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ÚTDRÁTTUR 

Á Vökudeild Barnaspítala Hringsins koma um 300-450 nýburar á ári í áhættuinnlögn í 

stuttan tíma vegna ýmissa skammvinnra vandamála. Ástand þeirra og inngrip er skráð á 

sérstök eftirlitsblöð.  

Samsetning þessa hóps barna er lítt þekkt og engin markviss athugun eða rannsókn 

liggur fyrir um ástand þeirra. Markmið rannsóknarinnar var að fá yfirsýn yfir þessi börn og 

unnið var úr upplýsingum af eftirlitsblöðunum yfir tímabilið 1. janúar til 31. desember 2008. 

Ferlið frá því að barn kemur inn til eftirlits og þar til það fer af deildinni var skoðað og 

upplýsingar fengnar um samsetningu hópsins, áhættuþætti fyrir nánu eftirliti nýbura, hversu 

langt eftirlitið er og hvaða mynd eftirlitsblöðin gefa af þeim. Af 409 nýburum tóku 398 þátt 

en upplýsingar um kyn, meðgöngulengd eða Apgar vantaði hjá 11 barnanna auk þess eru 

innilögð börn ekki hluti af úrtaki. Upplýsingar voru færðar inn í SPSS tölfræðiforrit og unnið 

úr þeim með lýsandi tölfræði.  

Niðurstöður sýna að drengir (55%) voru fleiri en stúlkur (45%) og eftirlit stóð að 

meðaltali í 183 mín. Algengustu ástæður komu voru öndunarerfiðleikar (34,5%), slappt barn 

eða lélegur Apgar (10,2%), keisarafæðing (9,5%) og grænt legvatn (7,3%). Meðgöngulengd 

barnanna var frá 35 vikum til 42 vikna og 6 daga eða 39 vikur og 4 dagar að meðaltali. 

Yfirsýn yfir þennan hóp barna veitir þekkingu um þau börn sem ekki þurftu innlögn á 

Vökudeild en voru þó lögð inn til eftirlits, og verður starfsfólki til glöggvunar við að 

endurmeta vinnubrögð við ákvarðanir um eftirlit og innlagnir á nýburagjörgæslu. 

 

 

 

Lykilorð: Nýburi, áhættueftirlit, lífsmörk nýbura. 
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ABSTRACT 

Every year 300-450 newborns are admitted for risk assessment in the Neonatal 

Intensive Care Unit (NICU) at the Children´s Hospital in Iceland, because of an array of 

shortlived problems. The newborns condition and necessary interventions are documented on 

specialized information forms. 

The composition of the group is not known and there are no studies or systematic 

observations that have been performed regarding their condition. The goal of this study was 

to get an overview of these newborns by analyzing information gathered from the specialized 

information forms from the 1st of January to the 31st of December 2008.  

We observed the process undergone by the newborn from the time it came into the 

NICU until it left, collected information about the construction of the group, the risk factors 

associated with the need for risk assessment, the duration of the risk assessment and what 

picture the specialized information forms give of the group. Of 409 newborns 398 took part 

in the study as information about the sex of the newborn, length of gestation and/or Apgar 

scores were missing for 11 newborns. Newborns that needed to be admitted for a longer stay 

were not included in the study. The information was inserted into the SPSS computer 

program and analyzed using descriptive statistics. 

There were more boys (55%) than girls (45%) and the average time of risk assessment 

was 183 minutes. The most common reasons for risk assesment were breathing trouble 

(34,5%), sluggish/weak newborn and/or low Apgar score (10,2%), cesarean birth, (9,5%) and 

meconium stained fluid (7,3%). The length of gestation was from 35 weeks to 42 weeks and 

6 days, on average 39 weeks and 4 days. A description of the newborns that need risk 

assessment after birth brings knowledge on the factors contributing to the non-admittance to 

the NICU, and may enlighten the work of attending professionals in furthering  
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their criteria for neonatal surveillance post-delivery. 

 

 

 

Keywords: newborn, risk assessment, newborn´s vital signs 
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INNGANGUR  

 

Viðfangsefni rannsóknarinnar 

Vökudeildin er nýburagjörgæsla á Barnaspítala Hringsins, Landspítala og sú eina sinnar 

tegundar á Íslandi. Á henni sameinast öll stig lækninga og hjúkrunar og hún þjónar jafnt miklum 

fyrirburum sem fullburða nýburum. Einnig er þjónusta hennar nálægt samfélaginu og aðgengi gott. Á 

deildina koma um 300-450 nýburar á ári í svokallaða áhættuinnlögn til eftirlits í skamman tíma 

(oftast nefnd „obs. börn“) vegna ýmissa skammvinnra vandamála, t.d. öndunarerfiðleika. Miðað er 

við að þau séu á deildinni í 2-4 klst. en það getur dregist í allt að 12 klst. Ástand þeirra (s.s.öndun, 

blóðrás, hiti og súrefnismettun) og inngrip (sogun, blóðsykursmælingar og rannsóknir) er skráð með 

reglulegum hætti á sérstök eftirlitsblöð, svo kölluð „obs. blöð“. 

Lítið sem ekkert er vitað um samsetningu þessa hóps barna og engin markviss athugun né 

rannsókn liggur fyrir um ástand þeirra. Markmið rannsóknarinnar er að að fá yfirsýn yfir þessi börn 

með því að vinna úr upplýsingum af athugunarblöðunum yfir eins árs tímabil, frá 1. janúar til 31. 

desember 2008. Skoðað verður ferlið frá því að barn kemur inn til eftirlits og þar til það fer af 

deildinni og þannig fengnar upplýsingar um samsetningu hópsins og hvað það er sem veldur því að 

sumir heilbrigðir nýburar þurfa á eftirliti að halda í skamman tíma eftir fæðingu án beinnar innlagnar 

á nýburagjörgæslu. Rannsóknarspurningarnar sem lagðar eru til grundvallar í rannsókninni eru 

eftirfarandi: 

1. Hver er samsetning þess hóps barna sem fara í stutt eftirlit á Vökudeild? 

2. Hverjir eru áhættuþættir barnanna fyrir og eftir fæðingu? 

3. Hversu lengi eru börnin í eftirliti á deildinni? 

4. Hvaða mynd gefa athugunarblöðin af börnunum? 
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Gildi rannsóknarinnar fyrir hjúkrun 

Þegar við skoðuðum viðfangsefnið og mögulegan rannsóknarflöt leitaði hugur okkar til fjölda 

þeirra barna sem við höfum séð koma til eftirlits í skamman tíma á Vökudeild Barnaspítala Hringsins 

á Landspítalanum. Þetta er fjölbreyttur hópur barna og hjúkrun þeirra er nokkuð umfangsmikil í 

starfsemi Vökudeildarinnar án þess þó að vera skilgreind sérstaklega þar sem ekki eru til 

verklagsreglur fyrir hjúkrun þessa hóps.  

Aðskilnaður nýbura og móður við innlögn á nýburagjörgæslu hefur áhrif á tengslamyndun og 

líðan eftir fæðingu (Bialoskurski, Cox og Hayes, 1999; Heermann, Wilson og Wilhelm, 2005; 

Wigert, Johansson, Berg og Hellström, 2006). Því þarf að vera góð og ígrunduð ástæða fyrir að koma 

barni fyrir í hitakassa á nýburagjörgæslu fjarri foreldrum.  

Sambærileg rannsókn hefur ekki verið gerð hérlendis og með henni fæst yfirsýn yfir það hvað 

felst í hjúkruninni og aðkomu hjúkrunarfræðinga að börnunum sem hvort tveggja nýtist starfsfólkinu 

og starfsemi deildarinnar í heild sinni. Með þessu skapast einnig ávinningur fyrir þau börn sem í 

framtíðinni munu þurfa þessa þjónustu. Niðurstöður þessarar rannsóknar má nota við þróun og 

endurbætur á verklagsreglum á Vökudeild og annars staðar þar sem við á. Auk þess skapast 

vettvangur fyrir frekari rannsóknir þegar búið er að forvinna gögnin. 

Uppbygging skýrslunnar  

Í fræðilegu úttektinni er fjallað um eðlilegar breytingar við fæðingu, lífsmörk og 

nauðsyn lífsmarkamælinga hjá nýburum. Auk þess helstu áhættuþætti og inngrip sem hafa 

áhrif á aðlögun eftir fæðingu og auka líkur á því að börnin þurfi á nánu eftirliti að halda. 

Þannig er reynt að svara 1.-2. rannsóknarspurningu út frá fræðilegum heimildum í samhengi 

þeirra þátta sem athugunareyðublöðin meta. Því næst er greint frá aðferðafræði 

rannsóknarinnar og gæðum gagnanna. Svo eru niðurstöður útlistaðar og 

rannsóknarspurningum svarað. Í umræðum eru niðurstöðurnar ræddar og túlkaðar í fræðilegu 
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samhengi og rannsóknaspurningum svarað. Að lokum eru helstu niðurstöður skýrslunnar 

teknar saman í lokaorðum. 

 



4 

 

 

FRÆÐILEG SAMANTEKT  

 

Heimildaleit 

Í upphafi var farið yfir fræðilegar heimildir tengdar viðfangsefni rannsóknarinnar, þ.e.a.s. 

lífsmörkum og lífsmarkamælingum nýbura og helstu áhættuþáttum barna fyrir og eftir fæðingu sem 

valda því að þau þurfi frekar á nánu eftirliti að halda eftir fæðingu. Heimildaleit var gerð með 

rafrænum gagnasöfnum aðgengilegum í gegnum heimasíðu Landspítala, það er að segja PubMed, 

Scopus og Ovid auk lesturs kennslubóka um efnið. Helstu leitarorð voru: newborn vital signs, 

newborn risk assessment, newborn blood pressure, newborn breathing, newborn lung function, 

newborn blood sugar, newborn adaptation, gestational diabetes, Apgar scale, newborn 

thermoregulation og birth complications. Út frá þessum leitarorðum fundust fleiri tengdar heimildir. 

Sérstaða Vökudeildar Landspítala í alþjóðlegu samhengi 

Erlendis skiptast nýburagjörgæslur og nýburadeildir niður eftir stigi þeirrar hjúkrunar 

og lækninga sem veitt er. Samkvæmt American Academy of Pediatrics (2004) skiptist 

sérhæfing deildanna í þrjú stig: stig I, stig II A og B og stig III (A,B,C), en á Íslandi eru öll 

þessi stig útfærð inni á einni legudeild. Á minni sjúkrahúsum eru deildir á stigi I og II en á 

stærri eru deildir á III. stigi. Á stigi I er hægt að veita grunnaðstoð fyrir nýbura sem eru í lítilli 

áhættu en aðstaða er til endurlífgunar og til að koma barni í stöðugt ástand áður en það er 

flutt á annað stig, oft annað sjúkrahús. Á stigi II er aðstaða til að sinna almennt veikum 

nýburum með veikindi og frávik sem búist er við að gangi fljótt yfir með þeirri þjónustu sem 

veitt er en væru annars í áhættu fyrir fylgikvilla tengdum veikindum þeirra eða vanþroska. 

Hægt er að veita öndunaraðstoð í styttri tíma eða með CPAP (continuous positive airway 
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pressure) (American Academy of Pediatrics, 2004).  Á deild sem flokkast undir stig III A og 

B er hægt að veita flestalla þá þjónustu sem völ er á hvort sem um er að ræða almenna eða 

sérhæfða öndunarvélameðferð eða skurðaðgerðir. Að auki er hægt að gera flóknar 

hjartaaðgerðir og setja börn í ECMO á deildum sem þá flokkast sem deild III C.  

ÞjónustaVökudeildar Landspítala telst vera á stigum I til III B en ekki C. Þann hluta 

Vökudeildar sem tekur á móti nýburum í stutt eftirlit má því telja sambland af stigum I og II, 

eftir umfangi og alvarleika veikinda þeirra. Á erlendum sjúkrahúsum fer þetta eftirlit oft fram 

inni á barnastofum fæðingar- eða sængurkvennadeilda og á barnadeildum héraðsjúkrahúsa en 

ekki á nýburagjörgæslu og því eru fræðilegar heimildir vandfundnar um starfsemi og aðferðir 

við eftirlit og innlagnir nýbura í áhættu sem eiga við um íslenskar aðstæður. 

Athugunarferli Vökudeildar Landspítalans 

Samkvæmt Ragnheiði Sigurðardóttur deildastjóra Vökudeildar (munnleg heimild, 29. 

apríl 2009) tekur hjúkrunarfræðingur á móti nýbura sem kemur inn til eftirlits á Vökudeild og 

kemur honum fyrir í hitakassa. Fyrsta lífsmarkamælingin er gerð með því að setja 

mettunarmæli á hægri úlnlið barnsins og fæst þá súrefnismettun og hjartsláttartíðni. Auk þess 

er öndunartíðni metin og hvort barnið sýni merki um öndunarerfiðleika eins og stunur, 

inndrætti og nasavængjablakt. Í sumum tilvikum er þörf á inngripum svo sem sogun, 

súrefnisgjöf og rannsóknum og jafnvel beinni innlögn á deildina. Þegar tryggt er að öndun og 

súrefnismettun barnsins séu fullnægjandi eru gerðar aðrar lífsmarkamælingar, það er að segja 

mældur blóðþrýstingur, hjartsláttur, líkamshiti (í holhönd), blóðsykur og litarháttur og 

hreyfingar metnar. Mælt er með að lífsmörkin séu mæld á hálftíma fresti. 

Hjúkrunarfræðingur metur ástand barnsins út frá niðurstöðum mælinga, útliti, sögu, 

áhættuþáttum, meðgöngulengd og uppákomum í fæðingu. Þetta er allt skráð á sérstök 

eftirlitsblöð („obs. blöð“, sjá fylgiskjal 1). Auk þess er barninu gefið K-vítamín í vöðva ef 
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það hefur ekki þegar fengið það. Hægt er að vigta barnið í hitakössunum og það gert ef talin 

er þörf á eða óskað sérstaklega eftir því. Miðað er við að börnin séu 2-4 klst. í þessu eftirliti. 

  Í eðlilegri fæðingu verða margar lífeðlislegar breytingar hjá barninu sem eru 

nauðsynlegar fyrir aðlögun þess að lífi utan móðurkviðs, meðal annars losun stresshormóna 

og þá aðallega katekólamínanna adrenalíns og noradrenalíns. Þau gegna mikilvægum 

hlutverkum eins og að vernda lífsnauðsynleg líffæri ef súrefnisskortur verður í fæðingunni, 

viðhalda eðlilegum blóðsykri eftir fæðingu og auðvelda öndun meðal annars með aukinni 

framleiðslu surfactants (Lagercrantz og Slotkin, 1986). Fylgjast þarf vel með nýbura eftir 

fæðingu til þess að vera viss um að honum gangi vel að aðlagast lífi utan móðurkviðs (Wong, 

Hockenberry-Eaton, Winkelstein, Wilson, Ahmann og Divito-Thomas, 1999) og við komu á 

deild er talið nauðsynlegt að fylgjast reglulega með lífsmörkum, sérstaklega fyrstu fjórar 

klukkustundirnar eftir fæðingu og endurmeta meðferð með tilliti til þeirra (Wheeler og 

Tudhope, 1994). Með styttri legutíma mæðra á spítala er enn mikilvægara að rétt mat sé lagt 

á heilsu og aðlögun nýburans (Wong, o.fl., 1999). 

 Í þessari fræðilegu úttekt er leitast við að skilgreina þetta athugunarferli í fræðilegu 

samhengi, hvaða áhættuþætti hjúkrunarfræðingar þurfa að meta og hvers vegna. Þegar 

fræðilegur bakgrunnur er skoðaður má gera sér í hugarlund hver samsetning hóps þeirra 

barna sé sem þurfa á nánu eftirliti að halda eftir fæðingu. Sérstaklega er áhugavert að skoða 

tvo þætti í þessu samhengi. Annars vegar lífsmörk og lífsmarkamælingar nýbura og hins 

vegar algengustu áhættuþætti fyrir ófullnægjandi aðlögun nýbura eftir fæðingu. 
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Öndun 

Lungnaþroski fósturs og eðlilegar breytingar við fæðingu 

 Lungnaþroska fósturs er skipt niður í fjögur tímabil. Pseudoglandular stig frá 5-17 

vikna meðgöngu, canalicular stig frá 16-26 vikna meðgöngu, terminal saccular stig frá 26-

38 vikna meðgöngu og alveolar stig frá 36 vikna meðgöngu að 1-2 ára aldri (Burri, 2006). Á 

terminal saccular stigi myndast blood-air barrier sem er undirstaða þess að súrefni úr 

innöndunarlofti geti flust yfir í blóð og þannig nýst barninu þegar það fæðist. Einnig hefst 

framleiðsla surfactant  sem minnkar yfirborðsspennu og auðveldar þannig útþenslu terminal 

saccules og þar af leiðandi loftskipti. Surfactant myndast þangað til barnið fæðist en þó mest 

á síðustu tveimum vikum meðgöngunnar. Á síðasta stigi, eða alveolar (lungnablöðru) stigi, 

þynnist veggurinn milli háræðanna og lungnablaðranna enn frekar og auðveldar þannig 

loftskipti. Einnig byrjar undirbúningur undir fæðingu og aukning á þroskuðum 

lungnablöðrum (Hansen og Corbet, 1998).  

Í móðurkviði þarf fóstrið ekki sjálft að sjá um „loftskipti“ þar sem fylgjan gegnir því 

hlutverki, blóðflæði um lungu er einungis um 8-10% af heildarútfalli hjartans vegna mikils 

viðnáms í lungnablóðrás fóstursins. Við fæðingu hættir fylgjan að starfa og er þá nauðsynlegt 

að lungu barnsins séu nægilega vel þroskuð til þess að taka við. Þegar barnið fæðist og byrjar 

að anda fellur þrýstingurinn í lungnablóðrásinni og blóðflæði um hana verður 8-10 sinnum 

meiri en á meðgöngu (Hislop og Pierce, 2000). 

Á fósturskeiði eru lungun vökvafyllt en nokkrum dögum fyrir fæðingu byrjar vökvinn 

að minnka og eftir að fæðing hefst eykst vökvaflutningur úr lungum til muna. Þetta gerist 

vegna katekólamína sem eru losuð úr nýrnahettum fóstursins í fæðingunni (Snorri Freyr 

Dónaldsson, Atli Dagbjartsson, Hörður Bergsteinsson, Hildur Harðardóttir, Ásgeir 

Haraldsson og Þórður Þorkelsson, 2007). Katekólamín og önnur hormón hindra seytingu 
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vökva í lungun og koma þannig í veg fyrir að vökvi myndist þar. Einnig dregst 

lungnavökvinn upp í loftfyllt rými, í æðakerfið og miðmæti (interstitium) vegna 

þrýstingsmunar (oncotic pressure-gerð af osmolar pressure) og virkur flutningur á honum 

verður svo vegna færslu á natríumi út úr loftrýminu (Hansen og Corbet, 1998). 

Möguleg vandamál tengd öndun nýbura 

Ýmislegt getur gert það að verkum að nýburinn eigi við öndunarerfiðleika að stríða. 

Fylgst er með súrefnismettun, öndunartíðni, öndunarerfiðleikum og litarhætti nýbura í 

eftirliti. Ein helsta orsök öndunarerfiðleika hjá þeim eru vot lungu (Thilo og Rosenberg, 

2007). Orsök hraðrar öndunar og fölva hjá barni er þó ekki alltaf tengd lungnavandamálum, 

heldur þarf að hafa í huga að ýmislegt annað getur valdið sömu einkennum, eins og þurrkur, 

lágur blóðsykur, meðfæddir hjartagallar, heilablæðing, ofkæling eða jafnvel lyfjaáhrif 

(Martin, Klaus og Fanaroff, 1986). Hér á eftir verður fjallað nánar um þessa þætti sem fylgst 

er með í eftirlitinu. 

