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Ágrip 
Bakgrunnur: Brjóstagjöf er almenn á Íslandi og flestar konur velja 

brjóstagjöf sem fyrsta valkost til að næra barnið sitt eftir fæðinguna. Það 

eru margar áskoranir sem geta komið í veg fyrir að brjóstagjöfin gangi 

vel, en stuðningur í nærumhverfi og frá heilbrigðisstarfsfólki getur skipt 

sköpum varðandi framvindu brjóstagjafar.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að auka þekkingu og dýpka skilning á 

upplifun kvenna af að hafa barn á brjósti, ásamt því að kanna þætti í 

störfum fagfólks og umhverfi kvennanna sem hafa áhrif á upplifun 

þeirra. 

Aðferðafræði: Í rannsókninni var notað eigindlegt rannsóknarsnið, nánar 

tiltekið Vancouver skólann í fyrirbærafræði. Úrtakið var tilgangsúrtak og 

tekin voru djúpviðtöl við 14 konur sem nutu þjónustu ung- og 

smábarnaverndar Heilbrigðisstofnunar Norðurlands á Akureyri og höfðu 

reynslu af brjóstagjöf. Sumar kvennanna voru enn með barnið á brjósti, 

aðrar voru hættar brjóstagjöf. 
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Niðurstöður: Þátttakendur voru fjórar frumbyrjur og tíu fjölbyrjur sem 

samtals áttu 26 börn sem þær höfðu verið með á brjósti og því voru 26 

mismunandi brjóstagjafasögur greindar. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu yfirþemað, löngun til að hafa barnið á brjósti þrátt fyrir ýmsar 

áskoranir. Þrjú aðalþemu voru greind; undirbúningur á meðgöngunni, 

með þrem undirþemum, eðlilegt framhald af meðgöngunni, aðstæður 

og fyrri reynsla og að leita sér upplýsinga; fyrstu vikurnar, með fimm 

undirþemum; verkir og sár, nauðsynlegt að fá aðstoð, bindandi, ég gat 

ekki nært barnið mitt og barnið sjálft og síðasta aðalþemað nefndist að 

vera sátt við brjóstagjöfina eins og hún er, með þrem undirþemum; þá 

fór þetta bara að verða svona einfaldara, áhrif umhverfis og að vera sátt 

við brjóstagjöfina þótt eitthvað verði eftir.  

Ályktun: Konurnar sýndu mikinn vilja til að hafa börnin sín á brjósti og 

lögðu bæði líkamlega og andlega hart að sér við brjóstagjöfina. Öllum 

konunum þótti brjóstagjöfin erfið í upphafi. Makar þeirra og aðrir í 

nærumhverfinu voru mikilvægir í upplifun af brjóstagjöfinni ásamt því 

að hafa samfellu í heimaþjónustu ljósmæðra eftir fæðinguna. 

Lykilhugtök: Brjóstagjöf, upplifun af brjóstagjöf, stuðningur. 
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Abstract 
Theoretical background: Breastfeeding is common in Iceland and most 

women choose breastfeeding as the first option to nourish their 

newborn baby. There are many challenges that can prevent women 

from achieving their breastfeeding goals. Support in the women's local 

environment and from healthcare professionals can be crucial to their 

breastfeeding progress. 

The means of the study was to increase knowledge and deepen 

understanding of women's experience of breastfeeding, as well as to 

explore aspects of the work of professionals and the women's 

environment that affect their experience. 

Method: The study used a qualitative research format, specifically the 

Vancouver School of Phenomenology. The sample was a purposive 

sample and in-depth interviews were conducted with 14 women who 

enjoyed the services of the Nordic Child Health Agency in Akureyri and 

had experience in breastfeeding. Some of the women were still 

breastfeeding their child, others had stopped breastfeeding. 

Results: The participants were four women with their first child, and ten 

women who have had a child before. Altogether the women had 26 
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children, whom they had breastfed, and as such there were 26 different 

breastfeeding stories analysed. The results of the study showed the 

overall theme, the desire to breastfeed despite various challenges. Three 

main themes were identified: Preparation during pregnancy, with three 

sub-themes, normal continuation of pregnancy, conditions and past 

experience and to look for information; the first few weeks, with five 

sub-themes; aces and sores, necessity for assistance, binding, I couldn't 

feed my baby and the baby itself. The last main theme was; joy that 

comes with breastfeeding as it is, with three sub-themes; then it just got 

easier, environmental impact and to be comfortable with breastfeeding 

even if something is left. 

Conclusion: The women showed great desire to breastfeed their babies 

and worked hard both physically and mentally to breastfeed them. All 

of the women found breastfeeding difficult in the beginning. Their 

spouses and others in their environment were important in the 

experience of breastfeeding, as well as having a continuum in midwifery 

services in home care after birth. 

Keywords: breastfeeding, experience of breastfeeding, support. 
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Whatever works for you 

and your baby 

is the best answer 

for your family 

(Höfundur ókunnur) 
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1 Kafli Fræðilegur bakgrunnur 
Það að eignast barn er einn stærsti viðburður í lífi fólks, en ljósmæður 

starfa með konum í gegnum allt barneignaferlið. Í reglugerð no. 

1089/2012 um réttindi, skyldur og menntun ljósmæðra segir að þær 

starfi við meðgönguvernd, foreldrafræðslu, fæðingarhjálp og 

sængurlegu (Velferðarráðuneytið, 2012). Þannig eru ljósmæður í 

lykilstöðu til að stuðla að heilsueflingu fjölskyldna svo nýr einstaklingur 

vaxi frá upphafi við bestu skilyrði sem völ er á. Í hugmyndafræði 

Ljósmæðrafélagsins segir meðal annars að þegar barn er í vændum 

breytir það ekki eingöngu lífi konunnar heldur einnig lífi allrar 

fjölskyldunnar og lagður er grunnur að mótun fjölskyldunnar og framtíð 

hins nýja einstaklings (Ljósmæðrafélagið, 1998). Barneignaferlið getur 

verið erfitt foreldrum bæði líkamlega og andlega. Það eru miklar 

tilfinningar sem brjótast um í mæðrum fyrstu dagana eftir fæðinguna og 

því getur þessi tími verið mikil áskorun fyrir þær. Fagleg aðstoð og 

leiðsögn ljósmæðra og annarra úr heilbrigðisstéttinni er konum 

mikilvæg til að komast í gegnum brjóstagjöfina með góða upplifun og 
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traust á sjálfa sig. Í stefnu ljósmæðrafélagsins segir meðal annars að 

ljósmæður séu sérfræðingar í brjóstagjöf. Þeirra hlutverk sé að stuðla að 

jákvæðu viðhorfi og árangursríkri brjóstagjöf, veita foreldrum 

upplýsingar og fræðslu um brjóstagjöf og taka mið af vilja og getu 

konunnar til brjóstagjafar þar sem áhersla er lögð á upplýst val 

(Ljósmæðrafélagið, 1998). 

1.1 Skilgreining lykilhugtaka 
Barneignaferli er lífeðlislegt ferli sem nær til meðgöngu, fæðingar og 

sængurlegu, en auk lífeðlislegra þátta mótast það einnig af 

tilfinningalegum og félagslegum þáttum. Hér í þessum skrifum er átt við 

það tímabil sem ljósmóðir sinnir fjölskyldunni í meðgönguvernd, í 

fæðingunni og fyrst eftir fæðinguna. Með hugtakinu frumbyrja er átt við 

konu sem gengur með og fæðir sitt fyrsta barn. Og hugtakið fjölbyrja á 

við konu sem hefur gengið með barn áður og fætt. 

1.2 Heilsufarslegur ávinningur brjóstagjafar fyrir 
barnið 

 
Heilsufarslegur ávinningur brjóstamjólkur og brjóstagjafar er ótvíræður 

fyrir nýfædd börn. Misjafnt er eftir rannsóknum hversu langt tímabil 

brjóstagjafar er rannsakað með tilliti til heilsufarslegs ávinnings fyrir 
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barnið, en ávinningurinn virðist aukast eftir því sem brjóstagjafatímabilið 

er lengra. Margar rannsóknir sýna að sýkingar hjá nýburum sem eru á 

brjósti eru sjaldgæfari en þeirra sem ekkert eða lítið eru á brjósti 

(Eidelman og Schanler, 2012; Victora o.fl. 2016). Eidelman og Schanler 

(2012) hafa tekið saman rannsóknarniðurstöður um ávinning 

brjóstamjólkur og brjóstagjafar fyrir nýfædd börn og The American 

Academy of Pediatrics byggir meðal annars sínar leiðbeiningar á þeim 

rannsóknum. Í samantektinni kemur fram að innlagnir barna á fyrsta ári 

á sjúkrahús vegna sýkinga í neðri öndunarvegi eru 72% færri hjá þeim 

börnum sem eru eingöngu á brjósti í fjóra mánuði eða lengur. 

Eyrnabólgur eru 50% sjaldgæfari hjá börnum sem eru eingöngu á brjósti 

fyrstu þrjá mánuðina eða lengur og alvarlegt kvef, sýkingar í hálsi og 

eyrum eru 63% sjaldgæfari hjá börnum sem nærast eingöngu á 

brjóstamjólk fyrstu sex mánuðina eða meira. Brjóstamjólk verndar 

einnig barnið gegn sýkingum í meltingarvegi og eru 64% færri ósértækar 

sýkingar í meltingarvegi hjá nýburum tengt brjóstagjöf og þessi vörn 

endist barninu í 2 mánuði eftir að brjóstagjöf lýkur. Einnig er um 

helmingi minni líkur að barn sem hefur eingöngu verið á brjósti þrói með 

sér glútenóþol þegar það byrjar að fá fasta fæðu, heldur en barn sem 
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fengið hefur þurrmjólk áður en það fær fæðu sem inniheldur glúten. Það 

virðist ekki vera háð aldri barnsins þegar það fer að fá fæðu með glúteni, 

heldur tengist vörnin því að barnið sé eingöngu á brjósti þegar það fer 

að fá glútenfæðu.  

Heimildum ber ekki saman um það hversu verndandi brjóstamjólkin 

er gegn ofnæmissjúkdómum eins og astma og exemi. Fyrrnefnd 

samantekt Eidelman og Schanler (2012) sýnir að fyrir börn sem fá 

eingöngu brjóstamjólk fyrstu þrjá til fjóra mánuðina og ekki hafa 

áhættuþætti eins og ofnæmissjúkdóma í fjölskyldunni sé vörnin 27%. Og 

upp í 42% fyrir börn þar sem ofnæmi er í fjölskyldunni. Victora o.fl., 

(2016) hafa einnig tekið saman niðurstöður rannsókna á gildi 

brjóstamjólkur fyrir börn, en eru þessu ekki sammála. Þeir fundu ekki 

samhengi á milli brjóstagjafar og minni líkum á ofnæmissjúkdómum og 

telja ólíklegt að brjóstamjólk minnki líkur á að börn þrói með sér ofnæmi.  

Hugsanlega minnkar brjóstagjöf líkur á offitu á fullorðinsárum og 

sykursýki týpu 1 á barnsaldri og týpu 2 á fullorðinsaldri (Eidelman og 

Schanler, 2012; Victora o.fl., 2016). Samkvæmt Eidelman og Schanler 

(2012) eru 15-30% minni líkur á offitu á fullorðinsárum hjá börnum sem 

voru á brjósti miðað við börn sem ekkert voru á brjósti. Þeir vilja einnig 
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meina að það tengist því að barn sem nærist á brjósti þroski með sér 

hæfileika til að stjórna næringarinntöku sinni sjálft. Barn sem fær 

brjóstamjólk eða þurrmjólk í pela er líklegra en barn sem nærist á brjósti 

til að fá meira magn í hverri máltíð en þörf þess er. Það þroskar þar með 

ekki hæfileika sinn til að stjórna stærð máltíða sem getur haft áhrif á 

einstaklinginn ævilangt. Samantekt Eidelman og Schanler sýnir einnig að 

eingöngu brjóstagjöf fyrstu þrjá mánuðina minnkar líkur á týpu 1 

sykursýki hjá börnum um 30% og sykursýki týpu 2 um 40% á 

fullorðinsaldri. Það er hugsanlega einnig vegna þroskandi áhrifa 

brjóstagjafarinnar sjálfrar líkt og fram kemur hér á undan.  

Alþjóða heilbrigðisstofnunin (WHO) mælir með að börn fari á brjóst 

innan klukkustundar frá fæðingu og séu eingöngu á brjósti fyrstu sex 

mánuðina. Og síðan með annarri fæðu til tveggja ára aldurs eða lengur 

allt eftir vilja móður og barns (WHO, 2019). Victora o.fl. (2016) halda því 

fram að hægt sé að koma í veg fyrir dauða 823.000 barna undir fimm 

ára aldri í heiminum ár hvert ef öll börn væru eingöngu á brjósti fyrstu 

sex mánuðina. Árið 2018 voru undir 40% barna í heiminum sex mánaða 

og yngri eingöngu á brjósti en markmið WHO fyrir árið 2025 er að 50% 

barna í heiminum verði eingöngu á brjósti fyrstu sex mánuði ævinnar 
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(WHO, 2019). Þetta hafa flestar þjóðir tekið upp, meðal annarra Ísland. 

Hér velja nánast allar konur brjóstagjöf sem fyrsta kost til að næra barnið 

sitt við fæðingu, en tölur Landlæknisembættisins frá 2012 sýna að 98% 

barna á Íslandi voru á brjósti viku gömul og þar af 86% eingöngu á brjósti. 

Við þriggja mánaða aldur voru 86% barna á brjósti og 67% þeirra 

eingöngu á brjósti samkvæmt sömu skýrslum (Embætti Landlæknis, 

2012). 

1.3 Heilsufarslegur ávinningur brjóstagjafar fyrir 
móðurina 

 
Góð heilsufarsleg áhrif brjóstagjafar á konur bæði til lengri og skemmri 

tíma, eru einnig þekkt. Konur sem eru með börn sín á brjósti eru 

líkamlega fyrr að ná sér eftir fæðinguna en þær sem gefa ekki brjóst. 

