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Útdráttur 

Ofþyngd og offita er vaxandi vandamál íslensku þjóðarinnar, en 43,8% íslenskra kvenna á 

barneignaraldri eru yfir kjörþyngd, þar af eru 18,7% kvenna í offitu. Rannsóknir hafa sýnt að 

ofþyngd/offita kvenna í upphafi meðgöngu eða óhófleg þyngdaraukning á meðgöngu geti haft 

neikvæð áhrif á móður og barn. Auknar líkur eru á meðgöngueitrun, háþrýstingi, 

meðgöngusykursýki og stoðkerfisverkjum. Þá eru framköllun fæðingar og keisaraskurðir 

algengari hjá of feitum konum. Auk þess eru fylgikvillar barna kvenna í offitu marktækt 

algengari. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hver helstu áhrif ofþyngdar/offitu kvenna á 

meðgöngu eru m.t.t. móður og barns. Ásamt því að skoða hvort meðferðarúrræði séu í boði á 

Akureyri fyrir of þungar/of feitar barnshafandi konur. Einnig hvort fagaðilar í mæðra-, ung- 

og smábarnavernd telji sig standa frammi fyrir hindrunum í starfi sínu til að takast á við of 

mikla þyngdaraukningu kvenna á meðgöngu. Stuðst var við eigindlega rannsóknaraðferð þar 

sem tekið var rýnihópsviðtal. Þátttakendur störfuðu allir við umönnun kvenna á meðgöngu og 

eftir fæðingu. Gögn voru greind í fimm meginþemu sem sett voru fram í greiningarlíkan. Þau 

eru aukning ofþyngdar/offitu hjá konum á barneignaraldri, áhrif á móður, áhrif á barn, 

skortur á úrræðum og tillögur að úrbótum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að reynsla 

fagaðilanna er í samræmi við rannsóknir um áhrif ofþyngdar/offitu kvenna á meðgöngu á 

bæði móður og barn. Einnig kom fram að skortur er á úrræðum fyrir of þungar/of feitar 

þungaðar konur á Akureyri. Auk þess töldu fagaðilarnir sig standa frammi fyrir hindrunum 

vegna skorts á fjármagni og fagaðilum, tímaleysi og vegna viðhorfs samfélagsins. Því er þörf 

á að opna umræðuna og efla til samfélagsvakningar. Rannsakendur vonast til að niðurstöður 

rannsóknarinnar verði til þess að breyting verði þar á og boðið verði upp á fjölbreyttari 

úrræði, konum að kostnaðarlausu.  

Lykilhugtök: meðganga, mæðravernd, ofþyngd, offita, meðferðarúrræði, fagaðili. 
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  Abstract 

Overweight and obesity is a growing problem in Iceland but 43,8% of Icelandic women of 

childbearing age are overweight. Of those 18,7% of women are obese. Studies have shown 

that obesity or excessive weight gain during early pregnancy may have a negative impact on 

both mother and child. There is an increased possibility of eclampsia, high blood pressure, 

gestational diabetes, and musculoskeletal pain. Induction of labor and C-section births are 

more common in obese women. Additionally, rates of birth complications are significantly 

higher in children of obese mothers. The purpose of this study was not only to assess these 

effects, but also to find out what kind of resources is available for these women in Akureyri. 

Also to discover what barriers professionals face, in dealing with excessive weight gain 

during pregnancy. This was a qualitative research study, in which focus group interview was 

conducted. All of the participants were involved in the care of women, both during, and after 

pregnancy. Data was analyzed in five key areas presented by an analytical model. These areas 

included an increase in overweight/obese women of childbearing age, maternal effects, effects 

on the child, lack of resources, and suggestions for improvements. The results showed that the 

experience of these professionals was consistent with other researchers on the effects obesity 

and excessive weight gain during pregnancy has on both mother and child. It was also noted 

that there is a lack of resources for these women in Akureyri. The participants believe that 

barriers do exist, not only due to lack of money, professionals and time but also because of 

attitudes in our society. An open discussion is necessary to educate and promote social 

awakening. The researchers hope, that the results of the study will result in a wider range of 

resources, free of charge, for those at risk. 

Key words: pregnancy, maternity care, overweight, obesity, resources, professional. 
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Inngangur 

Ofþyngd og offita er vaxandi vandamál íslensku þjóðarinnar eins og víða annars staðar 

í heiminum. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (World Health Organization, WHO) er 

ofþyngd og offita skilgreint sem afbrigðilegt líkamsástand sem getur haft mikil áhrif á 

líkamlega og félagslega getu einstaklinga (WHO, 2012). Þegar meta á holdafar einstaklings er 

algengast að styðjast við líkamsþyngdarstuðul (LÞS) eða Body Mass Index (BMI) (Embætti 

landlæknis, 2008). LÞS skiptist í fjóra meginflokka; undir kjörþyngd, kjörþyngd, ofþyngd og 

offitu. Þessir flokkar eru notaðir hjá fullorðnum einstaklingum óháð kyni og aldri þeirra 

(Stefán Hrafn Jónsson og Margrét Héðinsdóttir, 2010).  

  Í íslenskri rannsókn um líkamsþyngd og holdafar fullorðinna kemur fram að árið 2007 

er hlutfall kvenna yfir kjörþyngd á barneignaraldri (18-39 ára) 43,8%, þar af flokkast 18,7% 

kvenna í offituflokki (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2009).  

Rannsóknir sýna fram á að úrræði sem miða að betri lífsstíl á meðgöngu geti komið í 

veg fyrir óhóflega þyngdaraukningu á meðgöngu (Streuling, Beyerlein og von Kries, 2010; 

Vinter, Jensen, Ovesen, Beck-Nielsen og Jørgensen, 2011). Fram kemur í rannsókn Stotland 

o.fl. (2010) að fagaðilar reyna hvað þeir geta til að aðstoða mæður á meðgöngu til að þyngjast 

ekki umfram ráðlögð mörk. Þeir eru þó óvissir um hvaða nálgun sé best að notast við án þess 

að móðga eða fylla skjólstæðinga sína vonleysi þar sem málefnið virðist vera viðkvæmt. Á 

Íslandi er stuðst við klínískar leiðbeiningar í mæðravernd en þar er þó hvergi komið inn á 

hvernig annast skuli of þungar/of feitar mæður (Landspítali, 2012).  

The Institue of Medicine (IOM) gefur út almennt viðurkenndar leiðbeiningar um 

æskilega þyngdaraukningu kvenna á meðgöngu út frá LÞS við upphaf meðgöngu. Þessar 

ráðleggingar miða að því að sporna við eða minnka þær afleiðingar sem ofþyngd/offita getur 

haft á móður og barn. Of mikil þyngdaraukning er þyngdaraukning umfram þessar 

ráðleggingar (Rasmussen og Yaktine, 2009). Rannsóknir hafa sýnt fram á að ofþyngd/offita 



I n n g a n g u r  | 2 

 

kvenna á meðgöngu eða óhófleg þyngdaraukning á meðgöngu getur haft neikvæðar 

afleiðingar á móður og barn. Meðal annars eru auknar líkur á meðgöngusykursýki, 

meðgöngueitrun, háþrýstingi og stoðkerfisverkjum á meðgöngu (Kiel, Dodson, Artal, 

Boehmer og Leet, 2007; Ólöf Jóna Elíasdóttir, Hildur Harðardóttir, Þórður Þórkelsson, 2010). 