 

Súrefnismettun nýbura. Mettunarnemi nemur magn virks blóðrauða í slagæðablóði, það 

er sem er tengdur súrefni, með því að bera saman púlserandi breytingar á flutningi ljóss í 

gegnum vefi á tveimur mismunandi bylgjulengdum. Ráðlagt er að neminn sé á hægri hendi 

vegna þess að þá les hann gildi súrefnis í blóði áður en það fer í gegnum ductus (pre-ductal). 

Það hefur einnig sýnt sig að það tekur lengri tíma að nema mettun í fæti en hendi. Mettun í 

hendi telst nákvæmust og þar með sem næst PaO2, sem er hlutfallsþrýstingur súrefnis í 

slagæðablóði (Bucher, Huch, Hurlimann, König og Meier-Stauss, 1990). Miðað er við að 

PaO2 sé 60-70 mm Hg og að súrefnismettun sé 92-96%  (Thilo og Rosenberg, 2007). Um 

mínútu eftir fæðingu er súrefnismettun í blóði barnsins um 63% en eftir 5 mínútur er hún í 

flestum tilfellum komin yfir 90% (Davis, Kamlin, Morley og O´Donnell, 2006). Á Vökudeild 
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er gefið súrefni ef mettun nýburans er ekki viðunandi en ráðlagt er að gefa barni súrefni ef 

mettun þess er lægri en 92% (Holzman, Reddy og Wedgwood, 1999).  

 

Öndunartíðni nýbura og öndunarerfiðleikar. Eðlileg öndunartíðni er 30-60 sinnum á 

mínútu (Thilo og Rosenberg, 2007) og allt yfir 60 sinnum á mínútu telst hröð öndun og 

óeðlileg (Hansen og Corbet, 1998). Öndunarerfiðleikar eru eitt af algengustu vandamálum 

sem þekkjast hjá nýfæddum börnum og eru einkenni þeirra stunur, inndrættir og 

nasavængjablakt (Thilo og Rosenberg, 2007) og telst það ekki eðlilegt. Barn stynur við 

útöndun vegna þrengsla á glottis (opið milli raddbanda) (Hansen og Corbet, 1998) til þess að 

auka þrýsting í lungum við útöndun. Það eykur þann tíma sem súrefni og koldíoxíð getur 

flust yfir blood-air barrier og auðveldar þannig loftskipti (Wong, o.fl., 1999). Inndrættir eru 

þegar húðin sogast inn í kringum beinin í brjóstkassanum og benda til þess að barnið þurfi að 

nota hjálparvöðva við öndun (Wong, o.fl., 1999). Nasavængjablakt er þegar nasirnar blakta 

inn og út með hverjum andardrætti. Þan nasanna leiðir til minnkaðs viðnáms og auðveldar 

þannig öndun. Nasavængjablakt getur verið stöðugt eða með hléum og misáberandi (Wong, 

o.fl., 1999).  

Ástæður öndunarerfiðleika geta verið ýmiss konar, en börnum sem upplifa þessa 

erfiðleika er yfirleitt skipt í tvo hópa; börn sem hafa öndunarerfiðleika vegna vandamála 

tengdum blóðrás og lungum og þau sem hafa öndunarerfiðleika sem ekki tengjast 

vandamálum með blóðrás og lungu (t.d. linur barki, bjúgur eða bólga í efri öndunarvegi, 

lokaðar nasir, o.s.frv.).  Helstu ástæður öndunarerfiðleika hjá nýfæddum börnum eru tengdar 

blóðrás og lungum og af þeim eru vot lungu, barnið fær slím, legvatn eða meconium ofan í 

lungu (aspiration), meðfædd lungnabólga og loftleki (loftbrjóst) algengust (Thilo og 

Rosenberg, 2007). 
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Vot lungu. Þegar ófullnægjandi hreinsun vökva úr lungum barns á sér stað sem leiðir til 

þess að barn fær öndunarerfiðleika eftir fæðingu, kallast það vot lungu (transient tachypnea). 

Yfirleitt er þetta ekki alvarlegt ástand og jafnar sig á 2-5 dögum, eftir því hversu mikill 

vökvinn er og hve lengi hann er að fara úr lungunum. Vökvinn í lungunum þrýstir á loftvegi 

og leiðir því til minnkaðs loftflæðis, of mikillar loftunar lungna (hyperaeration) og þess að 

loft festist í lungum (gas trapping) (Hansen og Corbet,1998).  

Börn með vot lungu sýna mismikil einkenni en þau algengustu eru hröð öndun (>60 

sinnum á mínútu), stunur, inndrættir og nasavængjablakt. Sum þurfa allt að 40% súrefni til að 

byrja með og einnig kemur það fyrir að börn með vot lungu þurfi CPAP meðferð í einhvern 

tíma. Áður fyrr var talið að aðeins fullburða eða stórir fyrirburar gætu fengið vot lungu en nú 

hefur komið fram að litlir fyrirburar geta það einnig. Börn mæðra sem hafa fengið sljóvgandi 

lyf, börn mæðra með meðgöngusykursýki og börn fædd með keisaraskurði eru líklegri en 

önnur til að fá vot lungu (Hansen og Corbet, 1998). 

 Litarháttur nýbura og sogun 

Litarháttur barns er háður mörgum þáttum, s.s. meðgöngulengd, hvort það hafi verið 

barnabik (meconium) í legvatni, magni blóðrauða, súrefnismettun, sýrustigi, bilirubinmagni 

og hjartaútfalli (Wong, o.fl., 1999). Þegar litarháttur barns er metinn þarf að hafa í huga að 

fyrirburar hafa þynnri húð en fullburar, gular neglur geti bent til þess að barnabik hafi verið í 

legvatni í einhvern tíma fyrir fæðingu, barn geti verið þakið barnabiki eftir fæðingu, lágt 

magn hemoglobins geti leitt til þess að nýburi sé fölur, lág súrefnismettun leiði oft til þess að 

nýburi sé fölur, blár eða grár á lit, hátt bilirubinmagn leiði til þess að barn sé gult á lit og 

meðfæddir hjartagallar geti leitt til þess að barn sé blátt, með miðlægan bláma (central 

cyanosis) eða misjafnan bláma (differential cyanosis) t.d blár fyrir neðan nafla (Wong, o.fl., 

1999). 
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Mögulega getur þurft að soga slím og legvatn úr munni, nefi eða koki nýbura eftir 

fæðingu. Oft er þetta gert með soglegg sem þræddur er í nef, munn og niður í kok. Ekki skal 

soga lengi í einu þar sem það er talið geta leitt til hægingar á hjartslætti barnsins og þess að 

það hætti að anda (apnea). Hins vegar er talið alveg öruggt að soga nef og munn með 

svokallaðri bulb syringe (Fisher og Paton, 1986). 

Blóðrás 

Þær breytingar sem verða á blóðrásarkerfinu gerast ekki samstundis, sumar verða við 

fyrsta andardrátt en aðrar eftir klukkustundir eða jafnvel daga og getur verið blóðflæði um 

foramen ovale hjá barninu á þeim tíma (Moore og Persaud, 2003). Þegar klippt er á 

naflastrenginn og fylgjan ekki lengur starfandi þenjast lungu barnsins út og byrja að starfa, 

þrýstingur í þeim fellur og blóðið streymir til þeirra (Alyn og Baker, 1992). Vegna aukins 

blóðflæðis til lungna verður þrýstingur í vinstri gátt hærri en í hægri gátt og gerir það að 

verkum að foramen ovale lokast (Alyn og Baker, 1992).  

Útfall hjartans (cardiac output) er það magn blóðs sem hvor slegill fyrir sig dælir á 

mínútu og er venjulega mælt í L/mín, auk þess má orða það svo að það sé það magn blóðs 

sem fer annað hvort um líkamann (systematic) eða lungnablóðrás (pulmonary) á mínútu 

(Widmaier, Raff og Strang, 2004). Eftir fæðingu er útfall hjartans um það bil það sama hjá 

báðum sleglum þar sem sá hægri dælir blóði til lungna og sá vinstri um allan líkaman, hins 

vegar er ekki hægt að aðgreina útfall annars slegils frá hinum á fósturskeiði (Sansoucie og 

Cavaliere, 1997).  

Útfall hjartans og súrefnisnotkun eykst mikið strax eftir fæðingu og er meira en 

nokkru sinni seinna á ævinni. Hjartavöðvi nýbura hefur takmarkaða getu til að auka slagmagn 

(stroke volume) og því er útfall háð hjartsláttartíðni og er það að hluta til ástæða þess að þeim 

er hættara við of hægum hjartslætti (bradycardia). Eðlilegur hjartsláttur nýbura er 100-180 
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slög/mín í vöku en 80-160 slög/mín í svefni. Aukin hjartsláttartíðni getur auðveldað og aukið 

útfall hjartans en of hraður hjartsláttur getur gert það að verkum að hjarta fyllist ekki af blóði 

í díastólu (Alyn og Baker, 1992). 

Blóðþrýstingur nýbura 

Blóðþrýstingnum má lýsa sem hringrás sem hægt er að skipta í tvö meginskeið, 

annars vegar systólu þegar sleglarnir dragast saman og blóði er dælt úr hjartanu og hins vegar 

díastólu þegar slaknar á sleglunum og þeir fyllast af blóði (Widmaier, o.fl., 2004). Meðal-

slagæðaþrýstingur (MAP) er einna mikilvægastur þar sem hann er sá meðalþrýstingur sem 

þarf til að dæla blóði um vefina í öllum hjarta- og blóðrásarhringnum (cardiac cycle) 

(Widmaier, o.fl., 2004). Hann segir þó ekki mikið einn og sér en gefur oft til kynna 

mikilvægar blóðþrýstingsbreytingar þar sem hann sýnir meðalþrýsting (Stebor, 2005). Á 

nýburagjörgæslum er venjulega miðað við að meðalslagæðaþrýstingurinn sé jafnhár og 

meðgöngulengd nýbura í vikum þótt það hafi ekki verið nægilega rannsakað en talið er að 

þegar útfall hjartans er gott þá sé í lagi með blóðþrýstinginn (Kilian, 2003). 

Mikilvægt er að fylgjast með blóðþrýstingnum þar sem hann segir mikið um 

hjartastarfsemina (Stebor, 2005) og er það oftast gert með utanáliggjandi mæli en ráðlegt er 

að gera 2-3 mælingar þar sem sú fyrsta er alltaf hæst og þá ómarktæk (Nwankwo, Lorenz og 

Gardiner, 1997). Nwankwo o.fl. (1997) mæla auk þess með að mælingin sé ekki gerð fyrr en 

15 mínútum eftir að manséttan er sett á upphandlegg barnsins svo það verði orðið rólegt. 

Hins vegar getur verið erfitt að koma því við í bráðaaðstæðum. Best er að skrá ástand 

barnsins, t.d. hvort það var grátandi eða órólegt, vegna þess að það getur haft áhrif á 

blóðþrýstingsgildin (Kilian, 2003). Mældur er systólískur-, díastolískur- og 

meðalslagæðaþrýstingur (mean arterial pressure, MAP). Við blóðþrýstingsmælingar þarf að 
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gæta sérstaklega að því að manséttan sé í viðeigandi stærð og rétt staðsett (American 

Academy of Pediatrics, 1993). 

Í grein Alyn og Baker (1992) kemur fram að eðlilegur systólískur þrýstingur sé 50-70 

mmHg og díastólískur 25-45 mmHg hjá um það bil 3 kg þungu barni fyrstu 12 klst. eftir 

fæðingu en eftir það systólískur 60-90 mmHg og díastólískur 20-60 mmHg. Of hár 

blóðþrýstingur (hypertension) hjá nýburum er oftast vegna blóðtappa, nýrnavandamála, 

hjartagalla eða áhrifa lyfja t.d. stera (Kilian, 2003) en er í sjálfu sér ekki nógu vel skilgreindur 

(American Academy of Pediatrics, 1993). Ein af ástæðum venjubundinna mælinga er skimun 

fyrir slagæðarþrengslum (coarctation of the aorta) hjá annars einkennalausum nýburum 

(American Academy of Pediatrics, 1993). Einnig sést oft á litarhættinum hvernig blóðrásin er 

en fullburða nýburar virðast oft vera fölari en þeir sem fæddir eru fyrir tímann af því húð 

þeirra er þykkri (WHO, 2003). 

Hiti og hitastjórnun nýbura 

Þegar barn fæðist er hitastjórnun þess eitt af mörgum atriðum sem huga þarf að. 

Ofkæling er ein algengasta orsök ungbarnadauða í heiminum (Fransson, Karlsson og Nilsson, 

2005) og því mikilvægt að huga vel að hita nýburans og umhverfi hans. Einnig hefur sýnt sig 

að kalt barn hættir stundum að stynja ef það er hitað í 36,5°C sem undirstrikar mikilvægi 

líkamshita fyrir líðan og ástand nýburans (Klaus, Fanaroff, og Martin, 1986). 

Umhverfi fósturs í móðurkviði er afar hagstætt þegar kemur að hitastjórnun og er talið 

veita barni nokkuð stöðugan hita. Þegar barn fæðist hættir flutningur varma í gegnum fylgju 

og það fer úr stöðugu umhverfi móðurkviðs og fæðist blautt í kalt umhverfi. Hiti nýbura getur 

fallið um 2-3 gráður á Celsíus og því er mikilvægt að fyrirbyggja ofkælingu, sem getur síðan 

leitt til blóðsykursfalls og jafnvel dauða (Klaus, o.fl.,  1986). 
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Nýburar fæðast með mikið magn brúnnar fitu eða allt að 2-6% af líkamsþyngd. Þetta 

er orkugjafi sem veitir mestalla orku sem nýburinn þarf til að halda á sér hita án þess að 

skjálfa enda hefur hann ekki þá getu. Brúna fitan fer minnkandi þegar eftir fæðingu og er 

minni hjá fyrirburum en fullburum (Klaus, o.fl., 1986). 

Í rannsókn frá árinu 2000 kom fram að eðlilegur líkamshiti nýbura væri 36,5°C 

(Takayama, Teng, Uyemoto, Newman og Pantell, 2000). Í þessari sömu rannsókn kom einnig 

í ljós að börn sem fæddust þyngri voru með hærri líkamshita og börn mæðra sem voru með 

hita í fæðingu voru með 0,5°C hærri líkamshita en börn mæðra sem voru hitalausar. 

Rannsókn Fransson, o.fl. (2005) sýndi fram á það að nýburar hefðu hærri líkamshita á 

öðrum degi eftir fæðingu en á þeim fyrsta og staðfestu þar með það sem margar aðrar 

rannsóknir hafa sýnt og er það talið vera vegna aukningar í grunnefnaskiptum líkamans á 

fyrstu dögunumm eftir fæðingu. Þessi rannsókn sýndi einnig fram á mikilvægi þess að nýburi 

sé í líkamlegri snertingu við móður sína því í ljós koma að hiti hans var þá hærri en t.d. þegar 

hann lá í vöggu. Karlsson (1996) gerði rannsókn á áhrifum þess á líkamshita nýbura að leggja 

þá á bringu móður sinnar þannig að húð þeirra snertist og kom í ljós að líkamshiti nýburanna 

hækkaði iðulega í 37°C. Börn sem eru aðskilin frá móður sinni þurfa því að treysta á það að 

umhverfishita sé stjórnað.  

 

Blóðsykur nýbura 

Einn aðalorkuforði fóstursins er glúkósi sem fer greiðlega yfir fylgju frá móður til 

fósturs eftir styrkhalla og hjá fóstrinu er hann um 70-80% af styrknum í bláæðablóði 

móðurinnar (WHO, 1997). Fóstrið er algerlega háð þessari næringu og ekki hefur verið sýnt 

fram á að það framleiði sjálft glúkósa í einhverjum mæli (Platt og Deshpande, 2005). 
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 Miklar breytingar verða á orkubúskapnum þegar klippt er á naflastrenginn því klippt 

er á glúkósa og aðra næringu frá móðurinni og þarf nýburinn þá sjálfur að framleiða glúkósa 

þar til önnur næring fæst (Platt og Deshpande, 2005). Losun katekólamína í fæðingunni 

stuðlar að eðlilegri blóðsykurstjórnun eftir fæðingu með því að auka niðurbrot glýkógens í 

glúkósa og örva framleiðslu glúkósa í lifur (Lagercrantz og Slotkin, 1986). Heilbrigður og 

fullburða nýburi hefur því hæfileika til að ná og viðhalda eðlilegum blóðsykri og aðlagast 

breyttum efnaskiptum (Platt og Deshpande, 2005).  

Hjá heilbrigðum og fullburða nýbura lækkar styrkur glúkósa í blóði hratt fyrstu 1-2 

klst. eftir fæðingu (Cornblath, o.fl., 2000; Haninger og Farley, 2001; Platt og Deshpande, 

2005; Thilo og Rosenberg, 2007; Williams, 2005; WHO, 1997) og nær lágmarki eftir 30-90 

mín. (Hoseth, Joergensen, Ebbesen og Moeller, 2000) en ef allt er eðlilegt rís hann aftur og 

nær jafnvægi um 3 klst. eftir fæðingu (Cornblath o.fl., 2000; Thilo og Rosenberg, 2007).  

Þótt tímabundið blóðsykursfall sé hluti af eðlilegu ferli aðlögunar nýburans þá getur 

það valdið vandamálum (WHO, 1997) og má segja að hypoglycemia sé mælikvarði á það 

hversu vel nýburanum gengur að aðlagast lífinu utan móðurkviðs (Haninger og Farley, 2001). 

Klínísk einkenni hypoglycemiu geta t.d. verið skjálfti (tremor), barn er auðertanlegt, 

óeðlilegur hátíðnigrátur (high pitch cry), aukið Moro viðbragð, flog eða krampar, lélegur 

vöðvatónus (hypotonia), blámi (cyanosis), öndunarhlé (apnea), óregluleg og hröð öndun, 

lágur líkamshiti (hypothermia) eða barnið sýgur illa og þrífst ekki vel (WHO, 1997). Þessi 

einkenni hypoglycemiu geta komið fram við mismunandi blóðsykursgildi og eru jafnvel ekki 

til staðar í alvarlegum tilfellum en auk þess er hugsanlegt að sumir nýburar séu 

einkennalausir vegna þess að þeir geti nýtt sér annan orkugjafa, eins og t.d. laktat auk birgða 

glýkógens í heila (Marcus, 2001). Þegar þessi aðlögun og blóðsykursstjórnun nýburans 

gengur ekki eftir, t.d. vegna vanþroska eða veikinda, getur það leitt til truflana á virkni 

heilans og í sumum tilfellum taugaskaða (Williams, 2005).  
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Skiptar skoðanir eru um hvert viðmiðunargildi blóðsykursfalls sé og hvenær sé rétt að 

mæla blóðsykur nýbura en hann er mældur reglulega á nýburadeildum og gjörgæslum 

(American Academy of Pediatrics, 1993; Haninger og Farley, 2001; WHO, 1997). 

Blóðsykursmælingar eru sársaukafull inngrip en mikilvægt er að greina tilfelli hypoglycemiu 

vegna fylgikvilla sem því getur fylgt. Hér er fjallað um blóðsykursmælingar og 

viðmiðunargildi, hverjir eru í áhættuhópi fyrir blóðsykursfalli og þá sérstaklega börn mæðra 

með sykursýki og einkenni blóðsykursfalls.  

