töflu 4. 

Tafla 4 Dæmi um svör við opnum spurningum um heimavitjanir 

Ánægja með 
heimavitjanir 

„Fagleg vinnubrögð, hlýleg nálgun, fagmennska, 
góðar upplýsingar og bæklingar“ 

„Aðhlynningu á heimavelli, besti staðurinn til að 
eiga samskipti um umönnun  barnsins og í 

faðmi fjölskyldunnar“ 
„Gott að fá fagaðila sem getur staðfest eða 
leiðrétt atriði hjá manni í umönnun barnsins. 
Eykur sjálfstraust og gleði í nýju hlutverki :-)“ 
„Var komin með hita og sýkingu í brjóstið. Ég 

var ánægð með að hjúkrunarfræðingurinn 
kveikti strax á því hvað var að og setti mig á 

sýklalyf. Einnig að hún hugsaði um hvernig mér 
leið andlega sem hjálpaði mér heilmikið“ 

„Að geta spurt um allt sem viðkom barninu og 
mér sjálfri í umhverfi sem mér leið vel í“ 

Óánægja með 
heimavitjanir 

„…Einnig fannst mér vantar meiri fræðslu, 
fannst heimsóknin aðalega vera vigtun á 

barninu og skoða naflann og svo nánast farin á 
korteri.“ 

„Hvað hún tók stuttan tíma og lítið um góðar 
ráðleggingar“ 
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„Of mikla áherslu á meðalþyngd barna. Minna 
horft á líðan barns og atferli“ 

„…Einnig fannst mér vantar meiri fræðslu, 
fannst heimsóknin aðalega vera vigtun á 

barninu og skoða naflann og svo nánast farin á 
korteri.“ 

Mætti gera betur í 
heimavitjunum 

 „Þær eru með ákveðna hluti sem þær 
tékka og skoða, hefði verið gaman að vita hvað 

það er….“ 
„Betri samfella milli heimaþjónustu ljómæðra 

og ungbarnaverndar“ 
„Mætti vera tékklisti sem væri farið eftir þar 

sem hægt væri að sjá hvað myndi vera rætt eða 
farið yfir í hverri vitjun fyrir sig. Þannig er hægt 
að sjá heildamyndina og ræða ákveðna hluti og 

undirbúa komandi vikur fyrir glórulausa 
nýbakaða foreldra…“ 

 
Viðhorf til aðstoðar og ráðgjafar í heimavitjunum 

Viðhorf þátttakenda til aðstoðar og ráðgjafar má sjá í töflu 5. Meirihluti 

foreldra var frekar eða mjög ánægður með þá fræðslu sem þeir fengu 

varðandi þessa þætti, þó ánægja væri mismunandi milli fræðsluþátta frá 

54,8-82,2%. Mest ánægja var með veitta aðstoð og ráðgjöf varðandi 

brjóstagjöf (82,2%) og andlega líðan foreldra (81,8%) en minnst ánægja 

var með aðstoð og ráðgjöf varðandi slysavarnir (54,8%) og umönnun 

barns (60,7%). Marktækur munur fannst einungis á tveimur þáttum. 

Foreldrar með fyrsta barn voru marktækt óánægðari (p <0,05) en þeir 

sem áttu barn fyrir með fræðslu um þroska og örvun barns. Hins vegar 

voru foreldrar sem áttu barn fyrir marktækt óánægðari (p< 0,03) með 

fræðslu um umönnun barns. Ekki reyndust marktæk tengsl á milli aldurs 
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þátttakenda, hjúskaparstöðu menntunarstigs eða fæðingarmáta og 

ánægju með veitta aðstoð og ráðgjöf. 

 

Tafla 5 Viðhorf til fræðslu í heimavitjun og samanburður á milli foreldra með fyrsta barn og 
þeirra sem áttu barn áður 

 Allir 
n/(%) 

Fyrsta barn 
n/(%) 

Barn áður 
n/(%) 

P -
gildi 

Varstu ánægð með 
aðstoð og ráðgjöf 
varðandi brjóstagjöf? 
Mjög/frekar ánægð 
Hlutlaus 
Frekar/mjög óánægð 

 
118/(100) 

 
97/(82,2) 
13/(11) 
8/(6,8 ) 

 
61/(51.7) 

 
45/(73,8) 
9/(14,7) 
7/(11,5) 

 
57/(48,3) 