Hjá of feitum konum er fæðing með keisaraskurði og framköllun fæðingar algengari heldur en 

hjá konum sem eru í kjörþyngd við upphaf meðgöngu (Ólöf Jóna Elíasdóttir o.fl., 2010). Auk 

vandkvæða og kvilla hjá móður getur ofþyngd hennar einnig aukið líkur á fylgikvillum 

barnsins. Fæðingarstærð barnanna og höfuðmál er stærra auk þess sem þau eru líklegri til að 

þurfa innlögn á nýburagjörgæslu vegna blóðsykursfalls eða barnabiksásvelgingar (Ólöf Jóna 

Elíasdóttir o.fl., 2010; Park o.fl., 2011). 

Vegna óhóflegrar þyngdaraukningar á meðgöngu getur reynst mæðrum erfitt að finna 

jafnvægi á milli þeirra væntinga sem móðurhlutverkið felur í sér og þeirrar kröfu að missa 

þyngdina sem safnast hefur á meðgöngu (Montgomery o.fl., 2010). Því er mikilvægt að veita 

þessum konum stuðning á meðgöngu og eftirfylgni að meðgöngu lokinni til að minnka líkur á 

offitu í framtíðinni og þar með stuðla að betri heilsu á næstu meðgöngu.  

 

Tilgangur 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna helstu áhrif og meðferðarúrræði við 

ofþyngd/offitu á meðgöngu og eftir fæðingu. Auk þess að skoða hvort hindranir séu í starfi 

fagaðila sem starfa við mæðra-, ung- og smábarnavernd á Akureyri til að takast á við óhóflega 

þyngdaraukningu kvenna á meðgöngu. Áhersla verður lögð á að skoða meðferðarúrræði sem í 

boði eru á Akureyri og þau borin saman við það sem er í boði annars staðar á landinu.  

Rannsakendur telja ávinning rannsóknarinnar felast í vitundarvakningu í samfélaginu 

með því að opna umræðuna á vaxandi þyngdaraukningu kvenna á barneignaraldri. Með því 
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vonast rannsakendur til að bætt verði úr úrræðum fyrir of þungar/of feitar konur á meðgöngu á 

Akureyri. 

 

Rannsóknarspurningar  

1. Hver eru helstu áhrif ofþyngdar/offitu kvenna á meðgöngu, í fæðingu, eftir 

fæðingu og á barn? 

2. Hvaða meðferðarúrræði eru í boði á meðgöngu og eftir fæðingu?  

3. Eru hindranir í starfi fagaðila, sem sinna faglegu eftirliti við mæðra-, ung- og 

smábarnavernd á Akureyri, til að takast á við of mikla þyngdaraukningu 

kvenna á meðgöngu?  

 

Skilgreining meginhugtaka 

Ofþyngd (e. overweight). WHO skilgreinir ofþyngd sem LÞS yfir 25 (WHO, 2012). 

Offita (e. obesity). Þegar líkamsþyngd er orðin það mikil að hún getur valdið fólki 

alvarlegum heilsufarssjúkdómum. WHO skilgreinir offitu sem LÞS yfir 30 (WHO, 2012). 

Fagaðili. Ljósmóðir í mæðravernd, hjúkrunarfræðingur í ung- og smábarnavernd og 

kvensjúkdóma- og fæðingarlæknir (skilgreining rannsakenda).  

Meðferðarúrræði. Úrræði í formi fræðslu, eftirfylgni og stuðnings, auk hreyfingar 

(skilgreining rannsakenda). 

Mæðravernd. Felst í því að stuðla að heilbrigði móður og barns á meðgöngu, að veita 

faglega umönnun, stuðning og ráðgjöf, að greina áhættuþætti og bregðast við þeim og að veita 

fræðslu um meðgöngu og fæðingu (Heilsugæslan, e.d.b). 

Ung- og smábarnavernd. Felst í því að fylgjast reglulega með heilsu og framvindu á 

þroska barna frá fæðingu fram til skólaaldurs. Fylgst er með þroskanum til að hægt sé að 
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takast á við það ef einhver þroskafrávik verða á leiðinni. Lögð er áhersla á stuðning við 

fjölskylduna (Anna Björg Aradóttir, Geir Gunnlaugsson og Sesselja Guðmundsdóttir, 2010).  

 

Gildismat rannsakenda 

  Rannsóknarefni þetta er valið vegna áhuga rannsakenda á heilsufari kvenna á 

meðgöngu og eftir fæðingu, fæðingum og umönnun ungbarna. Af eigin reynslu finnst 

rannsakendum skorta meiri fræðslu og eftirfylgni til kvenna á barneignaraldri um mikilvægi 

þess að halda þyngd sem næst kjörþyngd. Þannig mætti lágmarka tíðni fylgikvilla á 

meðgöngu og í fæðingu, með tilliti til móður og barns. Í gegnum námið höfum við lært um 

hvað ofþyngd og offita getur átt stóran þátt í veikindum hjá fólki og valdið ýmsum 

heilsufarssjúkdómum. Því fannst okkur áhugavert að kanna hvað í boði er fyrir of þungar/of 

feitar þungaðar konur hér á landi og þá sérstaklega á Akureyri. Einnig hvað hægt sé að gera 

betur til að aðstoða þær, bæði á meðgöngunni sjálfri og eftir fæðingu.  

 Þyngdaraukning kvenna á barneignaraldri er verulegt áhyggjuefni og ljóst er að 

bregðast þarf við vandamálinu. Telja rannsakendur heilsugæsluna geta verið réttan grundvöll 

til þess. 

 

Gildi fyrir hjúkrun 

Rannsókninni er ætlað að varpa ljósi á hvað hjúkrunarfræðingar geta gert til að reyna 

að sporna við of mikilli þyngdaraukningu fyrir meðgöngu og á meðgöngunni sjálfri. Auk þess 

að veita þeim eftirfylgni og stuðning eftir fæðingu með það að leiðarljósi að koma í veg fyrir 

frekari þyngdaraukningu. 

Fræðsla er mikilvægur hluti af starfi hjúkrunarfræðinga. Því er mikilvægt fyrir þá að 

vita hvaða úrræði eru í boði og hvernig hægt sé að nýta þau. Þá þurfa hjúkrunarfræðingar 

einnig að vera meðvitaðir um þær afleiðingar sem ofþyngd/offita þungaðra kvenna getur haft í 
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för með sér. Gefa þyrfti leiðbeiningar um mataræði og hreyfingu á meðgöngu auk þess að vísa 

einstaklingnum áfram til annarra fagaðila ef þurfa þykir. Eftir að kona verður þunguð þarf 

m.a. að gefa henni leiðbeiningar um hver sé æskileg þyngdaraukning á meðgöngu og fræða 

hana um hugsanlega fylgikvilla offitu á meðgöngu auk þess að upplýsa hana um þau úrræði 

sem eru í boði. 

 

Heimildaleit 

 Við heimildaleitina var einna helst notast við gagnasöfnin EbscoHost, Proquest, 

Science Direct á veraldarvefnum ásamt leitarvélunum Leitir.is og Google Scholar. Einnig var 

stuðst við heimasíður stofnana auk námsbóka og ritstýrðra bóka. Notast var við leitarorðin: 

meðganga, offita á meðgöngu, of þungar konur, fylgikvillar, afleiðingar, pregnancy, 

overweight women, obesity, prenatal care, gestational weight gain, intervention, complication. 

