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 Útdráttur 

Foreldrar fyrirbura eru gjarnan óöruggir í foreldrahlutverkinu og við umönnun 

fyrirburans. Vegna sérstöðu fyrirburans, sem er mikil umfram fullburða nýbura, þurfa foreldrar 

góða eftirfylgd og þjónustu eftir útskrift af nýburagjörgæslu. Tilgangurinn með þessari fræðilegu 

úttekt er að skoða rannsóknir sem birtar hafa verið á hjúkrunarþjónustu sem veitt er fyrirburum 

og fjölskyldum þeirra eftir útskrift af nýburagjörgæslu. 

Rannsóknirnar sem greindar voru leiddu í ljós að þjónusta sem veitt er þessum hópi eru 

aðallega góð fræðsla fyrir útskrift, göngudeildarþjónusta, heimavitjanir og símtöl. Erfitt er þó að 

skera úr um hvort ein þjónusta beri meiri árangur en önnur þar sem rannsóknir einblína ekki 

aðeins á eina þjónustu heldur skoða þær samþætta þjónustu. Hins vegar kemur árangurinn af 

góðri þjónustu og eftirfylgd, fyrir og eftir útskrift, fram í færri komum á bráðamóttöku, færri 

dögum á gjörgæslu, betri heilbrigðisvitund foreldrana ásamt því að hafa góð áhrif á heilbrigði 

fyrirburans. Einstaklingsmiðuð fræðsla og stuðningur hefur einnig jákvæð áhrif á líðan foreldra 

og minnkar streitu og kvíða. Þjónusta sem veitt er umræddum hópi virðist vera vel nýtt og ánægja 

er með hana. Rannsóknir sýna að hjúkrunarfræðingar veita yfirgripsmikla fræðslu og stuðning 

fyrir og eftir útskrift. 

Af þessu má draga þá ályktun að sértæk þjónusta til fyrirbura og fjölskyldna þeirra sé 

nauðsynleg. Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar hafi sérþekkingu á sviði nýburahjúkrunar til að 

geta veitt þessum sértæka hópi sem besta fræðslu og stuðning út frá þeirra vandamálum. Einnig 

er mikilvægt að þjónustan sé einstaklings- og fjölskyldumiðuð til þess að sem bestum árangri sé 

náð.  

 
 
 
 
 
 
 

Lykilorð: Fyrirburi , stuðningur við útskrift, undirbúningur útskriftar, eftirfylgd, lág 
fæðingarþyngd og nýburagjörgæsla 
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 Abstract 

Parents of premature infants are often insecure in the care of their infants. Due to the 

special needs of the premature infant the parents need good support and follow-up services after 

discharge from the neonatal intensive care unit. The purpose of this literature review was to 

examine published studies on nursing services provided to premature infants and their families 

after discharge from the neonatal intensive care unit.  

Analyzed studies showed that the form of the nursing services that is provided to this 

group is mostly discharge planning, outpatient services, home visits and phone calls. More than 

one form of service is usually provided. Therefore it is difficult to determine which form of 

service is the most effective one. As a result of quality service and follow-up before and after 

discharge, there are fewer visits to the emergency department, fewer days in intensive care, better 

parental awareness of health and better health of the infants was demonstrated. Individualized 

teaching and support has a positive impact on parental well-being and reduces stress and anxiety. 

Parents appear to be content with the service that is provided to them and they seem to make use 

of it. The studies show that nurses provide comprehensive education and support before and after 

discharge. 

With these results it can be concluded that specialized services for premature infants and 

their families are essential. It is important that nurses who are experts in neonatal nursing provide 

this care. To maximize its benefits the service should be geared towards individual families and 

their unique needs.  

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: premature, discharge support, discharge planning, follow-up, low birth weight and 

NICU  
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 Inngangur 

Á síðustu vikum meðgöngu er barnið að safna á sig fituforða og orkubirgðum, frásoga 

ónæmisvaka yfir fylgju og safna vöðvamassa. Ásamt því er taugaþroskinn í fullum gangi sem hefur 

áhrif á sogviðbragð, kyngingu, svefn-, vöku- og öndunarmynstur (Pados, 2007). Á síðustu vikum 

meðgöngu eykst fjöldi lungnablaðra, og lungnablöðruseytir (surfactant) myndast sem er mikilvægt 

fyrir fullnægjandi öndun eftir fæðingu (Lowdermilk og Perry, 2007). Fyrirburar hafa vegna missi á 

þessum þroska mikla sérstöðu umfram fullburða heilbrigð börn og eru í meiri hættu á að þróa með sér 

og hafa ýmis vandamál við fæðingu, á fyrstu mánuðnum og í framtíðinni (Ball o.fl., 2010; Scherf og 

Reid, 2006). 

Fyrirburar þurfa gjarnan að dvelja lengi á nýburagjörgæslu eftir fæðingu, sérstaklega ef þeir 

eru fæddir mikið fyrir tímann (fyrir 32. viku meðgöngu og undir 1501 gr.) (Korvenranta o.fl. 2007). 

Hefur þetta mikil áhrif á foreldra og tengsl þeirra við barnið sitt (Latva, Lehtonen, Salmelin og 

Tamminen, 2007). 

Foreldrar fyrirbura eru gjarnan óöruggir í foreldrahlutverkinu og við umönnun barna sinna 

vegna þess hve viðkvæm þau eru. Stuðningur frá heilbrigðisstarfsfólki er því mjög mikilvægur til 

þess að hjálpa foreldrum að aðlagast því að hugsa um barnið sitt, auka öryggi foreldra og minnka 

streitu (Mok og Leung, 2006).  

Hér á landi fá foreldrar og fyrirburar þeirra sérstaka þjónustu eftir útskrift af nýburagjörgæslu, 

þar sem skilyrði er að barnið sé fætt fyrir 32. viku meðgöngu eða léttara en 1500 gr. (sjá viðauka 1). 

Tilgangur þessarar úttektar er að safna saman og greina fræðilegar heimildir og búa til yfirlit 

yfir þjónustu sem verið er að veita fjölskyldum sem útskrifast með börnin sín af nýburagjörgæslu. 
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Leitast verður við að skoða þá þjónustu sem hjúkrunarfræðingar eru að veita til að fullnægja þörfum 

foreldra fyrirbura og barna sem fædd eru léttari 2500 gr.  

Lífslíkur fyrirbura hafa aukist verulega á síðustu áratugum vegna framfara í læknavísindum 

(Atli Dagbjartsson og Ingibjörg Georgsdóttir, 2003; Ragnheiður Sigurðardóttir og Rakel Jónsdóttir, 

2007, janúar), aftur á móti hefur tala lifandi fæddra barna með lága fæðingarþyngd ekki aukist mikið 

á síðustu 12 árum. Þessi börn eru um 3-5% af lifandi fæddum börnum á Norðurlöndum (Danmarks 

statistiks, e.d; Hagstofa Íslands, e.d.). Innlagnir á nýburagjörgæslu á Íslandi eru nú um 9% af lifandi 

fæddum börnum (Hagstofa Íslands, e.d., Ragnheiður Sigurðardóttir og Rakel Jónsdóttir, 2007, 

janúar). Í Bandaríkjunum er fjöldi barna fæddra léttari en 2500 gr. 8,3% og fjöldi barna fæddra fyrir 

tíman um 13% af fæddum börnum (National Center for Health Statistics, desember, 2009).  

 

Rannsóknarspurningar 

Hvaða þjónustu veita hjúkrunarfræðingar fyrirburum og fjölskyldum þeirra eftir útskrift af 

nýburagjörgæslu? Er þörf á annarri þjónustu til fyrirbura og foreldra þeirra, en til fullburða barna, til 

að mæta öðrum þörfum þeirra? Tilgáta er sett fram um að fyrirburar og foreldrar þeirra hafi þörf fyrir 

mikinn stuðning og fræðslu við og eftir útskrift af nýburagjörgæslu, auk þess að þurfa sérhæfða 

þjónustu eftir útskrift. 
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 Skilgreining hugtaka 

Fyrirburi (premature infant): Barn fætt fyrir 37. viku meðgöngu (Ball, Binder og Cowen, 2010). 

Lág fæðingarþyngd (low birth weight): Barn fætt léttara en 2500 gr. (Kelly, 2006a) 

Nýburagjörgæsla (NICU): Sjúkradeild fyrir fyrirbura og nýbura, sem þurfa á sérhæfðri meðferð að 

halda (Landspítali Háskólasjúkrahús, e.d). 

Öndunarhlé (apnea): Þar sem öndun stöðvast í um 20 sekúndur eða lengur eða öndunarhlé sem hefur 

í för með sér hægari hjartsláttartíðni (Verma, Sridhar og Spitzer, 2003). 

Mjög lág fæðingarþyngd (Extremely low birth weight (ELBW)): Börn fædd 1000 gr. eða léttari 

(Morris, Gard og Kennedy, 2005). 
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 Fræðileg samantekt 

Vandamál tengd heilsufari 

 Öndunarfæravandamál. 

Fyrirburar og börn fædd léttari en 2500 gr. eru í aukinni hættu á að þróa með sér vandamál 

sem tengjast öndunarfærum. Vöðvar eru óþroskaðir í hálsi og öndunarfærum sem hefur áhrif á 

loftveginn. Lungnablöðrur eru færri og þykkari en hjá fullburða börnum og öndunarvegur er þrengri. 

Lungnablöðruseytir (Surfactant) er mikilvægur fyrir fullnægjandi virkni lungna og myndast hann á 

síðustu vikum meðgöngu. Vegna skorts á lungnablöðruseyti geta fyrirburar átt erfitt með öndun eftir 

fæðingu (Lowdermilk og Perry, 2007). Berkju- og lungnarangvöxtur (Bronchopulmonary dysplasia 

(BPD)) sem er krónískur lungnasjúkdómur hjá fyrirburum er eitt þeirra vandamála sem tengist 

öndunarfærum. Talið er að börn sem hafa þurft á súrefnisaðstoð og öndunarstuðningi að halda eftir 

fæðingu þrói frekar með sér sjúkdóminn vegna skaða sem þessi aðstoð er talin hafa á 

lungnablöðrurnar (Ball o.fl., 2010). Greiningarskilmerki sjúkdómsins eru þau að barnið þarf súrefni í 

minnst 28 daga eftir fæðingu og er alvarleiki sjúkdómsins metin eftir þörf á öndunarstuðningi við 36 

vikna meðgöngualdur. Þau börn sem greinast með sjúkdóminn eru í meiri hættu á 

öndunarfæravandamálum í barnæsku og jafnvel lengur (Baraldi, Carraro og Filippone, 2009).  

Einkenni sjúkdómsins eru erfiðleikar við öndun, nasavængjablakt, hröð öndun og inndrættir 

(Ball o.fl., 2010). Hætta á því að fá sjúkdóminn eykst eftir því sem fæðingarþyngd er minni og 

meðgöngulengd styttri. Um 45-75% barna fæddra undir 1000 gr. glíma við vandamálið en um 25% 

barna ef þau hafa fæðingarþyngd milli 1000 og 1500 gr. Hættan er verulega minni ef börn eru fædd 

yfir 1500 gr. eða um 6%. Lungnasjúkdómurinn getur verið vægur, allt frá hvæsi og vægum 

lungnasýkingum upp í að börnin sýna alvarleg öndunarfæraeinkenni (Doyle o.fl., 1999; Northway, 
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1990). Fyrirburar með krónískan lungnasjúkdóm (BPD) fá tíðari öndunarfærasýkingar en fullburða 

börn (Ball o.fl., 2010).  

Öndunarhlé (apnea) er þekkt vandamál hjá börnum sem fædd eru fyrir tímann og getur barnið 

sýnt breytingar á hreyfingu, vöðvaspennu eða lækkað í súrefnismettun í kjölfarið, talið er að um 23% 

fyrirbura upplifi öndunarhlé (Ritchie, 2002). Ekki er mikið vitað um ástæður þess en talið er að 

óþroskuð öndunarstöð í heila fyrirbura valdi því, frekar en sjúkdómur (Abu-Shaweesh og Martin, 

2008). Oftast hætta börn að taka öndunarhlé upp úr 42-44 vikna meðgöngualdri, sem ýtir enn frekar 

undir kenninguna um að vanþroski valdi ástandinu frekar en sjúkdómur (Verma o.fl., 2003). Hefur 

þetta áhrif á lengd dvalar á nýburagjörgæslu, þar sem skilyrði fyrir útskrift eru þau að börn hafi meðal 

annars náð stjórn á öndun og taki ekki öndunarhlé (American Academy of Pediatrics, 2008). Vegna 

endurtekins súrefnisskorts, sem getur orðið í kjölfar öndunarhléa, eru miklir fyrirburar í hættu á að fá 

óafturkræfan taugaskaða sem getur haft áhrif á framtíð barnsins (Ball o.fl., 2010). 

 

 Hætta á sýkingum. 

Fyrirburar eru í aukinni hættu á að fá sýkingar meðan á dvöl þeirra á nýburagjörgæslu stendur, 

vegna inngripa (æðaleggir, öndunarvélar, blóðprufur og fleira) og meðferða ásamt því að ónæmiskerfi 

þeirra er óþroskað (Kelly, 2006b). Á síðustu vikum meðgöngunnar á sér stað frásog ónæmisvaka yfir 

fylgju eins og áður hefur verið nefnt. Þau börn sem fæðast fyrir þennan tíma hafa því mjög 

takmarkaðar varnir og eru líkur á sýkingum mun meiri hjá þeim en hjá fullburða nýburum þó svo að 

þeir hafi einnig veikt ónæmiskerfi. Algengustu sýkingarnar hjá fyrirburum eru lungnasýkingar, 

blóðsýkingar (sepsis) og meltingarfærasýkingar. Vegna veikara ónæmiskerfis eru fyrirburar 

viðkvæmari fyrir sýkingum en fullburða nýburar og er því mikilvægt að foreldrar þekki og fylgist 
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með einkennum um sýkingar þegar heim er komið, og viti hvernig hægt er að minnka líkur á þeim 

(Pados, 2007).  

 

 Taugakerfið. 