Brjóstagjöf tefur að blæðingar hefjist á ný eftir barneign og lengir þar 

með tímann milli barneigna hjá konum (Eidelman og Schanler, 2012; 

Victora o.fl., 2016). Í samantekt Victora o.fl. (2016) kemur fram að í 

ríkjum eins og Úganda þar sem brjóstagjöf er ríkjandi væri líklega 50% 

fleiri fæðingar ef konur væru ekki með börn sín á brjósti. Samantekt 

Eidelman og Schanler (2012) varpar ljósi á að hjá þeim konum sem ekki 

greinast með meðgöngusykursýki hafa rannsóknir sýnt að hvert ár í 
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brjóstagjöf minnkar lýkur á sykursýki týpu 2 seinna á ævinni um 4-12%. 

Samantekt Victora o.fl. (2016) leiðir í ljós 18% minni líkur á krabbameini 

í eggjastokkum hjá konum sem hafa langa brjóstagjafasögu, þá er t.d. 

búið að útiloka konur með aðeins eitt barn. Enn fremur bendir 

samantekt Eidelman og Schanler (2012) til þess að 4,3% minni líkur eru 

á brjóstakrabbameini hjá konum fyrir hvert ár sem þær eru með barn á 

brjósti. Það er talið að brjóstagjöf veiti vernd gegn hjarta og 

æðasjúkdómum og offitu hjá konum seinna á ævinni, einnig gegn 

fæðingarþunglyndi en það eru niðurstöður sem menn eru minna 

sammála um. Victora o.fl. (2016) telja að hægt væri að koma í veg fyrir 

22.216 dauðsföll mæðra árlega í heiminum ef brjóstagjöf væri almennt 

lengur en tólf mánuði í ríkari þjóðfélögum og í fátækari löndum yfir tvö 

ár.  

1.4 Viðhorf kvenna til brjóstagjafar 
 
Brjóstagjöf er af mörgum talin náttúrulegt fyrirbæri og eðlileg í 

framhaldi af meðgöngu. Viðhorf kvenna til brjóstagjafar eru mjög 

misjöfn, en þó leyfa margir sér að fullyrða að allar konur vilji hafa börn 

sín á brjósti. Og niðurstöður rannsókna á brjóstagjöf benda til þess að 
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yfir 90% kvenna ætli sér á meðgöngunni að hafa barn sitt á brjósti 

(Andrew og Harvey, 2011; de Oliveira og Camelo Jr, 2017; Santacruz-

Salas o.fl., 2019; Sunna Símonardóttir og Helga Gottfreðsdóttir, 2019). 

Þrátt fyrir vilja kvenna til að hafa börn sín á brjósti þá eru margir 

áhrifavaldar í umhverfi þeirra ásamt persónubundnum þáttum í fari 

þeirra sjálfra sem hafa áhrif á brjóstagjöfina. Niðurstöður rannsókna 

sýna að menntun kvenna, aldur og fyrri reynsla af brjóstagjöf hefur 

jákvæð áhrif, sérstaklega ef reynslan er jákvæð (de Oliveira og Camelo 

Jr, 2017; Santacruz-Salas o.fl., 2019). Í brasilískri rannsókn de Oliveira og 

Camelo Jr, (2017) tóku þátt 283 konur á aldrinum 14-49 ára sem allar 

voru hlynntar brjóstagjöf og byrjuðu brjóstagjöf eftir fæðingu barna 

sinna. Þær voru spurðar sex mánuðum eftir fæðinguna hvort börnin 

hefðu verið eingöngu á brjósti síðasta sólahringinn og svöruðu 240 

konur eða 84.8% því neitandi. Marktæk fylgni var við aldur kvennanna, 

menntun og fyrri reynslu af brjóstagjöf. Eldri og yngri konurnar voru 

síður með börn sín eingöngu á brjósti, en konur sem höfðu góða reynslu 

af fyrri brjóstagjöf og konur með meira en átta ára menntun voru frekar 

með sín börn eingöngu á brjósti sex mánaða gömul.  



 

 9 

Þættir eins og markmiðasetning kvenna um lengd brjóstagjafar og 

sjálfsöryggi þeirra varðandi brjóstagjöfina hafa áhrif á lengd 

brjóstagjafar hjá mæðrum (Andrew og Harvey, 2011; de Jager, 

Broadbent, Fuller-Tyszkiewicz og Skouters, 2014; Santacruz-Salas o.fl., 

2019). de Jager o.fl. (2014) gerðu rannsókn í Ástralíu á áhrifum 

sálfélagslegra þátta á lengd brjóstagjafar. Í rannsókninni tóku þátt 174 

konur sem svöruðu þremur spurningalistum á netinu; einum fyrir 

meðgöngu, öðrum á meðgöngu og þeim þriðja svöruðu þær 6 mánuðum 

eftir fæðingu barnsins. Mæld var fylgni breyta eins og sjálfstraust til 

brjóstagjafar, markmið um að vera eingöngu með barnið á brjósti til sex 

mánaða og vellíðan kvenna við brjóstagjöf meðal annars á almannafæri 

við eingöngu brjóstagjöf sex mánaða. Sjálfstraust til brjóstagjafar hafði 

marktæka fylgni (p=.001), við að börnin væru eingöngu á brjósti við sex 

mánaða aldur.  

Aðrir persónubundnir þættir sem einnig hafa áhrif á brjóstagjöf er 

viðhorf til heilsufarslegra þátta brjóstagjafar (Alina, Ismail, Manan, 

Muda, og Mohd, 2014; Andrew og Harvey, 2011; Bourdillon, 

McCausland og Jones, 2020; Cato, Sylvén, Henriksson og Rubertsson, 

2020; Powell, Davis og Anderson, 2014; Robert, Wawrzyniak og Kubiec, 
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2017). Markmið breskrar rannsóknar sem gerð var var að kanna muninn 

á markmiðum kvenna á meðgöngu um brjóstagjöf og svo upplifun þeirra 

af fæðingu og brjóstagjöf, ásamt því að koma auga á þá þætti sem hafa 

áhrif á upplifun þeirra af brjóstagjöf. Þúsund konur tóku þátt í 

rannsókninni, bæði frumbyrjur og fjölbyrjur og svöruðu þær 

spurningalistum á netinu. Eftirfarandi þættir höfðu afgerandi áhrif á 

viðhorf þeirra á meðgöngunni til brjóstagjafar: Að brjóstagjöf frá 

fæðingu er það besta fyrir barnið, fékk 86% svörun. Brjóstagjöf er 

heilsusamleg fyrir barnið sem fékk 85% svörun. Og það að tryggja að 

barnið fái broddinn fyrst eftir fæðinguna fékk 81% svörun (Bourdillon 

o.fl., 2020). 

Fæðingarmáti og fæðingartími skipta máli þegar kemur að brjóstagjöf 

(Ahluwalia, Li og Morrow, 2012; de Oliveira og Camelo Jr, 2017). Í 

rannsókn með 3026 mæður í úrtaki sem unnin var sem hluti af  stórri 

langtímarannsókn um næringu ungbarna í Bandaríkjunum, var 

markmiðið að skoða tengsl fæðingarmáta við næringu nýbura. Þar 

kemur fram að konur sem fóru í fyrirfram ákveðinn keisaraskurð og 

fyrirfram ákveðna gangsetningu voru ólíklegri en þær konur þar sem 

fæðingin var ekkert fyrirfram ákveðin, til að ætla sér að hafa barnið á 
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brjósti. Einnig sýndu niðurstöður þessarar rannsóknar að þær konur sem 

fæddu eðlilega án gangsetningar voru frekar en aðrar konur með börn 

sín á brjósti fjórum vikum eftir fæðinguna og einnig sex mánuðum. 

Meðallengd brjóstagjafatímabilsins hjá þeim konum sem fæddu eðlilega 

og án þess að vera gangsettar var 45,2 vikur, miðað við 25,8 vikur hjá 

þeim konum sem fæddu eðlilega eftir að fæðingin hafði verið sett af 

stað. Meðallengd brjóstagjafatímabilsins hjá konum sem fóru í 

skipulagðan keisara var 38,7 vikur, en 20,6 vikur hjá konum sem fóru í 

bráða keisaraskurð (Ahluwalia o.fl., 2012). Samkvæmt niðurstöðum 

áðurnefndrar rannsóknar de Oliveira og Camelo (2017) eru þær konur 

sem fæða að nóttu til nærri því tvisvar sinnum líklegri til að vera með 

barnið á brjósti en þær konur sem fæða að degi til.  

Margar rannsóknir hafa verið birtar þar sem konur lýsa stuðning í 

umhverfi sínu. Aðallega eru það makar kvennanna, mæður þeirra, 

systur, tengdamæður og vinkonur sem áhrif hafa á viðhorf þeirra til 

brjóstagjafar. Auk þess hefur jákvæð reynsla annarra kvenna í 

nærumhverfi þeirra einnig áhrif á viðhorf þeirra (Alina o.fl., 2014; 

Andrew og Harvey, 2011; Ismail, Wan Muda og Bakar, 2014; Powell, 

o.fl., 2014; Roberts o.fl., 2017). Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar 
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sem 21 kona tók þátt í sýna fram á mikilvægi styðjandi einstaklinga í 

nærumhverfi kvenna með barn á brjósti. Konur sem áttu farsæla 

brjóstagjöf eða voru lengur en sex mánuði með börn sín á brjósti og 

höfðu styðjandi einstaklinga í nærumhverfinu lýstu jákvæðri reynslu af 

brjóstagjöfinni. Þær gátu reitt sig á stuðning annarra kvenna í 

nærumhverfi sínu, sagt þeim frá vandamálum í brjóstagjöfinni og 

sameiginlega fundið lausn á að láta brjóstagjöfina ganga upp. Hins vegar 

töluðu þær konur sem voru stutt með börn sín á brjósti um skort á 

hvatningu og fyrirmyndum til brjóstagjafar í nærumhverfi sínu (Powell 

o.fl., 2014). Fleiri rannsóknir hafa sýnt niðurstöður um mikilvægi 

styðjandi umhverfis og fyrirmynda um brjóstagjöf fyrir konur með börn 

á brjósti. Ítölsk rannsókn skoðaði brjóstagjafahefð innan fjölskyldna með 

því að kanna brjóstagjafasögu þriggja kynslóða aftur í tímann. Úrtak 

rannsóknarinnar voru 2546 konur og 98% byrjuðu eða ætluðu sér að 

vera með börn sín á brjósti við fæðingu þeirra. Konunum var skipt í tvo 

hópa, þær sem höfðu sjálfar verið á brjósti sem börn og þær sem ekki 

höfðu verið á brjósti. Niðurstöður sýndu að 91% þeirra kvenna sem 

höfðu sjálfar verið á brjósti voru enn með sín eigin börn á brjósti sex 
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mánuðum eftir fæðinguna, samanborið við 56,4% þeirra kvenna sem 

ekki höfðu verið á brjósti (Porta o.fl., 2016).  

Þegar konur undirbúa brjóstagjöfina á meðgöngunni fá þær fræðslu í 

meðgönguverndinni og á sérsniðnum námskeiðum fyrir verðandi 

mæður og foreldra, ásamt því að lesa sér til um brjóstagjöf. Sú fræðsla 

sem veitt er í meðgönguverndinni beinist yfirleitt að því hversu góð 

brjóstagjöf er fyrir börn og mæður (Alianmoghaladam, Phibbs og Benn, 

2016; Roberts o.fl., 2017; Robinson og Doane, 2017). Það sem helst 

kemur fram í rannsóknum að á skorti í fræðslu um brjóstagjöf að mati 

verðandi mæðra, er sanngjörn og heiðarleg fræðsla um það sem þær 

geta átt von á í upphafi brjóstagjafarinnar (Alianmoghaladam o.fl., 2016; 

Moudi, Tafazoli, Boskabadi, Ebrahimzadeh og Salehiniya, 2016; Roberts 

ofl., 2017; Robinson og Doane, 2017). Í íslenskri eigindlegri rannsókn um 

viðhorf mæðra til fræðslu og ráðgjafar um brjóstagjöf, kemur fram að 

konunum þótti mjög mikilvægt að fá fræðslu um brjóstagjöf á 

meðgöngunni. Þær nefna í rannsókninni að auk þess að fá grunnfræðslu 

um brjóstagjafastellingar og líffræðilega virkni brjóstanna hefðu þær 

einnig viljað fá vitneskju um að það gætu ekki allar konur gefið brjóst og 

að sum börn myndu sjúga vitlaust, að brjóstagjöfin hefði áhrif á alla 
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fjölskylduna og að hún gæti valdi svefnleysi og þreytu hjá foreldrum (Elín 

Ösp Gísladóttir og Jónína Einarsdóttir, 2013). Símonardóttir (2016b) 

rannsakaði sem hluta af stærri rannsókn um móðurhlutverkið, hvaða 

fræðsluefni á íslensku eins og um brjóstagjöf er í boðið á netinu, skrifað 

af fagfólki fyrir verðandi foreldra  og sem foreldrum er bent á að sé 

traust, rétt og faglegt. Hún komst að því að fræðsluefnið gengur út frá 

því að líkami konunnar sé ekki hennar líkami heldur sé hann áfram 

samnýttur af henni og barninu eftir fæðinguna hvað varðar næringu, 

hita og vellíðan. Brjóstagjöfinni er lýst sem náttúrulegu ferli sem allar 

konur geti auðveldlega framkvæmt, en þurfi á sama tíma að æfa og að 

framkvæma rétt með leiðbeiningu fagfólks. Brjóstagjöfin er sögð einföld 

og þægileg og að konan eigi að njóta hennar. Einnig sýna niðurstöður 

rannsóknarinnar að enn hefur fræðsluefni fyrir verðandi foreldra ekki 

verið aðlagað þannig að það henti báðum foreldrum og að feður geti 

nýtt sér það til að auka tengsl sín við barnið. Barnið er sagt þurfa á móður 

sinni að halda og feður eru barninu nauðsynlegir aðeins ef konan hefur 

farið í keisaraskurð, er veik eða getur ekki sinnt barninu af einhverjum 

ástæðum. 
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Cato o.fl. (2020) gerðu rannsókn á viðhorfi sænskra kvenna til 

brjóstagjafar. Tekin voru viðtöl við ellefu konur í lokin á meðgöngu. 