 

Uppbygging skýrslu 

 Rannsókninni er skipt upp í sex kafla. Í fyrsta kafla er fjallað um 

bakgrunnsupplýsingar varðandi tilgang rannsóknarinnar ásamt því að rannsóknarspurningar 

eru settar fram. Í öðrum kafla er fræðileg samantekt þar sem fjallað er um áhrif 

ofþyngdar/offitu kvenna á meðgöngu, í fæðingu, eftir fæðingu og á barn. Ásamt því verður 

fjallað um meðferðarúrræði og þær hindranir sem fagaðilar standa frammi fyrir. Í þriðja kafla 

er greint frá aðferðafræði rannsóknarinnar. Í fjórða kafla eru niðurstöður úr rýnihópsviðtali 

við fagaðila kynntar. Umræður rannsakenda um niðurstöður rannsóknar koma fram í fimmta 

kafla, þær túlkaðar og bornar saman við fræðilegar heimildir. Í sjötta og síðasta kaflanum er 

gert grein fyrir hagnýtu gildi rannsóknarinnar fyrir hjúkrun, takmörkunum hennar, tillögum að 

framtíðarrannsóknum og að lokum samantekt og hugleiðingar um verkefnið í heild. 
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Fræðileg samantekt 

Í þessum kafla verður fjallað um skilgreiningu á ofþyngd/offitu og hvernig meta megi 

holdafar einstaklinga á einfaldan hátt. Komið verður inn á helstu áhrif ofþyngdar/offitu á 

meðgöngu og eftir fæðingu með tilliti til móður og barns. Í lok kaflans verður fjallað um 

mikilvægi heilsugæslunnar hvað varða úrræði og fræðslu. Þá verður greint frá námskeiðinu 

„Njóttu þess að borða“ auk þeirra námskeiða sem í boði eru á líkamsræktarstöðvum 

höfuðborgarsvæðisins.  

 

Ofþyngd/offita  

 Algengi ofþyngdar og offitu hefur verið að aukast um allan heim og er Ísland ekki 

undanskilið (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2009; Norman og Reynolds, 2011). Ofþyngd og 

offita hefur verið skilgreint sem afbrigðilegt líkamsástand sem getur haft slæm áhrif á 

heilsuna. Tíðni þessa ástands hefur samkvæmt WHO tvöfaldast frá árinu 1980 (WHO, 2007, 

2012). Offita hrjáir um 30-80% fullorðinna í Evrópu. Árið 2008 voru 35% kvenna 20 ára og 

eldri í yfirþyngd og 14% voru of feitar. Þess má geta að árið 1980 voru aðeins 8% kvenna of 

feitar (WHO, 2012, e.d.). Þróun ofþyngdar hjá börnum og unglingum er sérstaklega 

ógnvekjandi þar sem þau eru líklegri til að verða of þung á fullorðinsárum en um 20% barna 

og unglinga eru of þung og þar af er þriðjungur þeirra of feitur (WHO, 2007).  

Offita er þýðingarmikill áhrifavaldur sjúkdóma og skertra lífsgæða (WHO, 2007). 

Afleiðingar offitu eru vel þekktar, m.a. er aukin hætta á sykursýki týpu 2, háþrýstingi, hjarta- 

og æðasjúkdómum, ristilkrabbameini, hjartaöng, gallblöðrusjúkdómum og 

eggjastokkakrabbameini (Whitlock o.fl., 2009; WHO, 2007). 

Í rannsókn um líkamsþyngd og holdafar Íslendinga sem gefin var út árið 2009 kemur 

fram að síðustu tvo áratugi hefur líkamsþyngdarstuðull Íslendinga hækkað og eru töluvert 

fleiri með hærri líkamsþyngdarstuðul nú en áður. Hlutfallslega var aukning offitu meiri en 
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ofþyngdar og má það rekja til þess að ekki eru skýr efri mörk á offitu. Árið 1990 mældust 

9,5% íslenskra kvenna með LÞS 30 eða hærra en árið 2007 var hlutfallið 21,3%. Ef eingöngu 

er skoðuð offita er hlutfall of feitra kvenna hærri en karla. Fram kemur að hlutfall kvenna í 

ofþyngd á barneignaraldri (18-39 ára) er 43,8%, þar af flokkast 18,7% kvenna í offituflokki 

(Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2009). 

 

Líkamsþyngdarstuðull 

Líkamsþyngdarstuðull (LÞS) er einföld mælieining til að meta holdafar einstaklinga. 

Hann er reiknaður með því að deila þyngd einstaklings í kílóum með líkamshæðinni í metrum 

í öðru veldi (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2009; WHO, 2012). Hann skiptist í fjóra flokka; 

undir kjörþyngd (< 18,5 kg/m
2
), kjörþyngd (18,5-24,9 kg/m

2
), ofþyngd (25-29,9 kg/m

2
) og 

offita (> 30 kg/m
2
). Auk þess hafa verið skilgreindir tveir flokkar til viðbótar, þ.e. veruleg 

offita (> 35 kg/m
2
) og sjúkleg offita (> 40 kg/m

2
) (Rasmussen og Yaktine, 2009; WHO, 

2007). Dæmi: Einstaklingur sem er 176 sm á hæð og 85 kg að þyngd myndi þá reiknast 

85/1,76
2
. Þessi einstaklingur reiknast með LÞS 27,4 kg/m

2
 og er því í ofþyngd. LÞS má nota 

óháð kyni og aldri. Engu að síður ætti að hugsa LÞS sem grófan útreikning þar sem hann 

tekur ekki tillit til mismunandi líkamsbyggingar og greinir ekki á milli fitu, vöðva og annarra 

vefja líkamans. LÞS hentar ágætlega til þess að mæla breytingar á holdafari, því þarf hver og 

einn að meta sinn eigin LÞS út frá sinni líkamsbyggingu en hann getur þó gefið góða 

vísbendingu (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2009; WHO, 2012).   

 

Þyngdaraukning á meðgöngu 

Árið 2009 gaf Institude of Medicine (IOM) út nýjar leiðbeiningar um æskilega 

þyngdaraukningu á meðgöngu. Þessar leiðbeiningar er endurbætt útgáfa frá árinu 1990 en 

vegna fjölgunar of feitra kvenna á barneignaraldri þótti nauðsynlegt að endurskoða 
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ráðleggingarnar. Leiðbeiningarnar eru notaðar víðsvegar um heim og eru ætlaðar til að nota 

samhliða klínískri þekkingu fagaðila og í umræðum við verðandi mæður, með það í huga að 

koma í veg fyrir hugsanlega fylgikvilla og bæta þannig heilsu þeirra og barnsins (Rasmussen 

og Yaktine, 2009). 

Leiðbeiningar IOM miðast við LÞS við upphaf meðgöngu, sem leiðbeinandi tækis, við 

mat á æskilegri þyngdaraukningu á meðgöngu. Til þess að konur nái að halda 

þyngdaraukningu innan þessara marka mælir IOM með því að konum, fyrir fæðingu og á 

meðgöngu, sé boðin ráðgjöf um hollt mataræði og æskilega hreyfingu auk þess að halda 

ráðgjöf áfram eftir fæðingu til að sporna við þyngdaraukningu fyrir næstu meðgöngu 

(Rasmussen og Yaktine, 2009).  

 

Tafla 1. 

Leiðbeiningar IOM um æskilega þyngdaraukning á meðgöngu.  

LÞS við upphaf meðgöngu   Æskileg þyngdaraukning 

Undir kjörþyngd (< 18,5 kg/m
2
)  12,5 - 18 kg 

Í kjörþyngd (18,5-24,9 kg/m
2
)  11,5 - 16 kg 

Ofþyngd (25-29,9 kg/m
2
)   7 - 11,5 kg 

Offita ( > 30 kg/m
2
)    5 - 9 kg  

(Rasmussen og Yaktine, 2009). 