 
52/(91,2) 

4/(7,0) 
1/(1,8) 

 

Varstu ánægð með 
aðstoð og ráðgjöf 
varðandi óværð? 
Mjög/frekar ánægð 
Hlutlaus 
Frekar/mjög óánægð 

 
97/(100) 

 
70/(72,2) 
19/(19,6) 

8/(8,2) 

 
53/(54,6) 

 
34/(64,2) 
12/(22,6) 
7/(13,2) 

 
44/(45,4) 

 
36/(81,8) 
7/(15,9) 
1/(2,3) 

 

Varstu ánægð með 
aðstoð og ráðgjöf 
varðandi svefn? 
Mjög/frekar ánægð 
Hlutlaus 
Frekar/mjög óánægð 

 
96/(100) 

 
68/(70,8) 
24/(25,0) 

4/(4,2) 

 
52/(54,2) 

 
32/(61,5) 
17/(32,7) 

3/(5,8) 

 
44/(45,8) 

 
36/(81,8) 
7/(15,9) 
1/(2,3) 

 

Varstu ánægð með 
aðstoð og ráðgjöf 
varðandi hvíld 
fjölskyldunnar? 
Mjög/frekar ánægð 
Hlutlaus 
Frekar/mjög óánægð 

 
 

97/(100) 
 

76/(78,5) 
17/(17,5) 

4/(4) 

 
 

56/(57,7) 
 

39/(69,6) 
14/(25) 
3/(5,4) 

 
 

41/(42,3) 
 

37/(90,3) 
3/(7,3) 
1/(2,4) 

 
 
 
 
 
0,05* 
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Varstu ánægð með 
aðstoð og ráðgjöf 
varðandi umönnun 
barns, t.d. böðun 
Mjög/frekar ánægð 
Hlutlaus 
Frekar/mjög óánægð 

 
135/(100) 

 
82/(60,7) 
12/(8,9) 
41/(30,4 

 
66/(48,9) 

 
45/(68,1) 
7/(10,6) 

14/(21,2) 

 
69/(51,1) 

 
37/(53,6) 

5/(7,2) 
27/(39,1) 

 

 
 

0,03* 

Varstu ánægð með 
aðstoð og ráðgjöf 
varðandi tengsla-
myndun, að lesa í 
tjáningu barns 
Mjög/frekar ánægð 
Hlutlaus 
Frekar/mjög óánægð 

 
 

100/(100) 
 
 

62/(62,0) 
27/(27,0) 
11/(11,0) 

 
 

57/(57,0) 
 
 

31/(54,4) 
18/(31,6) 
8/(14,0) 

 
 

43/(43,0) 
 
 

31/(72,1) 
9/(20,9) 
3/(7,0) 

 

Varstu ánægð með 
aðstoð og ráðgjöf 
varðandi andleg líðan 
foreldra? 
Mjög/frekar ánægð 
Hlutlaus 
Frekar/mjög óánægð 

 
 

110/(100) 
 

90/(81,8) 
12/(10,9) 

8/(7,3) 

 
 

62/(56,4) 
 

47/(75,8) 
10/(16,1) 

5/(8,1) 

 
 

48/(43,6) 
 

43/(89,6) 
2/(4,2) 
3/(6,2) 

 

Varstu ánægður með 
aðstoð og ráðgjöf 
varðandi þroska og 
örvun barns? 
Mjög/frekar ánægð 
Hlutlaus 
Frekar/mjög óánægð 

 
 

114/(100) 
 

82/(71,9) 
24/(21,1) 

8/(7,0) 

 
 

61/(53,5) 
 

37/(60,6) 
17/(27,9) 
7/(11,5) 

 
 

53/(46,5) 
 

45/(84,9) 
7/(13,2) 
1/(1,9) 

 
 
 
 
 

0,03* 
0,05* 

Varstu ánægður með 
aðstoð og ráðgjöf 
varðandi slysavarnir? 
Mjög/frekar ánægð 
Hlutlaus 
Frekar/mjög óánægð 

 
104/(100) 

 
57/(54,8) 
32/(30,8) 
15/(14,4) 

 
56/(53,8) 

 
26/(46,4) 
19/(33,9) 
11/(19,7) 

 
48/(46,2) 

 
31/(64,6) 
13/(27,1) 

4/(8,3) 

 

*P- gildi, marktækni miðuð við 0,05 
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3.4 Umræður 
Niðurstöður rannsóknarinnar voru að mikill meirihluti þátttakenda var 

ánægður með heimavitjanir frá ung- og smábarnavernd heilsugæslu-

stöðva á höfuðborgarsvæðinu. Fyrri rannsóknar-spurningunni svörum 

við því á þá leið að viðhorf foreldranna til heimavitjana var jákvætt. 