Taugakerfið í fyrirburum er viðkvæmara fyrir áverkum vegna vanþroska þess. Æðarnar í 

miðtaugakerfinu eru óþroskaðar sem eykur líkur á blæðingum í heila. Heilablæðing (IVH) er algengt 

vandamál hjá fyrirburum og getur verið misalvarleg. Í Bandaríkjunum fá um 12.000 fyrirburar á ári 

heilablæðingu (Ballabh, 2010) en þar fæðast um 352.000 börn á ári léttari en 2500 gr. (National 

Center for Health Statistics, desember, 2009). Hættan eykst með lágri fæðingarþyngd, en rannsóknir 

sýna að um 45% fyrirbura sem fæðast 500-750 gr. fá heilablæðingu (Ballabh, 2010). Fyrirburar sem 

fá miðlungs mikla til alvarlega heilablæðingu eru í meiri hættu á að fá vökvasöfnun í heila 

(posthemorrhagic hydrocephalus), heilalömun (cerbral palsy (CP)) og andlega fötlun heldur en 

fyrirburar sem fá litla heilablæðingu. Heilablæðing getur haft mikil áhrif á líf barnsins þegar það 

eldist en hjá um það bil 45-85% barna sem fá miðlungs til alvarlega heilablæðingu vantar mikið upp á 

vitsmunalegan þroska og þarf því meiri hluti þeirra barna á sérkennslu að halda þegar þau eldast 

(Ballabh, 2010). 

Heilalömun (CP) er meðal algengustu kvilla fyrirbura og er algeng ástæða fötlunar. Hún felur 

aðallega í sér hömlun á hreyfifærni en getur einnig haft áhrif á skynjun (sensation) og skilning 

(perception), vitræna getu, samskiptahæfileika og hegðun. Um 4-20% fyrirbura og barna fæddra 

léttari en 2500 gr. glíma við heilalömun og er hlutfallið meira hjá þeim sem fæðast mikið fyrir tímann 

(undir 27 vikum) (Ball o.fl., 2010; Krageloh-Mann og Cans, 2009). Heilalömun er talin vera afleiðing 

heilablæðingar eða áverka í fæðingu, súrefnisskorts, blóðþrýstingsbreytinga eða 

endurlífgunartilrauna. Sýkingar og gula er talið ýta undir hættuna á heilalömun (Ball o.fl., 2010). 
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Meðal minnstu fyrirburana hefur verið sýnt fram á að um 20-30% þeirra barna verða fötluð að 

einhverju eða miklu leiti (Ritchie, 2002). Með aukinni þekkingu á meðferð fyrirbura lifa mun fleiri 

litlir fyrirburar (fæddir léttari en 1000 gr.) nú en á árunum 1982-1990. Hefur það verið áhyggjuefni að 

þetta hafi í för með sér aukna tíðni fötlunar hjá fyrirburum. Íslensk rannsókn hefur sýnt fram á að 

hlutfall fyrirbura með fötlun hefur þrátt fyrir þetta ekki aukist marktækt. Árin 1982-1990 voru 16% 

íslenskra fyrirbura talin fötluð, en á árunum 1991-1995 voru það 17% fyrirbura sem voru talin fötluð 

(Atli Dagbjartsson og Ingibjörg Georgsdóttir, 2003). Þó glíma litlir fyrirburar almennt við meiri 

heilsufarsvandamál og þroskafrávik en jafnaldra fullburða börn. Þau vandamál eru til dæmis aukin 

tíðni astma, krampa og næringarerfiðleika hjá fyrirburum ásamt verri þroskamælingu við fimm ára 

aldur (Ingibjörg Georgsdóttir o.fl., 2003). 

 

 Blóðleysi (anemia). 

Fyrirburar verða oft blóðlitlir á fyrstu vikum lífsins. Lágar járnbirgðir ásamt tíðum blóðtökum á 

nýburagjörgæslu veldur þessu. Fyrirburar geta orðið þreyttir og veikburða vegna blóðleysis ásamt því 

að vöxtur þeirra verður hægari (Aher, Malwatkar og Kadam, 2008). Blóðgildi fyrirburans eru yfirleitt 

orðin eðlileg við fjögurra mánaða aldur barns (Ritchie, 2002). 

 

 Næring og næringarinntekt. 

Þroski til að samræma kyngingu, sog og öndun er ekki að fullu mótaður við fæðingu fyrirbura 

og eiga þeir erfiðara með að nærast á hefðbundinn hátt. Fyrirburar þurfa því oft að fá næringu um 

magaslöngu (sondu) fyrstu dagana eða vikurnar (Ball o.fl., 2010; Lowdermilk og Perry, 2007). Þeir 

hafa einnig minni maga og veikari kviðvöðva en fullburða börn. Þeir þreytast fljótt og er 

vélindabakflæði, ásamt uppköstum algengt vandamál, sem hefur ekki eingöngu áhrif á 
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næringarinntekt og þyngdaraukningu heldur einnig áhrif á getu þeirra til að taka brjóst (Lowdermilk 

og Perry, 2007; Pados, 2007). Fyrirburar hafa óþroskað meltingar- og brennslukerfi í líkamanum sem 

gerir það að verkum að líkami þeirra á erfiðara með að geyma og nýta næringarefni (Ball o.fl., 2010; 

Lowdermilk og Perry, 2007). Einnig, vegna heilsufarsástands fyrirbura, þurfa þeir oftar en ekki stærri 

kaloríuskammt og meira af næringarefnum til að mæta aukinni orkuþörf, meðal annars vegna meiri 

áreynslu við öndun (Atkinson, 2001; Ball o.fl., 2010).  

Fyrirburinn þarf tíma til að ná samhæfingu og færni áður en brjóstagjöf getur hafist að fullu 

og er hún oft ekki komin í gang við útskrift barns af nýburagjörgæslu (Pados, 2007), því er 

brjóstagjöfin mikilvægt verkefni fyrir hjúkrunarfræðinga sem sinna þjónustu eftir útskrift. Allt þetta 

getur haft áhrif á líðan foreldranna og vakið upp tilfinningar um vonbrigði og vanhæfni, sérstaklega 

hjá móður, að geta ekki haft barn á brjósti (Lowdermilk og Perry, 2007; Pados, 2007). Oft eiga þessi 

börn í erfiðleikum með að þyngjast eðlilega vegna ofangreindra þátta og þurfa gjarnan á næringarábót 

að halda eftir útskrift (Ball o.fl., 2010). Sá tími sem tekur við eftir útskrift er mikilvægur þar sem 

fyrirburar eru að ná jafnöldrum sínum í þyngd og þroska. Tekur það yfirleitt um 12-18 mánuði fyrir 

fyrirbura að ná eðlilegum þroska, jafnvel þó svo að þeir hafi fæðst með mjög lága fæðingarþyngd 

(Verma o.fl., 2003). 

 

 Hitastjórnun. 

Fyrirburar eiga erfiðara með að viðhalda líkamshita en fullburða börn, er hitatap því algengt 

og getur það hamlað vexti og þroska barnsins (Pados, 2007). Þessi lélega hitastjórnun stafar af því að 

húð fyrirbura er þunn og óþroskuð. Það er minni fita undir húð, minni vöðvamassi og vöðvaspenna en 

hjá fullburða börnum, ásamt vanþroskuðu innra hitastjórnunarkerfi og lélegs skjálftaviðbragðs 

(Lowdermilk og Perry, 2007). Mesti hlutinn af fitu barnsins myndast á síðasta þriðjungi 
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meðgöngunnar og eru því fyrirburar í hættu á að fitusöfnun þeirra sé of lítil til að halda á þeim 

eðlilegum hita (Uthaya o.fl., 2005). Venjulega geta fullburða nýburar þolað kalt umhverfi og nýtt 

orkubirgðir og stjórnkerfi líkamans til að halda á sér hita. Fyrirburar hafa ekki þessa aðlögunarhæfni 

en reyna þó að halda jafnvægi, með því getur orkan beinst of mikið að því að halda á sér hita og 

minna að öndun sem getur valdið öndunarerfiðleikum (Pados, 2007), þetta getur einnig haft áhrif á 

þyngdaraukningu. Þar sem fyrirburar eru að öllu jöfnu mun léttari en fullburða börn við heimferð eru 

þeir í hættu á að verða fyrir of miklu hitatapi (hypothermia). Því er mikilvægt að leiðbeina foreldrum 

fyrir útskrift hvernig þau geta komið í veg fyrir hitatap hjá barninu sínu þegar heim er komið (Pados, 

2007). 

 

Tengslamyndun 

Sambandið milli móður og barns byrjar strax á meðgöngu þegar móðir finnur hreyfingar og 

fer að ímynda sér hvernig barnið muni líta út og jafnvel eru foreldrarnir búnir að gefa því nafn. Þegar 

meðgangan fær ekki að klárast til fulls vegna fyrirburafæðingar getur þessi tengslamyndun við barnið 

truflast (Franklin, 2006). Fæðinguna getur borið skjótt að vegna vandamála hjá barni og/eða hjá 

móður. Einnig getur verið að barn hafi verið tekið burt í flýti eftir fæðingu og flutt á nýburagjörgæslu. 

Bæði fæðingin sjálf og aðskilnaður við barnið getur verið hindrun á tengslamyndun (Franklin, 2006). 

Lengd þess tímabils sem barn er á nýburagjörgæslu hefur einnig áhrif. Eftir því sem innlögn er lengri, 

þeim mun meiri hætta er á streitu og tvíblendnum tilfinningum milli foreldra og barns og getur þetta 

álag jafnframt haft áhrif á hjúskap foreldranna og þeirra samlíf (Phillips og Tooley, 2005). 

Munur er á því hvernig móðir og faðir upplifa tengslamyndunina og aðstæðurnar. Það er 

vegna þess að tengsl byrja á mismunandi stað eftir því hvort faðir eða móðir á í hlut. Móðirin tengist 

barni þegar það er í móðurlífi, finnur það hreyfa sig og finnur líkamlega fyrir því vegna 
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meðgöngueinkenna. Þar af leiðandi myndast einskonar gap þegar meðgangan endar skyndilega. Hjá 

feðrunum er byrjunarreitur tengslamyndunar þegar barnið fæðist og faðirinn getur tekið þátt í 

umönnuninni og því myndast ekki þetta gap í tengslamynduninni hjá honum og barninu (Fegran, 

Helseth og Fagermoen, 2008). Í rannsókn, sem gerð var á nýburagjörgæslu í Noregi þar sem tekin 

voru viðtöl við 12 foreldra, komu í ljós tvö þemu í viðtölunum. Fyrra þemað var að fyrirburafæðingin 

kom á óvart, þar sem mæður upplifðu sig magnlausar og fannst tíminn strax eftir fæðingu skrítinn. 

Feður upplifðu fæðinguna sem áfall en voru strax tilbúnir að taka þátt. Annað þema sem var skoðað 

var myndun tengsla eða sambands. Þar fannst mæðrum þær þurfa tíma til að finna aftur tengslin sem 

þær höfðu við barnið á meðgöngu. Feðrum fannst þetta vera ný tengsl og voru þar af leiðandi 

tilbúnari að takast á við aðstæðurnar (Fegran o.fl., 2008). 

Miðtaugakerfi fyrirbura er óþroskað sem veldur því að þeir senda önnur merki frá sér og 

hegða sér ólíkt því sem gerist hjá fullburða nýburum (Johnson-Crowley og Conrad, 1998). Þetta gerir 

það að verkum að erfitt getur verið fyrir foreldra að annast fyrirburann, vegna þess hversu ólík 

hegðun þeirra er hegðun fullburða nýbura. Fyrirburar senda frá sér merki sem erfitt getur verið að lesa 

í og getur því til dæmis verið erfitt fyrir foreldrana að skilja hvenær barnið er svangt, hvenær því líður 

illa og hvenær það vill félagsskap. Foreldrar vænta þess oft að fyrirburar hegði sér eins og fullburða 

börn og getur það haft neikvæð árif á tengslamyndun (Holditch-Davis, Bartlett og Belyea, 2000). 

Fyrirburar þykja gjarnan vera erfiðari og skapmeiri en fullburða börn fyrsta aldursárið vegna þessa. 

Það er því mikilvægt að foreldrar þekki barnið sitt og hegðun þess til þess að tengslamyndun þeirra 

við barnið verði góð (Holditch-Davis o.fl., 2000). 

 



11 

 

Endurinnlagnir 

Algengt er að fyrirburar hafi langvinn vandamál sem hafa áhrif á heilsu þeirra til frambúðar 

og eykur líkurnar á því að þeir þurfi að leggjast inn á spítala eftir að þeir útskrifast af 

nýburagjörgæslu (Morris o.fl., 2005). Sú hætta að barn leggist inn á sjúkrahús með alvarleg veikindi 

fyrstu tvær vikurnar eftir útskrift er meiri hjá fyrirburum en fullburða nýburum (Escobar o.fl., 1999). 

Rannsókn Escobar o.fl. (1999) skoðaði endurinnlagnir fyrirbura fyrstu tvær vikurnar eftir útskrift 

þeirra af nýburagjörgæslu. Í ljós kom að 2,72% barnanna lögðust aftur inn á spítalann innan tveggja 

vikna. Helstu vandamál þessara barna við endurinnlögn voru gula (37,6%), fæðuvandamál (15,8%) 

og grunur um blóðsýkingu (sepsis) (12,8%). Vandamálin sem áttu sér stað innan tveggja vikna voru 

allt önnur en þau vandamál sem komu fram í síðari endurinnlögnum. Eru rannsóknir á sama máli um 

það að vandamál tengd öndunarfærum séu helstu vandamálin sem koma upp hjá fyrirburum til 

langtíma séð (Lamarche-Vadel o.fl., 2004; Morris, o.fl., 2005; Underwood, Danielsen og Gilbert, 

2007). 