Blóðsykursmælingar og viðmiðunargildi 

World Health Organization (1997) og American Academy of Pediatrics (1993) telja 

að venjubundin skimun fyrir hypoglycemiu hjá heilbrigðum nýburum sé óþörf, óviðeigandi 

og mögulega skaðleg. Þess í stað eigi eingöngu að mæla þá sem eru í áhættuhópi og vekur 

athygli að keisarafæðing er ekki talin þar á meðal. Of hátt viðmiðunargildi fyrir eðlilegan 

blóðsykur geti leitt til þess að annars heilbrigðum nýburum sé gefinn glúkósi í æð sem er 

ónauðsynlegt inngrip og álag fyrir barnið og foreldrana og aukinn kostnaður fyrir sjúkrahúsið 

(Haninger og Farley, 2001). Einnig væri hægt að meta börn í áhættu með öðrum leiðum. 

Samkvæmt rannsókn Johnson (2003) getur hlutfall á ummáli upphandleggs og höfuðs sagt 

betur til um hættu á hypoglycemiu hjá fullburða nýburum en fæðingarþyngd og 

meðgöngulengd en hypoglycemia greindist hjá þeim sem voru með þetta hlutfall á bilinu 

0,26-0,29 cm. 

 Cornblath o.fl. (2000) minnast á Whipple’s triad sem hægt er að nota til aðstoðar við 

greiningu hypoglycemiu. Það felst í þremur skilyrðum sem öll verða að vera til staðar: 

Klínísk einkenni hypoglycemiu, blóðsykursgildi lágt samkvæmt mælingum með nákvæmri 

aðferð og klínísk einkenni hverfi um leið og meðferð er hafin. Í greininni kemur einnig fram 

að ef nýburi er með einkenni og blóðsykursmælingu upp á ≤ 2,5 mmól/L eigi að hefja 
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meðferð og íhuga undirliggjandi ástæður, sérstaklega ef einkennin svara ekki meðferð. Ef 

nýburi er hins vegar í áhættuhópi eigi að mæla blóðsykur reglulega og það eins fljótt eftir 

fæðingu og hægt er, innan við 2-3 klst., fyrir fæðugjafir og ef hann sýnir einhver einkenni. Ef 

blóðsykur er < 2,0 mmól/L hjá þessum hópi ætti að hefja meðferð.  

Í leiðbeiningum WHO (1997) er sagt að mæla eigi blóðsykur hjá þeim sem eru í 

áhættuhópi 4-6 klst. eftir fæðingu og þá helst fyrir fæðugjöf en halda eigi blóðsykri yfir 2,2-

2,5 mmól/L. Hjá þeim sem eru í áhættuhópi en sýna engin merki eða einkenni um 

hypoglycemiu ætti helst að halda blóðsykri yfir 2,6 mmól/L. Ef hann fer niður fyrir það eigi 

að gefa barninu að drekka og endurtaka mælinguna eftir 1 klst. eða í síðasta lagi fyrir næstu 

gjöf  3 klst. seinna og ef blóðsykur hefur ekki hækkað þá eigi að hefja gjöf glúkósa í æð. Sagt 

er að mælingin sé óáreiðanleg ef blóðsykur er mældur hjá 1-2 klst. gömlu barni vegna þess að 

hann sé enn í eðlilegu lágmarki og hækki svo án utanaðkomandi áhrifa og geti það því leitt til 

rangrar greiningar og meðferðar sem eigi ekki rétt á sér. Í grein Williams (2005) kemur fram 

að ef klínísk einkenni koma fram hjá barni þar sem blóðsykur er < 2,5 mmól/L þá eigi að 

hefja meðferð með ábót eða glúkósa í æð. Þar kemur einnig fram að auk þess séu ýmsir þættir 

sem taka þurfi tillit til, t.d. meðgöngulengd og þyngd, og skoða eigi ástand barns hverju sinni 

og taka ákvarðanir um meðferð út frá öllum þáttum sem að því snúa.  

Í danskri rannsókn Hoseth, o.fl. (2000) var blóðsykur 223 fullburða barna sem 

eingöngu voru á brjósti skoðaður og tengsl hans við kyn, fæðingarmáta, deyfingar í fæðingu, 

reykinga móður, meðgöngulengd, naflastrengs pH (sýrustig) og Apgar stiga. Blóðsykur var 

mældur 1-96 klst. eftir fæðingu og var hann á bilinu 1,4-5,3 mmól/L eða 3,1 mmól/L að 

meðaltali og lægstu gildin á fyrsta degi eftir fæðingu en 14% barnanna voru með lægri 

blóðsykur en 2,6 mmól/L. Kyn, fæðingarmáti, deyfingar, reykingar, meðgöngulengd, sýrustig 

naflastrengsblóðs og Apgar reyndust ekki hafa marktæk áhrif á blóðsykurinn. Meðalgildið 

var það sama hjá stúlkum og drengjum, hvort sem þau fæddust með keisara eða um 
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fæðingarveg og óháð því hvort móðirin reykti eða ekki, eða á bilinu 3,1-3,2 mmól/L. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að reglulegar blóðsykursmælingar séu óþarfar hjá 

heilbrigðum fullburða nýburum. 

Hverjir eru í áhættuhópi fyrir blóðsykursfalli? 

Cornblath o.fl. (2000) skiptu þeim nýburum sem eru í áhættuhópi fyrir hypoglycemiu 

í  fjóra hópa eftir orsök hennar: a) sem tengist breytingum á efnaskiptum hjá móður, t.d. 

ýmsar lyfjameðferðir, glúkósagjöf á meðgöngu og sykursýki hjá móður á meðgöngu, b) tengd 

vandamálum hjá fóstrinu sjálfu, t.d. þegar barnið verður fyrir súrefnisskorti í fæðingu, fær 

sýkingu, ofkælist, er með meðfædda hjartagalla eða tekst einfaldlega ekki að aðlagast lífinu 

utan móðurkviðs, c) vegna vaxtarskerðingar fósturs, d) vegna of mikils insúlíns á 

meðgöngunni og e) vegna efnaskiptasjúkdóma. 

 Samkvæmt WHO (1997) er aðaláhættuhópurinn fyrir hypoglycemiu fyrirburar, þau 

börn sem eru lítil miðað við meðgöngulengd, sem hafa orðið fyrir súrefnisskorti í fæðingu, 

eru veik og í þeim tilvikum þar sem móðir er með sykursýki á meðgöngu. Þar kemur einnig 

fram að hjá þessum nýburum sé líklegast að þeir fái hypoglycemiu innan við 24 klst. eftir 

fæðingu þegar þeir reyna að aðlagast lífinu utan móðurkviðs. Ef hypoglycemia á sér stað eftir 

það er ekki sjálfgefið að ástæðan sé ónóg næring heldur getur það bent til undirliggjandi 

sjúkdóma eins og t.d. sýkingar. 

 

Sykursýki á meðgöngu. Meðgöngusykursýki (gestational diabetes mellitus) er sú tegund 

sykursýki sem greinist fyrst á meðgöngu og skiptist í tvo flokka, annars vegar eftir því hvort 

hægt sé stjórna henni með mataræði eingöngu og hins vegar hvort einnig sé þörf fyrir insúlín. 

Tíðni meðgöngusykursýki hefur aukist þónokkuð á síðustu árum en með góðu 

meðgöngueftirliti er hún greind og meðhöndluð fyrr þannig að fóstrið verður fyrir minni 
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áhrifum (Metzger og Coustan, 1998). Því alvarlegri sem sykursýkin er hjá móður þeim mun 

meiri líkur eru á hypoglycemiu hjá barninu eftir fæðingu (Cordero, Treuer, Landon og Gabbe, 

1998).  

Eins og áður hefur komið fram fer glúkósi greiðlega yfir fylgju og hár styrkur glúkósa 

hjá móður veldur einnig háum styrk hjá fóstrinu og því framleiða báðir aðilar insúlín í auknu 

magni. Þessi börn geta því þróað með sér hypoglycemiu eftir fæðingu þar sem styrkur 

insúlíns er enn mikill og veldur því að minna er af óbundnum fitusýrum, ketónum og 

endurupptaka glúkósa eykst samfara því að framleiðsla hans minnkar (Thilo og Rosenberg, 

2007; WHO, 1997).  

Í  rannsókn Taylor, Lee, Kyne-Grzbalski, Marshall og Davison (2002) á því hvort 

hægt væri að segja til um hypoglycemiu hjá börnum mæðra með sykursýki 1 voru skoðuð 

tengsl milli blóðsykurs mæðranna á meðgöngu og í fæðingu annars vegar og líkur á 

hypoglycemiu hjá nýburunum hins vegar. Niðurstöður leiddu í ljós að marktæk tengsl voru á 

milli blóðsykursgildis móður í fæðingunni og hjá barninu eftir fæðingu. Ef blóðsykur móður 

var innan viðmiðunargildis (4,0-8,0 mmól/L) hafði það engin áhrif á blóðsykur barnsins en ef 

gildið var > 8,0 mmól/L var blóðsykur barnsins í flestum tilvikum < 2,5 mmól/L  og ef gildið 

var > 9,0 mmól/L var blóðsykur barnsins alltaf < 2,5 mmól/L. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við það sem kemur fram í grein Metzger og Coustan (1998) að helst eigi að koma í 

veg fyrir hyperglycemiu móður í fæðingu vegna aukinnar hættu á hypoglycemiu hjá 

nýburanum. 

Áhættuþættir og inngrip 

Ýmislegt getur valdið því að barn sé líklegra til að þurfa á nánu eftirliti að halda eftir 

fæðingu. Áhættuþættir tengdir Apgar stigun barns, meðgöngulengd og fæðingarþyngd, ásamt 

inngripum í fæðingu eins og þegar sogklukka eða tangir eru notaðar eða barn fæðist með 
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keisaraskurði eða í grænu legvatni geta aukið líkurnar á nauðsyn þessara eftirlits. Hér verður 

fjallað nánar um þessa þætti. 

Apgar 

Árið 1952 þróaði dr. Virginia Apgar stigakerfi sem hún kallaði Apgar sem var ætlað 

að meta ástand nýbura einni mínútu eftir fæðingu og þörf þeirra fyrir öndunaraðstoð. Apgar-

stigun hefur síðan þróast og er talin gefa mynd af umhverfi fóstursins í móðurkviði 

(intrauterine environment) og langtímahorfum barnsins (Boehm, Entman og Fields, 1983). 

Helsti kostur þess er sú mynd sem stigin gefa af ástandi barns eftir fæðingu og hversu auðvelt 

það er fyrir vant fólk að lesa úr því (Rudolph og Gracia-Prats, 1986). 

Apgar-stigun metur hjarta-, lungna- og taugastarfsemi og er skipt niður í fimm hluta: 

Hjartsláttartíðni, öndun, vöðvatónus, svar við áreiti og litarhátt. Þessir þættir eru skoðaðir 

einni til fimm mínútum eftir fæðingu og stundum einnig tíu mínútum eftir fæðingu ef Apgar-

stigun barns er lág. Á fyrstu mínútu eftir fæðingu er fyrsta líkamsskoðun barns gerð til að 

meta hvernig því gengur að aðlagast lífi utan móðurkviðs strax eftir fæðingu. Skoðun við 

fimm mínútur gefur meiri upplýsingar um getu barns til að jafna sig eftir fæðingu og aðlagast 

lífi utan móðurkviðs (Rudolph og Garcia-Prats, 1986).  

Hvert atriði (af fimm) fær núll til tvö stig, og er summa þeirra síðan Apgar-stig 

barnsins. Barn getur því fengið núll til tíu stig í Apgar. Ef Apgar-stig barns er sjö eða hærra 

bendir það til þess að aðlögun barns að lífi utan móðurkviðs hafi verið góð. Ef barn fær fjóra 

til sex í Apgar bendir það til þess að það hafi lent í einhverjum erfiðleikum með að aðlagast 

lífi utan móðurkviðs og barn með þrjá til núll í Apgar hafi lent í miklum erfiðleikum með að 

aðlagast lífi utan móðurkviðs. Mjög sjaldgæft er að börn fái tíu í Apgar við eina mínútu og er 

það yfirleitt vegna litarháttar, því þau verða ekki bleik svona fljótt eftir fæðingu (Wong, o.fl., 

1999). 
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Líkamlegur þroski barns, sýking, meðfæddir gallar, ef móðir hefur fengið lyf í 

fæðingu og tauga- og vöðvasjúkdómar geta allir haft áhrif á Apgar-stigun barns. Apgar-stigun 

speglar ástand barns einni og fimm mínútum eftir fæðingu miðað við þá fimm þætti sem 

skoðaðir eru en er hins vegar ekki tæki sem stendur eitt og sér sem matstæki vegna þess að 

það segir ekki til um hvað eða hvort eitthvað hafi gerst eða spáir fyrir um líkamlegar eða 

taugatengdar horfur barns. Ef móðir reykir getur það haft áhrif á Apgar-stigun barns en 

fjórum sinnum fleiri börn mæðra sem reykja þrjá pakka á dag fá lága Apgar-stigun, miðað 

við börn mæðra sem reykja ekkert eða allt að pakka á dag (Wong, o.fl., 1999). 

 

Apgar og súrefnisskortur. Skiptar skoðanir eru um notkun Apgar-stigunar til að meta 

hvort og hve mikið barn hefur orðið fyrir súrefnisskorti, hins vegar bendir flest til þess að 

ekki sé rétt að nota Apgar-stigun til þess né til að meta þörf á endurlífgun (Wong, o.fl., 1999). 

Þrátt fyrir þetta er öruggt að tengsl eru á milli lágs Apgars og súrefnisskorts hjá barni. Apgar-

stigun er notuð ásamt öðru til að meta hvort barn hafi orðið fyrir skaða vegna súrefnisskorts, 

sem eru barnabik í legvatni, fetal bradycardia, ef barn þarf intubation og aðstoð við öndun. Ef 

Apgar-stigun er lægri en þrír við eina mínútu og lægri en fimm við fimm mínútur. Einnig að 

það sýni einkenni, svo sem erfiðleika við að nærast, stutt öndunarstopp, flog eða krampa og 

vöðvaslappleika (hypotonía) (Volpe, 1995). 

Ástæða þess að Apgar-stigun er ekki talin áreiðanleg til að meta hvort barn hafi orðið 

fyrir súrefnisskorti er sú að stigunin getur verið mjög misjöfn milli þeirra sem hana gera en 

það eru yfirleitt ljósmæður. Einnig er öllum atriðunum sem metin eru gefið jafn mikið vægi 

við stigunina en hvert þeirra er mismikilvægt þegar miðtaugakerfi barns er metið. Hins vegar 

virðist það svo að súrefnisskortur leiði yfirleitt til lágs Apgars (Volpe, 1995). 
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Meðgöngulengd og fæðingarþyngd 

Lubchenco og Battaglia skilgreindu árið 1967 fyrsta flokkunarkerfið fyrir nýbura 

byggt á meðgöngulengd og þyngd. Það skiptist í þrjá aðalflokka: Fyrirburi (preterm), fullburi 

(term) og síðburi (postterm). Hver þeirra skiptist svo í þessa undirflokka: Léttur miðað við 

meðgöngulengd eða léttburi (small for gestational age, SGA), eðlileg þyngd miðað við 

meðgöngulengd (appropriate for gestational age, AGA) og þungur miðað við 

meðgöngulengd eða þungburi (large for gestational age, LGA). Þetta flokkunarkerfi er stór 

liður í að meta áhættuþætti fósturs og barns og er notað enn þann dag í dag en hefur verið 

þróað í takt við framfarir í fósturgreiningu en svo það sé nothæft er lykilatriði að greining á 

meðgöngulengd sé nákvæm (Engle, 2006).  

Meðgöngulengd og þyngd barnsins eru merkt inn á stöðluð vaxtarlínurit til að meta 

ástand þess og vöxt. Þá er meðal annars hægt að sjá hvort það sé stórt eða lítið miðað við 

meðgöngulengd (Thilo og Rosenberg, 2007) út frá flokkunarkerfi Lubchenco og Battaglia en 

flókið getur verið að setja skýr mörk á milli þess hvort barn sé stórt eða lítið miðað við 

meðgöngulengd (Steer, 2004). 

 

Meðgöngulengd. Nauðsynlegt er að þekkja meðgöngulengd eða aldur fósturs 

(gestational age) þar sem hún getur sagt ýmislegt um hegðun og vandamál nýburans (Thilo 

og Rosenberg, 2007). Meðgöngulengd er reiknuð út í vikum og dögum frá byrjun síðustu 

eðlilegra tíðarblæðinga móður eða dagsetningu tæknifrjóvgunar ef það á við (ACOG, 2004).  

Miðað er við að nýburi sem fæðist fyrir 37 vikna meðgöngu sé fyrirburi, sá sem 

fæðist milli 38 og 41 vikna meðgöngu fullburi og sá sem fæðist eftir byrjun 42. viku síðburi 

(Bakewell-Sachs, Shaw og Tashman, 1997). Einnig má  segja að börn fædd eftir 34-37 vikna 

meðgöngu séu síð-fyrirburar eða late preterm. Þau eru fædd fyrir fulla meðgöngu og eru í 
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aukinni áhættu fyrir ýmsa fylgikvilla en ástand þeirra er einstaklingsbundið og sum þurfa 

enga eða litla aðstoð eftir fæðingu (Engle, 2006). Því má segja að eðlileg meðgöngulengd sé 

38-42 vikur en full meðganga telst vera 40 vikur. 

Ef meðganga fer yfir 40 vikur aukast líkur á ýmsum fylgikvillum eins og grænu 

legvatni, barnabiksásvelgingu (meconium aspiration), of lágu sýrustigi barns (neonatal 

acidemia), lágum Apgar, macrosomiu og áverkum í fæðingu vegna aukins vaxtar fósturs 

(Caughey, Snegovskikh og Norwitz, 2008). Í rannsókn Heimstad, o.fl., frá árinu 2006 kom 

fram að tíðni fylgikvilla (t.d. lágs Apgar og bráðakeisara) var mest við 42 og 37 vikna 

meðgöngu en minnst við 39 vikna meðgöngu (Heimstad, Romundstad, Eik-Nes og Salvesen 

2006). 

 

Fæðingarþyngd. Fæðingarþyngd er fyrsta þyngdarmæling sem gerð er á nýburanum 

eftir fæðingu og getur ýmislegt haft áhrif á vöxt fósturs í móðurkviði (United Nations 

Children’s Fund and World Health Organization, 2004). Mun meiri líkur eru á fylgikvillum 

eftir fæðingu hjá börnum sem eru undir 2500 g að þyngd og þeim sem eru um og yfir 4500 g 

en hjá þeim sem eru 2500-4499 g við fæðingu (Olesen, Westergaard og Olsen, 2003). 

Léttburar og þungburar eru því líklegri til að þurfa á innlögn á sérhæfða nýburadeild að halda 

eftir fæðingu (Steer, 2004). 

Ástæður þess að börn verða stór miðað við meðgöngulengd eru oftast löng meðganga 

(>40 vikur), sykursýki móður, offita eða ofþyngd móður eða erfðir, eins og stórir foreldrar 

(Bakewell-Sachs, o.fl., 1997) en hægt er að skipta þeim í tvo flokka eftir því hvort ástæðan sé 

sykursýki móður eða „eðlilegar“ (Steer, 2004). Þegar barn er stórt eru meiri líkur á 

langdreginni fæðingu og ýmsum vandamálum, t.d. áverkum eins og axlarklemmu (shoulder 

dystocia) og tíðni keisara er hærri (Steer, 2004; Thilo og Rosenberg, 2007) auk þess sem 

auknar líkur eru á ásvelgingu (aspiration) og lungnabólgu sem oft er hægt að rekja til erfiðra 
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fæðinga (Olesen, o.fl., 2003). Einnig eru þessi börn m.a. í áhættuhópi fyrir blóðsykursfalli 

(hypoglycemiu), nýburagulu (hyperbilirubinemia) og of lágu kalsíumi (hypocalcemia) (Thilo 

og Rosenberg, 2007).  