Rannsóknin styrkir því það skipulag sem viðhaft er varðandi 

heimavitjanir ung- og smábarnaverndar á þessum viðkvæma tíma. 

Niðurstöðurnar samræmast rannsókn Panagopoulou, Kalokairinou, 

Tzavella, Kolovos og Tziaferi (2018) um að foreldrar séu ánægðir með að 

fá þjónustuna heim á fyrstu vikum barnsins frekar en á stofnun. Það má 

einnig túlka þær niðurstöður sem svo að hjúkrunarfræðingar í ung- og 

smábarnavernd séu í flestum tilfellum að greina þarfir fjölskyldnanna og 

veita stuðning eftir þeim.  

 Það krefst faglegrar færni og umhyggju af hálfu 

hjúkrunarfræðings að koma inn á heimili til fólks, hitta það í fyrsta sinn 

og nálgast það út frá þeirra forsendum. Í svörum foreldranna kom fram 

að hjúkrunarfræðingarnir höfðu beitt virkri hlustun, sýnt sannan áhuga, 

og byggt upp traust. Þetta eru allt þættir í fjölskylduhjúkrun sem er einn 

lykillinn að því að byggja upp meðferðarsamband (Wright og Leahey, 

2011). Fjölskylduhjúkrun er kennd í hjúkrunarnámi hérlendis og sýna 

niðurstöðurnar að hjúkrunarfræðingarnir beittu henni í faglegri nálgun 

sinni í ung– og smábarnaverndinni. Niðurstöður rannsóknar okkar rýma 

vel við erlendar rannsóknir, þar sem foreldrar mátu gott 

meðferðarsamband og góða samskiptaeiginleika hvað mest í 

heimavitjunum hjúkrunarfræðinga. Einnig að þjónustan væri á 
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persónulegum nótum, sveigjanleg og að það væru veittar upplýsingar og 

fræðsla (Barimani og Vikström, 2015; Damashek, o.fl. 2020) til að ná 

stjórn á þessum nýju aðstæðum (Hjälmhult, og Lomborg, 2012). 

 Seinni rannsóknarspurningunni svörum við neitandi því mjög lítill 

marktækur munur var á viðhorfum foreldra með fyrsta barn og þeirra 

sem áttu barn fyrir, varðandi aðstoð og ráðgjöf til foreldra. Þessar 

niðurstöður segja okkur að þörf er fyrir aðstoð og stuðning hvort sem 

foreldrar eru með sitt fyrsta barn eða eiga börn fyrir. Foreldrar með 

fyrsta barn voru óánægðastir með fræðslu varðandi slysavarnir og 

umönnun barns, að lesa í tjáningu og óværð. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við það sem Luyben, Kinn og Fleming (2011) og Wilkins (2006) 

fundu í sínum rannsóknum. Áður var afhent meira af prentuðu efni í 

heimavitjunum en því hefur að mestu verið hætt og er nú vísað í vefinn 

Heilsuvera.is varðandi fræðslu. Niðurstöður okkar sýndu að foreldrar 

með fyrsta barn vildu frekar gera breytingar á heimavitjunum sem 

varpar ljósi á þörfina á að þróa og auka þjónustu enn frekar við þennan 

hóp. Í opnum svörum foreldra kom fram að einhverjum fannst vanta 

lista með því sem gert væri og þá fræðslu sem farið væri yfir í 

heimavitjunum. Slíkur listi gæti verið inni á Heilsuvera.is og gagnast 

foreldrum til að meta stöðu sína þannig þeir geti; undirbúið sig fyrir 

vitjanirnar, vitað hvaða atriði eru skoðuð og um hvað þeir yrðu spurðir 

eða gætu sjálfir spurt um í vitjunum.  