 

Eins og sjá má mælir IOM ekki með þyngdartapi né viðhaldi þyngdar fyrir neinn 

þyngdarflokk en það er í samræmi við ráðleggingar The National Institute for Clinical 

Excellence (NICE) þar sem bent er á að þyngdartap geti haft skaðleg áhrif á fóstur (NICE, 

2010). 
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Rannsóknir hafa staðfest gagnsemi ráðlegginga IOM og sýnt fram á að með því að fara 

eftir ráðleggingum megi minnka líkur á fylgikvillum, s.s. meðgöngueitrun, fæðingu með 

keisaraskurði, áhaldafæðingu og þungbura (Kiel o.fl., 2007; Langford, Joshu, Chang, Myles 

og Leet, 2011; Park o.fl., 2011) og koma í veg fyrir offitu til lengri tíma (Rooney og 

Schauberger, 2002). Með hverjum 9 kg sem þyngdaraukning fer umfram ráðleggingar IOM 

aukast verulega líkur á fylgikvillum (Langford o.fl., 2011). 

Fjölmargir þættir geta haft áhrif á þyngdaraukningu kvenna á meðgöngu, s.s. svefn, 

hreyfing og mataræði (Althuizen, van Poppel, Seidell og van Mechele, 2009). Svo virðist sem 

þyngdaraukning á meðgöngu sé oft og tíðum meiri en ráðlegt þykir, samanborið við 

rannsóknir Althuizen o.fl. (2009), Langford o.fl. (2011) og Park o.fl. (2011) þar sem 38-78% 

kvenna þyngdust meira en ráðlagt var af IOM. 

 

Áhrif ofþyngdar/offitu á móður 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að ofþyngd/offita kvenna í upphafi meðgöngu eða 

óhófleg þyngdaraukning á meðgöngu geti haft neikvæðar afleiðingar á móður og barn. Meðal 

annars eru auknar líkur á meðgöngusykursýki, meðgöngueitrun, háþrýstingi og 

stoðkerfisverkjum á meðgöngu, bráðakeisara, blæðingu eftir fæðingu, þungburum, sýkingum, 

fósturmissi og áhrifum á meðgöngulengd (Choi o.fl., 2011; Heude o.fl., 2012; Jóhanna Eyrún 

Torfadóttir, 2002; Kiel o.fl., 2007; Norman og Reynolds, 2011; Ólöf Jóna Elíasdóttir o.fl., 

2010).  

Fram hefur komið að framköllun fæðingar og keisaraskurðir séu algengari hjá of 

feitum konum heldur en hjá þeim sem eru í kjörþyngd við upphaf meðgöngu (Ólöf Jóna 

Elíasdóttir o.fl., 2010). Auk vandkvæða og kvilla hjá móður getur ofþyngd hennar einnig 

aukið líkur á fylgikvillum barnsins (Ólöf Jóna Elíasdóttir o.fl., 2010; Park o.fl., 2011). 

Ofþyngd og offita við upphaf meðgöngu virðist veigameiri þáttur heldur en þyngdaraukningin 
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sjálf á meðgöngu (Choi, Park og Shin, 2011). Of þungar/of feitar konur geta minnkað líkur á 

fylgikvillum á meðgöngunni með því að þyngjast innan ráðlagðra marka (Cedergren, 2006).  

Í rannsókn sem gerð var á Íslandi um þyngdaraukningu á meðgöngu, kom fram að 

fjórða hver kona fékk fylgikvilla á meðgöngu eða átti við erfiðleika að etja í fæðingu. 

Hlutfallsleg áhætta á að fá meðgöngu- eða fæðingarkvilla nær tvöfaldaðist ef þyngdaraukning 

á meðgöngu var meiri en 20,8 kg þegar 12,5-15,5 kg þyngdarhópurinn var notaður sem 

viðmið. Í ljós kom að þyngdaraukning var hærri hjá þeim sem fengu meðgöngukvilla en hjá 

þeim sem fengu þá ekki (Jóhanna Eyrún Torfadóttir, 2002; Thorsdottir, Torfadottir, 

Birgisdottir og Geirsson, 2002).  

Meðgöngusykursýki. Meðgöngusykursýki er sú tegund sykursýki sem greinist fyrst á 

meðgöngu. Greinist sykursýki snemma á meðgöngu eru þó auknar líkur á að kona hafi verið 

með ógreinda sykursýki týpu 2 fyrir meðgöngu og er það þá flokkað sem meðgöngusykursýki 

þar sem sykursýkin greinist á meðgöngu. Samkvæmt klínískum leiðbeiningum frá Landlækni 

á að skima eftir meðgöngusykursýki við 24-28 vikna meðgöngu, með 75g sykurþolsprófi hjá 

þeim konum sem eru með einn eða fleiri af eftirtöldum áhættuþáttum; LÞS yfir 30, aldur yfir 

40, áður fætt þungbura, áður greinst með meðgöngusykursýki, skert sykurþol fyrir þungun eða 

ættarsögu um sykursýki í fyrsta ættlið. Mælt er með skimun fyrir sykursýki týpu 2 tveimur til 

fjórum mánuðum eftir fæðingu þar sem um 50% kvenna sem greinast með 

meðgöngusykursýki fá sykursýki týpu 2 innan tíu ára, sér í lagi þær konur sem hafa þurft á 

háum insúlínskömmtum að halda (Landspítali, 2012). 

Of þungar og of feitar mæður eru líklegri til að fá meðgöngusykursýki og hækka 

líkurnar í samræmi við hækkaðan LÞS við upphaf meðgöngu (Choi, o.fl., 2011; Heude, o.fl., 

2012). Rannsókn Morisset o.fl. (2011) sýndi fram á að ekki var munur á þyngdaraukningu 

kvenna með og án meðgöngusykursýki. Hins vegar var þyngdaraukning á fyrsta þriðjungi 

meðgöngu meiri hjá þeim sem síðar greindust með meðgöngusykursýki og þyngdust þær 
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umfram ráðleggingar IOM. Þyngdaraukning kvenna með sykursýki var minni á síðasta 

þriðjungi meðgöngunnar, má það rekja til þeirra meðferðarúrræða sem gripið var til eftir 

greiningu meðgöngusykursýki. Ef kona þyngist mikið á milli meðganga eru tvöfalt meiri líkur 

á að hún þrói með sér meðgöngusykursýki á seinni meðgöngu (Villamor og Cnattingius, 

2006). Þess ber að geta að aðrir þættir koma inn í áhættu á meðgöngusykursýki, eins og aldur 

móður, reykingar og þyngd við upphaf meðgöngu. Þyngdaraukning á meðgöngu er þó talin 

vera veigamesti áhættuþátturinn (Morisset o.fl., 2011).   

Meðgöngueitrun. Eins og með marga aðra kvilla er meðgöngueitrun algengari hjá of 

feitum konum samanborið við konur í kjörþyngd við upphaf meðgöngu (Heude, o.fl., 2012; 

Kiel o.fl., 2007). Einkenni meðgöngueitrunar eru fyrst og fremst hækkaður blóðþrýstingur og 

prótein í þvagi. Einnig geta komið fram önnur einkenni eins og bjúgur, sjóntruflanir, 

höfuðverkur og kviðverkir (ACOG, 2002; Landlæknisembættið og Heilsugæslan, 2008). 