Rannsókn Underwood o.fl., (2007) sem skoðaði fyrirbura, fædda fyrir 36. viku meðgöngu, 

sýndi fram á að 15% barnanna þurftu á endurinnlögn að halda að minnsta kosti einu sinni á fyrsta 

aldursári. Af þeim börnum sem voru fædd fyrir 29. viku meðgöngu þurftu 27% á endurinnlögn að 

halda á fyrsta aldursári. Einnig voru skoðaðar endurinnlagnir með tilliti til þyngdar, og kom í ljós að 

af þeim börnum sem höfðu fæðingarþyngd undir 1001 gr., þurftu 29% að leggjast inn á spítala á 

fyrsta aldursári (Underwood o.fl., 2007). Í rannsókn Morris o.fl. (2005) voru skoðaðar endurinnlagnir 

fyrirbura fram að 18-22 mánaða aldri. Sýndi hún fram á að 49% barnana þurfti á endurinnlögn að 

halda og af þeim voru 62% sem lögðust inn áður en þau urðu eins árs. Lamarche-Vadel o.fl. (2004) 

sýndu fram á í rannsókn sinni á fyrirburum með mjög lága fæðingarþyngd (ELBW) að af þeim 

börnum sem skoðuð voru, voru um 47% lögð inn á spítala aftur fyrir níu mánaða aldur. Kom þá í ljós 
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að endurinnlagnir voru algengari ef barnið var með berkju- og lungnarangvöxt (BPD) en 57% barna 

með sjúkdóminn voru lögð inn að minnsta kosti einu sinni miðað við 47% barna sem ekki voru haldin 

sjúkdómnum. Endurinnlagnir virtust einnig vera algengari ef mæðurnar voru í lágstétt og eftir því 

sem þær áttu fleiri börn fyrir. Ekki virtist skipta máli hvort börn voru útskrifuð léttari en önnur börn 

eða útskrifuð fyrr, því ekki var munur á endurinnlögnum hjá þeim hópum. 

Fyrirburar notast að meðaltali meira við þjónustu heilsugæslunnar en fullburða börn. Kom 

fram í rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum að meðalheimsóknir fyrirbura á heilsugæslu eru 20 

heimsóknir á ári á meðan þær eru 12 á ári hjá fullburða nýburum. Flestar voru þessar heimsóknir til 

lækna og barnasérfæðinga (Pediatric primary care providers and specialists) á heilsugæslunni (91%) 

en restin voru bráðaheimsóknir (11%) eða komur í sjúkraþjálfun (6%) (Wade o.fl., 2008). 

 

Þarfir foreldra 

Fræðsluþörf foreldra er mikil allan þann tíma sem barnið þeirra liggur á nýburagjörgæslu og 

upplifa þeir mikla streitu, það veldur foreldrum miklum áhyggjum að upplifa fæðingu fyrir tímann og 

geta mæður upplifað sig hræddar og óöruggar (Bennett og Sheridan, 2005; Blanch o.fl., 2009). Að 

útskrifast með barn sitt heim eftir dvöl á nýburagjörgæslu veldur blendnum tilfinningum hjá 

foreldrum. Eru þeir ánægðir með að fá að fara heim til fjölskyldunnar og í sitt eigið umhverfi en finna 

jafnframt fyrir kvíða og óöryggi gagnvart barninu og umönnun þess (Rabelo, Chaves, Cardoso og 

Sherlock, 2007). Mikilvægt að huga vel að öllum hópum fyrirbura áður en heim er haldið og að allir 

fái þá fræðslu sem þeir þurfa, en sýnt hefur verið fram á að foreldrar fyrirbura sem hafa þurft sérstaka 

þjónustu vegna ákveðinna vandamála á nýburagjörgæslunni eru betur undir það búnir að útskrifast 

heim og eru öruggari en foreldrar þeirra barna sem ekki hafa haft sérstök vandamál (Smith, Young, 

Pursley, McCormick og Zupancic, 2009). 
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Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að foreldrar þurfa meiri fræðslu en þeir fá fyrir heimferð 

og að upplýsingaþörf þeirra er mikil (Bennett og Sheridan, 2005; Brazy, Anderson, Becker og 

Becker, 2001; Kenner og Lott, 1990; Rabelo o.fl., 2007). Foreldrar fyrirbura eyða að jafnaði miklum 

tíma í að afla sér upplýsinga um fyrirbura og það ástand sem barnið þeirra er í. Eru þeir í stöðugri 

þörf á fræðslu allt frá þeim tíma áður en barnið fæðist og þar til þau eru komin heim, og þurfa 

hjúkrunarfræðingar að vera vakandi fyrir ólíkum þörfum þeirra á öllum tímabilum (Brazy o.fl., 2001). 

Foreldrar sækjast mikið eftir upplýsingum um barnið sitt og heilbrigði þess, vilja þeir fá 

upplýsingar um umönnun barnsins og hvernig hún er frábrugðin umönnun fullburða barna. Þeir hafa 

þörf fyrir upplýsingar um sérstöðu fyrirburans og hvernig þau börn eru frábrugðin fullburða börnum, 

líkamlega og hegðunarlega (Kenner og Lott, 1990). Mikilvægt er að foreldrar fái fræðslu um það sem 

er eðlilegt og það sem er óeðlilegt í fari barnsins og hverju er mikilvægt að vera vakandi fyrir þegar 

heim er komið. Fræðsla til foreldra þarf að vera á skriflegu formi auk munnlegrar fræðslu, til dæmis á 

formi bæklings eða handbókar svo foreldrar hafi eitthvað í höndunum ef spurningar vakna upp eftir 

heimferð (Rabelo o.fl., 2007). Eftir útskrift þurfa foreldrar að vera búin að kynnast barninu sínu og 

einkennum þess. Eiga foreldrar oft erfitt með að skilja þarfir barna sinna og bera þau gjarnan saman 

við fullburða börn, þroska þeirra og atferli. Það getur reynst þeim erfitt að finna sig í 

foreldrahlutverkinu og líður þeim gjarnan eins og starfsfólk nýburagjörgæslunnar skilji börnin sín 

betur og þekki þau betur en þau gera sjálf. Það er því mikilvægt að foreldrar fái að taka virkan þátt í 

umönnun barnsins og séu upplýstir um meðferð þess svo þeir nái að tengjast barninu áður en að 

útskrift kemur. (Brazy o.fl., 2001; Kenner og Lott, 1990). 
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Undirbúningur útskriftar 

Foreldrar þurfa að vera búnir að fá næga fræðslu og undirbúning til þess að geta farið úr öruggu 

umhverfi nýburagjörgæslunnar og heim. En í rannsókn sem gerð var í Danmörku kom í ljós að 

mæðrum finnst það vera sálræn byrgði að eignast barn fyrir tímann og hafði það mikil áhrif á 

tengslamyndun þeirra við barnið sitt (Broedsgard og Wagner, 2005). Í rannsókninni kom þó fram að 

90% foreldranna töldu sig tilbúna til að útskrifast heim og fundu fyrir öryggi gagnvart heimferð. 

Sumir foreldrarnir voru mjög ákafir að fara heim og höfðu beðið eftir heimferðinni lengi. Öðrum 

foreldrum fannst þetta lítið mál og fundu fyrir öryggi, þar sem þau fengu að hitta hjúkrunarfræðinginn 

sem kæmi í heimavitjanir til þeirra áður en þau útskrifuðust. Nokkrir foreldrar tjáðu sig um ánægju 

yfir því að hafa fengið að gista á spítalanum áður en þeir útskrifuðust. Þeim þótti það mikils virði og 

hjálpaði það þeim í undirbúningnum fyrir heimferðina. Athyglisvert er að þeir foreldrar sem höfðu 

talað við sálfræðing eða félagsráðgjafa á þeim tíma sem þeir voru á nýburagjörgæslu voru hvað mest 

ánægðir með þá þjónustu að fá að gista á spítalanum fyrir heimferð (Broedsgard og Wagner, 2005). 

Bennett og Sheridan (2005) skoðuðu reynslu mæðra af því að fá að gista á deildinni fyrir útskrift 

barnsins. Mæður gistu á deildinni hjá barninu sínu og fengu þær að sjá alfarið um barnið, til þess að 

þær yrðu öruggari í ummönnun þess eftir heimferð. Sex konum af tíu fannst þetta vera mjög jákvæð 

reynsla og fannst þeim þær vera öruggari að fara með börnin heim.  

Þó að foreldrar telji sig almennt tilbúna til heimferðar eru flestir óöruggir eftir útskrift af 

nýburagjörgæslu. Einnig er ljóst af því sem komið hefur fram hér að framan að börnin eru viðkvæm 

og frábrugðin fullburða nýburum, er því nokkuð ljóst að þessi hópur þarf sérstaka þjónustu eftir að 

heim er komið og væntanlega meira eftirlit. Er því forvitnilegt að skoða nánar þá þjónustu sem 

hjúkrunarfræðingar eru að veita og árangur hennar. 
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 Aðferð 

Gerð var heimildaleit í gagnasöfnunum Pubmed, Scopus og Chinal. Leitarorð sem notuð voru 

voru premature, preterm, discharge support, discharge planning, follow-up, post discharge, low birth 

weight og NICU. Leit var takmörkuð við hjúkrunartengdar greinar og greinarnar síðan takmarkaðar 

við rannsóknir þar sem verið var að skoða þjónustu sem hjúkrunarfræðingar voru að veita til 

fyrirbura, barna fæddra léttari en 2500 gr. og fjölskyldna þeirra. Eftir takmörkun komu í ljós níu 

rannsóknir en af þeim voru tvær að skoða snemmútskriftir fyrirbura með sérstök vandamál, til dæmis 

þau sem útskrifast með magaslöngu (sondu). Þannig að lokum voru það sjö nothæfar rannsóknir sem 

fundust birtar á árunum 1995-2008. Í öllum rannsóknunum sem voru notaðar komu 

hjúkrunarfræðingar að þjónustunni að einhverju eða öllu leiti. Heimildir voru greindar og settar í töflu 

þar sem flokkarnir voru: Tilgangur, úrtak, rannsóknarsnið, niðurstöður, hvernig þjónusta, hver veitir 

þjónustuna og athugasemdir/gallar (Tafla 1).
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Tafla 1: Samanburður rannsókna á þjónustu við fyrirbura og fjölskyldur þeirra eftir útskrift af nýburagjörgæslu 

Höfundur Tilgangur Úrtak Rannsóknarsnið Niðurstöður Hvernig þjónusta Hver veitir 
þjónustuna 

Athugasemdir og gallar 

 
Broyels, o.fl. 
(2000) 

 
Athuga hvort það 
að bjóða upp á 
heildræna góða 
eftirfylgd 
göngudeildar 
borgi sig til að 
fækka 
lífshættulegum 
sjúkdómum meðal 
smábarna í 
áhættuhópum og 
minnkað 
endurinnlagnir. 

 
Börn fædd undir 
1500 gr. sem 
þurftu 
öndunarvéla-
stuðning fyrstu 
48 klst. 
Viðmiðunar-
hópur (n=441) 
og meðferðar-
hópur (n= 446). 

 
Slembiröðuð 
samanburðar-
rannsókn 
(randomized 
controlled trial). 
Taldar voru 
innlagnir barna 
eftir útskrift. 
Fjöldi koma á 
heilsugæslu eða 
göngudeild og 
fjöldi vitjana frá 
heimahjúkrun 

 
Það voru fleiri heimsóknir á göngudeild og 
fleiri símtöl í tilraunahóp. Það voru minni 
líkur á að þau slepptu endurkomutíma og 
færri þróuðu með sér lífshættulega 
sjúkdóma. Færri þurftu gjörgæsluinnlögn 
og voru færri daga á gjörgæslu í tilraunahóp 
miðað við viðmiðunarhóp. Minni kostnaður 
í tilraunahóp samtals aðallega vegna meiri 
gjörgælukostnaðar viðmiðunarhóps. En 
meiri kostnaður var við 
göngudeildaþjónustu í tilraunahóp. 

 
Meðferðarhópur: Göngudeild opin 
fimm daga. Deildin tók á móti 
þeim með krónísk og aðkallandi 
vandamál en líka hefðbundnar 
skoðanir og eftirfylgd. Einnig var 
hjúkrunarsérfræðingur til taks í 
síma 24 tíma á sólarhring, til að 
takast á við vandamál sem komu 
upp. Hjúkrunarfræðingur sem sá 
um eftirfylgd hitti mæður barna 
fyrir útskrift ásamt vitjunum heim 
eftir útskrift.  
Viðmiðunarhópur: Göngudeild 
opin tvo daga sem tók á móti þeim 
sem voru með krónísk vandamál 
en einnig hefðbundnar skoðanir og 
eftirfylgd. 

 
Það voru tveir 
hjúkrunar-
fræðingar með 
sérmenntun í 
barnahjúkrun og 
aðstoðarmaður 
læknis sem 
veittu 
þjónustuna. 
Höfðu þau 
barnalækni á 
bakvið sig og 
allir höfðu 11 
ára reynslu eða 
meira á sviðinu. 

 
Betur hægt að halda utan 
um börnin með góðu 
aðgengi að starfsfólki 
göngudeildar. 24 tíma 
aðgangur var að starfsfólki 
í tilraunahóp. Gæti það 
skipt máli varðandi 
útkomuna.  

 
Kaaresen, 
Rönning, 
Ulvund og 
Dahl (2006) 

 
Skoða áhrif 
íhlutunar 
hjúkrunar-
fræðings á streitu 
og kvíða foreldra 
eftir fæðingu 
fyrirbura og 
útskrift af nýbura-
gjörgæslu. 

 
Börn fædd undir 
2 kg.  
71 fyrirburi í 
tilraunahóp, 69 
fyrirburar í 
samanburðar-
hóp.  
Einnig var 
samanburðar-
hópur 74 
fullburða 
nýbura. 

 
Slembiröðuð 
samanburðar-
rannsókn. 
Notaður var 
Parenting stress 
index kvarði (PSI) 
til að meta 
fjölskyldurnar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lægra skor í tilraunahóp við 6 og 12 
mánaða aldur barns á PSI, heldur en í 
viðmiðunarhóp fyrirbura. Ekki munur á 
mæðrum og feðrum nema feður skoruðu 
hærra varðandi tengslamyndun í öllum 
hópum (ekki munur á fyrirburum og 
fullburða nýburum). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 kennslutímar stuttu fyrir útskrift 
og 4 heimavitjanir sérþjálfaðs 
hjúkrunarfræðings.  

 
Nýbura-
hjúkrunar-
fræðingur sá um 
kennslutíma og 
heimavitjanir. 
Þessir 
hjúkrunar-
fræðingar fengu 
sérstaka þjálfun 
fyrir 
rannsóknina. 