 Meirihluta foreldra þótti heimavitjanirnar vera hæfilega margar 

og hæfilega langar sem er jákvætt en um leið áhugavert því að síðustu 

tuttugu ár hefur vitjunum farið fækkandi í ung- og smábarnavernd úr 5,3 
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að meðaltali árið 2002 (Gunnlaugsson, Örlygsdóttir og Finnbogadóttir, 

2003) niður í 2,2 árið 2019 (Sesselja Guðmundsdóttir og Lilja B. 

Kristinsdóttir, 2020). Í því samhengi má velta fyrir sér hvaða niðurstöður 

hefðu komið fram ef enn væri farið í heimavitjanir þegar barn er níu 

vikna eins og áður var og hvað hafi ráðið því að níu vikna skoðanir fara 

nú fram á heilsugæslustöð. Í heimavitjunum og við níu vikna aldur barns 

er skimað fyrir þunglyndi og kvíða hjá mæðrum og mæðrum með 

andlega vanlíðan á meðgöngu og eftir fæðingu fylgt eftir. Erlendir 

hjúkrunarfræðingar meta heimili mæðra ákjósanlegan stað fyrir fræðslu 

um andlega líðan og fæðingaþunglyndi og skimun og meðferð við því 

(Alexandrou, Sakellari, Kourakos og Sapountzi-Krepia, 2018). Þar sem að 

þátttakendur voru ekki beðnir um að tilgreina hvaða 

heilbrigðisstarfsmaður kom heim þá var ekki hægt að greina á milli hvort 

að heimaþjónusta ljósmæðra voru metnar með. Það verður þó að teljast 

líklegt þar sem að meðaltal vitjana í ung- og smábarnavernd var 2,2 árið 

2019 (Sesselja Guðmundsdóttir og Lilja B. Kristinsdóttir, 2020).   

 Erlendis er samfella milli þjónustustiga mjög misjöfn á milli landa 

og því erfitt að bera okkar niðurstöður saman við niðurstöður annarra 

rannsókna. Góð samfella í flutningi á milli þjónustustiga bætir stuðning 

við fjölskyldur fyrstu vikurnar, hvað varðar brjóstagjöf og annað í ferlinu 

eftir fæðingu eins og kemur þar fram í rannsóknum McLelland, Hall, 

Gilmour og Cant (2015) og Rossiter o.fl.(2019) og samræmist skoðunum 

foreldra í þessari rannsókn. Eins og fram kom má gera betur í 

upplýsingaflæði á milli ljósmæðra og ung- og smábarnaverndar og 

tökum við undir það. Unnið er að því að koma upp rafrænu 
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skráningakerfi fyrir heimaþjónustu ljósmæðra. Leiða má að því líkum að 

þegar skráning ljósmæðra í heimaþjónustu verður rafræn og aðgengileg 

verði þessi samfella meiri. Því þó upplýsingaflæðið sé í ágætum farvegi 

þá er það er ekki algilt eins og kom fram hjá þátttakendum. Skráningin 

er enn sem komið er á pappír og mismunandi er hvar þeir pappírar enda 

þó oftast sé það hjá foreldrum eða á heilsugæslustöðvum en rafræna 

skráningarkerfið mun vonandi verða til þess að foreldrar upplifi ekki 

hnökra í upplýsingaflæði.   

Styrkur og takmarkanir  

Styrkur rannsóknarinnar var góð svörun foreldra sem samþykktu 

þátttöku miðað við að úrtakið var hentugleika úrtak. Það endurspeglar 

hins vegar vel hlutfallið í fæðingum á Íslandi, en þar hafa keisaraskurðir 

verið í kringum 16% frá árinu 2000 til 2018 (Embætti landlæknis, 2019). 

Spurningalistinn var stuttur og nokkuð hnitmiðaður sem líklega hafði 

þau áhrif að foreldrar voru tilbúnir til að svara honum. Rannsóknin 

einskorðaðist við íslenskumælandi foreldra, ekki er ljóst hversu margir 

þeir voru af þeim sem komu í skoðanirnar tvær á rannsóknartímabilinu 

né heldur hve mörgum var boðin þátttaka. Því er ekki hægt að reikna út 

svarhlutfallið í rannsókninni. Veikleiki rannsóknarinnar er einsleitur 

hópur þátttakenda hvað varðar bakgrunn; aldur hjúskaparstöðu og 

menntun, má leiða að því líkur að önnur niðurstaða fengist með breiðari 

hóp þátttakenda. Rannsóknartímabilið var stutt fjórar vikur og yfir 

vetrartímann sem hefur mögulega áhrif á niðurstöður. Fjöldi fæðinga er 

heldur færri á þeim árstíma og er takmarkandi þáttur  
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 Annar helsti veikleiki rannsóknarinnar er mælitækið, 

spurningalistinn sem rannsakandi hannaði í samvinnu við leiðbeinenda. 