Samkvæmt verklagsreglum um macrosomiu frá The American College of 

Obstetricians and Gyneocologists, ACOG er barn talið macrosomic ef fæðingarþyngd þess 

fer yfir ákveðin mörk óháð meðgöngulengd; 4000 g eða 4500 g en oftar er miðað við 4500 g. 

Þar kemur einnig fram að áreiðanlegasta greiningarleiðin sé að vigta nýburann vegna þess að 

skoðanir á meðgöngu geta verið ónákvæmar (Chatfield, 2001). Hjá nýbura sem er stór miðað 

við meðgöngulengd verður hlutfallsleg stækkun á heila og ummáli kviðar en hjá macrosomic 

nýbura er aukið hlutfall milli ummáls kviðar og ummáls heila (WHO, 1997). Helsti 

áhættuþátturinn fyrir macrosomiu er sykursýki móður en auk þess m.a. fyrri saga um 

macrosomiu, þyngdaraukning fyrir og á meðgöngu og þegar meðganga fer yfir 40 vikur 

(Chatfield, 2001). 

Þegar móðir er með sykursýki á meðgöngu verður aukið flæði næringarefna sem 

veldur óeðlilegum vexti á vefum fósturs og auknar líkur eru á að barnið verði macrosomic 

eða stórt miðað við meðgöngulengd (Thilo og Rosenberg, 2007; WHO, 1997). Rannsóknir 

hafa sýnt fram á skýr tengsl á milli hás blóðsykurs móður með sykursýki og aukinnar 

fæðingarþyngdar barns  (The HAPO Study Cooperative Research Group, 2008; Taylor, o.fl., 

2002). Ef sykursýkin er ómeðhöndluð er tíðni macrosomiu allt að 20% (Chatfield, 2001).  

Þau börn sem eru macrosomic eða stór miðað við meðgöngulengd eru í aukinni hættu 

á áverkum í fæðingu vegna stærðar sinnar (Metzger og Coustan, 1998; Thilo og Rosenberg, 

2007) og tíðni keisarafæðinga er hærri hjá þessum hópi (Chatfield, 2001; Metzger og 

Coustan, 1998; Mulik, Usha Kiran, Bethal og Bahl 2003; Yang, Cummings, O’Connell og 

Jangaard, 2006). Áður tíðkaðist víðast hvar að konur með sykursýki á meðgöngu færu í 

fyrirfram ákveðinn keisara, jafnvel fyrir 38 vikna meðgöngu, svo fóstrið yrði ekki of stórt en 
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ekki er mælt með því nú ef heilsa móður og barns er góð, vegna hættu á fylgikvillum hjá 

barninu (Metzger og Coustan, 1998). 

Léttburi er barn sem fæðist léttara en meðgöngulengd segir til um, þ.e.a.s. 

fæðingarþyngdin er meira en tveimur staðalfrávikum fyrir neðan meðalþyngd og er 

meginástæðan ófullnægjandi flutningur næringarefna til fósturs um fylgju (Bakewell-Sachs, 

o.fl., 1997; Sparks, Ross og Cetin, 1998). Þegar fóstrið verður fyrir vannæringu kemur það 

fyrst fram í þyngdinni, svo lengdinni og síðast höfuðstærð og er þetta notað til að meta orsök 

og alvarleika vaxtarskerðingarinnar (Sparks, o.fl., 1998).  

 Vaxtarskerðingu er skipt í tvo flokka: Ósamhverfa (asymmetric) og samhverfa 

(symmetric) eftir ástæðu og alvarleika. Algengustu ástæður ósamhverfrar vaxtarskerðingar 

eru fylgjuþurrð, lítil þyngdaraukning á meðgöngu, fjölburar og ef móðir er eldri en 35 ára 

(Thilo og Rosenberg, 2007). Einkenni hennar eru lág fæðingarþyngd en eðlileg lengd og 

höfuðummál og þýðir að fóstrið hafi orðið fyrir næringarskorti í tiltölulega stuttan tíma 

(Sparks, o.fl.,1998). Helstu ástæður samhverfrar vaxtarskerðingar eru áfengis- og 

fíkniefnanotkun móður á meðgöngu, litningagallar og veirusýkingar í móðurkviði svo sem 

cytomegalovirus og rauðir hundar (rubella) (Thilo og Rosenberg, 2007). Einkenni hennar eru 

óeðlilega lág fæðingarþyngd, lengd og höfuðummál og gefur til kynna að næringarskorturinn 

hafi varað mun lengur (Sparks, o.fl.,1998). 

 Vegna þess að fylgjan starfar ekki sem skyldi verður súrefnisflutningur um hana ekki 

fullnægjandi í fæðingunni og fóstrið getur orðið fyrir súrefnisskorti og verður barnið því oft 

slappt eftir fæðinguna (Steer, 2004). Súrefnisskorturinn eykur einnig líkurnar á því að fóstrið 

losi fósturhægðir (meconium) í legvatnið og er hætta á að það fái það ofan í lungun 

(meconium aspiration) (Sweet, 1986). Önnur algeng vandamál hjá vaxtarskertum börnum 

vegna fylgjuþurrðar eru hitatap vegna lítils fituforða (Sparks, o.fl., 1998), hypoglycemia 
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vegna lítillla glýkógen-birgða og rauðkornamergð (polycythemia) (Thilo og Rosenberg, 

2007).  

Keisari  

Keisari (Cesarean birth) er þegar barn fæðist í gegnum skurð á legi. Skurðurinn er 

gerður á neðri hluta legs (lower uterine segment) til þess að auðvelda gróanda. 

Keisaraskurður er gerður til þess að vernda líf og heilsu móður og barns og getur verið 

nauðsynlegur vegna ástands eða fylgikvilla hjá móður eða barni. Þrátt fyrir miklar framfarir í 

skurðaðgerðum og hjúkrun skurðsjúklinga er samt sem áður áhætta samfara keisaraskurði 

fyrir bæði móður og barn (Piotrowski, 2007). 

Tíðni keisarafæðinga hefur farið hægt vaxandi á Íslandi á undanförnum árum, eins og 

víðast hvar annars staðar á Vesturlöndum. Hæsta tíðni keisaraskurða á Íslandi sást 2003 og 

var þá 18,2% en síðan komu tvö ár með lækkandi tíðni og var 15,7% 2005, sem er lægsta 

tíðni síðustu 10 ára. Árið 2007 var tíðnin 17,1% sem er jafnt meðaltali síðustu 10 ára 

(Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K. Smárason og Gestur I. 

Pálsson, 2008).  

Talið er að betri tækni til að fylgjast með líðan barns í fæðingu, aukin notkun á 

mænurótardeyfingu, hærri meðalaldur mæðra og færri fæðingar um fæðingarveg eftir fyrri 

keisaraskurð (VBAC) tengist aukinni tíðni keisaraskurða. Mjög skiptar skoðanir eru á öryggi 

fæðingar um fæðingarveg eftir keisaraskurði (VBAC) og eru í þessum tilvikum auknar líkur á 

keisaraskurði (Piotrowski, 2007).  

Valkeisaraskurður er aðgerð sem er ákveðin fyrirfram, gerð á venjulegum vinnutíma 

og eiga að líða a.m.k. átta klukkustundir frá því aðgerð er ákveðin og þar til hún er 

framkvæmd. Ef flýta þarf aðgerðinni vegna þess að konan er komin í sótt telst hún ekki 

lengur valkeisaraskurður (Ragnheiður I. Bjarnadóttir, o.fl., 2008). Bráðakeisarar eru allir þeir 
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keisarar sem falla ekki undir skilgreiningu á valkeisara (Ragnheiður I. Bjarnadóttir, o.fl., 

2008). Bráðakeisari er yfirleitt gerður í kjölfar erfiðrar fæðingar og lélegs framgangs 

(ineffective labor) (Piotrowski, 2007). 

Ástæður keisaraskurðar eru yfirleitt vandamál í fæðingu, eins og að móðir sé með of 

þrönga grind (CPD), að barn sé sitjandi eða skakkt í grindinni, vandamál með fylgjuna 

(fyrirsæt - previa, fylgjulos - abruptio), óreglulegar hríðir eða naflastrengur sígi niður fyrir 

höfuð barns, fetal distress og fjölburar (Piotrowski, 2007). 

 

Möguleg áhrif á nýbura. Ekki einungis er áhættusamt fyrir mæður að gangast undir 

keisaraskurð, heldur hefur það ekki síður áhrif á börn þeirra. Nýburar sem fæðast með 

valkeisaraskurði eru líklegri til að fá öndunarerfiðleika en þau sem fæðast eðlilega. Yfirleitt 

eru þetta vot lungu en einnig eru þau líklegri til að fá glærhimnusjúkdóm og 

lungnaháþrýsting (Snorri Freyr Dónaldsson, o.fl., 2007). Barn sem fæðist með bráðakeisara 

eftir að hafa gengið í gegnum hluta af fæðingu, hefur upplifað streitu og því losun 

katekólamína sem veldur frásogi lungnavökva og aukningu á surfactant (Lagercrantz og 

Slotkin, 1986). Það er því betur búið til að aðlagast lífi utan móðurkviðs heldur en barn sem 

fæðist með valkeisara. 

Þónokkuð hefur verið skoðað hvort fyrirfram ákveðinn keisaraskurður geti dregið úr 

líkum á fæðingaráverkum hjá þeim sem eru í áhættu (t.d. macrosomia fósturs, sykursýki 

móður) og eru skýrar vísbendingar sem styðja það. Ávallt ber að hafa í huga möguleg áhrif 

valkeisaraskurðar á barnið, vega og meta kosti og galla hverju sinni og ekki framkvæma hann 

fyrir 39 vikna meðgöngu vegna fósturþroska. Meiri líkur eru á að barnið verði fyrir áverkum 

við bráðakeisaraskurð en valkeisaraskurð vegna bráðra aðstæðna þar sem tíminn er dýrmætur 

og allt þarf að ganga fljótt fyrir sig (Hankins, Clark og Munn, 2006). 
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Inngrip í fæðingu 

Inngrip í fæðingu geta haft veruleg áhrif á nýburann. Notkun sogklukku og tanga auka 

til að mynda áhættu á áverkum í fæðingu (Hankins, o.fl., 2006). 

 

Tangir og sogklukka. Tangarfæðing (forceps delivery) er þegar tangir eru notaðar til 

þess að auðvelda fæðingu á höfði barns og til eru margar gerðir af þeim og er misjafnt eftir 

spítölum hvaða gerð er notuð. Sogklukkufæðing (vacuum extraction) er þegar sogklukka er 

fest við höfuð barns og neikvæður þrýstingur er notaður til að aðstoða við fæðingu höfuðsins. 

Ráðlagt er að nota frekar sogklukku en tangir til aðstoða við fæðingu höfuðs barns 

(Piotrowski, 2007). 

 Ástæður fyrir notkun tanga eða sogklukku eru til að stytta annað stig fæðingar og til 

aðstoðar ef erfiðlega gengur að rembast (deficient expulsion). Einnig til að koma í veg fyrir 

versnun á hættulegum aðstæðum (t.d. cardiac decompensation), ef álagseinkenni eru hjá 

fóstri, ef barn er skakkt í grindinni eða til að auðvelda fæðingu höfuðs í sitjandi fæðingum 

(Moore og Roberts, 1998). 

 Láta þarf heilbrigðisstarfsfólk sem hugsar um nýburann vita að um tangar- eða 

sogklukkufæðingu hafi verið að ræða. Ef barn fæðist með tangarfæðingu þarf að fylgjast með 

mari á höfði og í andliti barns og hvort einhver merki séu um taugaskaða vegna þrýstings á 

andlitstaugina (Cranial nerve VII) (Piotrowski, 2007). Flest bendir til þess að barn sé ekki 

líklegra til að verða fyrir taugaskaða þó svo að tangir séu notaðar í fæðingunni. Í rannsókn 

Dieker, o.fl. frá árinu 1986 kom fram að börn sem höfðu fæðst með tangarfæðingu voru ekki 

líklegri til að sýna einkenni um taugavandamál heldur en börn sem voru tekin með keisara 

(Moore and Roberts, 1998).  
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Eftir sogklukkufæðingu þarf að fylgjast með merkjum um skaða og sýkingu á því 

svæði sem sogklukkan var sett og vera vakandi fyrir merkjum um heilaerting og pirring 

(cerebral irritation) eins og lystarleysi og sogvandamál. Einnig skal hafa í huga að börn sem 

eru fædd með aðstoð sogklukku eru líklegri en önnur til að fá hátt gildi bilirúbíns og þurfa að 

fara í ljós vegna nýburagulu, vegna mars og blæðingar sem getur verið fylgikvilli 

sogklukkunotkunar. Algengt er að börn sem fæðst hafa með aðstoð sogklukku séu með svepp 

á höfði (cephalhematoma) vegna bjúgmyndunar en þau geta einnig fengið sár á höfuðið og 

jafnvel subdural blæðingu (Piotrowski, 2007). Hughreysta skal foreldra og fullvissa þau um 

að sveppurinn á höfði barnsins hverfi yfirleitt á nokkrum dögum eða vikum (Moore og 

Roberts, 1998). 

Grænt legvatn  

Fyrstu hægðir barnsins kallast fósturhægðir, barnabik eða meconium. Þær má fyrst sjá 

í meltingarfærum fósturs á þriðja mánuði meðgöngu og eru í raun samansafn dauðra 

húðfruma, fósturhára, fituefna, legvatns og ýmissa efna úr meltingarvegi og eru svart-grænar 

á lit vegna áhrifa bilirubins (Hansen og Corbet, 1998). Fósturhægðir halda áfram að safnast 

fyrir eftir því sem líður á meðgönguna og getur haft kröftug áhrif á hjarta- og æðakerfi fósturs 

og nýbura ef þær komast í snertingu við viðkvæma vefi þess eða lokað fyrir þrönga 

öndunarvegi (Moore og Roberts, 1998).  

Undir eðlilegum kringumstæðum losar barnið fósturhægðir á fyrsta sólarhring eftir 

fæðingu (Moore og Roberts, 1998) en um 12% barna hafa haft hægðir í legvatnið og litast 

það því grænt (Hansen og Corbet, 1998; Khazardoost, Hantoushzadeh, Khooshideh og Borna, 

2007; Oyelese, o.fl., 2006). Grænt legvatn er sjaldgæft fyrir 38 vikna meðgöngu en verður 

algengara með lengri meðgöngu og eftir 42 vikna meðgöngu fæðast 30-50% í grænu legvatni 

(Hansen og Corbet, 1998; Oyelese, o.fl., 2006; Wiswell, 2001). Ekki er vitað nákvæmlega 
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hver ástæðan er en þetta sést aðallega hjá börnum sem orðið hafa fyrir skertum 

súrefnisflutningi, t.d. vegna fylgjuþurrðar, eða öðru stressi á meðgöngu sem veldur slökun á 

hringvöðva endaþarms og peristalsis fer í gang (Hansen og Corbet, 1998; Wisell, 2001).  

Í flestum tilfellum hefur þetta engin áhrif á fóstrið en ef fósturhægðir komast ofan í 

lungun getur það valdið alvarlegum lungnasjúkdómi. Þetta kallast meconium aspiration eða 

barnabiksásvelging og má skilgreina sem tilvist meconium fyrir neðan raddbönd og veldur 

alvarlegum öndunarerfiðleikum þar sem meconium lokar fyrir loftvegi, veldur bólgu og gerir 

surfactant óvirkan (meconium aspiration syndrome) (Moore og Roberts, 1998). Slíkt getur 

ýmist gerst á meðgöngu þegar fóstrið tekur andköf og meconium sogast ofan í lungun eða 

þegar barnið tekur sína fyrstu andardrætti eftir fæðingu og meconium er til staðar í efri 

öndunarvegum. Hjá flestum þessara barna er ekki vitað nákvæmlega hvenær og hvernig þetta 

á sér stað (Hansen og Corbet, 1998; Wiswell, 2001).  

Meconium aspiration á sér stað í 4-21% tilfella þar sem fóstrið hefur haft hægðir í 

legvatnið. Helstu áhættuþættir sem hafa verið tengdir þessu eru hversu mikið af meconium er 

í legvatninu eða hversu þykkt það er og er þá aukin hætta eftir því sem meira af því er til 

staðar. Einnig geta hjartsláttartruflanir hjá fóstrinu í fæðingunni verið áhættuþáttur, t.d. 

bradycardia (of hægur hjartsláttur) og tachycardia (of hraður hjartsláttur) og lágur APGAR 

(≤5) við 5 mínútur (Khazardoos, o.fl., 2007; Usta, Mercer og Sibai, 1995). Auk þess eru 

skiptar skoðanir á því hvort keisarafæðing geti aukið líkurnar á meconium aspiration 

(Khazardoos, o.fl., 2007; Usta, o.fl., 1995; Wiswell, 2001). 

Börn sem fæðast í grænu legvatni eru í áhættuhópi fyrir meconium aspiration 

syndrome og þurfa náið eftirlit fyrst eftir fæðinguna. Oft koma einkennin ekki strax fram og 

fylgjast þarf með bláma (cyanosis), fölva, öndunarerfiðleikum, súrefnismettun, tachycardiu, 

lágum blóðþrýstingi (hypotension), hjartaóhljóðum (murmur) og blóðrás (Wiedemann, 

Saugstad, Barnes-Powell og Duran, 2008). Ekki er lengur mælt með rútínubundinni sogun 
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nefkoks barns við spöng, þ.e.a.s. í fæðingunni um leið og höfuð er komið eða strax eftir 

fæðingu, vegna þess að það geti valdið meiri skaða en ella og minnki ekki líkur á meconium 

aspiration syndrome. Hjá barni sem fæðist í grænu legvatni og er hresst (vigorous) ætti 

aðeins að þurfa að hreinsa munn og nef eftir þörfum, nema það nái ekki strax upp 

súrefnismettun eða legvatn gúlpist upp úr því, og fylgjast svo vel með því fyrst á eftir 

fæðingu. Ef barn fæðist hins vegar slappt þarf frekari meðferð við; barkaþræða barnið og 

soga vel til að ná sem mestu af meconium og setja á það öndunarvél (Velaphi og Vidyasager, 

2008; Wiedemann, o.fl., 2008).  

Samantekt 

Mikill munur er á samsetningu Vökudeildar og sambærilegra deilda erlendis. Á henni 

sameinast öll stig hjúkrunar og lækninga en erlendis er þeim skipt niður eftir stigi þeirrar 

hjúkrunar- og læknisaðstoðar sem veitt er. Sambærilegt eftirlit og fer fram á Vökudeild er oft 

veitt inni á fæðingar-, sængurkvenna- eða barnadeildum erlendis. Því er erfitt að finna 

erlendar rannsóknir á íslensku leiðinni í áhættueftirliti nýbura og samsetningu 

eftirlitsblaðsins. Einnig eru íslenskar rannsóknir þess efnis afar takmarkaðar. Með því að 

skoða hinn fræðilega bakgrunn og rökstuðning fyrir því hvað veldur því að sumir nýburar 

þurfa á nánu eftirliti að halda eftir fæðingu en aðrir ekki, má gera sér í hugarlund hver 

samsetning hópsins er og hvaða þáttum þarf að fylgjast með í eftirlitinu (sbr. 

rannsóknarspurningar 1-2). 