 
Íhlutunin minnkar streitu 
bæði hjá mæðrum og 
feðrum á fyrsta ári barns 
fætt fyrir tímann upp að 
sama marki og hjá 
foreldrum fullburða 
nýbura. 
 
Lítið úrtak 
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Kotagal, 
Perstein, 
Gamblian, 
Donovan og 
Aherton 
(1995) 

 
Meta sparnað með 
reynsluáætlun til 
að útskrifa börn 
fyrr af nýbura-
gjörgæslu með 
góðri stuðnings-
þjónustu eftir 
útskrift. 

 
Allir sem 
útskrifuðust af 
nýbura-
gjörgæslu eftir 
1/6 1993 voru 
útskrifaðir fyrr 
en venjulega, 
borið saman við 
svipaðan hóp 
barna sem 
útskrifaðist eftir 
hefðbundin tíma 
ári áður. 

 
Samanburðar-
rannsókn 

 
Meiri kostnaður var við göngudeildina hjá 
tilraunhóp eða þeim sem útskrifuðust fyrr 
en hjá þeim sem útskrifuðust eftir 
hefðbundin tíma af nýburagjörgæslunni. En 
þrátt fyrir aukinn kostnað við göngudeildar- 
eða hjúkrunarþjónustu eftir útskrift var sá 
kostnaður mun minni en spítalakostnaður 
alls hjá viðmiðunarhópi. Niðurstöður á 
ástandi barnanna sýndi að með góðri 
þjónustu eftir útskrift getur barn útskrifast 
fyrr heim án áhættu og með lækkuðum 
kostnaði. Eitt barn (0.4%) í tilraunahóp var 
lagt inn aftur eftir útskrift og 2.7% komu á 
bráðamóttöku. Í viðmiðunarhóp voru þrjú 
börn (0.6%) lögð inn aftur eftir útskrift og 
8% komu á bráðamóttöku. 

 
Hjúkrunarfræðingur í 
heimahjúkrun með reynslu af 
barnahjúkrun sá um vitjanir í 
minnst 2 vikur, stundum lengur ef 
þurfti. Klínískur sérfræðingur í 
hjúkrun stjórnaði 
reynsluáætluninni og 
hjúkrunarfræðingur frá 
nýburagjörgæslu aðstoðaði við 
skipulagningu og sá um að 
fjölskyldur mættu kröfum til 
útskriftar og lögðu áherslu á mikla 
viðveru foreldra og þátttöku í 
umönnun á deild fyrir útskrift. 
Hjúkrunarfræðingur frá 
nýburagjörgæslu sá einnig um 
móttöku á göngudeild. 

 
Hjúkrunar-
fræðingur með 
reynslu í 
nýburahjúkrun 
og nógu mikla 
reynslu til að 
geta sett upp 
einstaklings-
hæfa áætlun 
með 
fjölskyldunni. 

 
Árangur áætlunarinnar 
gerir ráð fyrir góðum 
stuðningi eftir útskrift. Þeir 
benda á mikilvægi þess að 
hafa hjúkrunarfræðing með 
mikla reynslu sem sér um 
heimavitjanir  
Börn geta útskrifast fyrr 
heim án hættu með góðum 
stuðningi eftir útskrift. 

 
Zelkowitz, 
o.fl. (2008) 

 
Skoða áhrif 
íhlutunar á kvíða 
foreldra og hvort 
hún getið aukið 
næmi mæðra 
gagnvart börnum 
og minnka kvíða. 

 
Mæður barna 
fædd undir 1500 
gr. sem legið 
hafa á nýbura-
gjörgæslu. Skipt 
í viðmiðunar-
hóp og 
tilraunahóp. 46 
börn í hvorum 
hóp. 

 
Slembiröðuð 
samanburðar-
rannsókn. 

 
Rannsóknin veitir mikilvægar upplýsingar 
um kosti stuttra kennslustunda (brief skills-
based intervention) til að minnka kvíða og 
streitu og auka næmni mæðra fyrirbura. 
Með góðri fræðslu fyrir útskrift væri hægt 
að margfalda góða útkomu þessara barna og 
foreldra þeirra.  

 
I tilraunahóp var mæðrum kennt 
að veita sálrænni líðan sinni 
athygli og finna atriði sem benda 
til kvíða og áhyggja. Þeim voru 
kenndar aðferðir til að minnka 
kvíða og streitu. Einnig að þekkja 
merki hjá barninu og hvernig á að 
bregðast við þeim. 
Það voru fimm fundir á spítalanum 
fyrir útskrift, eftir útskrift var 
símtal í fyrstu vikunni og 
heimavitjun í 2.-3. viku. Einum 
mánuði seinna var heimavitjun 
varðandi streitustjórnunina og 6 
mánuðum seinna heimavitjun til 
eftirfylgdar (follow up 
assessment). Viðmiðunarhópur 
fékk hefðbundna fræðslu um 
nýburann og umönnun hans fyrir 
útskrift og hefðbundnar 
heimavitjanir, þó jafn mörg skipti 
og tilraunahópur. 

 
Hjúkrunar-
fræðingur eða 
klínískur 
sálfræðingur 
sáu um 
rannsókn og 
þjónustuna og 
fengu þau 
þjálfun um 
efnið.  

 
Lýsir rannsókn og íhlutun 
en engar tölfræðilegar 
niðurstöður. Segir aðeins 
hvernig gott er að gera. T.d 
einstaklingsfræðsla. 
 
 
 

Tafla 1: (framhald) 
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Brooten, 
o.fl.(2002) 

 
Skoða hlutverk 
klínískra 
sérfræðinga í 
hjúkrun sem veita 
þjónustu fyrir og 
eftir útskrift 
nýbura með mjög 
lága 
fæðingarþyngd. 

 
36 mæður og 39 
börn þeirra. 
Þau fengu 
útskriftaráætlun, 
fræðslu og 
heima-eftirfylgd 
í 18 mánuði. 

 
Skoðun á þjónustu 
og notkun hennar 

 
Það kom fram í skoðun á 
hjúkrunarfræðingunum, sem veittu 
þjónustuna að þeir eru að veita viðamikla 
þjónustu sem þarfnast mikillar þekkingar á 
sérstöðu fyrirburans 

 
Þjónustan fól í sér að viku fyrir 
útskrift fór sérfræðingur í hjúkrun í 
heimilisathugun og skipulagði 
útskriftaráætlun með 
fjölskyldunni. Eftir útskrift voru 
vitjanir fyrstu vikuna og svo við 
1,9,12 og 18 mánaða aldur barns. 
Heimsóknirnar fólu í sér skoðun 
nýburans, þroskamat, staðfestingu 
á þeim tímabókunum sem 
fjölskyldan hafði í eftirfylgd t.d. til 
læknis, mat á foreldrunum, á 
bjargráðum, umönnun barns og 
stuðningsneti ásamt leiðbeiningum 
og ráðgjöf til foreldranna. 
Fjölskyldan var svo líka í 
símasambandi við sérfræðing í 
hjúkrun þrisvar í viku fyrstu tvær 
vikurnar eftir útskrift og síðan 
vikulega í 8 vikur. 

 
Klínískur 
sérfræðingur í 
hjúkrun sá um 
þjónstuna. 
Hjúkrunar-
fræðingur var 
með 2-7 ára 
reynslu í 
hjúkrun nýbura. 

 
Ekki mikið um áhrif 
þjónustunnar á útkomu 
sjúklings. Ekki var talað 
um hvort foreldrar væru 
ánægðir með þjónustuna 
eða hvort nýting hennar 
væri góð í þessari 
rannsókn. 
Mikilvægt að 
hjúkrunarfræðingurinn hafi 
mikla þekkingu og klíníska 
þjálfun í umönnun barna 
fædd með lága 
fæðingarþyngd. Kennslan 
þarf að falla að þessum 
hópi sérstaklega.  
Mat sem þau gerðu á hvaða 
þjónustu þær ættu að veita 
fjölskyldu var 
persónubundið og 
fjölskyldumiðað og 
ákveðið eftir þörfum 
hverrar og einnar 
fjölskyldu.  

 
Tien, 
Peterson og 
Shelley 
(2002) 

 
Skoða notkun á 
þjónustu fyrir 
fjölskyldur og 
börn eftir útskrift 
af nýbura-
gjörgæslu 

 
Aðallega 
mæður barna 
fædd fyrir 37 
vikur sem 
útskrifast hafa 
af nýbura-
gjörgæslu og 
eru minna en 24 
mánaða gömul 
n=85 

 
Póstlagður 
spurningalisti 

 
Flestir nýttu sér göngudeildarþjónustu 
(follow up clinic ) og oftast einungis það.  
87% nýttu sér eina eða fleiri þjónustu í boði 
í bæjarfélaginu og 80-100% sögðu þjónustu 
hjálplega. 
14% nefndu hjúkrunarfræðinga á 
heilsugæslunni sem þann aðila sem 
skipulagði þjónustu við og eftir útskrift. 
Ekki var rætt hvort hjúkrunarfræðingur var 
með sérnám í barnahjúkrun. 
18% sögðu að enginn skipulagði 
þjónustuna. 
 
Þegar spurt var hver ætti að skipuleggja 
þjónustu voru 67% sem völdu sjálfan sig, 
annars læknar og göngudeildin en aðeins 
8% sögðu að hjúkrunarfræðingur ætti að 
skipuleggja þjónustu eftir útskrift. 
 

 
Göngudeild 74% notkun 
Sjón/heyrnarþjálfun eða mat 37% 
notkun 
Heimavitjanir 28% notkun 
Heimahjúkrun 24% notkun 
Iðju eða sjúkraþjálfun 20% notkun 
Læknisþjónustu 18% notkun 
Næringaraðstoð 16% notkun 
Aðstoð við aðgang og skipulag 
þjónustu 11% notkun 
Aðstoð við umönnun 6% notkun 
Foreldranámskeið 4% notkun 
Mál/málnotkunarþjálfun 4% 
notkun 
Ráðgjöf(trúarleg/andleg) 4% 
notkun 
Flutningsaðstoð/samgönguaðstoð 
1% notkun 
Hópfræðsla 1% notkun 
 
 

 
Ýmsir 
 

 
Ekki talað nánar um hvað 
felst í göngudeild eða 
öðrum þeim þjónustum 
sem foreldrar leituðu eftir.  
 
 

 

Tafla 1: (framhald) 
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Hintz, 
Kendrick, 
Vohr, Poole 
og Higgins 
(2008) 

 
Skoða notkun og 
þörf á sérstakri 
göngudeild fyrir 
fyrirbura og 
skoðuð áhrif á 
taugaþroska og 
virkni þeirra. 

 
2315 fyrirburar 
fæddir fyrir 28 
vikna 
meðgöngu og 
fjölskyldur 
þeirra. 

 
Spurningalistar 
um hvaða 
þjónustu þau 
höfðu nýtt sér 
fram að þessu 
voru lagðir fyrir 
við 18 og 22 
mánaða skoðun. 

 
Af 2315 nýttu 54.7% sér sérstaka 
göngudeild oftar en þrisvar, 19.1% notuðu 
þjónustuna 6-7sinnum. Það voru um 37% 
sem töldu vera þörf á þessari þjónustu og 
flestir þeirra vildu aðstoð við tal og 
málnotkun og þjálfun (24%) en einnig 
snemmíhlutun (early intervention) 13.7%. 
Þættir sem höfðu áhrif á aukna notkun voru 
sepsis, broncopulmonary dysplasia og þær 
mæður sem voru fjölbyrjur. 

 
Eftirfylgdarþjónusta sem var í boði 
eftir útskrift var: 
Heimavitjun hjúkrunarfræðings 
(visiting nurse) (58.7% nýttu sér) 
Iðjuþjálfun/sjúkraþjálfun (59.9%) 
Mál og talþjálfun/samskiptaþjálfun 
(33.7%) 
Þroskaþjálfun (55.7%) 
Félagsráðgjöf (25.6%) 
Sérþjónusta lækna (72%) 
Taugaþroska og hegðunarmat m.v. 
aldur (68.8%) 
 

 
Margir sem 
koma að. 
Fjölbreytt 
þjónusta sem 
foreldrar nýttu 
sér og vilja hafa 
til staðar.  

 
Sérstök 
göngudeildarþjónusta eða 
eftirfylgdarþjónusta er 
mikið notuð. Miklir 
fyrirburar og fjölskyldur 
þeirra þurfa stuðning 
(community support).  
Þörf á að bæta 
fjölskyldumiðaða þjónustu.  
1/3 fannst þörfum ekki 
mætt eða vöntun á 
þjónustu. Ekki talað um 
hvað þá helst aðeins bent á 
að frekari  
rannsókna er þörf 
 
Ekki rætt um hvernig 
hjúkrunarfræðingur 
„visiting nurse“ er. 
 

Tafla 1: (framhald) 
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 Niðurstöður 

Greindar voru rannsóknir á þjónustu sem verið er að veita, skoðað var hver veitir þá þjónustu 

og hver nýtni og árangur hennar sé fyrir fyrirburann og fjölskyldu hans.  

 

Þjónusta sem veitt er 

Við heimildaleit fundust sjö rannsóknir sem skoða hjúkrunarþjónustu eftir útskrift af 

nýburagjörgæslu, notkun hennar og áhrif þeirrar þjónustu á nýburann og foreldrana.  

Sú þjónusta sem hjúkrunarfræðingar veita er, meðal annars, heimavitjanir, 

göngudeildarþjónusta og símtöl. Í tveimur rannsóknum (Hintz, Kendrick, Vohr, Poole og 

Higgins, 2008; Tien, Peterson, og Shelley, 2002) var önnur þjónusta skoðuð sem boðið var uppá, 

til dæmis sérþjónusta lækna, iðjuþjálfun, sjúkraþjálfun og mál- og talþjálfun. Oft var samþætt 

fleiri en ein þjónusta til að ná árangri. Ekki er talað um ástæðuna fyrr því að ákveðin þjónusta var 

valin.  