Konurnar lýstu meðal annars þeim upplýsingum um brjóstagjöf sem þær 

fengu frá konum í nærumhverfi sínu. Þær upplýsingar voru gjarnan um 

vandamál sem geta komið upp í brjóstagjöfinni og að brjóstagjöfin sé 

áskorun, henni fylgi verkir og hún sé erfið. Konurnar tóku þessum 

upplýsingum á jákvæðan hátt, því þær gátu undirbúið sig betur fyrir 

brjóstagjöfina. Einnig gáfu þessar upplýsingar konunum von um að það 

væri í lagi þótt brjóstagjöf gengi ekki og það minnkaði það álag sem þær 

höfðu fundið fyrir um að brjóstagjöfin ætti að ganga. Með þessum 

upplýsingum hvarf sú hugsun þeirra að taka góðri brjóstagjöf sem 

gefinni.  

1.5 Upplifun kvenna af brjóstagjöf 
 
Eins og fram hefur komið hér á undan hefja langflestar konur brjóstagjöf 

eftir fæðingu barna sinna. Brottfall er þó hátt fyrstu vikurnar og algengi 

brjóstagjafar við sex mánaða aldur barna nær ekki markmiðum WHO. 

Þegar rannsóknir á upplifun kvenna af brjóstagjöf eru skoðaðar kemur í 

ljós að konum þykja fyrstu dagarnir og vikurnar erfiðasti tíminn. Þær 
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upplifa gjarnan áskoranir sem koma þeim sjálfum á óvart og reynast 

mörgum virkilega erfiðar (Hall, McLelland, Gilmour og Cant, 2014; 

Oosterhoff, Hutter og Haisma, 2014; Edwards, Jepson og McInnes, 

2018; Elín Ösp Jónsdóttir og Jónína Einarsdóttir, 2013). Helstu 

áskoranirnar eru verkir í vörtum og brjóstum, sár á vörtum, sýkingar og 

ónóg mjólkurframleiðsla (Andrew og Harvey, 2011; Cato o.fl., 2020; 

Kronborg, Harde og Hall, 2015; Sveinbjörg Brynjólfsdóttir, Hildur 

Sigurðardóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2011). Í íslenskri eigindlegri 

rannsókn meðal tíu kvenna á aldrinum 18-42 ára um upplifun þeirra á 

verkjum í geirvörtum og brjóstum við brjóstagjöf voru greind 10 þemu. 

Þemun lýstu upplifun kvennanna af verkjum í geirvörtum við brjóstagjöf 

og áhrif á líðan þeirra. Þær áttu í erfiðleikum með að leggja börnin rétt 

á brjóst, þær fundu fyrir kvíða og leið illa andlega við brjóstagjöfina. Enn 

fremur fundu þær fyrir þreytu og vanmáttarkennd tengdri 

brjóstagjöfinni og var það áskorun að vinna sig út úr vandanum ásamt 

því að upplifa skort á fræðslu á meðgöngunni tengt vandamálum í 

brjóstagjöfinni. Og fannst konunum þær vera að bregðast barninu sínu 

ef þær þyrftu að hætta brjóstagjöfinni (Sveinbjörg Brynjólfsdóttir o.fl., 

2011). 
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Niðurstöður flestra rannsókna á upplifun kvenna af brjóstagjöf sýna 

að frumbyrjur hafa óraunhæfar væntingar til brjóstagjafarinnar og 

leggja ekki raunhæft mat á það hvernig brjóstagjöfin muni ganga eftir 

fæðinguna. Þær telja flestar brjóstagjöfina náttúrulega og þær undirbúa 

sig ekki sérstaklega né leita eftir fræðslu um brjóstagjöf á meðgöngunni 

(Elín Ösp Jónsdóttir og Jónína Einarsdóttir, 2013; Kronborg o.fl., 2015; 

Larsen og Kronborg, 2012). Dæmi um þetta kemur fram í eigindlegri 

rannsókn Kronborg o.fl. (2015) á upplifun frumbyrja af brjóstagjöf. Þeir 

greindu þrjú aðalþemu sem mörkuðu brjóstagjafaferlið. Fyrsta þemað 

„á skjálfandi jörðu“ voru fyrstu dagarnir eða vikurnar á sjúkrahúsi og eftir 

að heim var komið. Konurnar upplifðu sig kramda milli tilfinninga eins og 

hamingju yfir því að vera orðin móðir og þeirrar miklu vinnu sem felst í 

að læra móðurhlutverkið og uppfylla þarfir barnsins. Það að læra að gefa 

barninu brjóst var lykilhlutverkið í því að verða móðir, en það kom 

konunum á óvart hversu erfitt var að koma brjóstagjöfinni af stað. 

Misvísandi skilaboð frá fagfólki gerðu þær ennþá ringlaðri þar sem þær 

voru ekki í andlegu jafnvægi til að velja milli mismunandi ráðlegginga. 

Annað þemað „að leita að fótfestu“ sem síðan tók við, var tímabil þar 

sem konurnar voru að reyna að fóta sig og samræma umönnun barnsins 
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daglegu lífi fjölskyldunnar. Þetta tímabil einkenndist af efasemdum. Það 

var mikið áhyggjuefni fyrir konurnar hvort barnið fengi nóg. Þær fundu 

mikið fyrir þrýsting, bæði frá heilbrigðisstarfsfólki og í fjölskyldunni um 

brjóstagjöf. Einnig ollu skilaboð eins og að þær eigi að geta haft börnin 

á brjósti þeim vanlíðan þegar þær gátu það ekki. Á þessu tímabili hættu 

margar konur brjóstagjöf og voru verkir í brjóstum, þreyta og ónóg 

mjólkurframleiðsla helstu ástæður þess. Í þriðja þemanu „sáttar við 

næringu barnsins“ voru konurnar komnar yfir erfiðleikana og gáfu 

annaðhvort brjóst eða pela og fundu sig vel í því, þar sem þær voru að 

gera það besta fyrir barnið að þeirra mati. 

Rannsóknir sýna að konur leggja hart að sér svo börn þeirra njóti 

brjóstamjólkur og þær upplifa sem ákveðna minnkun að takast ekki 

ætlunarverk sitt, ásamt því að upplifa misvísandi skilaboð frá umhverfinu 

(Larsen og Kronborg, 2012; Sveinbjörg o.fl., 2011; Sunna Símonardótir 

og Helga Gottfreðsdóttir, 2019 og Hvatum og Glavin, 2016) . Sunna 

Símonardóttir og Helga Gottfreðsdóttir (2019) rannsökuðu reynslu 

íslenskra kvenna af erfiðri brjóstagjöf. Rannsóknin var auglýst á 

Facebook síðum fyrir konur með nýfædd börn og sendu 77 konur inn 

skriflega lýsingu á upplifun sinni af brjóstagjöf. Reynslusögurnar voru 
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misjafnar en flest allar konurnar upplifðu mikið álag í brjóstagjöfinni. 

Þær fundu fyrir þrýstingi frá heilbrigðisstarfsfólki og nærumhverfinu um 

að halda brjóstagjöf áfram þrátt fyrir mikla erfiðleika. Og þeim mörgum 

fannst þær vera dæmdar af öðrum konum fyrir að hætta brjóstagjöfinni. 

Niðurstöður fleiri rannsókna sýna að konur upplifa vanlíðan, bæði 

tilfinningalega og andlega þegar þær hætta brjóstagjöf vegna erfiðleika, 

fyrr en þær höfðu hugsað sér. Í norskri rannsókn lýsa tólf mæður 

upplifun sinni eftir að hafa hætt brjóstagjöf fyrir sex mánaða aldur barna 

sinna, en þær höfðu upplifað mikla erfiðleika í ferlinu. Ásamt því að hafa 

sjálfar haft væntingar um farsæla brjóstagjöf fundu þær einnig fyrir 

þrýsting um brjóstagjöf, bæði frá heilbrigðisstarfsfólki og umhverfi sínu. 

Þegar þær hættu brjóstagjöfinni voru þær litnar hornauga af 

samfélaginu og upplifðu þær sig sem annars flokks mæður og fannst 

þeim jafnvel eins og þær væru að brjóta lög. Einnig þótti þeim skorta 

upplýsingar frá heilbrigðisstarfsfólki og að upplýsingarnar sem þær þó 

fengu hentuðu þeim ekki og væru jafnvel misvísandi (Hvatum og Glavin, 

2016). Í rannsókn Larsen og Kronborg (2012) voru þátttakendur sjö 

frumbyrjur á aldrinum 26-36 ára, sem voru með þriggja og hálfs til 

fjögurra og hálfs mánaða gömul börn. Þær voru hættar brjóstagjöf 



 

 20 

vegna erfiðleika í upphafi brjóstagjafarinnar. Allar konurnar áttu erfitt 

með ákvörðunina um að hætta brjóstagjöfinni, en hún var tekin með 

hagsmuni barnsins í huga. Þær náðu ekki að tengjast barninu og halda í 

brjóstagjöfina á sama tíma. Konurnar lýstu óöryggi sínu varðandi 

næringu barnsins og veltu fyrir sér hvað við tæki þegar brjóstagjöfin var 

ekki að ganga líkt og væntingar þeirra stóðu til. Á þessum tíma voru 

konurnar strax farnar að hugsa um hvað þær myndu gera með næsta 

barn.  

Það getur reynst konum erfitt að halda út brjóstagjöf í sex mánuði, 

jafnvel þótt þær komist yfir erfiðleika í upphafi. Niðurstöður 

nýsjálenskrar rannsóknar meðal 30 kvenna varpa ljósi á erfiðleika við 

brjóstagjöf lengur en þrjá mánuði. Skoðaðar voru ástæður þess að þær 

hættu brjóstagjöfinni þremur til sex mánuðum eftir fæðingu barns síns 

þrátt fyrir að hafa sett sér markið um að gefa brjóst í sex mánuði.  

Margar ástæður olli erfiðleikum við að halda áfram brjóstagjöfinni. Þær 

konur sem þurftu fljótt að snúa aftur til vinnu, áttu í vandræðum með 

að samræma vinnu og brjóstagjöf. Sumum þeirra þótti erfitt að vera 

bundnar yfir brjóstagjöfinni í sex mánuði, jafnvel þótt hún væri yndisleg 

– þær vildu fá líkama sinn aftur. Fjölskylduhefðir urðu einnig til þess að 
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þær kynntu fasta fæðu fyrir börnunum fyrr en þær höfðu áætlað 

(Alianmighaddam o.fl., 2018).  

Eins og fram kemur í kaflanum hér á undan um viðhorf kvenna til 

brjóstagjafar sýna niðurstöður margra rannsókna að jákvætt sjálfstraust 

kvenna til brjóstagjafar er mikilvægt svo brjóstagjöfin gangi vel. Að sama 

skapi getur upplifun kvenna af brjóstagjöfinni aukið sjálfstraust þeirra en 

einnig minnkað það. Þetta sýna niðurstöður eigindlegrar rannsóknar 

sem gerð var nýlega í Ástralíu á upplifun sextán frumbyrja af 

barneignaferlinu. Í þeirri rannsókn var greint eitt yfirþema: Sjálfstraust. 

Upplifun kvennanna af barneignaferlinu veitti þeim annað hvort aukið 

sjálfstraust eða hún minnkaði sjálfstraust þeirra. Það sem helst hafði 

jákvæð áhrif á upplifunina kvennanna og jók þar með sjálfstraust þeirra, 

var jákvætt samband við maka, ættingja og heildbrigðisstarfsfólk, 

þekking á verkefninu sem og jákvæð sjálfsmynd. Það sem hins vegar 

konurnar upplifðu neikvætt og minnkaði sjálfstraust þeirra, var að 

upplifa sig ekki hafa stjórn á aðstæðum og að vera óundirbúin (Khajehei, 

Swain og Wen, 2020).  
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1.6 Hlutverk ljósmæðra og umhverfis í brjóstagjöf 
 
Umfjöllunin hér á undan um upplifun kvenna af brjóstagjöf sýnir að 

konur glíma við hindranir í upphafi brjóstagjafarinnar. Þessar hindranir 

ásamt flóknum tilfinningum eftir meðgöngu og fæðingu setur þær í 

viðkvæmar aðstæður. Fyrstu vikur brjóstagjafarinnar er það tímabil sem 

flestar konurnar hætta með börn sín á brjósti, en góður stuðningur 

ljósmóður á þessum tíma getur hjálpað mæðrunum að komast yfir 

erfiðleikana (Hall o.fl., 2014; Edwards o.fl., 2018). Ljósmæður eru sú 

stétt heilbrigðisstarfsfólks sem hvað mest styðja konur við brjóstagjöf og 

margar rannsóknir sýna að með stuðningi og aðstoð frá ljósmóður, 

brjóstagjafaráðgjafa eða öðrum heilbrigðisstarfsmanni, finnst konum 

þær geta tekist á við brjóstagjöfina (Alianmoghaldam o.fl., 2017; 

Edwards o.fl., 2018; Powell o.fl., 2014; Cato o.fl., 2020). Sérsaklega þurfa 

frumbyrjur faglegan stuðning og leiðsögn ljósmæðra. Kronborg o.fl. 

(2015) túlka niðurstöður sinnar rannsóknar á upplifun frumbyrja af 

brjóstagjöf sem fjallað er um hér á undan, á þann hátt að stuðningur við 

frumbyrjur í byrjun brjóstagjafar ætti að fela í sér leiðsögn inn í 

móðurhlutverkið. Leiðsögn sem fæli í sér að læra að lesa í skilaboð frá 

barninu, að þróa tilfinningu fyrir réttu sogi barnsins á brjóstinu, ásamt 
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því að byggja upp sjálfstraust þeirra í móðurhlutverkinu og að þær geti 

framleitt næga mjólk. Í kanadískri rannsókn tjáðu skriflega 86 mæður 

með barn á brjósti upplifun sína af öllum stuðningi sem þeim bauðst 

fyrstu sex mánuðina í brjóstagjöfinni. Greind voru fjögur þemu er 

einkenndu þann stuðning sem konurnar fengu frá fagaðilum og leiddu 

til jákvæðrar upplifunar af brjóstagjöfinni. Þemun voru þekking, 

árangursrík ráð gefin, væntumþykja stuðningsaðila í garð konunnar og 

barnsins og að stuðningurinn var veittur þegar á þurfti að halda (Chaput, 

Adair, Nettle-Aguirre, Musto, og Tough, , 2015).   