 Eins og komið hefur fram eru öndunarerfiðleikar eitt af algengustu vandamálum 

nýbura og lýsa sér sem stunur, inndrættir, nasavængjablakt og hröð öndun (> 60 

sinnum/mín.) en það sýnir að hann reynir að auðvelda sér öndun. Helstu ástæður 

öndunarerfiðleika eru tengdar blóðrás og lungum og þar eru vot lungu, ásvelging, meðfædd 

lungnabólga og loftleki algengust (Thilo og Rosenberg, 2007). Ráðlagt er að setja 
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mettunarnema á hægri úlnlið því það gefur nákvæmari mælingu á súrefnismettun (Bucher, 

o.fl., 1990) og gefa súrefni ef mettun er < 92% (Holzman, o.fl., 1999). Litarháttur nýburans 

getur einnig gefið ýmsar vísbendingar um ástand hans, t.d. öndun, súrefnismettun og hjarta- 

og blóðrásarkerfi. Einnig er mikilvægt að fylgjast með blóðþrýstingi nýbura og er 

meðalslagæðaþrýstingur (MAP) einna mikilvægastur (Widmaier, o.fl., 2004). Hann getur 

gefið til kynna mikilvægar breytingar þótt hann segi ekki alltaf mikið einn og sér (Stebor, 

2005). Miðað er við að hann sé jafnhár meðgöngulengd í vikum (Kilian, 2003). 

 Mikilvægt er að huga að líkams- og umhverfishita nýbura. Eðlilegur líkamshiti er um 

36,5°C (Takayama, o.fl., 2000) en ofkæling getur leitt til alvarlegra fylgikvilla eins og 

hypoglycemiu auk þess sem sýnt hefur verið fram á að kalt barn hættir stundum að stynja 

þegar það er hitað í eðlilegan líkamshita (Klaus, o.fl., 1986). 

 Hjá heilbrigðum og fullburða nýbura lækkar styrkur glúkósa í blóði hratt fyrstu 1-2 

klst. eftir fæðingu (Cornblath, o.fl., 2000; Haninger og Farley, 2001) og nær lágmarki eftir 

30-90 mín. (Hoseth og Joergensen, 2000). Ef allt er eðlilegt rís hann aftur og nær jafnvægi 

um 3 klst. eftir fæðingu (Cornblath, o.fl., 2000). Þótt þetta sé hluti af eðlilegu aðlögunarferli 

nýbura getur það valdið vandamálum hjá þeim sem eru veikir fyrir. Skiptar skoðanir eru á því 

hver viðmiðunargildi hypoglycemiu séu og hvenær eigi að mæla blóðsykur með 

venjubundnum hætti (American Academy of Pediatrics, 1993; WHO, 1997). Flestir eru þó 

sammála um að eingöngu eigi að mæla þá sem eru í áhættuhópi (fyrirburar, léttburar, 

súrefnisskortur í fæðingu, veikir nýburar, sykursýki móður á meðgöngu) og halda 

blóðsykrinum yfir 2,2-2,5 mmól/L. Sérstaklega þarf að fylgjast með börnum mæðra með 

sykursýki á meðgöngu vegna aukinna líka á því að þau verði stór miðað við meðgöngulengd 

og eru í sérstökum áhættuhópi fyrir macrosomiu, auk þess sem þeim er mun hættara við 

blóðsykursfalli (WHO, 1997). 
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Apgar-stigun getur sagt heilmikið um aðlögun barns eftir fæðingu og er þá sérstaklega 

horft á Apgar við 5 mín (Rudolph og Garcia-Prats, 1986). Ef barn fær ≥ 7 stig í Apgar bendir 

það til góðrar aðlögunar, 4-6 stig benda til einhverra erfiðleika við aðlögun en 0-3 stig benda 

til mikilla erfiðleika (Wong, o.fl., 1999). Einnig er nauðsynlegt að þekkja meðgöngulengd 

barns því hún getur sagt ýmislegt um hegðum og vandamál nýburans (Thilo og Rosenberg, 

2007). Ef meðganga fer yfir 40 vikur aukast líkur á ýmsum fylgikvillum, s.s. grænu legvatni, 

barnabiksásvelgingu, lágum Apgar, macrosomiu og áverkum í fæðingu vegna aukinnar 

stærðar barns (Caughey, o.fl., 2008). Hjá börnum sem fæðast eftir 37-42 vikna meðgöngu er 

tíðni fylgikvilla mest við 37 og 42 vikur en minnst við 39 vikur (Heimstad, o.fl., 2006). 

Léttburar og þungburar eru auk þess líklegri til að þurfa á innlögn á sérhæfða nýburadeild að 

halda (Steer, 2004). Meiri líkur eru á öndunarerfiðleikum hjá þeim börnum sem fæðast með 

keisaraskurði og þá sérstaklega votum lungum (Snorri Freyr Dónaldsson, o.fl., 2007). Inngrip 

í fæðingu með sogklukku eða töngum getur einnig haft áhrif á barnið og því þarf að fylgjast 

með ástandi þess eftir fæðingu (Hankins, o.fl., 2006). Grænt legvatn er sjaldgæft fyrir 38 

vikna meðgöngu en verður algengara með aukinni meðgöngulengd (Hansen og Corbet, 

1998). Ekki er nákvæmlega vitað af hverju fóstrið losar hægðir í legvatnið en þær hafa 

alvarleg áhrif á barnið ef þær komast í lungu þess og því þarf að fylgjast vel með öndun og 

almennu ástandi nýburans eftir fæðingu (Moore og Roberts, 1998). 

Þessar niðurstöður benda til þess að líklega kemur stór hluti nýburanna í eftirlit á 

Vökudeild vegna öndunarerfiðleika. Ástæðan getur verið ýmis vandamál, eins og 

ófullnægjandi losun lungnavökva (vot lungu) eða að barn hafi fæðst með keisarafæðingu og 

eigi því í erfiðleikum við aðlögun lífs utan móðurkviðs. Einnig má gera ráð fyrir því að 

margir þeirra hafi fæðst í grænu legvatni eða móðirin haft sykursýki á meðgöngu og þess 

vegna þurfi þeir á nánu eftirliti að halda vegna hugsanlegra fylgikvilla. Því má búast við að 
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helstu ástæður komu séu öndunarerfiðleikar, keisarafæðing, grænt legvatn, að barn sé slappt 

eftir fæðingu og sykursýki á meðgöngu.  
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AÐFERÐ 

Í þessum kafla er fjallað um aðferðafræðina sem notuð var við gerð rannsóknarinnar. 

Greint er frá rannsóknarsniði, vali þátttakenda og úrtaki, hvernig gagnasöfnun og framkvæmd 

rannsóknar fór fram og siðfræðileg álitamál sem henni tengjast. Að lokum er fjallað um 

úrvinnslu gagnanna. 

Rannsóknarsnið 

Við framkvæmd þessarar rannsóknar var stuðst við aðferðafræði lýsandi megindlegra 

rannsókna (descriptive quantitative research). Markmið þessarar rannsóknar var að skoða 

samsetningu nýbura sem fara í stutt eftirlit á Vökudeild með tilliti til lengdar eftirlits, áhættuþátta 

fyrir og eftir fæðingu og þá mynd sem athugunareyðublöð, sem notuð eru á Vökudeild 

Landspítalans, gefa af ástandi þeirra (sbr. rannsóknaspurningar 1-4). 

Helstu breytur í þessari rannsókn eru ástæða komu, meðgöngulengd, Apgar við 1 mínútu, 

Apgar við 5 mínútur, Apgar við 10 mínútur, lengd legu, öndunartíðni, öndunarerfiðleikar, 

súrefnismettun, hjartsláttur, meðalslagæðaþrýstingur, líkamshiti og blóðsykur. 

 Rannsóknin er afturskyggn (retrospective chart review) og byggir á upplýsingum úr 

eftirlitsskrám sem eru varðveittar saman á deild óháð sjúkraskrám nema þegar barn leggst formlega 

inn á Vökudeild. Unnið er úr eftirlitsskrám nýbura sem koma til eftirlits á Vökudeild í skamman tíma 

eftir fæðingu í stað þess að leggjast beint inn á nýburagjörgæsludeildina.  

Þýði og úrtak 

Þýði rannsóknarinnar eru allir þeir nýburar sem koma inn á Vökudeild Barnaspítala Hringsins 

í stutt eftirlit strax eða fljótlega eftir fæðingu en þurfa ekki á innlögn á legudeild að halda. Á hverju 
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ári er fjöldi þeirra um 300-450. Úrtak rannsóknarinnar eru allir þeir nýburar sem komu inn til eftirlits 

yfir eins árs tímabil, frá 1. janúar til 31. desember 2008 og útskrifuðust að lokinni athugun aftur til 

móður sinnar. Heildarfjöldi þeirra reyndist 409 nýburar, um 12% af alls 3446 börnum sem fæddust á 

Landspítala allt árið 2008. Þau börn sem lögðust inn á meðan á eftirliti stóð eru ekki tekin með í 

þetta úrtak. Þrjú þeirra barna sem skráð voru sem börn í eftirliti voru innlögð og því útilokuð úr 

rannsókninni. Hjá einu barni vantaði kyn og var það útilokað úr rannsókninni. Auk þess vantaði 

Apgar hjá einu barni, meðgöngulengd hjá fimm og Apgar og meðgöngulengd hjá einu og voru þau 

því einnig útilokuð. Samtals voru því 11 börn útilokuð úr rannsókninni. Þrjátíu og fimm börn voru 

ekki vigtuð en sökum þess að ekki er stefna Vökudeildar að vigta börn sem koma í eftirlit nema 

sérstök ástæða þyki til, þótti ekki ástæða til að útiloka þau. 

Mælitæki 

Sérstakt eyðublað er notað við skráningu lífsmarka og ástands nýbura í eftirliti á 

Vökudeild og er útbúið af starfsmönnum þar (sjá fylgiskjal 1). Gögnin af þessum blöðum 

voru færð inn á gagnaeyðublaðið á tölvutæku formi. Á þeim er yfirlit yfir lífsmörk (öndun, 

blóðrás, hita og súrefnismettun), ástand (t.d. erfiðleikar við öndun) og inngrip (sogun, 

súrefnisgjöf, blóðsykurmælingar), hvenær barn kemur og fer og tímasetning mælinga. 

Gagnasöfnun 

Í upphafi kynntu rannsakendur sér fræðilegar heimildir tengdar viðfangsefni rannsóknarinnar, 

eins og fram hefur komið. Til þess að fara yfir ferli nýburanna sem koma inn til eftirlits voru notaðar 

upplýsingar af eftirlitsblöðunum frá árinu 2008 og eru það rannsóknargögnin. Upphafleg 

gagnasöfnun fór fram á deildinni þar sem viðkomandi hjúkrunarfræðingur sem fylgdist með ástandi 

hvers barns skráði þær, úr fæðingaskýrslu móður og munnlega frá deildarlækni þar sem það á við. 

Þessar upplýsingar voru því til staðar þegar rannsóknin var gerð og var safnað í þeim tilgangi að 
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fylgjast með ástandi barnanna í eftirlitinu á deildinni en ekki gagngert fyrir rannsóknina og höfðu 

rannsakendur því ekki áhrif á efni gagnanna. 

Takmarkanir og gæði gagnanna 

Hafa þarf í huga að í afturskyggnum rannsóknum voru upplýsingarnar ekki skráðar í 

rannsóknarskyni og því ekki hægt að safna gögnum sem vantar eða leiðrétta hugsanleg mistök 

(Helga Lára Helgadóttir, 2003). Þessi eftirlitsblöð voru gerð til notkunar á deildinni sem hjálpartæki 

við mat og eftirlit á þessum börnum en ekki gagngert sem rannsóknarmælitæki og því gátu 

rannsakendur ekki haft áhrif á gæði gagnanna. Auk þess komu margir aðilar að því upphaflega að 

skrá gögnin og hafa þeir hugsanlega greint frá þeim á ólíkan hátt auk þess sem oft sjá tveir eða fleiri 

um eftirlit á hverju barni. Af þeim sökum er áreiðanleiki í skráningu og söfnun gagna ekki eins 

mikill og ef rannsakendur sjálfir eða lítill hópur einstaklinga hefðu safnað gögnunum.  

Hluti mælinganna eru gerðar með stöðluðum tækjum af sömu gerð en ekki alltaf með 

sama tækinu, t.d. blóðþrýstingur, líkamshiti í holhönd og súrefnismettun. Áreiðanleiki 

þessara mælinga er þónokkur því búast má við að sömu eða svipaðar niðurstöður fáist með 

endurteknum mælingum (Þórarinn Sveinsson, 2003). Hins vegar eru nokkrar mælingar, eins 

og öndunartíðni og litarháttur, sem metnar eru af viðkomandi hjúkrunarfræðingi og geta því 

verið mismunandi. Sem dæmi má nefna ólíkar venjur við mat á öndunartíðni vegna þess að 

sumir telja öndun í 15 sekúndur og margfalda með fjórum til að fá öndunartíðni á mínútu en 

aðrir telja í 30 sekúndur (Ragnheiður Sigurðardóttir munnleg heimild, 29. apríl 2009). 

Vökudeildin er auk þess alltaf opin og börn fæðast á öllum tímum sólarhrings og getur því 

verið munur á gæðum gagnanna eftir því hvenær sólarhringsins upplýsingarnar eru skráðar 

og á hvaða tímabili þeim er safnað.  
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Siðfræðileg álitamál í tengslum við rannsókn 

 Í rannsókninni fólst engin áhætta fyrir þátttakendur þar sem upplýsingarnar og þar með 

gögnin voru öll til staðar þegar hún fór fram. Í gögnunum kom sjúkraskrá barnanna í heild sinni ekki 

við sögu og engar persónugreinanlegar upplýsingar af athugunarblöðunum voru skráðar eða notaðar. 

Ábyrgðarmenn rannsóknarinnar og rannsakendur höfðu einir aðgang að gögnunum. Til þess að gera 

þau órekjanleg fékk hvert upplýsingablað handahófskennt númer þegar upplýsingarnar voru skráðar í 

gagnagrunn og þar með gerðar órekjanlegar til barnanna. 

 Fengin voru leyfi fyrir framkvæmd rannsóknarinnar hjá Vísindasiðanefnd Landspítala nr. 

22/2009 (fylgiskjal 2) og Persónuvernd nr. 2009020246LSL (fylgiskjal 3). Auk þess voru leyfi 

fengin frá sviðsstjórum hjúkrunar og lækninga á Barnasviði Landspítala Háskólasjúkrahúss 

(fylgiskjal 4) og frá yfirlækni og deildarstjóra Vökudeildar Barnaspítala Hringsins (fylgiskjal 5). 

Loks var leyfi veitt fyrir aðgangi að sjúkraskrám barnanna frá Lækningaforstjóra Landspítalans 

(fylgiskjal 6).  

Úrvinnsla gagna 

Byrjað var á því að útbúa Excel-skjal þar sem þau gögn sem notuð voru á blöðunum voru 

slegin inn, það er að segja hvenær barn kom inn á deildina og fór, hvenær hver lífsmarkamæling var 

gerð, öndunartíðni (andartök á mínútu), hvort barn hafi verið með öndunarerfiðleika (stunur, 

inndrættir og/eða nasavængjablakt), hjartsláttur (slög á mínútu), blóðþrýstingur (mm Hg), 

Meðalslagæðaþrýstingur (mm Hg), líkamshiti mældur í holhönd (°C), kassahiti (°C), litarháttur, 

súrefnismettun (%), hvort þörf hafi verið á inngripum (sogun, súrefnisgjöf, verkjalyfjagjöf, 

sonduísetning eða glycerol stíll), blóðsykursgildi (mmól/L), hvort þörf hafi verið á fæðugjöf og þá í 

hvaða formi (þurrmjólk eða brjóstagjöf) og magni (mL), útskilnaður (já/nei), ástæða komu, 

meðgöngulengd (dagar), APGAR, þyngd (grömm), kyn (drengur eða stúlka) og hvort gerðar hafi 
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verið einhverjar rannsóknir (blóðgös, röntgenmyndataka af lungum, blóðprufur, þvagástunga, 

röntgenmyndataka af kviði, hemocult, hjartalínurit (EKG) eða röntgenmyndataka af upphandlegg).  

Gögnin voru færð yfir í tölfræðiforritið Statistical Package for Social Sciences (SPSS) og 

skilgreind og kóðuð svo þau yrðu greinanleg með tölfræðilegum aðferðum. Notast var við lýsandi 

tölfræði en þannig má finna hvað er dæmigert fyrir gögnin og hversu mikill munur er á 

einstaklingum í hópnum (Amalía Björnsdóttir, 2003).  

Hver rannsóknarspurning var tekin fyrir og unnið úr gögnunum á eftirfarandi hátt:  

1. Rannsóknarspurning: Fundin var tíðni, spönn og meðaltöl helstu lífsmarkamælinga og upplýsinga 

s.s. meðgöngulengd og fæðingarþyngd. Miðað var við fyrstu lífsmarkamælingu sem endurspeglar 

ástand barns við komu á deildina. Auk þess voru allar ástæður komu skráðar, þær algengustu 

flokkaðar saman í 12 flokka og reiknuð tíðni og hlutfall hverrar fyrir sig.  

2. Rannsóknarspurning: Fundin var tíðni hverrar ástæðu fyrir komu miðað við meðgöngulengd og 

Apgar-stigun barnanna.  

3. Rannsóknarspurning: Á 106 eftirlitsblöðum var útskriftartími ekki skráður og var þá notuð 

tímasetning síðustu lífsmarkamælingar í staðinn. Oft munar um klukkustund á síðustu 

lífsmarkamælingu og útskriftartíma og veldur það skekkju í útreikningum á legutíma. Því var 

börnunum skipt í tvo flokka eftir því hvort útskriftartími var skráður eða ekki, fundinn meðallegutími 

í hvorum flokki fyrir sig og heildar meðallegutími. Einnig var kyn og ástæða komu tengd við 

legutíma.  

4. Rannsóknarspurning: Horft var á fjölda lífsmarkamælinga eftir ástæðu komu og fjölda inngripa og 

rannsókna við fyrstu lífsmarkamælingu við komu á deild. 
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Samantekt 

Rannsóknin var unnin með lýsandi og skýrandi tölfræði. Unnið var úr 

athugunarskýrslum þeirra 409 nýbura sem komu inn til eftirlits á Vökudeild í stuttan tíma frá 

1. janúar til 31. desember 2008. Ellefu börn voru útilokuð úr rannsókninni sökum þess að 

þrjú þeirra voru innilögð á meðan eftirliti stóð, hjá einu vantaði kyn og hjá sjö 

meðgöngulengd eða Apgar. Því tóku 398 börn þátt í rannsókninni. Gagnagreining var gerð 

með tölfræðiforritinu SPSS og niðurstöður rannsóknarinnar má sjá í máli og myndum í næsta 

kafla. 
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NIÐURSTÖÐUR  

Hér er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og hver rannsóknarspurning tekin fyrir. 

Niðurstöður miðast fyrst og fremst við ástand barnanna við komu á deildina samkvæmt fyrstu 

lífsmarkamælingu. 

1. Rannsóknarspurning: Hver er samsetning þess hóps barna sem fer í stutt eftirlit á 

Vökudeild? 

Í heildina komu 409 börn í stutt eftirlit án þess að vera endanlega lögð inn á árinu 

2008. Af þeim voru 11 útilokuð úr rannsókninni vegna þess að þrjú þeirra voru innilögð á 

meðan á eftirliti stóð, hjá einu vantaði kyn og hjá sjö vantaði meðgöngulengd eða Apgar.  