Fjórar rannsóknir notast við meðferðarhóp og viðmiðunarhóp við mat á niðurstöðum 

(Broyles o.fl., 2000; Kaaresen, Rønning, Ulvund, og Dahl, 2006; Kotagal, Perlstein, Gamblian, 

Donovan, og Atherton, 1995; Zelkowitz, o.fl., 2008). Tvær rannsóknir notast við spurningalista 

til að skoða notkun þjónustunnar (Hintz, o.fl., 2008; Tien, o.fl., 2002). Ein rannsókn skoðar 

þjónustu sem sérfræðingar í hjúkrun eru að veita börnum sem fædd eru léttari en 2500 gr. en 

notast ekki við viðmiðunarhóp við mat á störfum hjúkrunarfræðinganna (Brooten o.fl., 2002). 

Broyels, o.fl. (2000) skoðuðu 887 börn fædd léttari en 1500 gr. sem þurftu 

öndunarvélarstuðning fyrstu 48 klst. Þátttakendum var skipt í viðmiðunarhóp (n=441) og 

meðferðarhóp (n=446). Í viðmiðunarhópi fengu börnin og fjölskyldur þeirra hefðbundna 

eftirfylgd á göngudeild sem var opin tvo daga í viku. Hefðbundin eftirfylgd fól í sér móttöku 
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fyrirbura með krónísk veikindi, móttöku heilbrigðra fyrirbura sem komu í skoðanir til 

hjúkrunarfræðings, bólusetningar, ráðgjöf og mat á vexti og þroska. Meðferðarhópurinn fékk 

göngudeildarþjónustu eftir útskrift sem var opin fimm daga vikunnar. Sú þjónusta byggðist á því 

sama og viðmiðunarhópurinn fékk en aukalega var þar móttaka fyrir bráð aðkallandi vandamál 

fyrirburana. Það sem meðferðarhópurinn fékk einnig aukalega var að hjúkrunarfræðingur var til 

taks í síma eða símboða allan sólarhringinn til að takast á við þau vandamál sem foreldrar þurftu 

hjálp við og hafði samband við lækni ef þurfa þótti. Hjúkrunarfræðingur sem sá um þjónustu 

göngudeildar hitti mæður barnanna í meðferðarhópi fyrir útskrift og fór í heimavitjun eftir 

útskrift. Ekki er talað um hve oft heimavitjanir fóru fram. Báðir hópar fengu staðlaða kennslu og 

þjálfun fyrir útskrift (Broyles o.fl., 2000). 

Í rannsókn Kaaresen, o.fl. (2006) var þjónustan undirbúningur og fundir fyrir útskrift 

ásamt heimavitjunum. Í rannsókninni skoðuðu þau streitu, álag og kvíða foreldra eftir útskrift af 

nýburagjörgæslu og hvort þessi þjónusta væri til að draga úr þeim þáttum. Notuðust þeir við 

Parenting stress index (PSI) kvarða til að meta streitu í tilraunahóp (n=71) og viðmiðunarhóp 

(n=69) barna fæddra undir 2000 gr. ásamt viðmiðunarhópi fullburða nýbura (n=74). Börnin sem 

valin voru í rannsóknina bæði fyrirburar og fullburar voru án meðfæddra frávika og var krafa um 

að móðir talaði tungumál landsins (norsku). Þá voru þríburar ekki með í úrtakinu. 

Tilraunahópurinn hitti sérþjálfaðan nýburahjúkrunarfræðing átta sinnum fyrir útskrift og í fjórum 

heimavitjunum sama hjúkrunarfræðings eftir útskrift. Þær heimavitjanir voru á 3., 14., 30., og 90. 

degi eftir útskrift. Þar var hvatt til tjáningar um tilfinningar, sorg og kvíða ef einhver var ásamt 

því að skoðuð voru persónueinkenni (characteristics) og lundarfar (temperament) barns ásamt 

merkjum sem það sýnir. Foreldrum var svo kennt að þekkja þau merki til þess að vera öruggari í 

umönnunarhlutverkinu. Þá var veittur stuðningur varðandi alla þá þætti sem foreldrar voru 
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óöruggir með. Viðmiðunarhópur fyrirbura fengu staðlaða kennslu í umönnun ásamt 

ungbarnaskoðun eftir útskrift. Viðmiðunarhópur fullburða barna fékk ungbarnaskoðun á þriðja 

degi. Engin önnur íhlutun var í boði. 

Í rannsókn Kotagal, o.fl. (1995) voru heimavitjanir og göngudeildarþjónusta ásamt góðri 

fræðslu og undirbúningi fyrir útskrift sú þjónusta sem var veitt. Þjónustan  var veitt í tengslum 

við reynsluáætlun, sem hafði það að markmiði að stytta legutíma á nýburagjörgæslu og leiða 

þannig til sparnaðar. Sett var á fót áætlun þar sem allir sem útskrifuðust af nýburagjörgæslu á 

einu ári voru útskrifaðir fyrr heim með góðri eftirfylgd í kjölfarið eða 257 börn. Þau voru síðan 

borin saman við hóp barna sem útskrifaðist eftir hefðbundinn tíma ári áður (n=477). Kröfur til 

útskriftar voru þær að barnið væri í stöðugu klínísku ástandi, laust við lífshættuleg öndunarhlé 

(apnea), að hjartsláttur þess væri stöðugur og án stuðnings öndunarvéla. Einnig þurfti hitastjórnun 

að vera í lagi, barnið að þyngjast á brjósti (gain weight consistently with nipple feedings) ásamt 

því að heimilisaðstæður urðu að vera öruggar (adequate safety). Heimilisaðstæður voru skoðaðar 

af félagsráðgjafa frá nýburagjörgæslunni fyrir heimferð. Sú þjónusta sem var veitt, var góð 

fræðsla og undirbúningur fyrir útskrift en ekki var talað sérstaklega um hvernig fræðslan var. Sett 

var niður áætlun fyrir heimferð sem fól í sér væntanlegan fjölda vitjana og væntanlegar 

endurkomur á göngudeild og til læknis en fjöldi fór eftir ástandi barns sem metið var af 

hjúkrunarfræðingi. Eftir útskrift voru heimavitjanir hjúkrunarfræðings í minnst tvær vikur, 

stundum einu sinni á dag, ásamt opinni göngudeild fyrir hópinn. Þá var veitt aðstoð til foreldra ef 

þau höfðu ekki færi á að koma á göngudeild meðal annars með strætómiðum og pössun eldri 

barna (day care). 

Í rannsókn Zelkowitz o.fl. (2008) voru það kennslustundir fyrir útskrift, heimavitjanir og 

símaþjónusta til foreldra sú þjónusta sem verið var að veita eftir útskrift. Tilgangurinn með 
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rannsókninni var að skoða áhrif íhlutunar og þjónustu hjúkrunarfræðings til að minnka kvíða 

foreldra og auka næmni mæðra gagnvart barni sínu. Þar var skipt í tilraunahóp (n=46) og 

viðmiðunarhóp (n=46). Börnin sem tóku þátt í rannsókninni voru öll fædd léttari en 1500 gr. og 

voru öll einburar. Krafa var um að foreldrar kynnu ensku eða frönsku og byggju í mesta lagi í 90 

mín. akstursfjarlægð frá spítalanum. Þau börn sem voru í óstöðugu ástandi, sem líklega myndu 

deyja eða höfðu mikil meðfædd frávik eins og blindu og heyrnaskerðingu voru ekki með í 

rannsókninni. Mæðrum í tilraunahóp var kennt að veita sálrænni líðan sinni athygli og að átta sig 

á þeim atriðum sem ýta undir kvíða og áhyggjur. Þeim voru einnig kenndar aðferðir til að minnka 

kvíða og streitu ásamt því að þekkja þau merki sem ungbarnið gefur frá sér og hvernig bregðast 

eigi við þeim. Fimm kennslustundir voru fyrir útskrift, ein til tvær á viku. Fyrstu vikuna eftir 

útskrift var símtal, þar sem farið var yfir atriði úr kennslustundunum og spurt um líðan, í annarri 

til þriðju viku eftir útskrift var síðan heimavitjun og loka eftirfylgd þegar barnið var sex mánaða. 

Mæður í viðmiðunarhóp fengu almenna fræðslu um nýburann fyrir útskrift og umönnun hans 

ásamt hefðbundnum heimavitjunum þar sem hjúkrunarfræðingur svaraði spurningum sem 

foreldrarnir höfðu. Voru það einnig sex skipti eins og tilraunahópur fékk. 

Heimavitjanir og símtöl var sú þjónusta sem veitt var í rannsókn Brooten o.fl. ( 2002). 

Skoðað var sérstaklega hlutverk klínískra sérfræðinga í hjúkrun sem veita þjónustu fyrir og eftir 

útskrift nýbura sem fæddir eru léttari en 2500 gr. Þátttakendur voru 36 mæður og 39 börn þeirra 

sem fengu góða útskriftaráætlun og eftirfylgd heima í 18 mánuði. Aðallega voru þetta konur með 

lága  félagslega stöðu og litla menntun (undereducated). Þjónustan fól nánar í sér áætlanagerð 

með fjölskyldu þar sem skoðaðir voru eiginleikar hverrar fjölskyldu fyrir sig og áætlunin gerð út 

frá því var því einstaklingshæfð. Heimilisathugun var gerð fyrir útskrift og farið í heimavitjanir 

eftir útskrift við 1, 9, 12 og 18 mánaða aldur barns. Vikuleg símtöl voru frá hjúkrunarfræðingi til 
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fjölskyldu í átta vikur eftir útskrift. Í heimavitjununum og símtölum var veitt fræðsla og 

stuðningur. Hjúkrunarfræðingarnir voru að leggja gott mat á ástand nýburans og þroska ásamt því 

að meta fjölskylduna, bjargráð foreldra, stuðningsnet þeirra og umönnun barnsins. Þá voru 

hjúkrunarfræðingar einnig að veita mjög greinargóða fræðslu um nýburann og umönnun hans, 

vöxt og þroska, heilbrigðisvandamál þeirra ásamt því að kenna foreldrunum að þekkja vandamál 

sem gætu komið upp hjá barninu. Þeir voru einnig með fræðslu fyrir útskrift og sáu um eftirfylgd 

sem í boði var. Unnu þeir einnig sem tengiliðir eða ráðgjafar milli heilbrigðisstétta og annarra ef 

þörf var á, ásamt því að veita alhliða stuðning í umönnunarhlutverkinu. Hjúkrunarfræðingarnir 

hvöttu til þess að foreldrar héldu bókaða endurkomutíma hjá lækni og hvöttu til jákvæðrar 

fyrirmyndar fyrir barnið.  

Tvær rannsóknir skoðuðu notkun á þjónustu sem fól í sér fleira en einungis 

hjúkrunarþjónustu sem boðið er uppá eftir útskrift af nýburagjörgæslu (Hintz o.fl., 2008;Tien 

o.fl., 2002). Þjónusta sem boðið var upp á í rannsókn Tien o.fl. (2002), sem gerð var í Ameríku, 

var heimavitjun hjúkrunarfræðings, þjónusta á göngudeild, heimavitjanir (home visiting), iðju- 

eða sjúkraþjálfun, næringaraðstoð, mál- og talþjálfun, ýmis læknisþjónusta, foreldranámskeið, 

aðstoð við umönnun, sjón- og heyrnarþjálfun og mat á þeim þáttum ásamt aðstoð og ráðgjöf við 

skipulagningu þjónustu sem foreldrar gátu nýtt sér. Þetta var spurningakönnun. Aðallega mæður 

barna fæddra fyrir 37. viku meðgöngu svöruðu könnuninni. Börnin útskrifuðust af 

nýburagjörgæslu og voru ekki orðin tveggja ára. Það komu gild svör frá 85 foreldrum af 183 

útsendum könnunum sem voru síðan greind. Í hinni rannsókninni sem skoðaði notkun blandaðrar 

þjónustu (Hintz o.fl., 2008), var boðið upp á heimaþjónustu hjúkrunarfræðings, iðju- eða 

sjúkraþjálfun, mál- og talþjálfun, snemmíhlutun, félagsráðgjöf, sérfræðiþjónustu lækna auk 

taugaþroska- og hegðunarmats. Spurningakönnun þessi náði yfir stærri hóp, en af 2953 
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mögulegum þátttakendum komu 2315 gild svör út úr könnuninni. Voru það foreldrar barna 

fæddra fyrir 28. viku meðgöngu og léttari en 1000 gr. sem könnunin náði til. 

Þessar rannsóknir benda til þess að fyrirburar fái sérstaka hjúkrunarþjónustu eftir útskrift 

af nýburagjörgæslu. Hún byggist aðallega á fræðslu fyrir útskrift, heimavitjunum og símtölum. 

Nýting hennar gefur sterkar vísbendingar um að sérstök þjónusta við fyrirbura og fjölskyldur 

þeirra sé nauðsynleg. 

 

Hver veitir þjónustuna 

Í Rannsókn Broyels o.fl. (2000) voru það hjúkrunarfræðingar með sérmenntun í 

barnahjúkrun ásamt aðstoðarmanni læknis (physicians assistant) sem veittu 

göngudeildarþjónustuna, svöruðu símtölum, fræddu foreldra fyrir útskrift og fóru í heimavitjanir. 

Öll höfðu þau 11 ára starfsreynslu eða meira á sviðinu. 

Í skoðunum Kaaresen, o.fl. (2006) voru það átta reyndir nýburahjúkrunarfræðingar sem 

sáu um íhlutunina. Þeir voru sérþjálfaðir fyrir íhlutunina sem þeir veittu í rannsókninni. Sami 

hjúkrunarfræðingur og hitti mæður fyrir útskrift, fór í heimavitjanir eftir útskrift.  

Klínískur sérfræðingur í nýburahjúkrun stjórnaði reynsluáætlun til að stytta legutíma á 

nýburagjörgæslu í rannsókn Kotagal o.fl. (1995). En hjúkrunarfræðingur frá nýburagjörgæslunni 

sá um að börnin mættu kröfum fyrir útskrift, hann sá um undirbúning fyrir útskrift ásamt móttöku 

barna og fjölskyldu þeirra á göngudeild. Fyrir útskrift var hann einnig ábyrgur fyrir því að reyna 

að koma á sem mestri viðveru foreldra hjá barni sínu og þjálfa þau í umönnun. 

Hjúkrunarfræðingur frá heimahjúkrun með reynslu af barnahjúkrun sá um heimavitjanirnar.  