Að mati kvennanna þarf stuðningur og fræðsla að vera heiðarleg um 

það hvað þær geta búist við að komi upp á í brjóstagjöfinni. Það undirbýr 

þær betur fyrir brjóstagjöfina og styrkir sjálfstraust þeirra (Elín Ösp 

Gísladóttir og Jónína Einarsdóttir, 2013; Powell o.fl., 2014). Misvísandi 

skilaboð upplifa konur illa og það gerir þær ringlaðar og óöruggar með 

sjálfan sig og brjóstagjöfina; hvað er rétt að gera og hvað ekki (Cato o.fl., 

2020; Andrew og Harvey, 2011; Símonardóttir og Gíslason, 2018). Í 

rannsókn Símonardóttur og Gíslasonar (2018) meðal íslenskra kvenna 

um reynslu þeirra af erfiðri brjóstagjöf kom fram hvað konunum þótti 

erfitt að fá misvísandi skilaboð frá heilbrigðisstarfsfólki. Bæði voru 
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skilaboð innan fagstétta og milli fagstétta misvísandi. Skilaboð frá 

heilbrigðisstarfsfólki meðal annars um brjóstagjöf sem eina valkost 

móður til að tengjast barni sínu var meðal skilaboða sem konurnar 

upplifðu misvísandi. Þeim þóttu þessi skilaboð ótrúverðug og þótti þeim 

ekkert líklegra að ná að tengjast barninu í gegnum brjóstagjöf en 

pelagjöf. Jafnframt töldu þær að andleg heilsa konunnar skipti meira 

máli en það hvort barnið fengi brjóst eða pela; fyrir tengingu móður og 

barns var brjóstagjöf ekki grundvallaratriði að þeirra mati. 

Samband ljósmóðurinnar og konunnar er mjög mikilvægt og til að 

veita sem bestan stuðning í brjóstagjöfinni þarf ljósmóðirin að þekkja 

konuna og viðhorf hennar til brjóstagjafar. Ljósmóðirin þarf að þekkja 

aðstæður konunnar og hverjar áhyggjur hennar eru ásamt því að gera 

sér grein fyrir því hvernig það gæti haft áhrif á brjóstagjöfina. Einnig þarf 

ljósmóðirin að vita hvaða persónubundnu þættir konunnar sjálfrar geta 

haft áhrif á upplifun hennar af brjóstagjöfinni. Ljósmóðirin þarf einnig að 

átta sig á hvað konan getur nýtt sér úr umhverfi sínu til styrktar eigin 

sjálfstrausti (Robinson og Doane, 2016).  

Hall o.fl. (2014) gerðu rannsókn á sýn kvenna á aðstoð ljósmæðra, 

brjóstagjafaráðgjafa og annars heilbrigðisstarfsfólks í samfélagi sínu í 
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Ástralíu. Konurnar reiddu sig á aðstoð og stuðning þessara fagaðila, 

sérstaklega fyrst eftir fæðinguna. Þær lýstu handleiðslu ljósmæðra og 

annars heilbrigðisstarfsfólks sem hjálpuðu þeim að sigrast á erfiðleikum 

sem þær stóðu frami fyrir á meðan fólk í nærumhverfi þeirra ráðlögðu 

þeim að hætta brjóstagjöf. Konurnar upplifðu þennan stuðning 

heilbrigðisstarfsfólks á jákvæðan hátt, en það að heilbrigðisstarfsfólk gaf 

sér tíma var það sem skipti þær mestu máli.  

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að konum er það mikilvægt að 

brjóstagjöf gangi vel hjá þeim. Þær skammast sín að geta ekki verið með 

börn sín á brjósti og jafnvel sækjast ekki eftir aðstoð sem þær annars 

hefðu hugsanlega þurft á að halda (Cato o.fl. 2020; Hvatum og Glavin, 

2016; Larsen og Kronborg, 2012; Spencer og Fraser, 2018; Spencer, 

Greatrex-White og Fraser, 2014; Símonardóttir, 2016a; Sunna 

Símonardóttir og Helga Gottfreðsdóttir, 2019). Í niðurstöðum 

rannsóknar Spencer o.fl. (2014) kemur fram að konur upplifðu mikinn 

þrýsting frá heilbrigðisstarfsfólki um brjóstagjöf og byrjuðu allar 

brjóstagjöf eftir fæðinguna á meðan á sjúkrahúsdvölinni stóð til að falla 

inn í ímyndina um góða móður. Þær áttu erfitt með að tala við 

heilbrigðisstarfsfólk um þá erfiðleika sem þær stóðu frami fyrir í 
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brjóstagjöfinni og fá leiðbeiningar og stuðning. Heldur kusu þær að segja 

ekki frá erfiðleikum sínum og földu þá. Fjallað hefur verið um viðkvæmar 

aðstæður kvenna í upphafi brjóstagafarinnar hér á undan, ásamt þörf 

þeirra fyrir faglegan stuðning ljósmæðra á þeim tíma. Í rannsókn 

Spencer og Fraser (2018) á upplifun kvenna af brjóstagjöf völdu 

konurnar að fara heim eins fljótt eftir fæðinguna og leyfilegt var. Þær 

upplifðu illa það eftirlit sem var með brjóstagjöfinni á meðan á 

sjúkrahúsdvölinni stóð, eins og verið væri að prófa þær. Einnig þótti 

þeim ekki samræmi milli þess sem var ætlast til af þeim varðandi 

brjóstagjöfina af heilbrigðisstarfsfólki og þeirri leiðsögn sem þær fengu 

af þeirra hálfu. 

Sá stuðningur og aðstoð sem konur fá frá maka sínum og öðrum í 

nærumhverfi sínu skiptir þær máli. Jafnvel eru makar kvenna í betri 

aðstöðu til að meta hvort brjóstagjöf er besti kosturinn fyrir hana og 

barnið. Þetta kemur meðal annars fram í niðurstöðum rannsóknar 

Símonardóttur og Gíslasonar (2017) þar sem sumar konurnar sögðu frá 

því að makar þeirra bentu á að það sem heilbrigðisstarfsfólk ráðlagði 

væri ekki að ganga upp og kannski væri betra að hætta brjóstagjöf. Í 

áðurnefndri rannsókn Cato o.fl. (2020) skýrðu sumar konur frá því að 
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þeim þótti brjóstagjöfin jafnvel vera hindrun milli þeirra og maka þeirra. 

Þær voru til í að makar þeirra gæfu barninu pela inn á milli og tækju með 

því þátt í ferlinu með þeim, jafnvel þótt brjóstagjöfin gengi vel hjá þeim. 

Með því að maki þeirra tæki næturgjafir á móti þeim veitti það þeim 

sjálfum tíma fyrir sjálfar sig. Sumar þeirra sáu pelagjafir maka síns jafnvel 

sem tilraun til jafnréttis milli kynjanna. Niðurstöður rannsókna sýna að 

þegar konur eiga í erfiðleikum í brjóstagjöfinni fer gjarnan stór hluti af 

tíma þeirra og orku í að næra barnið (Larsen og Kronborg, 2012; 

Símonardóttir, 2016a; Símonardóttir og Gíslason, 2018). Í rannsókn 

Símonardóttur og Gíslasonar (2018) lýsa konurnar ráðum sem þær 

fengu frá heilbrigðisstarfsfólki við lítilli mjólkurframleiðslu. Flest voru 

ráðin á þá leið að leggja börnin þéttar á brjóst, jafnvel þótt þau væru nú 

þegar mjög þétt á brjóst. Enn fremur voru ráðleggingar um leigu á 

rafknúnum mjaltadælum með það að markmiði að auka 

mjólkurframleiðsluna. Konurnar upplifðu allan sólahringinn snúast um 

það eitt að næra barnið og þær náðu ekki að njóta þessa að kynnast 

nýfæddu barninu og tengjast því. 
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1.7 Markmið og rannsóknarspurning 
 
Markmið rannsóknarinnar er að auka þekkingu og dýpka skilning á því 

hvernig konur upplifa það að vera með barn á brjósti ásamt því að kanna 

hvaða þættir í störfum fagfólks og umhverfi kvennanna hafa áhrif á 

upplifun þeirra. Rannsóknarspurningin var: Hver er upplifun kvenna af 

brjóstagjöf? 
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ÚTDRÁTTUR 

Bakgrunnur: Brjóstagjöf er almenn og flestar konur velja brjóstagjöf 

sem fyrsta valkost til að næra barnið sitt eftir fæðinguna. Það eru 

margar áskoranir sem geta komið í veg fyrir að konur nái markmiðum 

sínum varðandi brjóstagjöf en stuðningur í nærumhverfi kvenna og frá 

heilbrigðisstarfsfólki geta skipt sköpum varðandi framvindu 

brjóstagjafar.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að auka þekkingu og dýpka skilning á 

upplifun kvenna af því að hafa barn á brjósti ásamt því að kanna þætti í 

störfum fagfólks og umhverfi kvennanna sem hafa áhrif á upplifun 

þeirra. 

Aðferðafræði: Í rannsókninni var notað eigindlegt rannsóknarsnið, 

nánar tiltekið Vancouver skólann í fyrirbærafræði. Úrtakið var 

tilgangsúrtak og tekin voru djúpviðtöl við 14 konur sem nutu þjónustu 

ungbarnaverndar Heilbrigðisstofnunar Norðurlands á Akureyri og 

höfðu reynslu af brjóstagjöf.  

Niðurstöður: Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu yfirþemað, löngun til 

að hafa barnið á brjósti þrátt fyrir ýmsar áskoranir. Þrjú aðalþemu 

sem voru greind; undirbúningur á meðgöngunni, með þrem 
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undirþemu; eðlilegt framhald af meðgöngunni, aðstæður og fyrri 

reynsla og að leita sér upplýsinga; fyrstu vikurnar, með fimm 

undirþemu; verkir og sár, nauðsynlegt að fá aðstoð, bindandi, ég gat 

ekki nært barnið mitt og barnið sjálft og síðasta aðalþemað nefndist að 

vera sátt við brjóstagjöfina eins og hún er, með þrem undirþemum; þá 

fór þetta bara að verða svona einfaldara, áhrif umhverfis og að vera sátt 

við brjóstagjöfina þótt eitthvað verði eftir.   

Ályktun: Konurnar sýndu mikinn vilja til að hafa börnin sín á brjósti 

og lögðu hart að sér, bæði líkamlega og andlega við brjóstagjöfina. 

Öllum konunum þótti brjóstagjöfin erfið til að byrja með. Makar þeirra 

og aðrir í nærumhverfinu voru mikilvægir í upplifun af brjóstagjöfinni 

ásamt því að hafa samfellu í þjónustu ljósmæðra í heimaþjónustu eftir 

fæðingu. 

Lykilorð: brjóstagjöf, upplifun af brjóstagjöf, stuðningur. 
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ABSTRACT 

Theoretical background: Breastfeeding is common and most women 

choose breastfeeding as the first option to nourish their newborn baby. 

There are many challenges that can prevent women from achieving 

their breastfeeding goals. Support in the women's local environment 

and from healthcare professionals can be crucial to their breastfeeding 

progress. 

The means of the study was to increase knowledge and deepen 

understanding of women's experience of breastfeeding, as well as to 

explore aspects of the work of professionals and the women's 

environment that affect their experience. 

Method: The study used a qualitative research format, specifically the 

Vancouver School of Phenomenology. The sample was a purposive 

sample and in-depth interviews were conducted with 14 women who 

took the services of the Nordic Child Health Agency in Akureyri and 

had experience in breastfeeding. 

Results: The results of the study showed the overall theme - the desire 

to breastfeed despite various challenges. Three main themes were 

identified: the first being preparation during pregnancy, with three 

sub-themes, normal continuation of pregnancy, conditions and past 
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experience and to the need to look for information. The second being 

the first few weeks, with five sub-themes; aches and sores, necessary 

for assistance, binding, I couldn´t feed my baby, and the baby itself. 

The third and last main theme being joy that comes with breastfeeding 

with three sub-themes; then it just got easier, environmental impact, 

and to be comfortable with breastfeeding even if something is left 

Conclusion: The women showed great desire to breastfeed their babies 

and worked hard both physically and mentally to breastfeed. All of the 

women found breastfeeding difficult in the beginning. Their spouses 

and others in their environment were important in the experience of 

breastfeeding, as well as having a continuum of midwifery services in 

home care after birth. 

Keywords: breastfeeding, experience of breastfeeding, support. 
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INNGANGUR 

Í hugar margra eru barnsfæðing og brjóstagjöf samtvinnuð á þann hátt 

að þegar kona fæðir barn muni hún gefa því brjóst í þeim tilgangi að 

næra það. Ekki síst er þetta veruleikinn hér á Íslandi þar sem 

brjóstagjöf er algeng og flestar konur velja brjóstagjöf sem fyrsta 

valkost til að næra barnið sitt. Í stefnu Ljósmæðrafélags Íslands segir 

meðal annars að ljósmæður séu sérfræðingar í brjóstagjöf og þeirra 

hlutverk sé að stuðla að jákvæðu viðhorfi og árangursríkri brjóstagjöf, 

veita foreldrum upplýsingar um brjóstagjöf og fræðslu og taka mið af 

vilja og getu konunnar til brjóstagjafar þar sem áhersla er lögð á 

upplýst val (Ljósmæðrafélagið, 1998). Alþjóða heilbrigðisstofnunin 

mælir með að börn fari á brjóst innan klukkustundar frá fæðingu, séu 

eingöngu á brjósti fyrstu sex mánuðina og svo með annarri fæðu til 

tveggja ára aldurs eða lengur allt eftir vilja móður og barns (WHO, 

2018). Þessa stefnu hafa íslensk heilbrigðisyfirvöld tekið upp og tölur 

Landlæknisembættisins frá 2012 sýna að 98% barna voru á brjósti viku 

gömul og 86% eingöngu á brjósti. Við þriggja mánaða aldur voru 86% 

barna á brjósti, þar af 67% þeirra eingöngu á brjósti samkvæmt sömu 

skýrslum (Embætti Landlæknis, 2012). 
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Margir áhrifavaldar í umhverfi kvenna ásamt persónubundnum 

þáttum í fari þeirra hafa áhrif á brjóstagjöf. Niðurstöður rannsókna 

sýna að menntun kvenna, aldur og fyrri reynsla af brjóstagjöf hefur 

jákvæð áhrif á brjóstagjöfina, sérstaklega ef reynslan er jákvæð (de 

Oliveira og Camelo Jr, 2017; Santacruz-Salas o.fl., 2019). Hins vegar 

hafa rannsóknir á reynslu kvenna af erfiðri brjóstagjöf sýnt að þær 

konur hugsa frekar til þess að næra ekki næsta barn á brjósti (Schafer, 

Campo Colaizy, Mulder og Ashida, 2017; Larsen og Kronborg, 2012). 