Fjöldi stúlkna var 179 (45%) og drengja 219 (55%). Á mynd 1 má sjá að flestar komur voru í 

júlí (11,3%), ágúst (10,3%) og nóvember (9,5%). Á mynd 2 má sjá hlutfall barna í eftirliti af 

öllum fæddum börnum á Landspítala eftir mánuðum. Þar sést að í ágúst og nóvember fóru 

tæp 15% allra fæddra barna í eftirlit á Vökudeild. Lægsta tíðnin var í apríl eða 8,7%. 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Fjöldi barna í eftirliti á Vökudeild eftir mánuðum árið 2008 (N=398) 
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Mynd 2. Hlutfall barna í eftirliti á Vökudeild af öllum fæddum börnum á Landspítala eftir mánuðum 
árið 2008 (N=398) 

 

Meðgöngulengd barnanna var 245-300 dagar eða 35 vikur sléttar og upp í 42 vikur og 6 

daga. Meðalmeðgöngulengd fyrir allan hópinn var 277 dagar eða 39 vikur og 4 dagar. Af 

þeim 398 börnum sem komu í eftirlit vantaði þyngd hjá 35 þeirra. Fæðingarþyngd barnanna 

var frá 2185 g upp í 5090 g en að meðaltali 3601 g. Meðalfæðingarþyngd drengja (N=200) 

var 3641 g og stúlkna (N=163) 3558 g. 

Algengasti Apgar við 1 mínútu yfir allan hópinn reyndist vera 9 (82 börn, 20,6%) og sá 

næstalgengasti 8 (69 börn, 17,3%). Algengasti Apgar við 5 mínútur var einnig 9 (131 börn, 

32,9%) og sá næstalgengasti 7 (80 börn, 20,1%). Hjá 29 (7,3%) börnum var mældur Apgar 

við 10 mínútur og var algengasta gildi hans 8 (14 börn, 3,5%). Oftast var mældur Apgar eftir 

10 mín. hjá börnum fæddum eftir 39 vikur-39vikur og 6daga, eða 8 sinnum og eftir 41 viku-

41 viku og 6 daga meðgöngu eða 8 sinnum. Í töflu 1 má sjá algengasta Apgar eftir 

meðgöngulengd og er 9 algengasti Apgar við 1 og 5 mín. í flestum flokkunum. Hjá börnum 

fæddum eftir 40 vikur-40 vikur og 6 daga er algengasti Apgar við 5 mín. 7 og er það eini 

m 
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flokkurinn þar sem algengasti Apgar við 5 mín. er lægri en við 1 mín. Hjá börnum fæddum 

eftir 42 vikur-42 vikur og 6 daga er algengasti Apgar við 1 mín. 6 en 8 við 5 mín.  

Misjafnt var hversu oft lífsmörk voru mæld á meðan á eftirliti stóð eða allt frá einu sinni 

upp í ellefu sinnum. Yfirleitt voru gerðar tvær til fimm mælingar en að meðaltali voru þó 

lífsmörk mæld fjórum sinnum. Aðeins níu börn voru mæld einu sinni og eitt barn ellefu 

sinnum. Til þess að skoða samsetningu hópsins nánar voru fundin spönn og meðaltal helstu 

lífsmarkamælinga við komu á deild. Líkamshiti var mældur hjá 374 börnum og var hann frá 

35,3-38,9°C. Vegna þess að meðalslagæðaþrýstingur (MAP) gefur bestar vísbendingar um 

breytingar á blóðrásarkerfi og erfitt er að finna viðmiðunargildi fyrir systólískan og 

díastólískan þrýsting var einungis hann skoðaður. Meðalslagæðaþrýstingur var mældur hjá 

327 börnum og var frá 27-95 mmHg. Hjá 301 barni var mældur blóðsykur við komu og 

reyndist vera frá 1,3-10,2 mmól/L. Öndunartíðni var metin hjá 380 börnum og var frá 22 til 

104 sinnum á mín. Súrefnismettun var mæld hjá 392 börnum og var frá 72% upp í 100% en 

að meðaltali 98%. Hjartsláttartíðni var mæld hjá 393 börnum og var frá 98 til 200 slög á mín. 

Í töflu 1 má sjá mun á kynjaskiptingu, meðalþyngd, algengasta Apgar við 1 og 5 mín. og 

helstu lífsmörk við komu miðað við meðgöngulengd. 
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Tafla 1. Meðaltal helstu lífsmarka og þyngdar og algengasti Apgar barna í eftirliti á Vökudeild árið 
2008 (N=398) skipt niður eftir meðgöngulengd 

 

 

Ástæður komu sem skráðar voru: Hröð öndun, stunur, inndrættir, nasavængjablakt, 

léleg öndun, andnauð, stridor, barn blánaði, surg í barni, óreglulegur hjartsláttur, tachycardia í 

riti, bradycardia í riti, hægur hjartsláttur í lok fæðingar, bradycardia við hlustun, flatt rit, 

langdregin fæðing, sogklukka, tangir, keisari, valkeisari, hyperakút keisari, bráðakeisari, 

gangsetning, fölt barn, central fölvi, barn lengi að ná lit, blámi, blámi fyrir neðan nafla, gult 

barn, kalt barn, slappt barn, hypotone, barn þurfti mikla örvun, lélegur apgar, ventilering og 

sog, ventilering, meðgöngusykursýki, insúlínháð meðgöngusykursýki, sykursýki 1, barn með 

hita, móðir með hita eftir fæðingu, móðir með hita í fæðingu, grunur um meconium 

aspiration, grænt legvatn, GBS, meðgöngueitrun, lágt pH barns, legvatn farið fyrir 48 klst., 

möguleg lyfjafráhvörf, bjúgur á höfði, sveppur á höfði, framhöfuðstaða, þverlega, mar í 

Meðgöngulengd 
(vikur og dagar) 

35v0d- 
35v6d 

36v0d- 
36v6d 

37v0d-
37v6d 

38v0d-
38v6d 

39v0d-
39v6d 

40v0d-
40v6d 

41v0d-
41v6d 

42v0d-
42v6d Alls

Fjöldi 17 18 30 45 105 83 73 27 398 
Drengir 10 14 13 24 57 47 41 13 219 
Stúlkur 7 4 17 21 48 36 32 14 179 

Meðalþyngd (g) 2630 2792 3018 3323 3745 3778 3897 4175 
Algengasti 
Apgar við 1 
mín. 

9 7 og 9 9 9 8 9 6 8 

Algengasti 
Apgar við 5 
mín. 

10 9 9 9 9 7 8 9 

Meðalhitastig 
(°C) 36,7 36,7 36,7 36,8 36,9 37,0 37,0 37,1 

Meðalblóðsykur 
(mmól/L) 3,5 3,7 3,2 3,7 4,1 4,6 4,6 5,1 

Meðalöndunar-
tíðni á mínútu 48 56 52 53 52 58 57 53 

Meðalsúrefnis-
mettun (%) 
 

99 98 98 98 98 97 98 97 
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andliti, stasi á höfði, axlarklemma, barn drekkur ekki, ælur, ælir gulu, meðgöngulengd, 

grunur um sýkingu, vaxtarskerðing, dysmatur, naflastrengur vafinn um háls, naflastrengur 

slitnaði í fæðingu, spurning um Downs syndrome, barn órólegt og grátandi, slím í vitum, leg 

rifnaði í fæðingu, fylgjulos, hröð fæðing, endurtekning á prufum, athugun á mettun pre- og 

post ductal og barn með þekkt bilateral hydronephrosa. Hafa þarf í huga að í flestum tilvikum 

voru skráðar fleiri en ein ástæða komu hjá hverju barni þannig að í heildina voru ástæður 

komu 703. Barn getur því t.d. hafa komið inn vegna öndunarerfiðleika, keisara og 

meðgöngusykursýki og eru þá þrjár ástæður komu skráðar. Algengustu ástæður komu voru 

teknar saman í flokka eins og sjá má í töflu 2. 
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Tafla 2. Alengustu ástæður komu barna í eftirlit á Vökudeild teknar saman í flokka 

Flokkur Ástæður komu 
Öndunarerfiðleikar Hröð öndun, stunur, inndrættir, nasavængjablakt, léleg öndun, andnauð og 

stridor 
Lágur blóðsykur Lágur blóðsykur 
Óeðlilegt fósturrit Óreglulegur hjartsláttur, tachycardia í riti, bradycardia í riti, hægur hjartsláttur 

í lok fæðingar, bradycardia við hlustun og flatt rit 

Sogklukka/tangir Sogklukka, tangir 
Meðgöngusykursýki Meðgöngusykursýki, insúlínháð meðgöngusykursýki 

Sykursýki Sykursýki 1 
Grænt legvatn Grunur um meconium aspiration og grænt legvatn 

Keisari Keisari, valkeisari, hyperakút keisari, bráðakeisari 

Slappt/lél. Apgar Slappt barn, hypotone, lélegur apgar 
Meðgöngulengd Meðgöngulengd 
Vaxtarskerðing Vaxtarskerðing, dysmatur 
Annað Barn blánaði, surg í barni, langdregin fæðing, gangsetning, fölt barn, central 

fölvi, barn lengi að ná lit, blámi, blámi fyrir neðan nafla, gult barn, kalt barn, 
barn þurfti mikla örvun, ventilering og sog, ventilering, barn með hita, móðir 
með hita eftir fæðingu, móðir með hita í fæðingu, GBS, meðgöngueitrun, lágt 
pH barns, legvatn farið fyrir 48 klst., möguleg lyfjafráhvörf, bjúgur á höfði, 
sveppur á höfði, framhöfuðstaða, þverlega, mar í andliti, stasi á höfði, 
axlarklemma, barn drekkur ekki, ælur, ælir gulu, grunur um sýkingu, 
naflastrengur vafinn um háls, naflastrengur slitnaði í fæðingu, spurning um 
Downs syndrome, barn órólegt og grátandi, slím í vitum, leg rifnaði í 
fæðingu, fylgjulos, hröð fæðing, endurtekning á prufum, athugun á mettun 
pre- og post ductal og barn með þekkt bilateral hydroneprhosa. 

 

  Á mynd 3 sést hlutfall barna fyrir hverja ástæðu komu. Þar sem hvert barn var að 

meðaltali með 1,77 ástæður komu er samanlagt prósentuhlutfall 177% en ekki 100%. Á 

myndinni sést glögglega að algengasta ástæða komu er öndunarerfiðleikar eða 60,6%. Þar á 

eftir kemur slappur eða lélegur Apgar 18,1%, keisari 16,8%, grænt legvatn 12,8% og 

sogklukku- eða tangarfæðing 9,8%. 
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Mynd 3. Hlutfall barna í eftirliti árið 2008 eftir tegund ástæðna fyrir komu á Vökudeild (N=398) 

2. Rannsóknarspurning: Hverjir eru áhættuþættir barnanna fyrir og eftir fæðingu? 

Skoða má ástæður komu eftir meðgöngulengd sem getur gefið vísbendingar um 

hugsanlega áhættuþætti barnanna eftir aldri þeirra og þroska. Í töflu 2 sést að hjá börnum sem 

fædd eru eftir 35 vikur-35 vikur og 6 daga er algengasta ástæða komu meðgöngulengd en 

öndunarerfiðleikar í öllum hinum flokkunum. 
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Tafla 3. Ástæður fyrir komu í eftirlit á Vökudeild árið 2008 skipt í flokka eftir meðgöngulengd 
barnanna 

 

 35v0d-
35v6d 

36v0d- 
36v6d 

37v0d- 
37v6d 

38v0d- 
38v6d 

39v0d-
39v6d 

40v0d- 
40v6d 

41v0d- 
41v6d 

42v0d- 
42v6d 

Alls

Öndunarerfiðleikar 6 
 

10 
 

14 
 

26 
 

70 
 

53 
 

46 
 

16 
 

241 

Lágur blóðsykur 4 
 

2 
 

4 
 

4 
 

7 
 

2 
 

1 
 

1 
 

25 

Óeðlilegt fósturrit 0 
 

0 
 

2 
 

2 
 

5 
 

9 
 

6 
 

2 
 

26 

Sogklukka/tangir 0 
 

0 
 

0 
 

2 
 

11 
 

9 
 

11 
 

6 
 

39 

Meðgöngusykursýki 0 
 

2 
 

2 
 

2 
 

7 
 

0 
 

1 
 

0 
 

14 

Sykursýki 0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

5 
 

0 
 

0 
 

0 
 

7 

Grænt legvatn 0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

9 
 

18 
 

18 
 

4 
 

51 

Keisari 0 
 

1 
 

7 
 

15 
 

20 
 

10 
 

11 
 

3 
 

67 

Slappleiki eða 
lélegur Apgar 

1 
 

4 
 

6 
 

9 
 

12 
 

16 
 

19 
 

5 
 

72 

Meðgöngulengd 10 
 

7 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

18 

Vaxtarskerðing 1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

2 
 

4 
 

0 
 

0 
 

12 

Annað 2 
 

2 
 

6 
 

12 
 

33 
 

29 
 

31 
 

16 
 

131 

 

Einnig er munur á ástæðum komu eftir kyni, eins og sjá má á mynd 4. Þar sést að 

hlutfallslega fleiri drengir koma á deildina í eftirlit vegna öndunarerfiðleika, sogklukku- eða 

tangarfæðingar, meðgöngulengdar eða annarra ástæðna. Hins vegar eru stúlkur hlutfallslega 

fleiri í öllum hinum flokkunum. 
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Mynd 4. Ástæður fyrir komu í eftirlit á Vökudeild árið 2008 skipt niður eftir kyni, drengir (N=219) og 
stúlkur (N=179) 

 

 

 

 

66,3% eða 264 af 398 börnum voru með öndunarerfiðleika við komu á deild. 241 barn 

var með öndunarerfiðleika sem ástæðu eða eina af ástæðum komu. Því voru 23 börn með 

Mynd 5. Birtingarmynd öndunarerfiðleika við komu hjá börnum í eftirliti á Vökudeild árið 
2008 (N=264) 
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öndunarerfiðleika án þess þó að ástæða komu hafi verið tilgreind. Öndunarerfiðleikar lýsa sér 

í stunum, inndráttum og nasavængjablakti og er misjafnt hvort um eitt eða fleiri þeirra 

einkenna sé að ræða. Á mynd 5 sést birtingarmynd öndunarerfiðleika hjá þeim börnum sem 

voru með öndunarerfiðleika við komu á deild og kemur þar fram að flest eða 29,5% þeirra, 

voru með stunur, inndrætti og nasavængjablakt. 

Litarháttur var skráður hjá 99% barnanna við komu á deild og voru rúmlega 62% þeirra 

rauðleit. Þegar börn með öndunarerfiðleika eru hins vegar skoðuð sérstaklega má sjá að 

einungis tæp 53% voru rauð og hlutfallslega fleiri rauð og föl, föl, rauð og blá og föl og blá, 

eins og kemur fram á mynd 6. 

 

 

Mynd 6. Litarháttur allra barnanna við komu í eftirlit á Vökudeild árið 2008 (N=394) í samanburði 
við litarhátt þeirra barna sem voru með öndunarerfiðleika við komu (N=264) 

 

Apgar má skipta niður í þrjá flokka eftir því hvernig nýburanum tekst að aðlagast 

lífinu utan móðurkviðs; 0-3, 4-6 og 7-10. Í töflu 3 má sjá hversu mörg börn féllu undir hvern 

þessara flokka eftir því hver ástæða komu þeirra var. Flest þeirra barna sem voru með Apgar 
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0-3 eftir eina mínútu, 27 talsins,  komu á deild vegna slappleika eða lélegs Apgars. Næstflest 

komu á deild vegna öndunarerfiðleika eða 18 börn. Algengast var að börn með 4-6 í Apgar 

eftir eina mínútu kæmu á deild vegna öndunarerfiðleika og næstflest vegna slappleika eða 

lélegs Apgars. Flest börnin voru með 7-10 í Apgar við eina mínútu í öllum flokkum fyrir 

ástæðu komu, fyrir utan þau sem komu vegna græns legvatns, slappleika eða lélegs Apgars 

og eftir sogklukku- eða tangarfæðingu sem voru flest með 4-6. Aðeins voru 6 börn með 0-3 í 

Apgar við 5 mínútur en flest barnanna í öllum flokkum ástæðu komu voru með 7-10.  

 

Tafla 4. Ástæður fyrir komu í eftirlit á Vökudeild árið 2008 bornar saman við Apgar eftir 1 og 5 
mínútur hjá börnunum 

 

Apgar eftir  1 mín. Apgar eftir 5 mín. 

 0-3 4-6 7-10 0-3 4-6 7-10 

Öndunarerfiðleikar 18 82 141 1 18 222 

Lágur blóðsykur 3 5 17 0 1 24 

Óeðlilegt fósturrit 7 9 10 1 5 20 

Sogklukka/tangir 6 19 14 0 5 34 

Meðgöngusykursýki 0 4 10 0 0 14 

Sykursýki 0 0 7 0 0 7 

Grænt legvatn 7 23 21 0 4 47 

Keisari 8 21 38 1 6 60 

Slappleiki eða 
lélegur Apgar 

27 31 14 1 18 53 

Meðgöngulengd 1 4 13 0 1 17 

Vaxtarskerðing 2 2 8 0 1 11 

Annað 30 43 58 2 13 116 
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Blóðsykur var mældur hjá 301 barni við komu á deild. Á mynd 7 má sjá að flest þessara 

barna voru með blóðsykursgildi ≥ 3,4 mmól/L eða 66,8% en einungis 18,3% með ≤ 2,7 

mmól/L. 

 

Mynd 7. Blóðsykur barna í eftirliti á Vökudeild við komu árið 2008 (N=301) 

 

34 börn fengu þurrmjólk við komu og mældist blóðsykur þeirra frá 1,3-6,4 mmól/L eða 

2,5 mmól/L að meðaltali. Eitt barn fékk brjóst við komu og var blóðsykur þess 2,5 mmól/L, 

eitt barn fékk brjóst og þurrmjólk við komu og var blóðsykur þess 2,8 mmól/L. Helstu 

ástæður komu hjá börnum með blóðsykursgildi 1,3-2,2 mmól/L voru lágur blóðsykur (12 

börn), öndunarerfiðleikar (7 börn), keisari (5 börn), grænt legvatn (2 börn), slappt eða lélegur 

Apgar (2 börn), meðgöngusykursýki (1 barn), meðgöngulengd (1 barn) og aðrar ástæður 

komu (8 börn). Helstu ástæður komu hjá börnum með blóðsykursgildi 2,3-2,7 mmól/L voru 

öndunarerfiðleikar (16 börn), keisari (7 börn), lágur blóðsykur (5 börn), slappleiki eða lélegur 

Apgar (4 börn), meðgöngusykursýki (3 börn), meðgöngulengd (3 börn), grænt legvatn (2 

börn), óeðlilegt fósturrit (1 barn), sykursýki (1 barn), vaxtarskerðing (1 barn) og aðrar 

ástæður komu (8 börn). 
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3. Rannsóknarspurning: Hversu lengi eru börnin í eftirliti á deildinni? 

Lengd legu var frá 10 mín. upp í 780 mín. (13 klst.). Meðallengd legu var 183 mín. (3 

klst. og 3 mín.). Meðallengd legu þeirra barna sem útskriftartími var skráður hjá var 185 mín. 

en meðallengd legu þeirra sem útskriftartími var ekki skráður hjá og tímasetning síðustu 

lífsmarkamælingar notuð sem viðmið var 177 mín. Meðallengd legu fyrir drengi reyndist 190 

mín. (3 klst. og 10 mín.) en fyrir stúlkur 173 mín. (2 klst. og 53 mín.). Eins og fram hefur 

komið er miðað við að börnin séu í 2-4 klst. í eftirliti á deildinni og var því  legutíminn 10-

231 mín. (3 klst. og 51 mín.) einkum skoðaður því að hann telst til hins svokallaða 

eftirlitstíma. Af 398 börnum voru 295 þeirra í eftirliti í 10-231 mín. sem er 74,5%. Aðeins 2 

börn voru á deildinni í 676-780 mín. (11 klst. og 16 mín.-13 klst.) og reyndust þau bæði 

drengir. Eins og sjá má á mynd 8 voru 75,7% drengja og 73,0% stúlkna í eftirliti í 10-231 

mín. Færri börn voru í eftirliti eftir því sem tíminn lengdist. Einnig er vert að taka fram að 9 

börn voru 30 mín. eða skemur í eftirlitinu og 41 barn 60 mín. eða skemur. Í heild voru 89 

börn skemur en 120 mín. í eftirlitinu. 