Klínískir sérfræðingar í hjúkrun með tveggja til sjö ára reynslu í hjúkrun nýbura sáu um 

heimavitjun, símtöl og útskriftaráætlun í rannsókn Brooten o.fl. (2002).  
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Í rannsókn Zelkowitz o.fl. (2008) var mismunandi hversu mikla þjálfun starfsmenn höfðu 

eftir því hvort þeir sáu um tilrauna- eða viðmiðunarhópinn. Annaðhvort voru það 

hjúkrunarfræðingar eða klínískir sálfræðingar sem sáu um þjónustuna. Hjúkrunarfræðingar og 

klínísku sálfræðingarnir sem veittu kennsluna, símtöl og heimavitjanir í tilraunahópnum fengu 

sérstaka þjálfun í kennslutækni varðandi streitustjórnun, ásamt leiðbeiningum um hvaða efni ætti 

að fara yfir í hverri kennslustund. Þeir sem sáu um viðmiðunarhópinn fengu enga sérstaka 

þjálfun. Ekki kemur þó fram hvort hjúkrunarfræðingarnir voru með sérnám í nýburahjúkrun 

og/eða með reynslu í nýburahjúkrun. 

Í rannsóknum Tien o.fl.(2002) og Hintz o.fl. (2008) á notkun þjónustunnar sem í boði var, 

voru margir sem komu að þjónustunni. Læknar, iðjuþjálfar, sjúkraþjálfarar og fleiri. En 

hjúkrunarfræðingar sáu að minnsta kosti um heimavitjanir. Ekki er tekið fram, í hvorugri 

rannsókninni, hvort þeir sáu um fleiri þjónustur sem fólk nýtti sér eins og göngudeildina eða 

snemmíhlutun. Ekki var talað um hvort hjúkrunarfræðingar höfðu sérmenntun í barna- eða 

nýburahjúkrun. Í rannsókn Tien o.fl.(2002) voru það 14% sem nefndu hjúkrunarfræðinga á 

heilsugæslunni sem þann aðila sem skipulagði þjónustu við og eftir útskrift en 18% sögðu að 

enginn hefði skipulagt þjónustuna. Ekki var rætt hvort hjúkrunarfræðingur hafi sérnám í barna- 

eða nýburahjúkrun. Þegar spurt var hver ætti að skipuleggja þjónustu voru 67% sem völdu sjálfa 

sig, annars lækna eða göngudeildina en aðeins 8% sögðu að hjúkrunarfræðingur ætti að 

skipuleggja þjónustu eftir útskrift. 

Í flestum rannsóknunum voru það hjúkrunarfræðingar með sérþekkingu, sérstaka þjálfun 

eða mikla reynslu á sviði nýburahjúkrunar sem sáu um þjónustuna. Hjúkrunarfræðingar sem 

sinna umræddri þjónustu virðast vera með mikla þekkingu á bakvið sig sem líklega stuðlar að 

góðri þjónustu við fyrirbura. 
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Notkun og árangur þjónustunnar 

Niðurstöður Broyles o.fl. (2000) sýna að það voru 3,1 sinnum fleiri heimsóknir á 

göngudeild og 6,7 sinnum fleiri símtöl til hjúkrunarfræðings í meðferðarhópnum og það voru 

minni líkur á að þátttakendur í meðferðarhópnum slepptu endurkomutíma heldur en í 

viðmiðunarhópnum. Einnig voru færri nýburar sem þróuðu með sér lífshættulega sjúkdóma en þó 

var ekki tekið fram hvaða sjúkdóma væri um að ræða. Færri þurftu gjörgæsluinnlögn og þeir sem 

þurftu á henni að halda þurftu að vera færri daga á gjörgæslunni heldur en börn í 

viðmiðunarhópnum. Það var meiri kostnaður við göngudeildarþjónustu í meðferðarhópnum en 

meiri kostnaður samtals hjá viðmiðunarhóp og var það aðallega vegna meiri gjörgæslukostnaðar 

hjá þeim. Ekki var munur á endurinnlögnum milli hópana. Með göngudeildarþjónustu er betur 

hægt að halda utan um börnin og fjölskyldur þeirra þar sem gott aðgengi er að starfsfólki 

göngudeildar. Sólarhrings aðgangur að starfsfólki í tilraunahóp gæti skipt máli varðandi 

útkomuna (Broyles o.fl., 2000). 

Í rannsókn Kaaresen o.fl. (2006) á streitu, álagi og kvíða foreldrana komu fram lægri skor á 

PSI kvarðanum hjá tilraunahópnum sem fékk sérstaka íhlutun hjúkrunarfræðings fyrir og eftir 

útskrift. En hærra skor þýðir meiri streita. Ekki var munur á hvort móðir eða faðir átti í hlut nema 

á sviði tengslamyndunar, þar sem feður skoruðu hærra á kvarðanum. Gæti það verið vegna 

mismunandi hlutverka foreldranna en ekki vegna fyrirburafæðingar þar sem sömu niðurstöðu var 

að fá í viðmiðunarhópi fullburða nýbura.  

Zelkowitz o.fl. (2008) fjalla einnig um álag og kvíða foreldra. Veita þau mikilvægar 

upplýsingar um kosti stuttra kennslustunda til að vekja mæður til umhugsunar um eigin sálræna 

líðan og hvaða bjargráð þær geta nýtt sér til að minnka kvíða og áhyggjur og auka næmni fyrir 
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merkjum barnsins. Þó veita rannsakendur ekki nægjanlegar tölfræðilegar niðurstöður í grein 

sinni, til að ákvarða hvort þjónustan sé að bera árangur.  

Það kom í ljós í skoðun Kotagal o.fl. (1995) að meiri kostnaður var við göngudeildina hjá 

tilraunhóp eða þeim sem útskrifuðust fyrr heim, en hjá þeim sem útskrifuðust eftir hefðbundin 

tíma af nýburagjörgæslunni. Þrátt fyrir aukinn kostnað við göngudeildar eða hjúkrunarþjónustu 

eftir útskrift var sá kostnaður mun minni en spítalakostnaður alls hjá viðmiðunarhóp. Niðurstöður 

á ástandi barnanna sýndi að með góðri þjónustu eftir útskrift getur barn útskrifast fyrr heim án 

áhættu og með lægri kostnaði. Eitt barn (0,4%) í tilraunahóp var lagt inn aftur eftir útskrift og 

2,7% komu á bráðamóttöku. Í viðmiðunarhóp voru þrjú börn (0,6%) lögð inn aftur eftir útskrift 

og 8% komu á bráðamóttöku. Áætlunin í rannsókninni gerir ráð fyrir góðum stuðningi eftir 

útskrift. Bent er á mikilvægi þess að hjúkrunarfræðingur með sérhæfða reynslu og þekkingu í 

barnahjúkrun sjái um heimavitjanirnar (Kotagal o.fl., 1995).  

Það kom fram í skoðun á hjúkrunarfræðingunum sem veittu þjónustuna í rannsókn 

Brooten o.fl. (2002) að þeir eru að veita viðamikla þjónustu sem þarfnast mikillar þekkingar á 

sérstöðu fyrirburans. Ekki var þó talað um hvort foreldrar væru ánægðir með þjónustuna eða 

hvort nýting hennar væri góð í rannsókninni. 

Þegar bornar eru saman tvær rannsóknir á þjónustu, notkun fjölskyldna á þjónustu eftir 

útskrift af nýburagjörgæslu og þörf á þjónustu voru niðurstöður ólíkar (Hintz o.fl., 2008; Tien 

o.fl., 2002). Það voru 85 fjölskyldur fyrirbura og veikra nýbura sem svöruðu heimsendum 

spurningarlista um notkun þjónustu eftir útskrift barna af nýburagjörgæslu í annarri rannsókninni 

(Tien o.fl., 2002). Þar kom fram að flestir nýttu sér göngudeildarþjónustu eða um 74% 

þátttakenda. Flestir nýttu sér eina eða fleiri leiðir af því sem í boði var og var sjón- og 

heyrnarþjálfun og mat, næst algengast að foreldrar vildu nýta sér eða 37%. Heimavitjanir (home 
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visiting) voru einnig vinsæll kostur í þjónustu ásamt heimahjúkrun sem voru með 24-28% nýtni. 

Ekki er nefnt hvort heimavitjanir séu vitjanir hjúkrunarfræðings eða annarra. Iðju- og 

sjúkraþjálfunina nýttu sér 20% en aðeins um 18% nýttu sér læknisþjónustu (Tien o.fl., 2002). Það 

stangast á við hina rannsóknina sem var einnig spurningakönnun með mikið stærra úrtak eða 

2315 fjölskyldur fyrirbura (Hintz o.fl., 2008). Spurningakönnunin var lögð fyrir við 18-22 

mánaða eftirfylgdarskoðun. Spurt var um notkun á sérstakri göngudeild og annarrar þjónustu sem 

foreldrar nýttu sér eftir útskrift af nýburagjörgæslu. Um 55% nýttu sér sérstaka göngudeild 

fyrirbura oftar en þrisvar og um 19% nýttu hana sex til sjö sinnum. Aðal ábendingar fyrir meiri 

notkun göngudeildar voru vandamál fyrirbura eins og blóðsýking (sepsis), berkju- og 

lungnarangvöxtur (BPD) og ef móðir átti fleiri börn. En þá nýttu 72% þátttakenda sér sérþjónustu 

lækna. Heimavitjun hjúkrunarfræðings var mikið notuð en um 59% nýttu sér þann kost. Iðju- og 

sjúkraþjálfun var nýtt í um 60% og mál- og talþjálfun í um 34% tilvika. Í rannsókninni kom fram 

að um einn þriðji þátttakenda töldu þjónustuna ekki mæta þörfum og að það væri mikil þörf á að 

bæta fjölskyldumiðaða þjónustu. Þó var ekki fjallað um hver ætti að veita þá þjónustu (Hintz 

o.fl., 2008).  

Foreldrar virðast vera að nýta þá þjónustu sem boðið er upp á. Sú þjónusta virðist einnig 

hafa góð áhrif á fyrirburann og fjölskyldu hans. Endurinnlögnum virðist fækka og kvíði og streita 

foreldra minnka. Samþætt þjónusta virðist virka vel.  



30 

 

 Umræður  

Ljóst er að fyrirburar þurfa eftirfylgni eftir útskrift af nýburagjörgæslunni og foreldrar 

þeirra þurfa stuðning og fræðslu (Brazy o.fl., 2001; Verma o.fl., 2003). En hvernig eftirfylgni 

skilar bestum árangri varðandi heilsu og þroska fyrirburans og hverskonar eftirfylgni er verið að 

bjóða upp á í dag? Niðurstöður samantektar höfunda gefa til kynna að sú þjónusta sem foreldrum 

býðst sé misjöfn. Hún samanstendur aðallega af margskonar samsetningum af undirbúningi fyrir 

útskrift, heimavitjunum, göngudeildarþjónustu og símtölum ásamt aðstoð til úrlausna á 

vandamálum.  

Erfitt er að skera úr um hvort ein þjónusta beri meiri árangur en önnur þar sem rannsóknir 

einblína ekki aðeins á eina þjónustu heldur skoða þær samþætta þjónustu. Þær rannsóknir sem 

fundust voru fáar og skoðuðu þær ekki allar nákvæmlega sömu þjónustuna. Því er erfitt að 

yfirfæra niðurstöður á þann hóp sem verið er að skoða og alhæfa um niðurstöðurnar. Þær gefa þó 

vísbendingar um þá þjónustu og eftirfylgni sem verið er að veita fyrirburum og fjölskyldum 

þeirra eftir útskrift af nýburagjörgæslu. 

Bæði í rannsókn Kaaresen o.fl. (2006) og Zelkowitz o.fl. (2008) er talað um streitu og 

kvíða foreldra fyrirbura. Í rannsóknunum var veitt yfirgripsmikil fræðsla fyrir útskrift ásamt 

heimavitjunum. Streita og kvíði foreldra virtist vera minni hjá þeim sem fengu góða fræðslu fyrir 

útskrift. Einnig höfðu heimavitjanir hjúkrunarfræðings góð áhrif til að minnka streitu og kvíða 

foreldra vegna stuðnings sem þar var veittur. Í heimavitjunum hjúkrunarfræðinga er hægt að 

skerpa á fræðslunni sem foreldrar hafa fengið fyrir útskrift og foreldrar hafa tækifæri til að spyrja 

um atriði sem upp koma eftir heimferð. 
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Þó svo að útskrift af nýburagjörgæslu veiti foreldrum mikla gleði er það á sama tíma 

mikið álag (Rabelo, Chaves, Carduso og Sherlock, 2007). Foreldrar þurfa mikinn stuðning og 

fræðslu, bæði á meðan börn þeirra liggja inni á nýburagjörgæslu og eftir að heim er komið 

(Kenner og Lott, 1990). Fræðsluþarfir foreldra má ekki vanmeta og hafa rannsóknir sýnt hversu 

mikilvæg góð fræðsla er til þess að auka öryggi foreldra (Kenner og Lott, 1990; Sheikh, O'Brian, 

McCluskey og Fawcett, 1993). Hjúkrunarfræðingar gegna mikilvægu hlutverki í að hvetja 

foreldra til þess að taka þátt í umönnun barnsins á nýburagjörgæslunni og leiðbeina þeim ef 

óöryggi gerir vart við sig. Með því að taka þátt í umönnun barnsins kynnast mæður barninu sínu 

betur og læra að þekkja það, og er það mikilvægur þáttur í að efla öryggi þeirra þegar heim er 

komið (Rabelo o.fl., 2007).  

Rannsóknir hafa sýnt að foreldrar barna á nýburagjörgæslu upplifa mikla streitu og kvíða 

og eru undir gríðarlegu álagi við útskrift barna þeirra af nýburagjörgæslu (Rabelo o.fl., 2007). 

Þeir fá mikið magn af upplýsingum rétt fyrir útskrift sem virðist að stórum hluta gleymast 

fljótlega, þar sem allt það álag, streita og kvíði sem foreldrar upplifa við útskrift hefur áhrif á getu 

þeirra til þess að meðtaka upplýsingar og muna þær til lengri tíma (Sheik o.fl., 1993). Mætti því 

ætla að þessar tvær þjónustur, góð fræðsla fyrir útskrift og heimavitjanir hjúkrunarfræðings, geti 

saman borið góðan árangur til að minnka streitu og kvíða foreldra fyrirbura við og eftir heimferð, 

ásamt því að auka öryggi þeirra í foreldrahlutverkinu. 