Þær konur sem hugsa jákvætt til heilsufarslegs ávinnings brjóstagjafar 

fyrir barnið og jafnvel sjálfa sig ásamt sjálfstrausti eru líklegri til að ná 

markmiðum sínum varðandi lengd brjóstagjafar í sex mánuði eða 

lengur (Andrew og Harvey, 2011; Bourdillon, McCausland og Jones, 

2020; Cato, Sylvén, Henriksson og Rubertsson, 2020; Powell, Davis 

og Anderson, 2014; Roberts, Wawrzyniak, og Kubiec,  2017). Margar 

rannsóknir hafa verið birtar þar sem konur lýsa stuðningi í  

nærumhverfi sínu. Aðallega eru það makar kvennanna, mæður þeirra, 

systur, tengdamömmur og vinkonur sem hafa áhrif á viðhorf þeirra til 

brjóstagjafar, en jákvæð reynsla annarra kvenna í nærumhverfinu 

verður gjarnan til þess að konur velja að vera með barnið á brjósti 

(Alina, Ismail, Manan, Muda, og Mohd, 2014; Andrew og Harvey, 
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2011; Powell o.fl., 2014; Roberts o.fl., 2017). Í eigindlegri rannsókn 

þar sem 21 kona með barn á fyrsta ári tók þátt kemur fram að þær 

konur sem voru lengur en sex mánuði með börnin sín á brjósti lýsa 

jákvæðum stuðningi einstaklinga í nærumhverfinu eða höfðu jákvæða 

reynslu af brjóstagjöf. Þær gátu reitt sig á stuðning annarra, sagt frá 

vandamálum sínum og sameiginlega fundið lausn á því að láta 

brjóstagjöfina ganga upp. Hins vegar lýstu þær konur sem voru stutt 

með börnin sín á brjósti skorti á hvatningu og fyrirmyndum til 

brjóstagjafar í nærumhverfinu sínu (Powell o.fl., 2014).  

Fyrir framvindu brjóstagjafarinnar er konum mikilvægt að fá 

fræðslu um brjóstagjöf á meðgöngunni og niðurstöður rannsókna sýna 

gjarnan að konur hefðu viljað fá meiri fræðslu en í boði var 

(Alianmoghaladam, Phibbs og Benn, 2017; Elín Ösp Gísladóttir og 

Jónína Einarsdóttir, 2013; Moudi, Tafazol, Boskabad, Ebrahimzadeh 

og Salehiniya, 2016). Konur vilja fá heiðarlega fræðslu um það sem 

þær geta átt von á í upphafi brjóstagjafarinnar svo þær geti verið 

viðbúnar þegar upp koma vandamál (Alianmoghaladam o.fl., 2017; 

Elín Ösp Gísladóttir og Jónína Einarsdóttir, 2013; Robinson og Doane, 

2017). Elín Ösp Gísladóttir og Jónína Einarsdóttir (2013) gerðu 

rannsókn á viðhorfi fjórtán  íslenskra mæðra til fræðslu og ráðgjafar 
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um brjóstagjöf. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að 

konunum þótti mjög mikilvægt að fá fræðslu um brjóstagjöf á 

meðgöngunni. Þær nefndu að auk þess að fá grunnfræðslu um 

brjóstagjafastellingar og líffræðilega virkni brjóstanna hefðu þær 

einnig viljað fá vitneskju um að það gætu ekki allar konur gefið brjóst 

og sum börn myndu sjúga vitlaust, að brjóstagjöfin hefði áhrif á alla 

fjölskylduna og hún gæti valdi svefnleysi og þreytu hjá þeim. Misræmi 

í upplýsingum var talið vísbending um skort á áreiðanlegri þekkingu 

og olli konunum hugarangri og vantrú. 

Rannsóknir sýna að konur meta ekki rétt á meðgöngunni hvernig 

brjóstagjöfin muni ganga. Margar telja að brjóstagjöf sé náttúrulegt 

ferli og komi bara að sjálfu sér en brjóstagjöfin reynist flestum konum 

erfiðari í byrjun en þær bjuggust við (Edwards, Jepson og McInnes, 

2018; Elín Ösp Gísladóttir og Jónína Einarsdóttir, 2013; Hall, 

McLelland, Gilmour og Cant, 2014; Oosterhoff, Hutter og Haisma, 

2014). Í eigindlegri rannsókn Kronborg, Harder og Hall (2015) meðal 

danskra frumbyrja á upplifun þeirra af brjóstagjöf fyrstu mánuðina 

upplifðu konurnar mikið álag í upphafi brjóstagjafarinnar. Samtímis 

voru þær að læra móðurhlutverkið og að gefa barninu brjóst. Það var 
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þeim áskorun að læra á þarfir barnsins og þær upplifðu illa misvísandi 

skilaboð frá ljósmæðrum.  

Stuðningur ljósmóður á fyrstu vikum brjóstagjafarinnar getur skipt 

sköpum fyrir konur til að komast yfir vandamálin og eiga farsæla 

brjóstagjöf með barni sínu (Hall o.fl., 2014; Edwards o.fl., 2018). Í 

kanadískri rannsókn voru konur sem höfðu fætt fullburða einbura 

beðnar að lýsa upplifun sinni af öllum stuðningi sem þær höfðu fengið 

fyrstu sex mánuðina í brjóstagjöfinni. Faglega færni ljósmæðra og 

reynslu upplifðu konurnar sem stuðning, einnig ef aðstoðin var 

aðgengileg þegar þær þurftu á að halda, hún virkaði til að leysa 

vandamál og að ljósmæður sýndu konunum og börnum þeirra 

væntumþykju (Chaput, Adair, Nettle-Aguirre, Musto og Tough, 2015).  

Í rannsókn Larsen og Kronborg (2013) á upplifun frumbyrja sem 

urðu að hætta brjóstagjöf fyrir sex vikna aldur barnsins. Allar höfðu 

konurnar ætlað sér að hafa börn sín á brjósti og það var konunum erfitt 

að taka þá ákvörðun að hætta brjóstagjöf. En ákvörðunin var tekin með 

hagsmuni barnsins í huga. Einnig þótti konunum erfitt að útskýra það 

að vera að gefa pela. Niðurstöður fleiri rannsókna sýna að það er 

konum þungbært að þurfa að hætta brjóstagjöf fyrr en þær ætluðu sér. 

Konum finnst þær vera að bregðast hlutverki sínu sem góðar mæður og 
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eru litnar hornauga bæði meðal heilbrigðisstarfsfólks og annarra 

kvenna (Hvatum og Glavin, 2016; Sunna Símonardóttir og Helga 

Gottfreðsdóttir, 2019). Í eigindlegri rannsókn Khajehei, Swain og Wen 

(2020) meðal sextán frumbyrja kemur fram að jákvæð reynsla 

kvennanna af brjóstagjöf jók sjálfstraust þeirra almennt á meðan 

neikvæð reynsla hafði neikvæð áhrif á sjálfstraust þeirra. Það sem 

virkaði jákvætt fyrir sjálfstraust kvennanna voru árangursrík samskipti 

við maka ættingja og heilbrigðisstarfsfólk, þeirra eigin þekking og 

jákvæð sjálfsmynd þeirra. Þeir þættir sem greindir voru neikvæðir fyrir 

sjálfstraust kvennanna var þekkingarskortur, ef þær voru óundirbúnar 

og að hafa ekki stjórn á hlutum.  

Markmið rannsóknarinnar er að auka þekkingu og dýpka skilning á 

því hvernig konur upplifa það að vera með barn á brjósti ásamt því að 

kanna hvaða þættir í störfum fagfólks og umhverfi kvennanna hafa 

áhrif á upplifun þeirra. Rannsóknarspurningin var: Hver er upplifun 

kvenna af brjóstagjöf? 

RANNSÓKNARAÐFERÐ 

Rannsóknaraðferð Vancouver skólans í fyrirbærafræði var valin til að 

svara rannsóknarspurningunni. Fyrirbærafræðin er heimspekileg 

fræðasýn og er spurt um merkingu til að fá fram kjarnann í reynslu 
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fólks (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Með Vancouver skólanum er 

leitast við að auka skilning á mannlegum fyrirbærum og er þetta mikið 

notuð rannsóknaraðferð í mennta og heilbrigðisvísindum 

(Halldórsdóttir, 2000). Rannsóknarferli Vancouver skólans í 

fyrirbærafræði er í 12 þrepum en á hverju þrepi fer rannsakandinn í 

gegnum vitrænt vinnuferli aðferðarinnar sem felur í sér að vera kyrr, 

að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman og að 

sannreyna (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Í upphafi rannsóknarferlisins að fengnum leyfum frá 

framkvæmdastjóra hjúkrunar og framkvæmdastjóra lækninga hjá 

Heilbrigðisstofnun norðurlands ásamt leyfi yfirhjúkrunarfræðings 

svæðis á Akureyri, var rannsóknin kynnt með tölvupósti fyrir 

deildarstjóra í ung- og smábarnavernd Heilsugæslustöðvarinnar á 

Akureyri. Ljósmæður og hjúkrunarfræðingar í ung-og smábarnavernd 

voru beðnir um að kynna rannsóknina fyrir þjónustuþegum sínum sem 

voru með eldra en sex mánaða gamalt barn og höfðu byrjað brjóstagjöf 

eftir fæðingu. Á þennan hátt gáfu sautján konur kost á sér til þátttöku í 

rannsókninni og voru viðtöl tekin við fjórtán þeirra. Fyrir viðtölin 

fengu þátttakendur ítarlegt kynningarbréf á rannsókninni þar sem 

einnig var tekinn fram réttur þeirra til að hætta þátttöku hvenær sem er 
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í rannsóknarferlinu, en enginn þátttakandi nýttir sér þann kost. Tekið 

var eitt djúpviðtal við hvern þátttakanda sem öll byrjuðu á 

spurningunni: Hver er upplifun þín á því að vera með barn á brjósti? 

Stuðst var við opinn viðtalsramma í viðtölunum, með það fyrir augum 

að ná fram öllum þáttum upplifunar þátttakenda ásamt áhrifum frá 

heilbrigðisstarfsfólki og öðrum aðilum í nærumhverfi þeirra á 

upplifunina. Þemagreining var notuð við greiningu gagna og þemu 

fundin sem lýstu upplifun kvennanna. Gerð voru greiningarlíkön fyrir 

upplifun hvers þátttakanda og eitt heildargreiningarlíkan fyrir alla 

þátttakendur. Heildargreiningarlíkanið var síðan borið undir fimm 

þátttakendur.  

Þátttakendur 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru 14 konur sem nutu þjónustu ung- 

og smábarnaverndar Heilsugæslustöðvarinnar á Akureyri. Meðal 

þátttakenda voru fjórar frumbyrjur og tíu fjölbyrjur; átta konur með 

annað barn og tvær með þriðja barn. Þannig var um 26 mismunandi 

brjóstagjafasögur að ræða. Allir þátttakendurnir áttu það sameiginlegt 

að hafa ákveðið á meðgöngunni að reyna brjóstagjöf eftir fæðingu 

barnsins. Allar konurnar voru í hjónabandi eða sambúð með 
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barnsföður sínum. Ein kvennanna hafði farið þrisvar sinnum í 

keisaraskurð og önnur í keisaraskurð með fyrsta barn en fætt eðlilega í 

þetta sinn, aðrar konur fæddu eðlilega. Konurnar voru á aldrinum 18 – 

36 ára, meðalaldur var 29 ára. Sex konur höfðu lokið háskólanámi eða 

voru í námi, fimm þeirra höfðu lokið framhaldsskóla eða voru í námi 

og þrjár voru með grunnskólapróf. Börnin í núverandi brjóstagjöf voru 

á aldrinum sex til 20 mánaða.  

Réttmæti og áreiðanleiki 

Til að auka réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar var áhersla lögð á 

það rannsóknarsnið sem valið var. Leitast var eftir fjölbreytileika 

þátttakenda bæði hvað varðar aldur þeirra og reynslu varðandi 

brjóstagjöf. Í gagnagreiningu var lögð áhersla á að finna það sem var 

sameiginlegt í reynslu þátttakenda ásamt því að koma auga á þá þætti 

sem einkenndu upplifun hvers þeirra (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Siðfræði 

Haft var samband við Vísindasiðanefnd sem taldi ekki þurfa leyfi fyrir 

rannsókninni og Persónuvernd gerði ekki athugasemdir við 

framkvæmd rannsóknarinnar. Við gagnaöflun og gagnagreiningu var 
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ávalt fylgt ströngustu reglum um nafnleynd og lögð rík áhersla á rétt 

þátttakenda varðandi val um þátttöku og heimildar til að hætta þátttöku 

ef þeir óskuðu þess.  

NIÐURSTÖÐUR 

Mikill samhljómur var í frásögnum kvennanna varðandi upplifun 

þeirra af brjóstagjöfinni, en niðurstöður sýndu yfirþemað, löngun til að 

hafa barnið á brjósti þrátt fyrir ýmsar áskoranir. Þrjú aðalþemu sem 

voru greind; undirbúningur á meðgöngunni, með þrem undirþemum; 

eðlilegt framhald af meðgöngunni, aðstæður og fyrri reynsla og að leita 

sér upplýsinga; fyrstu vikurnar, með fimm undirþemum; verkir og sár, 

nauðsynlegt að fá aðstoð, bindandi, ég gat ekki nært barnið mitt og 

barnið sjálft og síðasta aðalþemað nefndist að vera sátt við 

brjóstagjöfina eins og hún er, með þrem undirþemum; þá fór þetta bara 

að verða svona einfaldara, áhrif umhverfis og að vera sátt við 

brjóstagjöfina þótt eitthvað verði eftir. Heildargreiningarlíkanið má sjá 

á mynd 1.  
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Mynd 1 Heildargreiningarlíkan 

Löngun til að hafa barnið á brjósti þrátt fyrir ýmsar áskoranir 

Yfirþemað vísar til þess að konurnar áttu það sameiginlegt að vilja 

hafa börn sín á brjósti, þrátt fyrir ýmsar áskoranir. Þær töldu 

brjóstagjöfina vera eðlilegt framhald af meðgöngunni, flestar þeirra 

undirbjuggu brjóstagjöfina því ekki sérstaklega. Fyrstu vikurnar 

einkenndust af upplifun kvennanna af áskorunum sem síðar minnkuðu 

þegar leið á brjóstagjöfina. Þær þurftu á stuðningi og leiðbeiningu að 

halda í upphafi, bæði faglegum frá ljósmæðrum, en einnig frá maka 

sínum. Sumar kvennanna komust ekki yfir erfiðleikana og hættu 

brjóstagjöf fyrr en þær höfðu ætlað sér, en þær sem náðu að yfirstíga 
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byrjunarerfiðleikana og voru með börnin á brjósti í nokkra mánuði 

voru mjög þakklátar fyrir það og þeim fannst þær hafa gert rétt að 

þrauka.  