Hætta á meðgöngueitrun eykst með hækkandi LÞS við upphaf meðgöngu og var 

áhættan allt að tvöfalt hærri þegar um verulega offitu (LÞS yfir 35) var að ræða (O´Brien, Ray 

og Chan, 2003) og næstum fimmfalt þegar um sjúklega offitu (LÞS hærri en 40) var að ræða 

(Cedergren, 2004). 

Aðrir meðgöngufylgikvillar. Þegar borin eru saman vandamál of feitra kvenna við 

konur í kjörþyngd við upphaf meðgöngu kemur í ljós að of feitar konur eru líklegri til að hafa 

langvinnan háþrýsting fyrir þungun (Heude o.fl., 2012). Einnig er talið að háþrýstingur á 

meðgöngu geti verið allt að 7-11% algengari hjá þessum hópi kvenna (Choi o.fl., 2011; Heude 

o.fl., 2012), auk þess sem of þungar/of feitar konur eru líklegri til að glíma við stoðkerfisverki 

á meðgöngu (Ólöf Jóna Elíasdóttir o.fl., 2010). Offita er jafnframt mikill áhættuþáttur fyrir 

kæfisvefn sem hefur áhrif á blóðþrýsting yfir nóttina (O´Brien o.fl., 2003). 

Andleg líðan. Offita kvenna getur haft áhrif á andlega líðan þeirra. Í rannsókn 

LaCoursiere, Baksh, Bloebaum og Varner (2006) kom fram að of þungar og of feitar konur 
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séu líklegri til að upplifa tilfinningalegt álag og streitu á meðgöngu. Rannsóknin sýndi líka 

fram á að einkenni fæðingarþunglyndis jókst með hækkandi LÞS og benda rannsakendur á að 

of feitar konur þurfi frekar aðstoð til að takast á við einkenni þunglyndis. 

Sigfríður Inga Karlsdóttir, Hjálmar Freysteinsson, Sigríður Sía Jónsdóttir og Margrét 

Guðjónsdóttir (2007) bentu einnig á að auknar líkur voru á þunglyndiseinkennum ef fæðing 

hafði reynst erfið, ef barn hafði fæðst með aðstoð sogklukku eða með keisaraskurði.  

 

Áhrif ofþyngdar/offitu á fæðingu 

Áhrif á fæðingu of þungra/of feitra kvenna á meðgöngu getur verið fjölþætt. Tengja 

má verulega offitu við bæði fæðingu fyrir tímann og seinkomna fæðingu (e. late deliveries) 

auk þess sem meiri líkur voru á að setja þyrfti konur í verulegri offitu af stað í fæðingu 

(Cedergren, 2004).  

Tíðni fæðinga með keisaraskurði og framköllun fæðingar er marktækt hærri hjá 

konum í ofþyngd (Choi o.fl., 2011; Kiel o.fl., 2007) og offitu samanborið við konur í 

kjörþyngd (Choi, o.fl., 2011; Ólöf Jóna Elíasdóttir o.fl., 2010). Rannsókn Langford o.fl. 

(2011) sýndi fram á að hlutfall fæðinga með keisaraskurði sé algengari hjá mæðrum sem 

þyngjast of mikið á meðgöngu og í rannsóknum Cedergren (2004) og Kasier og Kirby (2001) 

kom fram að hætta á keisarafæðingu sé allt að þrisvar til fjórum sinnum meiri hjá konum í 

offitu og verulegri offitu. Choi o.fl. (2011) benda hins vegar á að LÞS við upphaf meðgöngu 

hafði ekki afgerandi áhrif á aukna tíðni bráðakeisaraskurða. 

Hætta á áhaldafæðingu getur verið allt að 18% líklegri hjá konum í verulegri ofþyngd 

við upphaf meðgöngu og allt að 34% líklegri hjá konum sem stríða við sjúklega offitu 

(Cedergren, 2004). Í rannsókn Ólafar Jónu Elíasdóttur o.fl. (2010) kom hins vegar fram að 

ekki var marktækur munur á áhaldafæðingu eftir þyngd mæðra við upphaf meðgöngu.  
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Áhrif ofþyngdar/offitu móður á barn  

Fylgikvillar hjá börnum þeirra kvenna sem glíma við offitu eru marktækt algengari 

heldur en hjá þeim konum sem eru í kjörþyngd eða yfirþyngd við upphaf meðgöngu (Ólöf 

Jóna Elíasdóttir o.fl., 2010). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að LÞS við upphaf meðgöngu og óhófleg 

þyngdaraukning kvenna á meðgöngu geti haft veruleg áhrif á meðalþyngd nýbura, þ.e. 

fæðingarþyngd þeirra barna er marktækt meiri ef móðir var of feit við upphaf meðgöngu 

og/eða þyngdaraukning hennar var meiri en ráðlagt er (Cedergren, 2004; Heude o.fl., 2012; 

Langford o.fl., 2011; Ólöf Jóna Elíasdóttir o.fl., 2010; Park o.fl., 2011; Thorsdottir og 

Birgisdottir, 1998). Rannsókn Ólafar Jónu Elíasdóttur o.fl. (2010) sýndi fram á að 

meðalþyngd nýbura of feitra kvenna var 3.908 g ± 38 g en hins vegar voru börn kvenna í 

kjörþyngd 3.771 g ± 27. Thorsdottir og Birgisdottir (1998) sýndu einnig fram á að börn þeirra 

kvenna sem þyngdust of mikið á meðgöngu, þyngdust að meðaltali 286 g ± 66 g meira en 

börn kvenna sem þyngdust innan ráðlagðra marka. Jafnframt sýndi Jóhanna Eyrún Torfadóttir 

(2002) fram á að ef kona þyngdist meira en 18 kg á meðgöngu nær fjórfölduðust líkur á að 

barnið fæddist yfir 4.500 g miðað við konur sem þyngdust um 12,5-15,5 kg. Hlutfall 

þungbura jókst eftir því sem LÞS móður var hærri við upphaf meðgöngu (Heude o.fl., 2012; 

Park o.fl., 2011) og í hlutfalli við þyngdaraukningu móður á meðgöngu (Kiel o.fl., 2007) en 

þungburar eru líklegri til að glíma við offitu og aðra sjúkdóma tengda henni seinna á 

lífsleiðinni (Murtaugh, Jacobs, Moran, Steinberger og Sinaiko, 2003; Whitaker, 2004).  

Langford o.fl. (2011) bentu á að þungburar auki líkur á fæðingu með keisaraskurði.  

Líklegra er að börn kvenna með offitu þurfi á nýburagjörgæslu að halda samanborið við börn 

kvenna í kjörþyngd (Ólöf Jóna Elíasdóttir o.fl., 2010) auk þess sem Apgar skor getur verið 

lægra hjá börnum mæðra í ofþyngd og offitu (Choi o.fl., 2011) og í verulegri offitu 

(Cedergren, 2004). Samkvæmt rannsókn Cedergren (2004) var axlarklemma þrisvar sinnum 



F r æ ð i l e g  s a m a n t e k t  | 14 

 

algengari hjá börnum mæðra í sjúklegri ofþyngd, streita fósturs (e. fetal distress) var tvöfalt 

algengari og hætta á barnabiksásvelgingu (e. meconium aspiration) var meiri. Einnig kom 

fram að konur í sjúklegri offitu (LÞS yfir 40) ættu í þrisvar sinnum meiri hættu á að fæða 

andvana barn miðað við konur í kjörþyngd. 