Heimavitjanir hafa góð áhrif hjá fleiri hópum en fyrirburum, en rannsókn sem gerð var á 

foreldrum fullburða barna sem voru erfið eða með ungbarnakveisu sýndi fram á það að 

heimavitjanir minnka streitu foreldra og bæta samskipti foreldra við barnið sitt (Keefe, Karlsen, 

Lobo, Kotzer og Dudley, 2006). Önnur rannsókn sem skoðaði brjóstagjöf fullburða barna sem 

fengu heimaþjónustu hjúkrunarfræðings með sérnám í brjóstaráðgjöf, sýndi betri árangur og 
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þekkingu á brjóstagjöf með heimavitjunum, heldur en viðmiðunarhópurinn sem fékk hefðbundna 

kennslu fyrir heimferð. Í rannsókninni var mikil ánægja með heimaþjónustuna (McKeever o.fl., 

2002).  

Göngudeildarþjónusta er annað form eftirfylgni. Þjónustan felst í reglulegum skoðunum 

hjá hjúkrunarfræðingi á göngudeild ásamt því að tekið er á móti bráðatilfellum (Broyles o.fl., 

2000). Göngudeildarþjónusta hjúkrunarfræðinga var vel nýtt í rannsóknum Broyels o.fl. (2000) 

og Kotagal o.fl. (1995) og voru fleiri sem nýttu sér göngudeildarþjónustuna í tilraunahópum 

heldur en í viðmiðunarhópum, en hann fékk minni aðgang að göngudeildarþjónustu og enga aðra 

þjónustu. Rannsóknirnar sýndu fram á það að með góðu aðgengi að göngudeildarþjónustu 

minnka líkur á lífshættulegum sjúkdómum og endurinnlögnum hjá fyrirburum. Ekki var rætt um 

ánægju foreldra af göngudeildarþjónustunni í rannsóknunum.  

Göngudeildarþjónusta virðist einnig bera árangur hjá öðrum hóp. Hér á landi hefur það 

sýnt sig að göngudeild barna með sykursýki hefur gefið góða útkomu fyrir börnin. Þar kemur 

fram að íslensk börn með sykursýki eru undir góðu eftirliti og meðhöndlun barnanna gengur 

allvel miðað við erlendar rannsóknir á þjónustu og meðferð sykursjúkra barna (Rannveig L. 

Þórisdóttir, Ragnar Bjarnason, Elísabet Konráðsdóttir og Árni V. Þórsson, 2008). 

Betur er hægt að halda utan um fyrirbura og foreldra þeirra með góðu aðgengi að 

starfsfólki göngudeildar. Má þá draga þá ályktun að foreldrar verði öruggari í 

foreldrahlutverkinu, ef þeir hafa greiðan aðgang að hjúkrunarfræðingi á göngudeild. Með góðri 

eftirfylgni á göngudeild er líklega hægt að grípa fyrr inn í ef veikindi koma upp hjá börnunum og 

einnig ef upp koma vandamál hjá foreldrum. 

Þrátt fyrir aukinn kostnað við göngudeildarþjónustu var heildarkostnaður minni í 

tilraunahópnum (Broyles o.fl., 2000). Var það vegna lægri spítalakostnaðar hjá þeim hópi, meðal 
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annars vegna færri daga á gjörgæslu. Þó svo að þessi þjónusta minnki kostnað er mikilvægt að 

slík þjónusta sé ekki veitt í þeim tilgangi að ná fram sparnaði heldur ætti tilgangurinn að miðast 

út frá þörfum fyrirburans og betri útkomu fyrir hann. Þjónustan ætti ekki einungis að vera til 

komin vegna sparnaðar. 

Þjónusta hjúkrunarfræðinga, hvort sem hún byggist á göngudeild, símtölum, heimsóknum 

eða öðrum stuðningi virðist minnka líkur á endurinnlögnum og bæta heilbrigðisvitund 

foreldranna. Draga má þá ályktun að þeir séu tilbúnari til að takast á við aðstæðurnar og viti betur 

hvert þeir eigi að leita ef upp koma vandamál. Mikill stuðningur virðist vera fólginn í að hafa 

opinn símatíma hjá hjúkrunarfræðingi og aðeins það að vita af kostinum virðist veita öryggi 

(Broyels o.fl., 2000; Jóna Margrét Jónsdóttir munnleg heimild, 18.mars 2010). Í rannsókn 

Broyels o.fl. (2000) var hjúkrunarfræðingur á símavakt allan sólarhringinn og þar voru minni 

líkur á að foreldrar slepptu endurkomutíma og færri börn þróuðu með sér lífshættulega sjúkdóma. 

Árangur af símaþjónustu má einnig sjá hjá öðrum hópum meðal annars fullorðnum einstaklingum 

sem útskrifast af spítala (Zavala og Shaffer, 2010). Í rannsókn Zavala og Shaffer (2010) kom 

fram að það að veita eftirfylgd í gegnum síma getur hjálpað sjúklingum að skilja betur þær 

upplýsingar sem þeir fengu fyrir útskrift ásamt því að fá tækifæri til að spyrja betur um ástand 

sitt. Kom það einnig fram að fólk hafði ekki meðtekið upplýsingarnar og fræðsluna eins vel og 

ætla mætti fyrir útskrift og höfðu rúm 30% þátttakenda spurningar sem hjúkrunarfræðingur 

svaraði í símaeftirfylgd eftir útskrift af spítala. 

Endurinnlagnir virðast ekki aukast þó fyrirburar útskrifist fyrr heim en ella með góðri 

eftirfylgd, ef marka má niðurstöður Kotagal o.fl.(1995). Þar var svipaður fjöldi endurinnlagna í 

tilraunahóp sem fékk heimavitjanir, göngudeildarþjónustu og góða fræðslu fyrir útskrift og í 

viðmiðunarhóp sem fékk hefðbundna útskriftarfræðslu og nýburaþjónustu. Það kom á óvart að 
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komur á bráðamóttökur í þessari rannsókn voru fleiri hjá viðmiðunarhópnum, sem gefur merki 

um að góð eftirfylgd og gott aðgengi að hjúkrunarfræðingum geti aukið öryggi foreldra og 

skynjun þeirra á heilbrigðisástandi barna sinna og þarfa.  

Þjónusta sem veitt er fyrirburum og fjölskyldum þeirra virðist vera vel nýtt og er ánægja 

með hana. Rannsóknir Hintz o.fl.(2008) og Tien o.fl.(2002) eru að skoða nýtingu foreldra á þeirri 

þjónustu sem boðið er upp á sem var meðal annars göngudeild, heimavitjanir hjúkrunarfræðings, 

iðju-eða sjúkraþjálfun, sérþjónustu lækna og næringaraðstoð. Þar er hægt að sjá hvaða þjónusta 

foreldrum þykir mikilvægust og nýta sér best. Þjónustan sem þykir nauðsynlegust að mati 

foreldranna er sérþjónusta lækna, heimavitjanir hjúkrunarfræðings, mál- og talþjálfun og iðju- og 

sjúkraþjálfun. Báðar rannsóknir bera þess merki hve foreldrum þykir nauðsynlegt að boðið sé upp 

á fjölbreytta þjónustu fyrir fyrirbura, og að fjölskyldurnar eru að nýta sér það sem boðið er upp á. 

Í rannsókn Hintz o.fl. (2008) er mun stærra úrtak (n=2315) en hjá Tien o.fl. (2002) (n=85) og 

mætti því ætla að þær niðurstöður gefi betri mynd af því hvaða þjónustu foreldrar fyrirbura kjósa 

helst og nýta sér best. Út frá þessu má ætla að þjónustan ætti að vera fjölbreytt þar sem foreldrar 

nýta sér margþætta þjónustu. Mikilvægt er að bjóða uppá gott aðgengi að læknum, iðju- og 

sjúkraþjálfurum ásamt góðri hjúkrunarþjónustu og ætti að vera góð samvinna á milli 

heilbrigðisstétta og annarra fagstétta til að fullnægja þörfum fyrirburans og fjölskyldu hans.  

Rannsóknir eru sammála um að einstaklingshæfð þjónusta sé mikilvæg og að það að setja 

upp áætlun með fjölskyldunni fyrir útskrift gefur hjúkrunarfræðingnum sem síðan sinnir þeim 

ákveðna hugmynd að áherslum í meðferð hverrar og einnar fjölskyldu. Þá er einstaklingshæfð 

þjónusta mikilvæg til að mæta mismunandi þörfum fyrirbura, þar sem þarfir þeirra eru ólíkar eftir 

því hver meðgöngulengd þeirra og þyngd er við fæðingu, en þó svo að léttari fyrirburar þurfi 

gjarnan að dvelja lengur á nýburagjörgæslu með fleiri vandamál en þeir eldri (Korvenranta o.fl. 
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2007) er sérstök þjónusta við þá samt sem áður mikilvæg. Langt gengnir fyrirburar (34-36 vikur) 

eru í meiri hættu á vandamálum sem tengjast stuttri meðgöngulengd, svo sem sýkingum og gulu, 

og þurfa því sérstaka þjónustu til þess að minnka líkur á endurinnlögnum (Tomashek o.fl., 2006). 

Með því að mæta mismunandi þörfum hvers og eins með einstaklingshæfðri hjúkrun má ætla að 

hægt sé að koma auga á þau vandamál sem fjölskyldan er helst að glíma við og takast á við þau 

fyrr. 

Höfundar telja að með því að útskrifa fyrirbura heim eins fljótt og unnt er með góðri 

eftirfylgd hjúkrunarfræðinga sé betur hægt að aðstoða foreldra við ýmis vandamál sem tengjast 

meðal annars brjóstagjöf og tengslamyndun foreldra og barns. Skoðanir á tengslamyndun 

fyrirbura og foreldra á nýburagjörgæslu sýna fram á það að lega á nýburagjörgæslu getur haft 

slæm áhrif á tengslamyndun foreldra og barns, vegna fjarlægðar, tækjabúnaðar og fleira 

(Franklin, 2006). Því telja höfundar að mikilvægt sé að stuðla að því að börn séu ekki lengur 

inniliggjandi á nýburagjörgæslu en nauðsynlegt er og að þeim sé veitt góð eftirfylgd í kjölfarið. 

Önnur rannsókn sýnir fram á að það að útskrifast fyrr af nýburagjörgæslu með góðri eftirfylgd 

hefur ekki slæm áhrif á fyrirbura og fjölskyldur þeirra. Þar voru skoðaðar snemmútskriftir 

fyrirbura sem voru í stöðugu ástandi en þurftu enn á sérstakri hjúkrunarmeðferð að halda til 

dæmis vegna næringar í gegn um magaslöngu (Örtenstrand, Waldenström, og Winbladh, 1999; 

Örtenstrand, Winbladh, Nordström, og Waldenström, 2001). Þar kom í ljós að það að útskrifast af 

nýburagjörgæslu með sértækt vandamál hafði ekki slæm áhrif á heilsu og líðan hvorki foreldra né 

nýburans ef boðið var upp á góða eftirfylgd. Í rannsókninni var skipt í tilraunahóp og 

viðmiðunarhóp. Viðmiðunarhópurinn útskrifaðist eftir hefðbundin tíma en 

snemmútskriftarhópurinn fékk eftirfylgd hjúkrunarfræðings með sérþjálfun á þessu sviði sem 

hafði á bak við sig næringarfræðing og félagsráðgjafa ef þörf var á. Eftirfylgdin var í formi 
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heimavitjana og göngudeildarþjónustu, þar sem hjúkrunarfræðingur setti niður 

einstaklingsbundna áætlun með fjölskyldunum og fengu fjölskyldurnar fræðslu um sondugjafir 

og brjóstagjöf. Niðurstöður voru þær að það komu upp fleiri öndunarfærasýkingar hjá 

viðmiðunarhópnum en tilraunahóp í rannsókninni. Ekki var að sjá mun á sálrænni líðan 

foreldranna sem voru í snemmútskriftarhópnum og þeirra sem útskrifuðust á hefðbundnum tíma. 

Ekki var tölfræðilegur munur á kvíða eða sjálfsöryggi í umönnun barnsins við eins árs aldur og 

mæðrum í tilraunahóp fannst þær betur undir það búnar að hugsa um börnin sín heima en þær 

sem voru í viðmiðunarhópnum (Örtenstrand o.fl., 1999; Örtenstrand o.fl., 2001). Velta má fyrir 

sér hvort foreldrar séu hugsanlega fyrr og betur í stakk búnir að takast á við umönnun barns 

heima, ef þeir fá góðan stuðning hjúkrunarfræðinga á göngudeild, með heimavitjunum og/eða í 

gegnum síma. 

Rannsóknir sýna að hjúkrunarfræðingar eru í góðri stöðu til þess að veita foreldrum 

fyrirbura fræðslu og stuðning en það eru einmitt hjúkrunarfræðingar sem eru mest með foreldrum 

á nýburagjörgæslunni og í gegn um allt ferlið. Það er því ástæða fyrir því að foreldrar benda á 

hjúkrunarfræðinga í þessu sambandi (Johnson-Crowley og Conrad,1998). Foreldrar barna sem 

liggja á spítala telja að spítalinn eigi að sjá um að þörfum þeirra sé mætt og að 

hjúkrunarfræðingar og læknar séu líklegastir til að geta fullnægt þörfum þeirra (Helga 

Bragadóttir, Guðrún Kristjánsdóttir og Herdís Gunnarsdóttir, 2008). Þessar þarfir voru skoðaðar í 

íslenskri rannsókn og kom í ljós að helstu þarfir foreldra sem eru með börnin sín á Barnaspítala 

Hringsins, eru meðal annars að fá upplýsingar um meðferð og veikindi barnsins, að geta verið hjá 

barninu og hugsað um það, finna traust til heilbrigðisstarfsfólks og fá stuðning og leiðsögn. 