Undirbúningur á meðgöngunni.  

Fyrsta aðalþemað nefndist undirbúningur á meðgöngunni. Þar voru 

greind þrjú undirþemu, eðlilegt framhald af meðgöngunni, aðstæður 

og fyrri reynsla og að leita sér upplýsinga. Þetta þema lýsti því hvernig 

konurnar undirbjuggu brjóstagjöfina, á hvaða hátt þær mátu aðstæður 

sínar og reynslu og hvar þær leituð sér upplýsinga. 

Fyrsta undirþemað nefndist eðlilegt framhald af meðgöngunni, 

sem lýsti viðhorfi kvennanna til brjóstagjafarinnar. Frumbyrjur töluðu 

um hvað þeim hefði fundist ljúft og fallegt að horfa á aðrar konur, 

vinkonur, systur eða mæður sínar gefa brjóst og héldu jafnvel að 

brjóstagjöf væri þannig alveg frá upphafi. Þrátt fyrir það höfðu þær 

sjaldnast haft neinn áhuga á umræðu um brjóstagjöf og vandamál 

henni tengdri í vinkvennahópi fyrir sína fyrstu meðgöngu, sem hins 

vegar breyttist á meðgöngunni. Sunna lýsir viðhorfi sínu þannig:  

Ég hélt að þegar barnið fæðist þá bara fer það á brjóst og það 

bara gengur upp, skilurðu, af því að þetta er svo náttúrulegt, 
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þannig lagað séð, af því að við erum gerðar fyrir þetta, þá hélt 

ég að þetta væri ekkert mál.  

Flestar kvennanna tóku það fram að þær vissu að brjóstagjöf gengi 

ekki alltaf upp og þær ætluðu ekkert að svekkja sig á því ef það yrði 

raunin hjá þeim. 

Annað undirþemað var greint aðstæður og fyrri reynsla, en 

aðstæður kvennanna og fyrri reynsla þeirra hafði áhrif á undirbúning 

þeirra fyrir brjóstagjöfina á meðgöngunni. Gjarnan hafði erfið reynsla 

af fyrri brjóstagjöf þau áhrif að konurnar undirbjuggu sig betur á 

þessari meðgöngu. Þær lásu sér meira til um brjóstagjöf og vandamál 

henni tengdri. Fræðsla um brjóstagjöf fékk aukið vægi í 

meðgönguverndinni, einnig fengu þær oft sérstaklega góðan stuðning 

fyrst eftir fæðinguna. Gjarnan höfðu þær ekki neinar væntingar um 

farsæla brjóstagjöf í þetta skiptið og þær töluðu um að þær hafi reynt 

brjóstagjöf núna þar sem aðstæður þeirra væru aðrar en þegar þær voru 

með eldra barn sitt á brjósti. Það kom líka fyrir að þær höfðu væntingar 

um að önnur brjóstagjöf gengi betur þar sem þær höfðu verið með barn 

á brjósti áður.  

Reynsla kvenna í nærumhverfi þeirra, mæðra, vinkvenna og systra 

hafði mikil áhrif á væntingar þeirra til farsællar brjóstagjafar. Jákvæð 
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reynsla kvenna í nærumhverfinu hafði þau áhrif að konurnar bjuggust 

frekar við farsælli brjóstagjöf og öfugt. Elva fékk sína vitneskju um 

brjóstagjöf í uppeldinu og trúði því að eftir byrjunarerfiðleikana myndi 

brjóstagjöfin ganga vel en hún segir svona frá: „... í rauninni bara frá 

mömmu sko [...] hún var pínu belja sko [hlær við] eða þú veist 

einhvern veginn henni gekk rosalega vel með okkur öll systkinin [á 

brjósti].“ 

Ein kvennanna þurfti að undirbúa sig andlega á meðgöngunni fyrir 

brjóstagjöfina þar sem hún missti mikið hár í þeirri fyrri. Þetta var það 

sem hún kveið mest fyrir þegar hún byrjaði brjóstagjöf í þetta skiptið. 

Þriðja undirþemað nefndist að leita upplýsinga og fá stuðning en 

þar er lýst reynslu kvennanna af þeirri fræðslu sem þær fengu í 

meðgönguverndinni og hvar þær leituðu eftir viðbótarupplýsingum. 

Sumar konurnar töluðu um að þær hefðu verið of uppteknar í skóla eða 

vinnu til að sækja þau námskeið sem í boði voru, en stundum hafði 

gleymst í meðgönguverndinni að segja þeim frá námskeiðunum. Allar 

konurnar fundu fyrir því í meðgönguverndinni að lögð var áhersla á 

brjóstagjöf. Fjölbyrjur fundu fyrir kærkominni viðhorfsbreytingu 

meðal ljósmæðra í meðgönguvernd þar sem áður var lögð ofuráhersla á 

að öll börn væru eingöngu á brjósti og ekkert annað kæmi til greina. 
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Núna fannst þeim þetta vera þeirra val. Þær töluðu einnig um að fyrri 

reynsla þeirra hafi hjálpað þeim að meta þá þætti í fræðslunni sem 

þeim fundust hjálplegir. 

Fræðslan sem konurnar fengu í meðgönguverndinni um brjóstagjöf 

var lítil og yfirleitt í einum af síðustu tímunum og þær voru 

misánægðar með hana. Helst fannst þeim vanta fræðslu um hvernig 

ætti að leggja barnið rétt á brjóst og það sem þær gætu búist við í 

upphafi brjóstagjafarinnar. Birna leitaði ekki eftir fræðslu á sinni fyrstu 

meðgöngu þegar hún var 17 ára, en hefði viljað fá meiri fræðslu. „... 

[mér] fannst kannski vanta þá líka í mæðraverndina að fylgja því betur 

eftir af því ég var ekkert að undirbúa mig, þetta var ekkert mál, ég 

hafði engar áhyggjur af þessu. Kannski fullvissa sig um að maður viti 

samt eitthvað.“  

Þær voru ánægðar að fá að vita hvar þær gætu sótt sér fræðslu, þær 

gátu þá fundið fræðslu ef þær þurftu á að halda. Ein kvennanna þjáðist 

af miklum meðgöngukvíða framan af meðgöngunni sem varð til þess 

að hún forðaðist allt sem kæmi eftir meðgönguna. 

Fyrstu vikurnar 

Annað aðalþemað nefndist fyrstu vikurnar sem einkenndust nokkuð af 

erfiðleikum, þörf fyrir stuðning og leiðsögn, áhyggjum af því að barnið 
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fengi ekki nóg en líka af ánægjulegum samskiptum við barnið og 

auknu sjálfstrausti. Öllum konunum sem tóku þátt í þessari rannsókn 

fannst brjóstagjöfin erfið í upphafi og bindandi og sumar töluðu um að 

eftir erfiða meðgöngu þá væri erfitt að annast nýfætt barn og stundum 

hefðu þær verið að gefast upp vegna endurtekinna vandamála sem upp 

komu. Öllum fannst samt þess virði að leggja þetta á sig fyrir barnið en 

einnig af því brjóstagjöfin var líka notaleg og þægileg. 

Fyrsta undirþemað sem var greint verkir og sár lýsir erfiðleikum á 

fyrstu dögum brjóstagjafarinnar og tengist það að einhverju leiti þeim 

líkamlegu breytingum sem konurnar upplifðu eftir fæðinguna. 

Það náttúrulega er ótrúlega merkilegt hvað líkami manns 

breytist mikið og ég man bara þegar ég var komin heim [...] 

þegar allt í einu brjóstin verða bara risa stór, full af mjólk, að ég 

fékk bara áfall þegar ég leit í spegil bara af því að ég hafði 

aldrei séð brjóstin á mér svona stór hehehehe [...] þetta kom 

mjög mikið aftan að mér (Bella).  

Þær konur sem fengu sár á vörturnar voru í miklum erfiðleikum með 

að setja börnin á brjóst. Þær grétu í hverri einustu brjóstagjöf á meðan 

sárin voru, en gerðu það engu að síður svo barnið fengi brjóstamjólk. Í 

rauninni þurfti ekki sár á vörtum til, flestar konurnar fundu fyrir 
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sársauka í vörtunum tveimur til þremur dögum eftir fæðinguna. Ein 

þeirra líkti því við að brjóstin væru stungin með hnífi, og það kom fyrir 

að þær veltu fyrir sér af hverju konur legðu þetta á sig. Kata mjólkaði 

sig í fjóra mánuði eftir fyrstu fæðinguna þrátt fyrir að vera með sár á 

báðum geirvörtum aðeins til að barnið fengi móðurmjólkina. 

Magga fékk sár á vörtu strax eftir fæðinguna og í framhaldinu 

sýkingu og stíflur sem hún reyndi að nudda úr en allt kom fyrir ekki og 

eftir nokkurra vikna erfiðleika var henni ráðlagt að hætta brjóstagjöf og 

brjóstin voru þurrkuð upp. Þetta var henni lengi virkilega erfitt þar sem 

hún vildi ekki hitta aðrar mæður með börn á brjósti en einnig mætti 

hún neikvæðu viðhorfi hjá almenningi gagnvart því að vera ekki með 

barnið á brjósti: „Það var alveg sagt við mig: „Hvað ertu ekki með 

barnið þitt á brjósti?“.“   

Nauðsynlegt að fá aðstoð er annað undirþemað sem greint var en í 

viðtölunum kemur fram mikilvægi þess að konur fái góða hjálp fyrst 

eftir fæðinguna. Margar kvennanna töluðu um að hjálpin á deildinni 

fyrst eftir fæðinguna hafi ekki verið nógu góð og jafnvel gert þær 

hræddar við brjóstagjöfina. Ljósmæðurnar gripu of mikið fram í fyrir 

þeim og létu sjálfar barnið á brjóst og sumum fannst of fljótt eftir 

fæðinguna farið í einfaldar leiðir til að næra barnið. Frumbyrjur töluðu 
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yfirleitt um að þær hafi ekkert vitað hvað þær voru að gera til að byrja 

með. Gerða lýsir hér sinni fyrstu brjóstagjöf með sitt fyrsta barn: 

„Þetta var bara eins og að keyra með lokuð augun, þar sem maður 

vissi einhvern vegin ekkert.“ Það voru ekki bara frumbyrjur sem þurftu 

aðstoð fyrst eftir fæðinguna. Fjölbyrjur þurftu margar hverjar aðstoð, 

sérstaklega eftir erfiða fæðingu eða þegar blætt hafði mikið. Þeim 

fannst skrítið þegar enginn kom inn til þeirra yfir heila vakt til að 

athuga með þær og aðstoða við brjóstagjöfina. 

Konurnar töluðu um hvað það væri erfitt að fá misvísandi skilaboð, 

bæði frá ljósmæðrum og öðrum í nærumhverfinu. Steinunn segir frá 

upplifun sinni þegar hún var hrædd um að barnið fengi ekki nóg fyrsta 

sólarhringinn eftir fæðinguna:  

... svo sagði ein ljósmóðirin: „Nei, nei, hann er með fullt af 

næringu sinn fyrsta sólarhring, hann er allt í lagi.“ Þú veist, svo 

kannski kemur önnur ljósmóðir og segir: „Nei [...] hann situr 

ekki nógu vel á,“ og svo kemur næsta: „hann situr fínt á, þú 

hlýtur bara að mjólka ekki neitt“, svo kemur næsta og segir: „þú 

mjólkar fullt, þú ættir að prófa mexíkanahatt“ svo kom næsta á 

vakt og sagði: „Guð, ekki nota þennan mexíkanahatt, þá hættir 

hann alveg að sjúga brjóstið“.  
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Það kom fyrir að ljósmæðurnar sýndu ekki faglega framkomu við 

konurnar fyrst eftir fæðinguna. Ein frumbyrja, Nanna, var búin að vera 

með barnið á brjósti nánast alla fyrstu nóttina, var orðin þreytt og 

reyndi að fá aðstoð: „Hún sagði bara að ég væri ekki búin að reyna 

nóg og ég ætti bara að reyna meira og gefa henni brjóst og já þetta 

myndi bara koma.“ Eftir erfiða fæðingu segir Sara frá samskiptum við 

ljósmóðurina sem tók á móti barninu hennar:  

... Þá fór hún [barnið] strax svona og fann geirvörtuna og ég var 

svo glöð, þetta er að gerast, og þá kom ljósmóðirin inn, sem tók 

á móti og bara: „hvernig gengur“ „ég held hún sé bara að fara 

á brjóst“ og hún bara horfði svona á „hehehehe elskan mín, hún 

er sko ekki á brjósti“ og hló svona að mér og ég skammaðist mín 

svo mikið og mér leið svo illa að eftir þetta fór ég bara til baka 

[lyftir höndum] og þær [ljósmæðurnar] gerðu þetta bara fyrir 

mig, ég bara, mér leið eins og hálfvita.  

Þetta varð til þess að hana langaði ekki að gefa barninu brjóst og gat 

alls ekki hugsað sér að þessi ljósmóðir tæki á móti næsta barni sínu 

þrátt fyrir að hafa upplifað hana fína í fæðingunni sjálfri. 

Langflestar konurnar fóru heim af fæðingardeildinni í 

heimaþjónustu og voru mjög ánægðar með þjónustuna. Þær fengu 
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meiri hjálp með vandamál og lýstu ljósmæðrum sem algjörum englum. 

Þeim þótti mikilvægt að hafa samfellu í þjónustunni, þannig að það 

væri ljósmóðir sem þær höfðu kynnst áður í barneignaferlinu sem 

sinnti þeim. 