Þyngd móður á meðgöngu getur einnig haft áhrif á algengi og alvarleika ofþyngdar í 

komandi kynslóðum (Birdsall, Vyas, Khazaezadeh og Oteng-Ntim, 2009). 

 

Áhrif ofþyngdar/offitu eftir fæðingu 

           Þyngdaraukning á meðgöngu getur haft áhrif á LÞS til lengri tíma, því er mikilvægt að 

stuðla að því að þyngdaraukning sé innan viðunandi marka. Mikil þyngdaraukning á 

meðgöngu ásamt litlu þyngdartapi á fyrstu sex mánuðum eftir fæðingu er töluverð áhætta fyrir 

langtíma offitu (Rooney og Schauberger, 2002).  

Rannsókn Thorsdottir og Birgisdottir (1998) sýndi fram á að konur sem voru í 

kjörþyngd í upphafi meðgöngu áttu ekki við ofþyngd að stríða eftir fæðingu, burtséð frá 

þyngdaraukningu á meðgöngu. Flestar konur náðu fyrri þyngd innan 24 mánaða frá fæðingu. 

Þessar niðurstöður sýndu að þyngd við upphaf meðgöngu hafi meira að segja heldur en 

þyngdaraukning á meðgöngu.  

 

Mæðra-, ung- og smábarnavernd 

 Í heilbrigðisþjónustunni hefur verið talað um heilsugæsluna sem þungamiðju (e. 

central function) þjónustunnar og fyrsta viðkomustað fólks þegar það leitar til 

heilbrigðiskerfisins. Heilsugæslan á að vera ódýr og aðgengileg öllum ásamt því að taka mið 

af aðstæðum í því samfélagi sem hún starfar í. Forvarnir, fræðsla og almenn læknisþjónusta er 

það sem heilsugæslan í meginatriðum byggist á, ásamt vísindalegum og viðurkenndum 

aðferðum (Ríkisendurskoðun, 2002). Heilsugæslan á að veita fjölskyldum og einstaklingum, 
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sem búsettir eru á þjónustusvæði hennar, samfellda þjónustu og byggja á þverfaglegri 

samvinnu (Heilsugæslan, e.d.a; Ríkisendurskoðun, 2002). Innan heilsugæslunnar er m.a. að 

finna mæðra-, ung- og smábarnavernd (Heilsugæslan, e.d.e). 

Í stórum dráttum má segja að heilsugæslan snúist um sameiningu ólíkra fagaðila og 

áherslu á heilsuvernd (e. health promotion) (Ríkisendurskoðun, 2002). Heilsuvernd gengur út 

frá því að góð heilsa sé persónulegt og sameiginlegt markmið. Fyrir einstakling þýðir þetta að 

skapa sér góðar heilbrigðisvenjur snemma á lífsleiðinni og halda því áfram út ævina. Fyrir 

fagaðila felur slík heilsuefling í sér að kenna einstaklingum að setja sér og ná markmiðum 

tengdum heilbrigðum lífsstíl og hjálpa einstaklingum sem eru í ákveðinni hættu vegna 

sjúkdóma og fylgjast með þeim (Taylor, 2009). 

Verðandi mæður/foreldrar geta nýtt sér mæðravernd sér að kostnaðarlausu þar sem 

ljósmæður og heimilislæknar sinna þeim. Samráð er haft við fæðingarlækna ef þörf er á. 

Helstu markmið mæðraverndar er að veita verðandi móður/foreldrum fræðslu um meðgöngu 

og fæðingu, greina helstu áhættuþætti sem upp geta komið á meðgöngu, stuðla að heilbrigði 

móður og barns ásamt því að veita faglega umönnun, ráðgjöf og stuðning (Heilsugæslan, 

e.d.b). 

Það má segja að ung- og smábarnaverndin sé framhald af mæðraverndinni. Nýbakaðir 

foreldrar geta nýtt sér þessa þjónustu sér að kostnaðarlausu þar sem hjúkrunarfræðingar veita 

fræðslu og ráðgjöf tengda umönnun barns og eigin líðan. Helsta markmið ung- og 

smábarnaverndar er að fylgjast með og meta heilsu og framvindu á þroska barna frá fæðingu 

fram til skólaaldurs (Heilsugæslan, e.d.d). 

 

Meðferðarúrræði 

Talað hefur verið um meðgöngu sem kennanlegan tíma (e. teachable moment) þar sem 

konan getur verið móttækilegri fyrir breytingum á hegðun sem getur haft jákvæð áhrif á 
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ófædda barnið (Phelan, 2010). Ef vel er að staðið getur meðganga því verið góður tími til að 

hvetja konur til þess að setja sér raunhæf markmið varðandi breytingu á þáttum sem stuðla að 

heilbrigðara líferni (Birdsall o.fl., 2009; Stotland, o.fl., 2010). Ráðleggja mætti mæðrum að 

gera smávægilegar breytingar á mataræði til að byrja með, til þess að sporna við of mikilli 

þyngdaraukningu á meðgöngu (Stotland o.fl., 2010). Í rannsókn Vinter o.fl. (2011) sögðu 

85% þátttakenda að mataræði þeirra væri betra þegar boðið er upp á aðhald og fræðslu. 

Æskilegt er að byrja meðgöngu í kjörþyngd en til þess að svo megi verða þarf aukna 

fræðslu og almenna vitundarvakningu. Miðað við fjölgun of feitra kvenna þyrftu margar 

konur að huga að þyngdartapi fyrir meðgöngu (Rasmussen og Yaktine, 2009). 

Rannsókn Streuling o.fl. (2010) sýndi fram á að úrræði sem samanstanda af öllum 

þessum þrem þáttum; regluleg vigtun og ráðgjöf um hreyfingu og mataræði, sé skilvirk leið til 

að draga úr þyngdaraukningu á meðgöngu. Árangursríkast er að bjóða upp á eftirfylgni vegna 

þyngdaraukningar með vigtun og aðstoða konur við markmiðasetningu um áætlaða 

þyngdaraukningu en þannig má minnka líkur á fylgikvillum móður og barns (Vinter o.fl., 

2011). Misjafnt er hvort fagaðilar telja gagnlegt að vigta mæður á meðgöngu. Hægt er að nota 

vigtina sem kennslutæki og ástæðu til þess að ræða þyngdaraukningu og áhrif þess (Stotland 

o.fl., 2010). 

Til þess að takast á við þyngdaraukningu kvenna á meðgöngu er nauðsynlegt að hafa 

einhverja innsýn í þá þætti sem hafa áhrif á þyngdaraukninguna. Það veitir nauðsynlegar 

upplýsingar til þess að þróa megi árangursrík úrræði (Althuizen o.fl., 2009). Úrræði og 

viðhorf til þyngdarstjórnunar á barneignaraldri þurfa að eiga sér stað hjá einstaklingnum 

sjálfum og í raun samfélaginu í heild. Íbúar landsins þurfa að vera upplýstir um áhrif og 

afleiðingar offitu á meðgöngu (Rasmussen og Yaktine, 2009). 

Stotland o.fl. (2010) rannsökuðu þekkingu og viðhorf fagaðila í mæðravernd ásamt því 

að kanna hvernig þeir vinna með fyrirbyggingu þyngdaraukningar á meðgöngu. Auk þess 
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könnuðu þeir hvernig fagaðilar nálguðust skjólstæðinga sína varðandi ráðgjöf tengda hollu 

mataræði og reglulegri hreyfingu. Í rannsókninni kom það skýrt fram að fagaðilar telja 

áhrifaríkt að ræða við og fræða skjólstæðinga sína um áhrif þyngdaraukningar, mikilvægi 

mataræðis og hreyfingar, bæði með hag móður og barns í huga. Mörgum fagaðilum fannst þó 

þjálfun/kennsla sem þeir fengu í sínu námi ekki fullnægjandi og notuðu því eigin reynslu til 

að miðla til mæðranna.  