Listinn var forprófaður til að draga úr skekkjum og auka réttmæti en 

samt sem áður er rétt að líta á þessa rannsókn sem svokallaða pilot 

rannsókn. Eitthvað virtist um að svarendur gerðu ekki greinarmun á 

heimaþjónustu ljósmæðra og heimavitjunum í ung- og smábarnavernd 

því fimm heimavitjanir í ung– og smábarnavernd þekkjast vart í dag frá 

því sem áður var. Skynsamlegt hefði verið að hafa spurningu sem spurði 

hvaða fagaðili sinnti heimavitjunum. Skekkir þetta mögulega 

niðurstöður um mat á heimavitjunum í ung- og smábarnavernd. Við gerð 

þessarar rannsóknar vöknuðu hugmyndir að framtíðarrannsóknum, að 

ná til breiðari hóps þátttakenda meðal annars með því að þýða listann á 

fleiri tungumál og ná til foreldra af erlendum uppruna. Einnig væri 

áhugavert leggja listann fyrir stærra úrtak á landsvísu og að heyra 

viðhorf foreldra með aðeins eldri börn til heimavitjana og andlegrar 

líðan foreldra.   

 

3.5 Ályktun  
Heimavitjanir í ung- og smábarnavernd er mikilvægur þáttur í þjónustu 

við nýbakaða foreldra. Þátttakendur voru ánægðir með vitjanir frá ung- 

og smábarnavernd, fjölda þeirra og lengd. Þeir kunnu að meta ráðgjöf, 

fræðslu, stuðning og hvatningu sem hjúkrunarfræðingar og ljósmæður 

veittu þeim. Foreldrar kunnu að meta það að fá þennan stuðning í þeirra 

umhverfi en ástæða er að þróa heimavitjanir áfram. Standa verður vörð 
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um þjónustu við fjölskyldur á þessum viðkvæmu tímum þar sem 

heimavitjunum hefur heldur farið fækkandi síðastliðin ár. 

 

Hagnýting rannsóknarniðurstaðna 

Nýjungar: Rannsóknin veitir þekkingu á viðhorfum foreldra til 

heimavitjana í ung- og smábarnavernd á höfuðborgarsvæðinu.  

Hagnýting: Niðurstöðurnar gefa til kynna að heimavitjanir eru vel 

metnar af nýbökuðum foreldrum, þeim hefur farið fækkandi síðustu ár 

og er ástæða er til að halda þjónustunni áfram.  

Þekking: Heimavitjanir þurfa að vera miðaðar að hverri fjölskyldu fyrir 

sig og hjúkrunarfræðingar þurfa að vera vakandi fyrir styrkleikum 

fjölskyldu, greina þau vandamál sem upp koma á fyrstu vikum eftir 

fæðingu og aðstoða foreldra við að leysa þau.  

Áhrif á störf hjúkrunarfræðinga: Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar í 

ung- og smábarnavernd mæti nýbökuðum foreldrum af virðingu og lesi 

í þarfir þeirra fyrir stuðning og fræðslu á fyrstu vikum eftir fæðingu. 
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Viðaukar 
Viðauki 1 – Kynningarbréf til yfirmanna hjúkrunar og 
lækninga heilsugæslustöðva 

 
Mosfellsbæ, 10. desember, 2019. 