Makar kvennanna voru ekki síður mikilvægir til að veita aðstoð og 

stuðning. Þeim fannst nauðsynlegt að þeir tækju þátt í umönnuninni, 

minntu þær á að drekka nóg og að þeir sýndu þeim andlegan stuðning 

og skilning. Sérstaklega átti þetta við þegar brjóstagjöfin reyndi á þær 

líkamlega og andlega og þeim fannst mikilvægt að þær upplifðu þá 

sem hluta af teymi sem ynni að því að brjóstagjöfin gengi vel. Sumar 

voru sannfærðar um að það hefði verið helmingi erfiðara að vera með 

börnin á brjósti ef þær hefðu ekki haft góðan stuðning frá maka. 

Þriðja undirþemað, bindandi, lýsir því hversu bindandi konunum 

þótti brjóstagjöfin og þær hugsuðu jafnvel um hvað þær væru búnar að 

koma sér út í. Sérstaklega átti þetta við í upphafi brjóstagjafarinnar 

þegar börnin voru oft og lengi á brjósti í einu, en einnig ef börnin 

vöknuðu oft á næturnar til að drekka. Misjafnt var hversu lengi þetta 

tímabil varði. Nanna gat ekkert vikið sér frá barninu og sjálf borðaði 

hún með barnið í fanginu:  
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Alveg fyrstu vikurnar, alveg frekar lengi þá gat ég eiginlega bara 

ekkert lagt hana frá mér, þú veist hún bara sofnaði út frá 

brjóstinu, svaf bara ef ég hélt á henni og vaknaði um leið og ég 

lagði hana frá mér. 

Bella upplifði brjóstagjöfina sem ákveðna frelsissviptingu og hugsaði 

með sér:  

Já ókey, ég á alltaf eftir að vera hér að eilífu, ég mun aldrei aftur 

geta gert neitt, [hlær] það var bara þannig, mér leið þannig. En 

bara svona: Ég mun aldrei geta farið neitt, ég mun aldrei geta 

gert neitt ein, ég mun bara alltaf vera hér að gefa brjóst, alltaf. 

Brjóstagjöfin var henni pínu tilfinningalegur skellur þar sem hún hafði 

upplifað fæðinguna vel. Sumum kvennanna fannst það ekki vera fyrr 

en barnið fór að borða fasta fæðu sem þær gátu farið eitthvað og 

upplifðu ekki þessa miklu bindingu. 

Fjórða undirþemað var greint: Ég get ekki nært barnið mitt en það 

lýsir reynslu kvennanna af þeim erfiðleikum sem þær upplifðu þegar 

barnið fékk ekki næga næringu hjá þeim. Allar höfðu konurnar 

einhverjar áhyggjur af því að hafa ekki nóg handa börnunum sínum, 

jafnvel þó börnin þyngdust vel og væru feit og pattaraleg. Sunna telur 

að það sé í eðli kvenna að hafa þessar áhyggjur. Margar þeirra lýstu 
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álagi og streitu sem fylgdi í kjölfarið, en einnig lýstu þær samskiptum 

sínum við ljósmæður og hjúkrunarfræðinga í ungbarnaverndinni og 

þeim ráðleggingum sem þær fengu, sem stundum voru gagnlegar en 

alls ekki alltaf. Konurnar fengu yfirleitt þau ráð að leggja börnin oftar á 

brjóst og helst ekki gefa ábót, þrátt fyrir að þær lýstu því að börnin 

væru þegar mjög mikið á brjósti. Rut lýsir líðan sinni þegar 

hjúkrunarfræðingur í ungbarnaverndinni sagði að hún þyrfti að vefja 

sig í bómull og leggja barnið örar á brjóst: „Ég er að því en við bara 

grátum bæði hérna og hann fær ekki mjólk og ég gef enga mjólk 

[þögn] þetta var svo mikil pressa.“ Nanna hefði viljað fá önnur ráð en 

að leggja barnið oftar á brjóst: „Ég var alltaf að bíða eftir öðru svari.“ 

Konurnar upplifðu það yfirleitt sem ákveðinn ósigur að byrja að 

gefa ábót og það reyndist þeim mikil áskorun og hafði áhrif á 

sjálfsmynd þeirra. Bella upplifði ákveðna skömm tengdri því að þurfa 

að gefa ábót og upplifði sig misheppnaða, samt hafði hún þær 

hugmyndir á meðgöngunni að það væri ekkert að því að næra barnið 

með öðrum leiðum en á brjósti:  

Þá þegar ég byrjaði síðan að gefa henni pela þá, algerlega án 

þess að ég bara myndi ráða nokkuð við það, þá upplifði ég 



 

 66 

[þögn] að ég væri einhvern veginn hálfpartinn svona mislukkuð, 

að ég gæti ekki bara haft barnið mitt á brjósti. 

Þrátt fyrir erfiðleika við að taka ákvörðun um ábót upplifðu konurnar 

það mikinn létti þegar barnið fór að sofa betur og þær fengu meiri 

hvíld. 

Fimmta og síðast undirþemað sem greint var, barnið sjálft, snýr að 

barninu sjálfu, líðan þess og hvernig það hagar sér við brjóstið. 

Konurnar lýstu því að það hefði áhrif á brjóstagjöfina hvernig þau tóku 

brjóstið, hversu áhugasöm þau voru að sjúga, hversu mikið þau ældu 

og hvort þau væru vær á milli gjafa. Barn Söru ældi mikið en þyngdist 

samt sem áður vel en þetta reyndi á hana engu að síður: „ Það er annað 

sem er búið að vera erfitt, hún ælir svo skuggalega mikið og gerði 

sérstaklega, það bara sprautaðist út úr henni.“ 

Fjölbyrjurnar töluðu um það að börnin þeirra hefðu verið ólík að því 

leiti að sum tóku vel brjóst og sugu af áfergju, sugu sig föst við 

brjóstið, en önnur voru áhugalaus og sogið ekki kröftugt. Þeim fannst 

auðveldara að vera með ákveðnu börnin á brjósti en þau áhugalausu. 

Sumar konurnar voru stöðugt með í huga að þær hefðu borðað eitthvað 

sem börnin þoldu ekki ef þau voru óvær. Aðrar konur fengu þau 

skilaboð að börnin þyldu ekki mjólkina þeirra ef þau ældu mikið. Þetta 
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olli þeim hugarangri og fékk þær til að efast um sjálfa sig. Sara lýsir 

þessu: „Það voru allir að segja: „Hún þolir ekki mjólkina þína.“ Fólk 

sem veit ekki neitt sko.“ 

Gleðin sem fylgir sátt við brjóstagjöfina eins og hún er. 

Síðasta aðalþemað, gleðin sem fylgir sátt við brjóstagjöfina eins og 

hún er, lýsir reynslu kvennanna þegar mestu erfiðleikarnir voru liðnir 

hjá. Þegar þær fóru að njóta brjóstagjafarinnar, áhrifum umhverfisins á 

upplifun þeirra og því þakklæti sem þær fundu fyrir að hafa getað verið 

með börnin á brjósti. Þrátt fyrir að það hafi ekki endilega verið eins og 

þær ætluðu sér í upphafi. Gegnumgangandi var að þeim fannst baráttan 

við erfiðleikana í upphafi margfalt þess virði þegar upp var staðið. 

Fyrsta undirþemað nefndist þá fór þetta að verða bara svona 

einfaldara. Konurnar lýstu því hvernig brjóstagjöfin varð þægilegri og 

einfaldari þegar á leið. Kvíðinn yfir því að hafa næga mjólk fyrir 

barnið var ekki eins yfirþyrmandi. Þær lýstu því hversu notalegar 

stundir þær áttu með barninu á meðan á brjóstagjöfinni stóð og nándin 

við barnið var þeim mikilvæg. Margar þeirra upplifðu einnig 

brjóstagjöfina róandi og þægilega. „Þetta er svo róandi [...] það er svo 

þægilegt ef það er eitthvað að pirra þau þá sækja þau bara í brjóstið 

og maður getur huggað þau þannig.“ (Sara) Sumar þeirra sögðu frá 
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líkamlegum og andlegum áhrifum hormóna í brjóstagjöfinni sem 

kölluðu fram sælutilfinningu hjá þeim. Sunna lýsir vel líðan sinni:  

Einmitt þessi tilfinning þegar maður er nýbúinn í ræktinni eða 

búin að hreyfa sig þá er maður bara eitthvað aahh hvað þetta er 

gott, ánægð með sjálfa mig og svona pínu vellíðan, ég fæ svona 

pínu þannig tilfinningu fyrst þegar ég var að gefa brjóst. 

Annað undirþema, áhrif umhverfis, lýsir þeim áhrifum sem 

fagaðilar og nærsamfélag höfðu á reynslu kvennanna af brjóstagjöf. 

Allar konurnar töluðu um nauðsyn þess að fá stuðning fagaðila og í 

nærsamfélaginu, hvort sem það var til þess að halda brjóstagjöfinni 

áfram eða þær höfðu ákveðið að þetta væri komið gott og þær ætluðu 

að hætta. Konunum fannst mikilvægt að fá hrós frá ljósmæðrum og 

hjúkrunarfræðingum í ungbarnaverndinni. Sunna sagði: „Hún meira að 

segja bara klappaði mér bara sérstaklega á bakið nokkrum sinnum 

þegar ég kom í skoðun með hann: „Ha, þú ert með svo frábæra 

mjólk,“ og ég bara: „Já geggjað“.“ Upplifun Möggu var að í 

ungbarnaverndina vantaði að hugsa um móðurina: „Það var alltaf allt 

svo eðlilegt. Það er eðlilegt að gráta eftir fæðinguna, að líða illa og 

vera með verki og því þarftu ekki að hafa áhyggjur.“ 
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Vinkonur, mæður, tengdamæður og ömmur höfðu áhrif á reynslu 

kvennanna af brjóstagjöfinni. Þær fundu að bæði væri í lagi með börn 

sem ekki höfðu verið á brjósti, en einnig fundu þær þrýsting um að 

vera með börn sín á brjósti. Oft leituðu þær ráða hjá mæðrum og 

vinkonum sínum sem reyndust þeim vel. „Það er gott að geta leitað 

eftir ráðum og stuðningi, en það getur líka verið jafn vont að fá alls 

konar ráð, viðhorf og visku [óumbeðið].“ (Rut) 

Margar konurnar nefndu að þeim hafi verið sagt að allar mæður geti 

haft börn sín á brjósti og ef það gengi ekki þá þyrfti bara að reyna 

betur. Þetta kom sérstaklega illa við þær konur sem gátu ekki haldið 

brjóstagjöf áfram og upplifðu þær skömm og fannst þær vera 

mislukkaðar. Bella lýsir upplifun sinni:  

Ég held að skömmin komi svona þegar, þú veist, það er fólk í 

heilbrigðisstéttinni sem segir bara: „Það geta allar konur gefið 

brjóst,“ og svo geturðu það ekki að [...] þá náttúrulega 

upplifirðu það eins og það sé eitthvað að þér, en ekki bara að 

það sé kannski ekki öllum gefið.  

Konurnar lýsa mismunandi viðbrögðum nærumhverfisins gagnvart 

brjóstagjöf þeirra. Magga upplifði mjög blendnar tilfinningar og var 

ekki sátt þegar hún þurfti að hætta brjóstagjöf og langaði hana ekki að 
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hitta aðrar mæður sem voru með börn á brjósti. Henni fannst óþægilegt 

að taka upp pela og gefa barninu ef hún var innan um annað fólk, þar 

sem hún fékk athugasemdir um að vera ekki með barnið á brjósti. 

Aftur á móti fann Elva fyrir því að fólk var að setja út á það að 

drengurinn hennar væri enn á brjósti þegar hann var orðin fimmtán 

mánaða. Henni fannst þetta dónalegt. Þetta var bara hennar og 

barnsins, ekki annarra að hafa skoðun á. 

Að gefa brjóst á almannafæri var mörgum konunum erfitt. 

Sérstaklega snemma í brjóstagjöfinni, en þegar leið á voru þær ekki 

eins feimnar. Þær konur sem áttu í erfiðleikum með brjóstagjöfina eða 

voru með stór brjóst vildu síður gefa brjóst á almannafæri. Algengt var 

að konur fóru aðeins afsíðis eða snéru sér undan þegar þær voru að 

gefa brjóst. Þeim fannst að fólki fyndist óþægilegt að horfa á þær gefa 

gefa barni sínu brjóst. Einnig nefndu þær að barnið og þær sjálfar 

þyrftu ákveðna ró og næði. 

Síðasta undirþemað sem greint var, að vera sátt við brjóstagjöfina 

þó eitthvað vanti uppá, lýsir reynslu kvenna af því hvernig þær hugsa 

um brjóstagjöfina í dag. Sumar kvennanna voru enn með barnið á 

brjósti en aðrar voru hættar. Þær áttu það þó flestar sameiginlegt að 

vera sáttar við hvernig sem gengið hafði. Þær vildu láta brjóstagjöfina 
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ganga upp og höfðu sýnt mikla þrautseigju þegar upp komu vandamál. 

Þær veltu hins vegar fyrir sér hvað hægt væri að fara fram á að kona 

reyndi mikið á eigin geðheilsu í viðkvæmum aðstæðum. Margar töldu 

að vellíðan móðurinnar væri meira virði en hver einasti dropi af 

brjóstamjólk. Steinunn lýsir sinni skoðun þannig: „Ég held að vellíðan 

móður og svona orkan sem öllu fylgir á heimilinu sé mikilvægari en 

hver einasti dropi af brjóstamjólk.“ 

Þegar kom að lokum brjóstagjafar fannst konunum mikilvægt að fá 

„grænt ljós“ hjá ljósmóður eða hjúkrunarfræðingi í ungbarnaverndinni. 