Foreldrarnir í rannsókninni töldu þörfum sínum vera mætt að mestu leiti en það sem vantaði helst 

uppá var það að fá viðtal við félagsráðgjafa, skriflegar upplýsingar um ástand og meðferð barns, 
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ásamt eftirfylgd hjúkrunarfræðings af heilsugæslunni (Helga Bragadóttir o.fl., 2008). Mikilvægt 

er að huga að þörfum foreldra í eftirfylgd hjúkrunarfræðinga hvort sem það er fyrir fyrirbura og 

fjölskyldur þeirra eða veikra barna almennt. 

Í flestum rannsóknunum sem skoðaðar voru, voru það hjúkrunarfræðingar með 

sérfræðimenntun á sviði nýbura- eða barnahjúkrunar eða reynslu í nýburahjúkrun sem voru að 

veita þjónustuna (Brooten o.fl., 2002; Broyels o.fl., 2000; Kaaresen o.fl., 2006; Kotagal o.fl., 

1995; Zelkowitz o.fl., 2008). Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar hafi framhaldsmenntun eða 

mikla reynslu og þekkingu á umönnun fyrirbura og barna sem fædd eru léttari en 2500 gr., því 

fræðslan sem þeir veita þarf að passa þessum hópum sérstaklega (Brooten o.fl., 2002) þar sem 

sérstaða fyrirburans miðað við fullburða nýbura er mikil eins og áður hefur komið fram (Ball 

o.fl., 2010). Venjuleg nýburafræðsla á ekki alltaf við í fræðslu til foreldra með fyrirbura. Þar sem 

vandamál fyrirbura geta verið margvísleg er mikilvægt að þjónustan sé miðuð eftir þörfum hvers 

og eins, bæði hjúkrunarfræðilegum og félagslegum þörfum foreldra og barna (Kenner og Lott, 

1990). Í rannsókn Brazy o.fl. (2001) fannst foreldrum hjúkrunarfræðingar og læknar vera bestir 

til þess að veita fræðslu og upplýsingar, hins vegar fannst þeim upplýsingarnar sem þeir gáfu 

gjarnan vera of flóknar og of læknisfræðilegar. Hafa þarf í huga að veita upplýsingar og fræðslu á 

einfaldan og skýran hátt svo hún nýtist foreldrum sem best.  

Mikilvægt er að það sé samfella í þjónustunni og sami aðilinn, sem þekkir barnið og sögu 

þess sjái um þjónustuna (Brooten o.fl., 2002). Hjúkrunarfræðingar og þá sérstaklega þeir sem eru 

með sérfræðimenntun í nýburahjúkrun, eru í lykilstöðu til að skipuleggja og veita samfellda 

þjónustu til fyrirbura. Með því fæst einnig meiri samvinna, traust og árangur með foreldrunum 

(Brooten o.fl, 2002; Pritchard, Colditz og Beller, 2008). Telja höfundar að foreldrar fylgi 

ráðleggingum um heilsu og umönnun barns betur ef samvinna og traust er til staðar. Það að skilja 
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þarfir foreldra fyrir heilbrigðisþjónustu, byggt á sérþekkingu hjúkrunarfræðingsins, hjálpar 

heilbrigðisstarfsfólki að veita sem besta þjónustu. 

Eins og sjá má í viðauka 1 er þjónusta við fyrirbura og fjölskyldur þeirra hér á landi veitt 

af sérstakri ungbarnavernd fyrirbura. Hér á landi er gott að hjúkrunarfræðingur sem veitir 

þjónustuna sé með mikla reynslu af hjúkrun fyrirbura og/eða með sérfræðimenntun á því sviði til 

þess að ná heildrænni sýn á ástandi fyrirburans.  

 

Gildi fyrir hjúkrun  

Niðurstöður þessarar samantektar nýtast vonandi til að vekja hjúkrunarfræðinga til 

umhugsunar um nauðsyn góðrar þjónustu til fyrirbura og fjölskyldna þeirra eftir að dvöl þeirra á 

nýburagjörgæslu lýkur. Hægt er að minnka kostnað við heilbrigðisþjónustu hjá þessum hópi, með 

því að hjúkrunarfræðingar með sérfræðimenntun veiti þeim góða eftirfylgd eftir útskrift sem eflir 

heilbrigði barnanna til lengri og skemmri tíma. Einnig er líklegt að með þesskonar eftirfylgd 

megi útskrifa fyrirbura fyrr heim af nýburagjörgæslunni og fækka þannig legudögum og auka 

samveru barns og foreldra. En athyglisvert er að skoða að lengd spítalavistar er meðal annars 

talin geta haft áhrif á ákvörðun móður varðandi brjóstagjöf, því styttri sem dvölin á 

nýburagjörgæslu er þeim mun líklegra er að móðir gefi barni sínu brjóst í stað þurrmjólkur 

(Kirchner, Jeitler, Waldhör, Pollak og Wald, 2009). En brjóstamjólk er talin vera besta fæða fyrir 

nýbura og ungabörn og er sérstaklega mælt með henni fyrir fyrirbura (World Health 

Organization, 2010).  

Mikilvægt er að eftirfylgd eftir útskrift af nýburagjörgæslu byggi á samfelldri þjónustu 

bæði fyrir og eftir útskrift. Höfundar telja hugsanlega ráð að hjúkrunarfræðingar Vökudeildar 

Landspítalans tækju að sér heimavitjanir og/eða sérstaka göngudeild fyrir fyrirbura sem hafa 
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legið þar inni. Þá þekkir viðkomandi hjúkrunarfræðingur barnið, fjölskylduna og þarfir þeirra, 

hefur sérþekkingu á fyrirburanum og getur veitt sem besta þjónustu með sem mestri yfirsýn á 

heildarvandamál fyrirburans og fjölskyldu hans.  

Rannsóknir benda á að þörf er á fjölskyldumiðaðri og einstaklingshæfðri þjónustu fyrir 

alla fyrirbura. Hér á landi fá þó ekki allir fyrirburar sérstaka fyrirburaþjónustu eftir heimferð, 

heldur takmarkast hún við ákveðinn hóp fyrirbura (sjá viðauka 1). Mikilvægt er að huga að því að 

líklega þurfa allir fyrirburar og fjölskyldur þeirra á sérstakri eftirfylgd að halda eftir útskrift, 

einnig langt gengnir fyrirburar (34-36 vikur) þar sem ákveðin sértæk viðfangsefni fylgja þeim 

hópi (Tomashek o.fl., 2006).  

Hér á landi einskorðast þjónusta við fyrirbura og fjölskyldur þeirra að miklu leiti við íbúa 

höfuðborgarsvæðisins. Þeir sem búa utan þess svæðis fá aðeins hefðbundna ungbarnaþjónustu 

nema ef staðsettir tímabundið innan höfuðborgarsvæðis (sjá viðauka 1). Erfitt er að bjóða upp á 

sértæka fyrirburaþjónustu úti á landi þar sem íbúar eru fáir og fáir hjúkrunarfræðingar starfa. 

Hafa þeir samt sem áður gott aðgengi að starfsfólki Vökudeildar í síma ef á þarf að halda og 

mikilvægt er að efla og viðhalda góðri samvinnu milli landshluta. Betri stuðning við foreldra sem 

búa utan höfuðborgarsvæðisins væri hægt að veita með fleiri heimavitjunum sem veittar væru til 

þessara fjölskyldna þó hjúkrunarfræðingur hafi ekki sérfræðimenntun á sviði nýburahjúkrunar. 
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 Lokaorð 

Eftir leit að rannsóknum á hjúkrunarþjónustu við fyrirbura og fjölskyldur þeirra kom í ljós 

að ekki hefur mikið verið rannsakað á þessu sviði og telja höfundar að það gæti stafað af því að 

fyrirburar eru hlutfallslega lítill og sértækur hópur innan barnahjúkrunar. 

Rannsóknir völdu oft í úrtak sitt fyrirbura án sérstakra meðfæddra frávika eins og 

heilablæðinga, blindu og heyrnaleysi, eða eftirfylgni fyrirbura sem til dæmis eru háðir súrefni eða 

öðrum hjálpartækjum. Má því velta því fyrir sér hvort þarfir þeirra barna og foreldra séu aðrar og 

hvort þjónusta sé önnur en hjá hinum almenna fyrirbura. Mætti gera frekari rannsóknir á þörfum 

og þjónustu fyrirbura með sérstök meðfædd frávik. Einnig var krafa um í nokkrum rannsóknum 

að þátttakendur töluðu tungumál landsins (Kaaresen o.fl., 2006; Zelkowitz o.fl, 2008) og má því 

velta því fyrir sér hverjar þarfir þeirra eru sem kunna ekki tungumálið, eru mögulega frá öðrum 

menningarsvæðum, þekkja jafnvel ekki til í landinu og eru þar af leiðandi oft ver sett félagslega. 

En þekkt er að fyrirburafæðingar eru algengari meðal mæðra í lægri félagslegum stöðum 

(Peacock, Bland og Anderson, 1995; Tompson, Irgens, Rasmussen og Daltveit, 2006). Telja 

höfundar að þörf þeirra á sérstakri eftirfylgd og stuðning geti jafnvel verið meiri en annarra. Af 

þeim rannsóknum sem fundust voru aðeins nokkrar að skoða raunverulegan árangur af þeirri 

þjónustu sem verið var að veita (Broyels o.fl., 2000; Kaaresen, 2006; Kotagal, 1995). Í 

rannsóknum eru skoðaðir mismunandi þættir, svo sem áhrif á þroska barns, áhrif á streitu 

foreldra, áhrif á endurinnlagnir og fleira. Því eru rannsóknir ekki að fullu sambærilegar til að 

velta fyrir sér hvort sú þjónusta sem boðið er uppá sé nægilega góð, sé notuð til fulls og hvernig 

foreldrar líta á hana. Einnig er erfitt að skera úr um það, út frá rannsóknum, hvort það skipti 

raunverulega máli hver veitir þessa þjónustu, þar sem rannsóknir báru ekki saman árangur 
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þjónustu eftir því hvort hjúkrunarfræðingar voru með sérfræðimenntun eða ekki. Frekari 

rannsókna er þörf á þjónustu hjúkrunarfræðinga á þessu sviði, þó svo að niðurstöður þessarar 

samantektar veiti ákveðna hugmynd um ágæti þjónustunnar og nýtni hennar. Þyrfti hugsanlega að 

skoða eina þjónustu í einu, til dæmis bara heimavitjanir, til að sjá hvaða þjónusta veitir sem besta 

útkomu fyrir fyrirburann og fjölskyldu hans. Óvíst er að hægt sé að yfirfæra allar niðurstöður 

rannsókna yfir á íslenskar aðstæður, þar sem rannsóknir eru gjarnan gerðar í öðru umhverfi og 

heilbrigðiskerfi en er til staðar á Íslandi. Það ýtir enn frekar undir mikilvægi þess að rannsaka 

efnið hér á landi. 

Verið er að vinna að könnun hér á landi á ánægju með sérstaka ung- og smábarnavernd 

fyrirbura (Jóna Margrét Jónsdóttir munnleg heimild, 18.mars, 2010). Verður áhugavert að sjá þær 

niðurstöður og bera þær saman við erlendar rannsóknir, þar sem engar rannsóknir eða kannanir 

eru til á gæðum og notkun þjónustunnar hér á landi.  

Ætla má að heildræn og góð heilbrigðisþjónusta og eftirlit eftir útskrift af 

nýburagjörgæslu, þar sem sérfræðingar í hjúkrun fylgja börnunum eftir í heimaþjónustu eða 

heilsugæslu er mikilvæg til þess að styðja foreldra í umönnunarhlutverkinu og viðhalda heilbrigði 

barna þeirra. 
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 Viðauki 

Viðauki 1: Þjónusta við fyrirbura og fjölskyldur þeirra á Íslandi 

Þjónustan kallast Ung- og smábarnavernd fyrirbura og er hún staðsett í Mjódd. Þjónar hún 

Stór-Reykjavíkursvæðinu fyrir utan Hafnarfjörð og Álftanes. Þeir sem búa utan Reykjavíkur eiga 

ekki kost á að njóta þjónustunnar, nema þeir séu staðsettir innan svæðisins um tíma.  

Við þjónustuna starfar hjúkrunarfræðingur og barnalæknir. Hjúkrunarfræðingurinn er 

lærður brjóstaráðgjafi og hefur langa reynslu í ung-og smábarnavernd en hefur ekki starfað á 

fyrirburadeild og er ekki með sérnám í fyrirburahjúkrun.  

Þjónustan byggist á því að undirbúa foreldra sem best fyrir umönnun og næringu 

fyrirburans ásamt því að meta þroska hans. Þessi börn fara mun oftar í skoðun og mat á 

heilsugæslunni en fullburða heilbrigð börn. Hjúkrunarfræðingurinn veitir sérhæfðar ráðleggingar 

til foreldra og stuðning vegna fyrirburafæðingarinnar. Hjúkrunarfræðingur sem sinnir þjónustunni 

hittir fjölskylduna að öllu jöfnu einu sinni fyrir útskrift af nýburagjörgæslu og leggur niður 

einstaklingshæfða áætlun eftir þörfum þeirra. Hjúkrunarfræðingur kemur síðan í heimavitjanir 

eftir þörfum hvers og eins en oftast eru það ein til tvær heimsóknir í viku til að byrja með. 

Börnunum er fylgt eftir frá því að heim er komið og til fjögurra ára aldurs.  

Þessi þjónusta er ekki mjög frábrugðin hefðbundnu ungbarnaeftirliti fyrir utan það að sá 

sem veitir heimaþjónustu fyrirbura hittir foreldra fyrir útskrift. Í bæði ungbarnaeftirliti og 

heimaþjónustu fyrirbura er verið að mæta þörfum foreldra um fræðslu og stuðning ásamt því að 

fylgst er með þroska og vexti barnsins.  

Fyrirburar sem njóta þjónustunnar fara oftar í eftirlit á heilsugæsluna heldur en fullburða 

börn. Fara þeir í skoðun á heilsugæsluna mánaðarlega frá þriggja mánaða til tíu mánaða og eru 
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það átta heimsóknir á móti fimm heimsóknum hjá fullburða börnum á þessu tímabili 

(Heilsugæslan, 2007; Heilsugæslan, e.d.; Jóna Margrét Jónsdóttir munnleg heimild, 18.mars 

2010).  

 