Kæru, 
XXXX, Svæðisstjóri ,  

XXXX, fagstjóri hjúkrunar/fagstjóri lækninga 

 
Efni: Beiðni um leyfi til að kynna rannsókn um viðhorf foreldra til 
heimavitjana í ung- og smábarnavernd fyrir foreldum sem koma 
með börn sín í 6 eða 9 vikna skoðun til ykkar á  heilsugæsluna á 
tímabilinu 13. -31. Janúar og inna þá eftir þátttöku. 
Undirrituð  Jórunn Edda Hafsteinsdóttir  hjúkrunarfræðingur óskar hér 
með eftir leyfi til að leggja spurningalista fyrir foreldar sem koma með 
börn sín í 6 eða 9 vikna skoðun á tímabilinu 13. – 31. janúar 2020. Um 
er að ræða að bjóða foreldrunum þátttöku í rannsókninni:  „Viðhorf 
foreldra til heimavitjana frá hjúkrunarfræðingum í ung- og 
smábarnavernd á höfuðborgarsvæðinu“. Rannsóknin er lokaverkefni í 
meistaranámi mínu við Heilbrigðisvísindadeild Háskólans á Akureyri, 
með áherslu á klíníska heilsugæsluhjúkrun. Ábyrgðarmaður 
rannsóknarinnar er Sigríður Sía Jónsdóttir lektor við Háskólann á 
Akureyri.   
 Rannsóknin er megindleg rannsókn með þversniði sem byggir 
eingöngu á svörum þátttakenda á einum stuttum spurningarlista. Engra 
annarra upplýsinga eða þátttöku er krafist.  Ekki er leitað eftir 
upplýsingum úr sjúkraskrám eða gagnabönkum.  
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 Framkvæmd rannsóknarinnar verður á þann hátt að foreldrar 
nýbura fá afhent kynningarbréf (sjá fylgirit) í komu þeirra í 6 eða 9 
vikna skoðun, eins og fyrr segir, á tímabilinu frá 13. janúar 2020 til 31. 
janúar 2020. Þeir verða beðnir að lesa kynningarbréfið yfir í 
skoðuninni og inntir eftir samþykki. Þeir sem samþykkja þátttöku 
skrifa undir samþykkisyfirlýsingu  (sjá fylgirit) og gefa upp netfang 
sitt. Hvort foreldrið sem er getur gefið upp netfang og svarað 
spurningarlistanum. Með samþykkisyfirlýsingunni  fá þeir afhent 
umslag sem þeir setja það í eftir að hafa skrifað undir, loka umslaginu 
og afhenda það ritara í afgreiðslu. Meistaraneminn mun síðan ná í 
umslögin og senda á uppgefin netfang, tengil inn á rafrænan 
spurningalista sem foreldrum eru beðnir að svara sem fyrst. Aðeins 
tekur um 5-15 mínútur að svara rafræna spurningalistanum.  
 Því er hér óskað eftir leyfi frá Heilsugæslunni XXX til að 
framkvæma rannsóknina og ósk um aðstoð 
hjúkrunarfræðinga/ljósmæðra í ung- og smábarnavernd til að 
kynna rannsóknina fyrir foreldrum og inna þá eftir þátttöku. 
Einnig eftir samstarfi við ritara í móttöku sem taka að sér að 
geyma umslögin fyrir mig, milli þess sem ég kem og næ í þau.  
 Markmið rannsóknarinnar er að meta viðhorf foreldra til 
heimavitjana hjúkrunarfræðinga í ung- og smábarnavernd á fyrstu 
vikum í lífi nýbura. Einnig að skoða hvort aðstoð og ráðgjöf sem 
hjúkrunarfræðingar veita sé nægjanleg að mati foreldranna. Á tímum 
hagræðingar í heilbrigðiskerfinu hefur verið spurt um þýðingu 
heimavitjana fyrir foreldra. Vísindalegt gildi rannsóknarinnar felst í því 
að varpa ljósi á viðhorf foreldra til heimavitjana hjúkrunarfræðinga í 
ung- og smábarnavernd. Niðurstöður munu nýtast í þróun á 
áframhaldandi þjónustu heilsugæslunnar til foreldra með nýbura. 
Engin íslensk rannsókn hefur verið birt á viðhorfi foreldra til 
heimavitjana og því mikilvægt að þeirra rödd heyrist. Ávinningur af 
niðurstöðunum mun að mati rannsakanda geta annað hvort nýst til að 
styrkja stöðu heimavitjana eða til að endurskoða skipulag þjónustu við 
nýbakaðra foreldra. 
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 Vísindanefndar HH og HÍ hefur gefið leyfi fyrir rannsókninni 
að því tilskyldu að rannsóknin fái leyfi frá Vísindasiðanefnd (VSN) og 
að Persónuvernd geri ekki athugasemdir. Umsókn hefur verið send til 
VSN sem nú sér um samskipti við Persónuvernd varðandi 
vísindarannsóknir. .  
 Rannsóknin var kynnt verkefnastjórum í ung- og 
smábarnavernd á vegum Þróunarmiðstöðvar íslenskrar heilsugæslu, 12. 
nóvember síðastliðinn.  
 Ef nánari upplýsinga er óskað er hægt að ná í mig í síma 
6903540 eða senda tölvupóst á netfangið: ha160540@unak.is.  Einnig 
má hafa samband við Sigríði Síu Jónsdóttur í netfangið siaj@unak.is . 
 