Sumar konurnar hættu brjóstagjöf vegna aldurs barnsins, eða höfðu 

upplifað að hún væri mikið basl, þær voru farnar að gefa mikla ábót og 

barnið jafnvel farið að hafna brjóstinu Aðrar voru farnar að vinna og 

enn aðrar voru veikar. Birna hætti brjóstagjöfinni fyrir manninn sinn 

þar sem hann hafði ekki tengst barninu nægilega. Sjálf upplifði hún 

ákveðinn létti þar sem henni fannst hún fá líkama sinn aftur. Þær konur 

sem áttu góða brjóstagjöf eftir erfiða fyrri reynslu voru mjög þakklátar 

fyrir að allt hafi gengið vel hjá þeim í þetta skiptið. „Ég var bara mjög 

ánægð, þó að sex mánuðir séu kannski ekki langur tími [...] þá var 

þetta langur tími fyrir mig sko.“ (Rut). 
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UMFJÖLLUN UM NIÐURSTÖÐUR 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru mjög samhljóma niðurstöðum 

sambærilegra rannsókna, bæði innlendra og erlendra. Þátttakendur 

byrjuðu allar brjóstagjöf eftir fæðingu barnsins en rákust á margar 

hindranir í upphafi. Sumar þeirra hættu brjóstagjöf á meðan aðrar 

komust yfir áskoranirnar og nutu brjóstagjafarinnar í auknum mæli 

eftir það. Konurnar höfðu allar ákveðið á meðgöngunni að vera með 

barnið á brjósti þar sem þeim þótti það eðlilegt framhald af 

meðgöngunni. Í meðgönguverndinni fundu þær fyrir meðbyr með 

brjóstagjöf og þó þar væri ekki minnst á pelagjöf, upplifðu þær það 

ekki sem þrýsting. Símonardóttir (2016b) kemst að því í greiningu 

sinni á vinsælu upplýsinga- og fræðsluefni á netinu, sem skrifað er af 

fagfólki fyrir barnshafandi konur og foreldra á Íslandi, að ákvörðun 

móður um að hafa barn sitt á brjósti er algerlega gefin og sjálfsögð. Og 

má segja að ekki sé um eiginlega ákvörðun að ræða af hálfu móður. 

Gerð var nýsjálensk rannsókn um áhrif heilbrigðisstarfsfólks á lengd 

brjóstagjafar hjá konum. Þar kom fram að mæðurnar upplifðu þrýsting 

frá heilbrigðisyfirvöldum í gegnum heilbrigðisstarfsfólk (sem þeim 

sinnti) um að börn ættu eingöngu að vera á brjósti fyrstu sex mánuðina. 
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Þessi þrýstingur hafði neikvæð áhrif á líðan þeirra (Alinmoghaddam 

o.fl., 2017). 

Það kemur skýrt fram í þessari rannsókn að fyrri reynsla kvenna af 

brjóstagjöf skiptir máli. Þær konur sem upplifðu erfiða fyrri brjóstagjöf 

voru líklegri en konur sem höfðu upplifað farsæla fyrri brjóstagjöf, 

jafnvel þótt hún hafi reynst erfið í byrjun, að íhuga að næra barnið sitt 

með öðrum leiðum en brjóstagjöf í þetta sinn. Niðurstöður 

bandarískrar rannsóknar sem 174 fjölbyrjur tóku þátt í, sýna einnig að 

konur íhuga annan möguleika á að næra barnið sitt ef þær hafa átt í 

erfiðleikum með fyrri brjóstagjöf (Schafer o.fl., 2017).  

Nærumhverfi kvennanna hafði mikil áhrif á það hvort þær bjuggust 

við farsælli brjóstagjöf eða ekki. Ef konurnar áttu til að mynda 

mömmu, systur eða vinkonur, sem höfðu átt í erfiðleikum með 

brjóstagjöf þótti þeim ekkert líklegra en að þeirra eigin brjóstagjöf 

myndi mislukkast. Aftur á móti voru þær konur yfirleitt mjög 

bjartsýnar sem upplifað höfðu farsæla brjóstagjöf í sínu nærumhverfi. 

Og þrátt fyrir erfiðleika í upphafi voru þær bjartsýnar um að takast að 

yfirstíga erfiðleikana og ná markmiðum sínum hvað varðar 

brjóstagjöfina. Ítölsk rannsókn á brjóstagjafahefð innan fjölskyldna 

kemst að sömu niðurstöðu. Brjóstagjafasaga fjölskyldna var skoðuð 
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þrjár kynslóðir aftur í tímann. Í niðurstöðunum kemur fram að ef kona 

var sjálf á brjósti sem nýburi er hún fimm sinnum líklegri til að vera 

með sín eigin börn á brjósti, en kona sem ekki var á sjálf brjósti (Porta 

o.fl., 2016). 

Verkir í vörtum og brjóstum, sár á vörtum, stíflur í brjóstum og 

ónóg mjólkurframleiðsla voru helstu áskoranir sem konurnar í 

rannsókninni stóðu frammi fyrir í upphafi brjóstagjafarinnar. Sumar 

kvennanna mátu aðstæður sínar þannig að best væri fyrir sig og barnið 

að hætta brjóstagjöf. Ákvörðunin reyndist þeim þungbær og þær 

upplifðu ákveðinn ósigur – þær voru ekki nógu góðar mæður að eigin 

mati. Fleiri rannsóknir í löndum þar sem mikil hefð er fyrir brjóstagjöf 

líkt og á Íslandi sýna sambærilegar niðurstöður. Larsen og Kronborg 

(2013) komust að því í rannsókn sinni að frumbyrjur sem væntu þess 

að vera með barn sitt á brjósti áttu erfitt með að taka ákvörðun um að 

hætta brjóstagjöf þrátt fyrir erfiðleika. Ákvörðunina tóku þær hins 

vegar með hagsmuni barnsins að leiðarljósi. Í rannsókn Hvatum og 

Glavin (2016) þótti þátttakendum þær nánast vera að brjóta lög með 

því að hætta brjóstagjöf. Þær upplifðu einnig aukna þörf fyrir stuðning 

frá heilbrigðisstarfsfólki sem þær fengu ekki. Í rannsókn Sunnu 

Símonardóttur og Helgu Gottfreðsdóttur (2019) á upplifun íslenskra 
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kvenna á erfiðleikum í brjóstagjöf og því að ná jafnvel ekki 

markmiðum sínum varðandi brjóstagjöfina, kemur fram að konurnar 

upplifa neikvætt viðhorf frá heilbrigðisstarfsfólki og umhverfinu. 

Upplifun þeirra er að þeim hafi mistekist og að þær gátu ekki það sem 

þær áttu að geta gert, að vera með barnið sitt á brjósti. Þær konur í 

þessari rannsókn sem höfðu hætt brjóstagjöf vegna erfiðleika í upphafi 

eða neyddust til að gefa ábót úr pela fljótt eftir fæðingu, biðu allar eftir 

samþykki heilbrigðisstarfsfólks með ákvörðunina. Og jafnvel var 

nauðsynlegt að taka ákvörðunina fyrir þær. Símonardóttir (2016a) 

kemst einnig að því í sinni rannsókn að konur eiga erfitt með að taka 

einar slíka ákvörðun og bíða eftir „græna ljósinu“ frá 

heilbrigðisstarfsfólki.  

Allar konurnar sem tóku þátt í rannsókninni útskrifuðust af 

fæðingardeildinni og þáðu heimaþjónustu ljósmóður. Það var þeim 

mikilvægt að það væri ljósmóðir sem þær þekktu frá meðgöngunni eða 

úr fæðingunni sinnti þeim heima. Þátttakendur voru allir ánægðir með 

heimaþjónustuna og þær lýstu faglegri færni ljósmæðranna. Þær fengu 

faglega leiðsögn varðandi vandamál sem upp komu og voru 

ljósmæðurnar með þeim í þessu. Í ástralskri rannsókn meðal 170 

kvenna með börn á brjósti þörfnuðust mæðurnar fyrst og fremst 
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stuðnings frá ljósmæðrum, brjóstagjafaráðgjöfum og ungbarnaeftirliti 

til að komast yfir erfiðleika fyrstu vikna í brjóstagjöfinni (Hall o.fl., 

2014).  

Styrkleikar og takmarkanir rannsóknarinnar 

Styrkleiki rannsóknarinnar er helst sá að tekin voru djúpviðtöl við 

konur með reynslu af brjóstagjöf. Konurnar voru á breiðum aldir og 

með mismikla reynslu af brjóstagjöf. Var það bæði hvað varðar fjölda 

barna á brjósti en einnig hvernig brjóstagjafirnar gengu hjá þeim. 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru smæð úrtaksins og ber því að 

varast að alhæfa nokkuð um niðurstöður hennar. 

NOTAGILDI RANNSÓKNARINNAR OG 

FRAMTÍÐARRANNSÓKNIR 

Rannsóknin nýtist ljósmæðrum og almenningi til að auka þekkingu 

sína á líðan kvenna í brjóstagjöf. Hún getur orðið til þess að bæta enn 

frekar þjónustu ljósmæðra við konur á þessu viðkvæma tímabili í lífi 

sínu. Og til að efla enn frekar þjónustu ljósmæðra á þessum 

skjólstæðingahópi sínum væri áhugavert að gera rannsókn á upplifun 

ljósmæðra á stuðningi við konur með barn á brjósti. 
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Fylgiskjal 1 
 

Kynningarbréf vegna rannsóknarinnar 

„Upplifun kvenna af því að hafa barn á brjósti” 
 Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna upplifun kvenna af 

brjóstagjöf ásamt því koma auga á og skilgreina þá þætti í störfum 

fagfólks og umhverfi kvenna sem hafa áhrif á upplifun þeirra af 

brjóstagjöf. 

 Að hafa barn sitt á brjósti eftir fæðingu þess er flestum konum 

mjög mikilvægt og með því að rannsaka reynslu kvenna af brjóstagjöf 

verður til ný þekking frá sjónarhóli kvennanna.  Einnig er mjög 

mikilvægt að afla þekkingar á því hvernig athafnir fagfólks hafa áhrif á 

upplifun kvenna af brjóstagjöf. 

 Þátttaka þín í rannsókninni felst í því að skrifa undir 

samþykkisyfirlýsingu og taka þátt í tveimur viðtölum.  Fyrra viðtalið 

fer fram í nóvember 2018 og það síðara einum til tveimur mánuðum 

síðar.  Reiknað er með að viðtölin, sem verða hljóðrituð taki um það 

bil 30-60 mínútur hvort. 

 Ég vil taka það fram að þú þarft ekki að svara neinum 

spurningum sem þú vilt ekki svara.  Þér er  frjálst að hafna eða hætta 

þátttöku án útskýringa og án afleiðinga. ALGJÖRRAR 

NAFNLEYNDAR VERÐUR GÆTT.  Þitt nafn kemur hvergi fram og 

ómögulegt verður að rekja nafn þitt til neinna rannsóknargagna.  

Þátttaka þín er mér mikils virði og vonandi verður hún til þess að auka 

þekkingu ljósmæðra og annars heilbrigðisstarfsfólks á upplifun kvenna 
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af brjóstagjöf. Ekki verður veitt umbun fyrir þátttöku í fyrirhugaðri 

rannsókn. 

Ekki er talið að áhætta sé fólgin í þátttöku í þessarar 

rannsóknar. En ef viðtalið vekur upp hjá þeim erfiðar tilfinningar sem 

þú vilt ræða við fagaðila er þér velkomið að hafa samband við Elínu 

Díönnu Gunnarsdóttur, sálfræðing í tölvupóstfangið edg@unak.is  eða 

í síma 4608670  og fá einn tíma hjá henni, þér að kostnaðarlausu. 

 

Rannsóknin hefur hlotið leyfi Vísindasiðanefndar og verið 

tilkynnt til Persónuverndar.  Einnig hefur fengist leyfi fyrir rannsókninni 

frá forstjóra hjúkrunar og yfirlækni á Heilbrigðisstofnun Norðurlands.   

Niðurstöður verða kynntar ítarlega innanlands og erlendis. 

 

Október 2018 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna 

 

__________________________________________ 

Lilja Guðnadóttir, hjúkrunarfræðingur, ljósmóðir og meistaranemi við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri.  Netfang: 

ha170500@unak.is, sími: 8951047 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er: 

 

____________________________________________ 

Dr. Sigfríður Inga Karlsdóttir, dósent við Heilbrigðisvísindasvið 

Háskólans á Akureyri  

Netfang:  inga@unak.is, sími: 4608462 
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Fylgiskjal 2 
 

Samþykkisyfirlýsing vegna rannsóknarinnar: 
Viðhorf kvenna til sársauka í fæðingu 

 
Ég undirrituð hef lesið kynningarbréf um þátttöku í rannsókninni 

viðhorf kvenna til sársauka í fæðingu. 

Þátttaka mín í rannsókninni felst í því að skrifa undir 

samþykkisyfirlýsingu og taka þátt í tveim hópviðtölum ásamt 6-8 öðrum 

konum um hvaða þættir það eru sem ég tel að hafi jákvæð áhrif á 

upplifun af sársauka í fæðingu og hvaða þættir það eru í umönnun 

ljósmæðra sem hefur áhrif á upplifun mína. Fyrra viðtalið fer fram eftir 

25 vikna meðgöngu, en það síðara amk. fjórum vikum eftir fæðingu. 

Reiknað er með að viðtölin, sem verða hljóðrituð taki um það bil 30 - 

60 mínútur. 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þess 

vandlega gætt að ekki verði unnt að rekja þær til mín. 

Ég samþykki hér með að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst 

í kynningarbréfinu og mér er ljóst að mér er heimilt að hætta þátttöku í 

rannsókninni á hvaða stigi hennar sem er og ef ég óska þess að svara 

ekki einhverjum spurningum er mér það heimilt. 

 

Ég samþykki að taka þátt í rannsókninni 

 

________________________________________________________ 

 

Dagsetning, sími, netfang og undirskrift þátttakanda 
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Fylgiskjal 3 
 

Viðtalsrammi fyrir rannsóknina  

Upplifun kvenna af brjóstagjöf 

 

1. Getur þú lýst fyrir mér upplifun þinni af því að vera með barn á 

brjósti? 

2. Viltu segja mér frá því hvernig þú undirbjóst þig á 

meðgöngunni fyrir brjóstagjöfina? 

3. Hvernig upplifðir þú fyrstu brjóstagjöfina eftir fæðingu 

barnsins og hvernig var upplifun þín fyrstu dagana og vikurnar 

í brjóstagjöfinni? 

4. Getur þú lýst fyrir mér upplifun þinni af því að hætta með 

barnið á brjósti eða þegar þú fórst að gefa ábót/fasta fæðu með 

brjóstagjöfinni? 

5. Var eitthvað sem heilbrigðisstarfsfólk gerði sem þér fannst 

hvetja þig eða letja við brjóstagjöfina? 

6. Er eitthvað sem þú vilt taka fram í lokin? 

 