Hafa ber í huga að ráðleggingar sem fagaðili veitir hafi ekki neikvæð áhrif, t.d. þegar 

móðir nær ekki að halda sig innan ráðlagðra marka þyngdaraukningar (Stotland o.fl., 2010). 

Fagaðilarnir í rannsókn Stotland o.fl. (2010) voru ósammála um hversu mikið ætti að segja 

verðandi of feitum mæðrum um hverjar hugsanlegar afleiðingar offitu væru fyrir móður og 

barn. Sumir töldu það hafa jákvæð áhrif á viðhorf móður að hvetja til lífsstílsbreytinga, 

sérstaklega þar sem móðir er líklegri til að breyta venjum ef ávinningur er af því fyrir barnið, 

en aðrir töldu að upplýsingar hefðu neikvæð áhrif á líðan móður. 

Fagaðilar mæta þó nokkrum hindrunum í starfi sem veldur því að þeir geta síður unnið 

samkvæmt ráðleggingum IOM um þyngdaraukningu kvenna á meðgöngu. Þessar hindranir 

eru til að mynda skortur á fjármagni, viðkvæmni málefnisins, ófullnægjandi þjálfun fagaðila, 

skortur á úrræðum og upplifun fagaðilans á að fræðslan beri ekki árangur (Elín Eiríksdóttir, 

2010; Stotland o.fl., 2010). Ofþyngd/offita kvenna og óhófleg þyngdaraukning á meðgöngu er 

viðkvæmt málefni og getur verið hindrun í starfi fagaðila að ræða þessi mál við móður. 

Fagaðilar óttast að skjólstæðingur þeirra móðgist, reiðist eða skammist sín og leiti jafnvel til 

annars fagaðila. Þess vegna er mikilvægt að nálgast móðurina á jákvæðan og hlutlausan hátt 

til þess að áhrif ráðlegginganna skili sér sem best (Stotland o.fl., 2010). Fagaðilar þurfa að 

hafa í huga að mörgum konum þykir erfitt að samhæfa kröfur móðurhlutverksins og þess að 

léttast. Þær upplifa tímaleysi, skort á stuðningi frá maka og fagaðila sem hindrun, ásamt eigin 
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þekkingarleysi. Hjúkrunarfræðingar geta átt þátt í að finna skapandi leiðir til að fjarlægja 

þessar hindranir konunnar (Montgomery o.fl., 2010).  

Fræðsla. Árið 2008 gaf NICE út ráðleggingar fyrir konur á barneignaraldri og á 

meðgöngu. NICE mælir með að konur fái fræðslu um mataræði og hreyfingu á meðgöngu. Of 

þungar og of feitar konur, á barneignaraldri og þær sem eiga börn, ættu að fá fræðslu og 

hvatningu til að léttast áður en þær verða þungaðar eða eftir barnsburð til að stofna ekki sjálfri 

sér og barni í hættu. NICE ráðleggur fagaðilum að fræða þær um hollt mataræði og reglulega 

hreyfingu, hreyfingu að minnsta kosti í 30 mínútur á dag, fimm daga vikunnar. Ásamt því að 

hvetja þær til lífsstílsbreytinga almennt og veita þeim eftirfylgni um ákveðið tímabil. 

Fagaðilum er ekki ráðlagt að hvetja konur á meðgöngu til að léttast. Hollt mataræði og 

líkamsrækt hefur ekki áhrif á gæði eða magn brjóstamjólkur hjá konum sem eru með börn sín 

á brjósti (NICE, 2008). 

Í rannsókn Brown og Avery (2012) sögðust einungis 30% þátttakenda hafa fengið 

fræðslu um viðeigandi þyngdaraukningu á meðgöngu og 60% sögðust ekki hafa fengið neina 

fræðslu. Í sömu rannsókn kom fram að 80% þátttakenda fengu fræðslu um mataræði og 

hreyfingu en allt að 20% sögðust ekki hafa fengið neina fræðslu um slíkt. Það kom fram í 

niðurstöðum rannsóknarinnar að 50% kvennanna hefðu viljað fá frekari upplýsingar um 

viðeigandi þyngdaraukningu á meðgöngu og hvaða áhrif það gæti haft á barnið ef 

þyngdaraukningin væri ekki innan ráðlagðra marka. Þriðjungur kvennanna tók fram að þær 

hefðu viljað frekari fræðslu eða ráðleggingar um mataræði og hreyfingu á meðgöngunni, 

ásamt því að fá upplýsingar um hvaða mat þær ættu að forðast. Sumar konur voru meðvitaðar 

um að þær ættu ekki að borða fyrir tvo á meðan aðrar voru ekki eins vissar um það. Nokkrar 

konur nefndu að þær hefðu viljað meira aðhald tengt hreyfingu og þá hvaða hreyfingu þær 

mættu stunda á meðgöngunni. Engin kvennanna minntist á það að hafa fengið ráðleggingar 

hjá næringarfræðingi, en þess má geta að NICE (2008) ráðleggur að konum með LÞS >30 sé 



F r æ ð i l e g  s a m a n t e k t  | 19 

 

boðið að hitta næringarfræðing. Ekki var marktækur munur á þyngdaraukningu, hvort sem 

konurnar fengu ráðleggingu um viðeigandi þyngdaraukningu á meðgöngu eða ekki (Brown og 

Avery, 2012). 

Námskeið fyrir of þungar/of feitar þungaðar konur. Nýverið var farið að bjóða upp á 

námskeið hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (HH) fyrir konur í yfirvigt sem ber heitið 

„Njóttu þess að borða“ og þróað var af Helgu Sævarsdóttur og Helgu Lárusdóttur. 

Námskeiðið var forprófað á tveimur 10 manna hópum áður en það var innleitt hjá HH, og 

reyndist árangur þess góður. Námskeiðið byggir á rannsökuðum úrræðum sem sýnt hafa 

góðan árangur. Á námskeiðinu er m.a. unnið með heildræna nálgun sem byggir á áhrifum 

hugsana á líðan, hreyfingu, slökun, þjálfun svengdarvitundar og heilbrigðu mataræði 

(Heilsugæslan, e.d.c; Helga Sigríður Lárusdóttir, 2011; Helga Sævarsdóttir, 2011). Út frá 

þessu námskeiði þróaðist námskeið fyrir barnshafandi konur í yfirvigt. Ljósmæður í 

mæðravernd vísa konum sem eru yfir 30 í LÞS við fyrstu skoðun á námskeiðið og er konum 

að kostnaðarlausu. Boðið er upp á vikulega hóptíma í sex skipti og eru leiðbeinendur 

hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir. Árangur er mældur með lífsgæða- og þunglyndiskvarða, 

lífstílsmati og spurningalista um námskeiðið. Námskeiðið kemur vel út á þessum 

mælikvörðum. Eftir fæðingu stendur þátttakendum til boða að koma á 15 vikna „Njóttu þess 

að borða“ námskeið en æskilegt er að barnið sé orðið þriggja mánaða. Forsvarsmenn 

námskeiðsins telja námskeiðið geta verið fyrsta skrefið að breyttu hugarfari og stuðlað að því 

að þær velji skynsamlegar lausnir í framtíðinni til að efla heilsu sína (Helga Sævarsdóttir 

munnleg heimild, 14. mars 2013).  