Með virðingu og von um gott samstarf 
 
 
 

___________________________________ 
Jórunn Edda Hafsteinsdóttir, meistaranemi  

við Heilbrigðisvísindadeild Háskólans á Akureyri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 78 

Viðauki 2 – Kynningarbréf til þátttakenda: 

 

              Upplýsingar vegna rannsóknarinnar: 

Viðhorf foreldra til heimavitjana frá  

ung– og smábarnavernd á höfuðborgarsvæðinu 

 

Ágæti viðtakandi 

Ég undirrituð er meistaranemi í heilbrigðisvísindum við Háskólann á 

Akureyri. Meistararannsókn mín er um viðhorf foreldra til 

heimavitjana í ungbarnavernd heilsu-gæslunnar. Með þessu bréfi óska 

ég eftir þátttöku þinni í þessari rannsókn. Leiðbeinandi minn er 

Sigríður Sía Jónsdóttir, lektor við heilbrigðisvísindasvið Háskólans á 

Akureyri. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að fá upplýsingar um viðhorf foreldra 

til heimavitjana frá ungbarnavernd heilsugæslunnar. Rannsóknin er 

megindleg lýsandi rannsókn og er gögnum safnað með rafrænum 

spurningalista. Ef þú/ þið viljið taka þátt í rannsókninni, biðjum við 

þig/ykkur að gefa samþykki fyrir þátttöku með því að skrifa undir 

samþykkisbréf og gefa upp netfang. Nægjanlegt er að annað hvort 

ykkar svari spurningarlistanum og því þurfum við einungis eitt 

netfang. Ég mun síðan senda tölvupóst á netfangið, með hlekk á 

spurninga-listann. Það tekur um 5-15 mínútur að svara honum. 
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Mikilvægt er að þú gefir þér tíma sem allra fyrst til að svara. Þar sem 

ég veit að það er mikið að gera á heimilum ungbarna, ætla ég að fá að 

senda þér/ykkur áminningapóst u.þ.b. viku síðar. Samþykkisbréfinu 

verður eytt þegar tölvupósturinn hefur verið sendur til þín. 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða allar ópersónugreinanlegar. Fylgt 

er lögum um persónuvernd. 

Tekið skal fram að þér/ykkur er ekki skylt að taka þátt í 

rannsókninni og getur/getið hætt án nokkurra útskýringa. Samþykkir 

þú/þið að taka þátt þá vil ég biðja þig/ ykkur um að undirrita 

meðfylgjandi samþykkisyfirlýsingu og gefa upp netfang.  

Ef nánari upplýsingar er þörf, er þér velkomið að hafa samband við 

Sigríði Síu Jónsdóttur, leiðbeinanda minn í netfangið siaj@unak.is . 

 

                                                                     Með von um góðar undirtektir,                                   
Jórunn Edda Hafsteinsdóttir                               

 Netfang: ha160540@unak.is 
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Viðauki 3 – Kynningarbréf til þátttakenda: 

 

Samþykkisyfirlýsing 

 

Ég undirrituð/aður hef / við undirrituð höfum lesið kynningu á 

rannsókninni Viðhorf foreldra til heimavitjana frá ung – og 

smábarnavernd á höfuðborgarsvæðinu 

 og samþykki/samþykkjum að taka þátt í rannsókninni  eins og 

henni er lýst á upplýsingablaðinu sem ég/við höfum lesið. 

Nægilegt er að annað foreldrið skrifi undir. 

 

_________________________________________________ 

Undirskrif 

 

_________________________________________________ 

Undirskrift 

 

Netfang sem þú/ þið samþykkið að fá sendan póst á með hlekk til að svara 

spurningalistanum 

 

Vinsamlegast setjið þessa samþykkisyfirlýsingu í 

meðfylgjandi umslag og afhendið ritara í afgreiðslu 

heilsugæslustöðvarinnar.  
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Viðauki 4 – Leyfi frá Vísindanefnd HH og HÍ 
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Viðauki 5 – Svar Vísindasiðanefndar 

 

 