54 

 

 

 

Mynd 8. Kynbundinn munur á lengd legu í eftirliti á Vökudeild árið 2008 

 

Skoðað var hlutfall barna sem voru á deildinni í 10-231 mínútur miðað við ástæður 

komu. Í ljós kom að 75,8% þeirra sem komu vegna öndunarerfiðleika voru á deildinni í 

þennan tíma, 80,8% þeirra sem komu vegna óeðlilegs fósturrits, 71,5% vegna 

meðgöngusykursýki, 57.1% vegna sykursýki, 80.4% vegna græns legvatns, 84.8% vegna 

keisarafæðingar, 76.9% vegna slappleika eða lélegs Apgars, 72.2% vegna meðgöngulengdar, 

58.3% vegna vaxtarskerðingar, 59% vegna sogklukku- eða tangarfæðingar og 40% vegna 

lágs blóðsykurs. Í hópi þeirra barna sem komu í eftirlit vegna lágs blóðsykurs voru 36% 

þeirra í 232-342 mínútur (3 klst. og 52 mín. – 5 klst. og 42 mín.)  á deildinni. 
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Tafla 5. Lengd legu í eftirliti á Vökudeild árið 2008 skoðaðar út frá ástæðum komu 

Ástæða komu 
 

   Lengd  legu      

 10-120 
(mín.) 

121-231 
(mín.) 

232-342 
(mín.) 

343-453 
(mín.) 

454-564 
(mín.) 

565-675 
(mín.) 

676-780 
(mín.) 

Öndunarerfiðleikar 40,4% 35,4% 13,3% 6,7% 2,9% 0,8% 0,4% 

Lágur blóðsykur 20,0% 20,0% 36,0% 8,0% 16,0% 0,0% 0,0% 

Óeðlilegt fósturrit 34,6% 46,2% 19,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Sogklukka/tangir 23,1% 35,9% 28,2% 2,6% 7,7% 2,6% 0,0% 

Meðgöngusykursýki 28,6% 42,9% 7,1% 7,1% 14,3% 0,0% 0,0% 

Sykursýki 0,0% 57,1% 14,3% 14,3% 14,3% 0,0% 0,0% 

Grænt legvatn 41,2% 39,2% 9,8% 5,9% 3,9% 0,0% 0,0% 

Keisari 42,4% 42,4% 10,6% 3,0% 1,5% 0,0% 0,0% 

Slappleiki eða 
lélegur Apgar 

34,7% 47,2% 12,5% 1,4% 2,8% 0,0% 1,4% 

Meðgöngulengd 38,9% 33,3% 11,1% 11,1% 0,0% 5,6% 0,0% 

Vaxtarskerðing 33,3% 25,0% 25,0% 8,3% 8,3% 0,0% 0,0% 

Annað 37,4% 42,7% 11,5% 5,3% 2,3% 0,8% 0,0% 

 

4. Rannsóknarspurning: Hvaða mynd gefa eftirlitsblöðin af börnunum? 

Ekki er hægt að svara þessari spurningu einungis með tölfræðilegri úrvinnslu og því 

verður henni svarað nánar í umræðukaflanum. Hins vegar er hægt að skoða gögnin og gera 

sér grein fyrir hlutverki hjúkrunarfræðings í eftirlitinu með því að sjá hvað gert er við börnin 

hvað varðar fjölda lífsmarkamælinga, inngripa og rannsókna. 

Eins og áður hefur komið fram var fjöldi lífsmarkamælinga frá 1 upp í 11. Þegar 

skoðaður er fjöldi þeirra eftir ástæðum komu kemur í ljós að börn sem koma vegna 

öndunarerfiðleika eru oftast mæld 3 sinnum, þau sem koma vegna lágs blóðsykurs 4 sinnum, 

vegna óeðlilegs fósturrits 4 sinnum, vegna sogklukku- eða tangarfæðingar 4 sinnum, vegna 

meðgöngusykursýki 3 sinnum, vegna sykursýki 5 sinnum, vegna græns legvatns 3 sinnum, 

vegna keisara 3 sinnum, vegna slappleika eða lélegs Apgars 3 sinnum, vegna 
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meðgöngulengdar 2-3 sinnum, vegna vaxtarskerðingar 3 eða 6 sinnum og vegna annarra 

ástæðna 3 sinnum. 

Þau inngrip sem voru skráð eru: Sogun, súrefnisgjöf, supp. Paracetamol, sonda og 

glýceról stíll og stundum fleiri en eitt í einu, t.d. sogun og súrefnisgjöf. 35,2% barnanna sem 

komu í eftirlit þurftu á einhverskonar inngripi að halda við komu það er 19,8% þurftu sogun, 

7,5% sogun og súrefnisgjöf, 5,5% súrefnisgjöf, 1,5% supp. Paracetamol, 0,3% sondu, 0,3% 

sogun og sondu og 0,3% sondu og supp. Paracetamol. Tíðni inngripa fækkaði eftir því sem 

leið á legu barnanna. 

Þær rannsóknir sem gerðar voru eru: Blóðgös, lungnamynd, blóðprufur, þvagástunga, 

röntgen af kvið, EKG og röntgen af upphandlegg og stundum fleiri en ein í einu, t.d. blóðgös, 

lungnamynd og blóðprufa. Í ljós kom að 15,6% þurftu rannsóknir við komu þar af 12,8% 

blóðgös og að 49% þeirra sem tekin voru blóðgös hjá við komu voru í eftirliti vegna 

öndunarerfiðleika. 
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UMRÆÐUR 

Þegar skoðað var ferlið frá því að barn kom í eftirlit á deildina þar til það fór aftur af 

deildinni fengust upplýsingar um samsetningu hópsins og hvað það er sem veldur því að 

sumir heilbrigðir nýburar þurfa á eftirliti að halda í skamman tíma eftir fæðingu án beinnar 

innlagnar á nýburagjörgæslu. Einnig kom fram hve lengi þeir voru á deildinni og hvaða mynd 

eftirlitsblöðin gefa af börnunum. Þó verður að hafa í huga að úrtakið samanstóð einungis af 

börnum sem komu í eftirlit en þurftu ekki á innlögn að halda á meðan á því stóð. Því er ekki 

hægt að segja til um ástæður fyrir eftirliti nema fyrir þann hóp sem ekki var lagður inn. 

Þeir nýburar sem komu í eftirlit frá janúar til desember 2008 og stóðust kröfur 

rannsóknarinnar voru 398 talsins. Drengir (55%) voru fleiri en stúlkur (45%) og fleiri börn 

komu í eftirlit í júlí (11,3%), ágúst (10,3%) og nóvember (9,5%),  en aðra mánuði ársins. 

Hlutfall barna sem komu í eftirlit af öllum fæddum börnum á LSH var frá 8,7-15,0%. Þetta 

hlutfall var hæst í ágúst og nóvember en lægst í apríl. Ómögulegt er út frá þeim gögnum sem 

við höfum að segja með vissu hver sé ástæðan fyrir þessum muni á innlögnum. Reynsluleysi 

og ýmsar aðstæður á fæðingardeild og vökudeild kunna að hafa sitt að segja. Áhugavert væri 

að skoða breytingar á vaktafyrirkomulagi og samsetningu fagfólks á þeim tímum sem hlutfall 

komu var hæst, hvort öryggis- eða reynsluþættir gætu útskýrt þennan mun eða hvort fleiri 

áhættufæðingar hafi átt sér stað á þessum tíma. Mögulegt er að sumarfrí og sumarafleysingar 

geti útskýrt aukið hlutfalli komu í ágúst. Þegar skoðaðar eru fæðingar á LSH fyrir árið 2008 

virðist ekki hægt að útskýra þennan mun með fjölda fæðinga eingöngu. Þá má geta þess að 

fleiri tvíburafæðingar voru í ágúst miðað við hina mánuðina og tíðni valkeisara var hátt í 

ágúst og nóvember (sjá fylgiskjal 7). Áhugavert væri að bera saman komur barna í eftirlit 

önnur ár og sjá hvort þar sé svipað mynstur. Ekki fundust heimildir sem fjalla um breytilegar 

innlagnir eftir árstíðum og því eru þessar vangaveltur einungis getgátur. 



58 

 

 

Meðgöngulengd barnanna var frá 35 vikum til 42 vikna og 6 daga og því reyndust 

börnin vera ýmist fyrirburar, fullburar eða síðburar (Bakewell-Sachs, o.fl., 1997). Börn fædd 

við 34-37 vikna meðgöngu teljast síð-fyrirburar og eru í aukinni áhættu fyrir ýmsa fylgikvilla 

(Engle, 2006). Einnig aukast líkurnar á fylgikvillum ef meðganga fer yfir 40 vikur (Caughy, 

o.fl., 2008). Meðalmeðgöngulengd barna sem komu í eftirlit og voru ekki lögð inn var 39 

vikur og 4 dagar og reyndust flest börnin vera fædd frá 39 vikum til 39 vikna og 6 daga eða 

eftir svokallaða eðlilega meðgöngulengd. Gera má ráð fyrir að möguleg ástæða þess sé sú að 

flest börn fæðist í kringum 40 vikurnar og börn sem eru yngri en það séu líklegri til að verða 

lögð inn en þau sem eru fullburða. Því var meðgöngulengd í flestum tilfellum ekki ástæða 

þess að börnin sem ekki voru lögð inn þyrftu á eftirliti að halda þó að einhver þeirra hafi farið 

í eftirlit vegna meðgöngulengdar eingöngu eða að ástæða hafi verið til þess. Hafa ber í huga 

að ekki er ráðlagt að framkvæma valkeisara fyrir 39 vikna meðgöngu vegna fósturþroska 

(Hankins o.fl., 2006) og því má gera ráð fyrir því að flestir valkeisarar séu gerðir þegar 

þessari meðgöngulengd hefur verið náð og mögulega frá 39 vikum til 39 vikna og 6 daga. 

Vegna þess að meiri líkur eru á því að barn sem tekið er með valkeisara upplifi 

öndunarerfiðleika en það sem fæðist eðlilega (Snorri Freyr Dónaldsson, o.fl., 2007) má 

hugsanlega tengja þetta að einhverju leyti við að flest börn sem komu í eftirlit voru fædd á 

þessum tíma. 

Þyngd barnanna var frá 2185 g - 5090 g og þau sem voru lengra meðgengin voru 

þyngri að meðaltali. Meiri líkur eru á fylgikvillum eftir fæðingu ef börn eru undir 2500 g eða 

yfir 4500 g við fæðingu (Olesen, o.fl., 2003). Því er talið líklegra að léttburar og þungburar 

þurfi á innlögn að halda eftir fæðingu (Steer, 2004). Enda þótt meðalþyngd barnanna hafi 

verið 3601 g, sem telst inna eðlilegra marka, voru 19 börn 2500 g eða léttari og 28 börn 4500 

g eða þyngri. Þessi börn hafa þann áhættuþátt að þurfa hugsanlega eftirlit eftir fæðingu en 

þurftu ekki á beinni innlögn að halda.  
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Í ljós kom að drengir (3641 g) voru þyngri að meðaltali en stúlkur (3558 g) og styður 

það niðurstöðu United Nations Children´s Fund and World Health Organization (2004) um 

að drengir séu yfirleitt þyngri en stúlkur við sömu meðgöngulengd. Þyngd, lengd og 

höfuðmál nýbura er skráð í vaxtarrit sem eru mismunandi eftir kyni barnsins, vegna þessa 

munar á stærð barnanna við fæðingu (Thilo og Rosenberg, 2007).  

Líkamshiti barnanna mældist 35,3°C- 38,9°C, og jókst meðalhitinn greinilega eftir 

lengri meðgöngu. Vegna þess að brúna fitan er helsti orkugjafi nýburans til hitaframleiðslu 

eftir fæðingu er nokkuð öruggt að það tengist því að fyrirburar og styttra meðgengin börn 

hafa minna af brúnu fitunni heldur en fullburar (Klaus, o.fl., 1986) og að það sé ástæða þess 

að börnin sem voru eldri í meðgöngulengd voru með hærra meðalhitastig eftir fæðingu. 

Meðalslagæðaþrýstingur var mældur hjá langflestum börnum við komu á deildina og 

kom í ljós að hann mældist á afar breiðu bili eða frá 27-95 mmHg. Miðað er við að 

meðalslagæðaþrýstingur sé svipaður meðgöngulengd barnsins í vikum (Kilian, 2003) en 

þannig er greinilega ekki í mörgum tilvikum og að ekkert þeirra barna sem komu í eftirlit 

voru nálægt því að hafa fæðst eftir 27 eða 95 vikna meðgöngu. Hins vegar eru ýmsar 

mögulegar ástæður fyrir þessum skrítnu niðurstöðum í meðalslagæðaþrýstingi í ljósi þess að 

ráðlagt er að barn sé mælt 2-3 sinnum vegna þess að fyrsta mæling er yfirleitt hæst og 

ómarktæk (Nwankwo o.fl., 1997), að manséttan eigi að vera á barni í 15 mínútur áður en 

blóðþrýstingur er tekinn svo það nái að jafna sig á ásetningu hennar og skrá eigi hvort barn 

hafi verið órólegt eða grátandi vegna þess að það geti haft áhrif á niðurstöður (Kilian, 2003). 

Einnig er mikilvægt að rétt stærð af manséttu sé notuð til þess að niðurstöður séu réttar 

(American Academy of Pediatrics, 1993). Við getum ekki séð hvort farið hafi verið eftir 

þessum viðmiðum út frá þeim gögnum sem við höfum og er helst ábótavant á eftirlitsblaðinu 

að ekki skuli vera hægt að skrá ástand barns og því ekki vitað um áhrif þess. Hugsanlega 

hefðum við fengið áreiðanlegri niðurstöður ef við hefðum notast við aðra eða þriðju 
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blóðþrýstingsmælingu, frekar en þá fyrstu sem er yfirleitt ómarktæk. Barn sem kemur í eftirlit 

á Vökudeild hefur upplifað mikið álag og miklar breytingar og því gefa 

blóðþrýstingsmælingar við komu misvísandi mynd af ástandi barns og nauðsynlegt að fá 

samanburð í síðari mælingu. 

Hjartsláttartíðnin var mæld við komu  hjá flestum barnanna og var hún 98-200 slög á 

mín. Eðlileg hjartsláttartíðni telst vera 100-180 slög á mín. í vöku (Alyn og Baker, 1992) 

Flest börn voru því á þessu eðlilega bili þó að einhver hafi verið rétt undir eða yfir. Fylgjast 

þarf með þeim börnum sem eru með yfir 180 slög á mín. því of hraður hjartsláttur getur 

valdið því að hjartað nái ekki að fyllast í díastólu (Alyn og Baker, 1992) og þannig haft áhrif 

á slagmagn hjartans. Hins vegar er ekki vitað í hvaða ástandi þessi börn voru, hvort þau voru 

æst eða grátandi, en það getur haft áhrif og mögulega hækkað hjartsláttartíðnina tímabundið. 

Meðalslagæðaþrýstingur og hjartsláttartíðni barnanna segja lítið um ástand þeirra eitt og sér 

og því í raun þörf á að skoða þau í samhengi við hin lífsmörkin eða jafnvel í samanburði við 

lífsmörk hjá nýburum sem þurftu að leggjast inn á Vökudeild. 

Öndunartíðni og súrefnismettun var metin við komu á deild. Öndunartíðni mældist 

22-104 andardrættir á mín. og súrefnismettun 72-100%. Ekki var sjáanlegur munur á 

öndunartíðni eða súrefnismettun við komu á deild miðað við meðgöngulengd barnanna. Þetta 

kom ekki á óvart því vitað er að öll börn eiga á hættu á að fá öndunarerfiðleika og þá helst vot 

lungu, jafnt fullburar sem fyrirburar (Hansen og Corbet, 1998). Eðlileg öndunartíðni hjá 

nýburum er 40-60 andardrættir á mín. Hæg öndun getur mögulega verið vegna þess að barnið 

er að stynja því þá lengist útöndun þess og það getur ekki tekið eins marga andardrætti á mín. 

á meðan (Wong o.fl., 1999). Öndun yfir 60 andardrætti á mín. telst ekki eðlilegt (Hansen og 

Corbet, 1998) og er mikilvægt að fylgjast með og skrá öndun barns og einnig hvort barn eigi í 

öndunarerfiðleikum, eins og stunur, inndrætti eða nasavængjablakt, sem benda einnig til 

vandamála með loftskipti (Wong o.fl, 1999). Öndunarerfiðleikar eru eitt af algengustu 
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vandamálunum sem þekkjast hjá nýburum og þá helst sem afleiðing votra lungna (Thilo og 

Rosenberg 2007) því var við að búast að öndunartíðni og súrefnismettun væri ekki alltaf 

innan eðlilegra marka. Súrefnismettun barnanna var í flestum tilfellum fullnægjandi eða á 92-

96% (Thilo og Rosenber, 2007) en fyrir kom að börn mettuðu illa við komu og má þá gera 

ráð fyrir að þeim hafi verið gefið súrefni. Mælt er með að börnum með súrefnismettun lægri 

en 92% sé gefið súrefni til að viðhalda fullnægjandi mettun (Holzman, o.fl., 1999).  

Blóðsykur var mældur hjá 76% barnanna strax við komu. Blóðsykur þeirra mældist 

1,3-10,2 mmól/L. Þegar hann var skoðaður í tengslum við meðgöngulengd kom í ljós að 

meðalblóðsykur var hærri hjá börnum fæddum eftir 38 vikur. Styður þetta þá vitneskju að 

heilbrigður og fullburða nýburi hafi hæfileikann til að ná og viðhalda eðlilegum blóðsykri og 

aðlagast breyttum efnaskiptum (Platt og Deshpande, 2005). Hins vegar er vaxtarskerðing 

talin hafa áhrif á þessa aðlögun nýburans (Cornblath o.fl., 2000) auk þess að vera fyrirburi og 

eru það, ásamt öðru, áhættuþættir fyrir blóðsykursfalli (WHO, 1997). Teljum við þetta geta 

útskýrt mun á blóðsykri miðað við meðgöngulengd vegna þess að fyrirburarnir höfðu lægri 

blóðsykur en þeir sem voru fullburða enda hafa þeir ekki sömu getu til blóðsykursstjórnunar 

og eru því með lægri blóðsykur. Talið er að blóðsykur nýburans lækki fyrst eftir fæðingu, að 

hann sé lægstur um 90 mín. eftir fæðingu en að hann hækki svo aftur og nái eðlilegu gildi um 

3 klst. eftir fæðingu (Cornblath o.fl., 2000; Thilo og Rosenberg, 2007). Vegna þessa er ekki 

talið ráðlagt að mæla blóðsykur hjá nýburum sem ekki eru í áhættuhópi á þessum tíma því 

það gæti leitt til óþarfa inngripa (WHO, 1997; American Academy of Pediatrics, 1993). 

Fæðingartími barns kemur ekki fram á eftirlitsblöðunum, né hve löngu eftir fæðingu barn 

kemur á deildina og því er ekki vitað hve lengi eftir fæðingu þessar blóðsykursmælingar eru 

gerðar. Vegna þessa er mögulegt að börn séu í þessari náttúrulega lægð þegar mælingin er 

tekin og að hún sé því ómarktæk. Einnig er venja á Vökudeild að taka blóðsykur hjá öllum 

börnum sem koma í eftirlit fljótlega eftir komu þótt ekki sé það forgangsatriði nema barn sé í 
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áhættuhópi. Því má gera ráð fyrir að mörg þessara mældu barna hafi ekki verið í áhættuhópi 

og því ekki ráðlagt að mæla blóðsykur hjá þeim, að minnsta kosti fyrstu 3 klst. eftir fæðingu. 

Einnig hefur viðmið á Vökudeildinni verið frá 2,2 mmól/L (Elín Ögmundsdóttir og Súsanna 

Jónsdóttir, 2000) en misjafnt eftir hjúkrunarfræðingum og læknum hvenær þeir telja þörf á 

meðhöndlun (í þessum tilfellum fæðugjöf). Í leiðbeiningum WHO (1997) er ráðlagt að 

blóðsykri sé haldið yfir 2,2-2,5 mmól/L. Unnið er að nýjum verklagsreglum fyrir 

blóðsykursmælingar og viðmið fyrir Vökudeildina um þessar mundir og verður fróðlegt að 

fylgjast með þeim. Einungis var skoðuð blóðsykursmæling við komu á deild þó svo að börn 

væru í flestum tilvikum mæld oftar. Líklegast er að börn í áhættuhópi fái blóðsykursfall innan 

við 24 klst. frá fæðingu (WHO, 1997) og því gefa tölur eingöngu við innlögn ekki nógu góða 

mynd af því hvernig nýburanum tekst að aðlagast lífi eftir fæðingu.Við töldum þetta 

veigamikið verkefni sem þyrfti að skoða sérstaklega og þá helst í langtímarannsókn og er 

þetta vettvangur fyrir frekari rannsóknir.  

Apgar-stigun metur aðlögun nýburans að lífi utan móðurkviðs og er hún metin 1 og 5 

mín. eftir fæðingu (Rudolph og Garcia-Prats, 1986). Ekki reyndist afgerandi munur á Apgar-

stigun barna eftir meðgöngulengd en algengasti Apgar var aðeins hærri fyrir börn fædd við 

35 vikur til 35 vikur og 6 daga heldur en hjá lengra meðgengnum börnum. Einnig var 

algengasti Apgar barna fædd eftir 41 viku til 41 vikna og 6 daga meðgöngu lægri heldur en 

hjá hinum börnunum. Það kom á óvart hve lítill munur var á Apgar-stigun barnanna og að 

börn fædd eftir aðeins 35 vikur væru með hæsta algengasta Apgar eftir 1 mín. Vegna þess að 

ekki var um stærri hóp að ræða og fáir með lágan Apgar innan hvers hóps töldum við 

niðurstöður ekki gefa nógu nákvæma mynd af tengslum Apgar-stigunar við ástand barns. 

Hugsanlegt er að börn með mjög lágan Apgar hafi frekar þurft að leggjast inn en við vorum 

að skoða hóp barna sem þurfti einungis á eftirliti að halda og fékk svo að fara til foreldra 

sinna. Þess vegna teljum við ekki hægt að draga ályktanir um áhrif Apgar-stigunar á ástand 
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barns. Skoða þyrfti nánar ástand hvers barns fyrir sig og tengsl þess við Apgar-stig og er það 

efni í frekari rannsóknir. 

Þegar skoðað var hlutfall barna miðað miðað við ástæður komu, kom í ljós að flest 

börnin voru með 1,77 ástæður komu. Öndunarerfiðleikar var sú allra algengasta og komu 

60,6% barnanna vegna þeirra, 18,1% komu vegna slappleika eða lélegs Apgars, 16,8% vegna 

keisarafæðingar, 12,8% vegna græns legvatns og 9,8% vegna sogklukku- eða tangarfæðingar. 

Hinar ástæðurnar komu fyrir sjaldnar eða um 1,8 -6,3%. Þar fyrir utan voru aðrar ástæður 

komu margvíslegar en komu sjaldan fyrir og voru flokkaðar saman í einn hóp (32,9%). Til 

þess að fá betri mynd af mögulegum áhættuþáttum barnanna eftir meðgöngulengd og þroska 

ákváðum við að skoða ástæður komu fyrir mismunandi meðgöngulengd.  

Hafa þarf í huga þegar skoðaðar eru ástæður komu miðað við meðgöngulengd að við 

erum einungis með þau börn í rannsókninni sem voru í eftirliti á Vökudeildinni en ekki þau 

sem lögðust beint inn eða lögðust inn í kjölfar eftirlits. Í ljós kom að algengasta ástæða komu 

fyrir börn fædd eftir aðeins 35 vikur til 35 vikur og 6 daga var meðgöngulengd (41,7%). Þetta 

eru síð-fyrirburar og eru því í aukinni áhættu á ýmsum fylgikvillum (Engle, 2006). Önnur 

helsta ástæða komu í þessum hópi var öndunarerfiðleikar (25%) sem getur mögulega stafað 

af því að börnin fæddust snemma, því að aukning er á surfactant-framleiðslu síðustu 2 

vikurnar fyrir fæðingu og einnig vegna þess að  í lok meðgöngu þynnist veggurinn á mill 

háræðanna og lungnablaðranna og auðveldar þannig loftskipti. Vegna þess að þessi börn 

fæðast snemma eru þau mögulega verr undirbúin en þetta getur þó verið mjög 

einstaklingsbundið. Þriðja algengasta ástæða komu í hópi barna fæddum eftir 35 vikur til 35 

vikur og 6 daga var lágur blóðsykur (16,7%). Þó svo að þetta hafi verið þriðja algengasta 

ástæðan var hún ekki algeng þegar miðað er við börn í öðrum hópum, sem er athyglisvert í 

ljósi þess að fyrirburar eiga oft erfiðara með blóðsykurstjórnun heldur en fullburar (WHO, 
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1997). Ástæðan er líklega sú að börn fædd eftir þetta langa meðgöngu sem hafa átt erfitt með 

blóðsykursstjórnun hafa væntanlega verið innlögð og eru því ekki með í þessari rannsókn. 

Algengasta ástæða komu hjá börnum fæddum eftir 36 vikur til 36 vikur og 6 daga 

voru öndunarerfiðleikar (34,5%) og önnur algengasta meðgöngulengd (24,1%). Börn fædd 

eftir þennan tíma eru einnig svokallaðir síð-fyrirburar og eiga því á hættu að fá ýmsa 

fylgikvilla í kjölfar fæðingar. Þriðja algengasta ástæða komu í þessum hópi var slappleiki eða 

lélegur Apgar þó svo að það hafi ekki verið hátt hlutfall (14%). 

Algengasta ástæða komu fyrir börn fædd eftir 37 vikur til 37 vikur og 6 daga voru 

öndunarerfiðleikar (30,4%), næstalgengasta keisarafæðing (15,2%) og þriðja algengasta var 

slappleiki eða lélegur Apgar (13%). Hlutfall ástæðu komu fyrir börn fædd eftir 38 vikur til 38 

vikur og 6 daga var mjög svipuð og fyrir börn fædd eftir 37 vikur til 37 vikur og 6 daga og 

eru algengasta ástæða komu öndunarerfiðleikar (30,2%), næstalgengasta keisarafæðing 

(17,4%) og þriðja algengasta slappleiki eða lélegur Apgar (10,5%). Þessi börn teljast 

fullburar og eru því ekki í áhættuhópi fyrir fylgikvilla en hins vegar skal hafa í huga að 

öndunarerfiðleikar er algengasta ástæða komu hjá þeim báðum og öll börn geta fengið vot 

lungu (Hansen og Corbet). Keisarafæðing er önnur helsta ástæða komu og áhættuþáttur fyrir 

vot lungu (Hansesn og Corbet). Þó svo að keisarafæðingar séu áhættuþáttur fyrir vot lungu 

má gera ráð fyrir að flestir þessara keisara hafi verið bráðakeisarar eða keisarar gerðir til þess 

að vernda heilsu móður og barns, sem hefur verið í bráðri hættu, því ekki er ráðlagt að 

framkvæma valkeisara fyrr en eftir 39 vikna meðgöngu hefur verið náð (Hankins o.fl., 2006). 

Algengasta ástæða komu fyrir börn sem fædd voru eftir 39 vikur til 39 vikur og 6 

daga voru öndunarerfiðleikar (38,7%), næstalgengasta keisarafæðing (11%) og þriðja 

algengasta slappleiki eða lélegur Apgar (6,6%). Flest börn sem komu í eftirlit voru fædd eftir 

39 vikur til 39 vikur og 6 daga og er þetta algengasta meðgöngulengdin sem valkeisarar eru 

gerðir. Teljum við að rekja megi hluta þessara innlagna til þessara valkeisara og eins og fram 



65 

 

 

hefur komið er keisari næstalgengasta ástæða komu. Öndunarerfiðleikar eru algengasta 

ástæða komu og má hugsanlega rekja að minnsta kosti hluta þeirra til þess að börn fædd með 

valkeisara séu líklegri en önnur til að fá öndunarerfiðleika (Snorri Freyr Dónaldsson, o.fl., 

2007). 

Algengasta ástæða komu fyrir börn fædd eftir 40 vikur til 40 vikur og 6 daga voru 

öndunarerfiðleikar (35,3%), næstalgengasta var grænt legvatn (12%) og þriðja algengasta 

slappleiki eða lélegur Apgar (10,7%). Algengasta ástæða komu fyrir börn fædd eftir 41 viku 

til 41 viku og 6 daga voru öndunarerfiðleikar (31,9%), næstalgengasta var slappleiki eða 

lélegur Apgar (13,2%) og þriðja algengasta var grænt legvatn (12,5%). Í ljós kom að grænt 

legvatn var aðeins ein af algengustu ástæðunum eftir fulla eða 40 vikna meðgöngu. Þetta 

styður það að fari meðganga yfir 40 vikur aukast líkur á fylgikvillum eins og grænu legvatni, 

barnabiksásvelgingu, lágu sýrustigi barns, lágum Apgar, macrosomíu og áverkum í fæðingu 

(Heimstad o.fl., 2006). Börn sem fæðast með grænt legvatn eru í áhættuhópi fyrir meconium 

aspiration syndrome og þurfa náið eftirlit eftir fæðinguna (Wiedemann o.fl., 2008). 

Algengasta ástæða komu fyrir börn fædd eftir 42 vikur til 42 vikur og 6 daga voru 

öndunarerfiðleikar (30,2%), næstalgengasta var sogklukku- eða tangarfæðing (11,3%) og 

þriðja algengasta var slappleiki eða lélegur Apgar (9,4%). Í rannsókn Heimstad, o.fl., frá 

árinu 2006 kom fram að tíðni fylgikvilla er hæst við 37 og 42 vikur en minnst við 39 vikur. 

Notkun sogklukku og tanga er inngrip sem getur síðar leitt til þess að barn þurfi á auknu 

eftirliti að halda eftir fæðingu (Piotrowski, 2007). Einnig þarf að hafa í huga að börn fæðast 

þyngri eftir lengri meðgöngu og stærri börn eiga frekar á hættu að verða fyrir áverkum í 

fæðingu (Steer, 2004) sem gætu leitt til erfiðleika við aðlögun barns að lífi utan móðurkviðs. 

Litarháttur 99% barna var skráður við komu og voru 62% þeirra rauð á lit. Þegar 

skoðaður er litarháttur barna sem höfðu skráða öndunarerfiðleika við komu voru færri eða 

53% rauð. Einnig var stærra hlutfall barnanna raut eða fölt, fölt, rautt eða blát, fölt eða blátt 
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og blátt. Lág súrefnismettun getur haft áhrif á litarhátt barna og gert þau föl eða blá (Wong, 

o.fl., 1999) og það virðist samræmast okkar niðurstöðum. 

Lengd legu var frá 10 mín. upp í 780 mín. (13 klst.). Meðalllengd legu var 183 mín. (3 

klst. og 3 mín.) en vegna þess að útskriftartími 106 barna var ekki skráður og tími síðustu 

lífsmarka mælinga notaður í staðin, má gera ráð fyrir að hún sé eitthvað styttri fyrir vikið. 

Ráðlagt er að fylgjast með lífsmörkum nýbura eftir fæðingu til þess að fylgjast með aðlögum 

nýburans að lífi utan móðurkviðs ( Wong, o.fl., 1999). Við komu á deild er talið nauðsynlegt 

að fylgjast  með lífsmörkum og þá sérstaklega fyrstu fjórar klukkustundirnar eftir fæðingu 

(Wheeler og Tudhope, 1994), því töldum við mikilvægt að skoða helst fyrstu 4 

klukkustundirnar eftir komu nýburans. Í ljós kom að flest börnin eða 74,5% þeirra, voru á 

deildinni í 231 mín. (3 klst. og 51 mín.) eða styttra. Svo virðist sem eftirlitið sé yfirleitt innan 

við 4 tíma sem er í samræmi við stefnu deildarinnar. Einnig kom í ljós að 75.8% barna sem 

komu  í eftirlit vegna öndunarerfiðleika voru í eftirliti í stuttan tíma eða innan við 4 tíma. Þett 

er líklega vegna þess að algengasta ástæða öndunarerfiðleika er vot lungu (Thilo og 

Rosenberg, 2007) sem er ekki alvarlegt ástand heldur jafnar sig yfirleitt á nokkuð stuttum 

tíma eða allt að 5 dögum (Hansen og Corbet, 1999). Einnig voru flest börnin sem komu af 

öðrum ástæðum einnig á deildinni í innan við 4 tíma. Hins vegar kom í ljós að aðeins 40% 

barna sem komu í eftirlit vegna lágs blóðsykurs voru á deildinni í 10-231 mín. (3 klst. og 51 

mín.) en  næstum jafn  mörg eða 36% voru á deildinni í 232-342 mín. (3 klst. og 52 mín til 5 

klst. og 42 mín.). Mögulegt er að börn sem koma í eftirlit vegna lágs blóðsykurs þurfi á 

lengra eftirliti að halda vegna þess að meðhöndlun við lágum blóðsykri er yfirleitt fæðugjöf 

og síðan þarf að bíða í að minnsta kosti klukkustund þar til blóðsykur er mældur aftur (WHO, 

1997). Hafi  blóðsykurinn ekki verið mjög lágur má einnig gefa þeim að drekka og mæla svo 

blóðsykurinn fyrir næstu gjöf sem er ekki meira en 3 klukkustundum seinna (WHO, 1997).  
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           Í heildina voru 89 börn í eftirliti í 120 mín. eða skemur. Af þeim voru 41 börn í eftirliti 

í 60 mín. eða skemur og 9 börn í 30 mín. eða skemur. Þessi börn komu í mjög stutt eftirlit og 

er umhugsunarefni hvort þörf hafi verið á að aðskilja þau frá foreldrum sínum og hvort 

eftirlitið hefði getað farið fram á fæðingargangi. Í byrjun árs 2009 var eftirlit aukið með 

nýburum á fæðingargangi sem fram að þeim tíma hefðu mögulega verið sendir á Vökudeild í 

eftirlit. Með því að fækka þeim börnum sem fara í eftirlit á Vökudeild má draga úr álagi á 

starfsfólk og spara fjármagn fyrir Vökudeild og börnin því sjaldnar aðskilin frá foreldrum 

sínum. 

           Eins og áður hefur komið fram eru takmarkanir á rannsókninni þær að í úrtakinu eru 

aðeins þau börn sem komu í eftirlit á Vökudeild en lögðust ekki inn. Því vitum við ekki 

hversu mörg þurftu á eftirliti að halda og lögðust inn í kjölfarið. Með því að safna gögnum 

um öll þau börn sem fara í eftirlit, ástæður komu og af hverju sum þurfa að leggjast inn en 

önnur ekki, fæst betri heildarmynd af samsetningu hópsins og hverjir eru áhættuþættir barna 

fyrir og eftir fæðingu. Þetta er efni í aðra rannsókn til samanburðar við niðurstöður þessarar 

rannsóknar. 
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LOKAORÐ 

Vökudeild Barnaspítala Hringsins er sérstök að því leyti að á henni sameinast öll stig 

lækninga og hjúkrunar og hún þjónar jafnt miklum fyrirburum sem fullburða nýburum. 

Starfsemin felst einnig í því að taka á móti nýburum sem þurfa á nánu eftirliti að halda í 

stuttan tíma eftir fæðingu án þess að þurfa á beinni innlögn að halda og er fjöldi þeirra 

svipaður þeim sem leggjast inn á deildina. Sá hópur nýbura sem kemur inn til eftirlits án þess 

þó að leggjast inn á deildina hefur ekki verið skoðaður á markvissan hátt og því lítið vitað um 

samsetningu hans og í hverju hjúkrunin felst. Með þessari rannsókn fékkst yfirlit yfir 

samsetningu þessa hóps, hverjir væru áhættuþættir barnanna fyrir og eftir fæðingu, hversu 

lengi börnin voru á deildinni og einnig hve góða mynd eftirlitsblöðin gáfu af þeim (sbr. 

Rannsóknarspurningar 1-4).  

Vegna sérstöðu Vökudeildar eru fáar fræðilegar heimildir sem samræmast aðstæðum 

hér á landi. Heimilda var aflað um lífsmörk, lífsmarkamælingar og áhættuþætti nýbura og 

samræmdust okkar niðurstöður fræðilegum heimildum. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar 

voru þær að drengir (55%) voru fleiri en stúlkur (45%) og eftirlit stóð að meðaltali í 183 mín. 

(3 klst. og 3 mín.). Algengustu ástæður komu voru öndunarerfiðleikar (34,5%), slappleiki eða 

lélegur Apgar (10,2%), keisarafæðing (9,5%) og grænt legvatn (7,3%). Meðgöngulengd 

barnanna var frá 35 vikum upp í 42 vikur og 6 dagar eða 39 vikur og 4 dagar að meðaltali. 

Allir nýburar þurfa á eftirliti að halda eftir fæðingu og er mikilvægt að greina hverjir 

þeirra eiga í erfiðleikum með aðlögun lífs utan móðurkviðs, samkvæmt fræðilegum 

heimildum og niðurstöðum rannsóknarinnar. Hið sérhæfða eftirlit sem fer fram á Vökudeild 

er því nauðsynlegt. Hins vegar má skoða hvort það gæti farið fram annars staðar hjá hluta 

þessa hóps og þannig komið í veg fyrir aðskilnað frá foreldrum án þess að það komi niður á 

öryggi eða þjónustu. Í byrjun árs 2009 var gerð breyting á stefnu varðandi sérhæft eftirlit með 
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nýburum og það fært að hluta til á fæðingargang með það markmið að tryggja öryggi 

nýburans og aðskilja ekki móður og barn nema brýn nauðsyn beri til. Þetta sérhæfða eftirlit á 

fæðingargangi er einnig hluti af hagræðingu í rekstri á Vökudeild. Spennandi verður að sjá 

hvaða breytingar þetta hefur í för með sér. 

Með þessari rannsókn fæst yfirsýn yfir hvað felst í hjúkrun þessa hóps barna sem 

hvort tveggja nýtist starfsfólkinu og starfsemi deildarinnar í heild sinni. Eftirlitsblöðin gefa 

góða mynd af börnunum og því má nýta þau til frekari rannsókna. Rannsóknir leiða af sér 

aukna vitneskju um þetta efni sem nýtist þeim börnum sem í framtíðinni þurfa á sérhæfðu 

eftirliti að halda.  
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