Rannsakendur hringdu í eftirtaldar líkamsræktarstöðvar á Akureyri; Átak, Bjarg, 

CrossfitHamar, Heilsuþjálfun, Point Dansstúdíó, Ræktin og SB sport. Tilgangurinn var að 

athuga hvort boðið væri upp á námskeið fyrir of þungar/of feitar konur á meðgöngu. 

Samkvæmt símtali við starfsmenn kom í ljós að líkamsræktarstöðvarnar voru ekki með nein 
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slík námskeið í boði ætluð þeim (munnleg heimild, 27. mars 2013). Hins vegar býður Efling 

sjúkraþjálfun upp á meðgöngusund og Orkulundur upp á meðgöngujóga en þau námskeið þarf 

að greiða fyrir. Þessi námskeið eru opin öllum barnshafandi konum, óháð þyngd (Starfsmaður 

Eflingar og Orkulundar munnleg heimild, 27. mars 2013). Einnig var haft samband við 

Kristnesspítala þar sem m.a. er boðið upp á endurhæfingu fyrir of feita einstaklinga, þó ekki 

fyrir barnshafandi konur (Starfsmaður munnleg heimild, 5. apríl 2013).  

Nokkrar líkamsræktarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu bjóða upp á námskeið fyrir konur 

á meðgöngu, af þeim var þó engin sem býður upp á námskeið sérstaklega ætlað of þungum/of 

feitum konum á meðgöngu. Sem dæmi má nefna að FullFrísk býður upp á námskeið fyrir 

barnshafandi konur sem vilja stunda markvissa og örugga líkamsrækt á meðgöngu. Auk þess 

inniheldur námskeiðið fræðslu, leiðbeiningar um mataræði og blóðþrýstingsmælingar 

(FullFrísk, e.d.). Hreyfiland (e.d.a, e.d.b) býður upp á bumbufimi og mæðrafimi, World Class 

(e.d.a, e.d.b) býður upp á meðgönguleikfimi og mömmuleikfimi. Meðgöngu Yoga (e.d.a, 

e.d.b) býður upp á meðgöngujóga og mömmujóga. Meðgöngusund sf. býður upp á 

meðgöngusund (Meðgöngusund, e.d.). Í öllum þessum námskeiðum þarf konan sjálf að bera 

kostnaðinn.  

 

Samantekt  

Ofþyngd og offita eru vaxandi vandamál víða í heiminum og er Ísland ekki 

undanskilið. Offita hrjáir um 30-80% fullorðinna í Evrópu sem er þýðingarmikill áhrifavaldur 

sjúkdóma og skertra lífsgæða. Hlutfall kvenna á Íslandi í ofþyngd á barneignaraldri er 43,8%, 

þar af eru 18,7% í offitu. Þegar meta á holdafar einstaklinga er einna helst notast við 

líkamsþyngdarstuðul, þó tekur hann ekki tillit til mismunandi líkamsbyggingar og greinir ekki 

á milli fitu, vöðva og annarra vefja líkamanns.  
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 Ofþyngd og offita kvenna eða óhófleg þyngdaraukning á meðgöngu getur haft 

neikvæð áhrif fyrir móður og barn. Mikilvægt er veita þessum konum stuðning og aðhald á 

meðgöngu og eftir fæðingu til að minnka líkur á offitu í framtíðinni og þar með stuðla að betri 

heilsu á næstu meðgöngu. Talað hefur verið um meðgöngu sem kennanlegan tíma þar sem 

konan getur verið móttækileg fyrir breytingum á hegðun. Hjúkrunarfræðingar skipta máli 

þegar kemur að fræðslu og forvörnum og eru því mikilvægur hlekkur þegar stuðla á að 

lífsstílsbreytingu til hins betra. Mikilvægt er að nálgast konuna á jákvæðan og hlutlausan hátt, 

því þarf fagaðilinn að hafa ákveðna þekkingu til að fræðslan skili sér sem best. Fá 

meðferðarúrræði eru í boði hér á landi fyrir þungaðar konur í ofþyngd/offitu. Þó er nýverið 

farið að bjóða upp á námskeiðið „Njóttu þess að borða“ á vegum HH og hefur árangur þess 

reynst góður. Líkamsræktastöðvar á höfuðborgarsvæðinu standa framar en 

líkamsræktarstöðvar á Akureyri hvað varðar námskeið fyrir þungaðar konur. 
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Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður aðferðafræði ritgerðarinnar gerð skil. Í upphafi verður fjallað 

um þá rannsóknaraðferð sem varð fyrir valinu og hvers vegna sú aðferð var valin. Einnig 

verður fjallað um val á þátttakendum, upplýsingaöflun og greiningu gagna. Í lok kaflans 

verður komið inn á siðfræði rannsókna, réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. 

 

Rannsóknaraðferð 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir gegna sífellt stærra hlutverki í rannsóknum á sviði 

heilbrigðisvísinda (Sigurður Kristinsson, 2003). Markmið eigindlegra rannsókna er ekki að sjá 

hversu mikið eða hversu oft tiltekið fyrirbæri kemur fram heldur hvers vegna og hvernig, 

ásamt því að skoða upplifun einstaklinga á því sem verið er að rannsaka (Sóley Bender, 

2003). Rannsóknir miða að því að finna sjónarhorn á veruleikann (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). 

Eigindlegar rannsóknir byggja oft á opnum viðtölum um það málefni sem verið er að 

rannsaka hverju sinni (Abusabha og Woelfe, 2003; Sigríður Halldórsdóttir, 2003) og byggja á 

skipulögðum skoðunum á reynslu fólks (Sóley Bender, 2003). Aðferðin leyfir dýpri skoðun, 

að farið sé verulega djúpt í málefnið sem verið er að rannsaka (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

 Rýnihópur (e. focus group) er eigindleg rannsóknaraðferð þar sem skoðuð eru viðhorf 

og reynsla aðila út frá ákveðnu rannsóknarviðfangsefni með þeim tilgangi að öðlast betri 

skilning og heildarsýn á málefnið. Markmið þessarar rannsóknaraðferðar er að ná fram 

fjölbreyttri umræðu þátttakenda um ákveðið málefni en ekki að ná fram sameiginlegri 

niðurstöðu þátttakenda (Goodman og Evans, 2010; Sóley Bender, 2003). Um er að ræða 

ítarlegt viðtal með opnum umræðum (Goodman og Evans, 2010) þar sem innsýn er fengin í 

reynslu, þekkingu og álit viðmælenda (Morgan, 1997). Það var megintilgangur 

rannsóknarinnar og því lá vel við að velja þetta rannsóknarsnið. 
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Þegar á viðtalinu stendur er því stýrt af stjórnanda sem valinn er áður en viðtalið fer 

fram. Stjórnandi getur verið rannsakandinn sjálfur eða utanaðkomandi aðili, s.s. leiðbeinandi 

lokaverkefnis. Hlutverk stjórnanda er að stýra viðtalinu, bæði hvað viðkemur umræðuefninu 

og tímalengdinni (Norwood, 2010). Til að vel megi til takast er sérstaklega mikilvægt að 

stjórnandi nái að halda utan um umræðuna og stýra henni þannig að ákveðin dýpt náist í 

viðfangsefnið sem um ræðir (Sóley Bender, 2003). 

        Eins og með aðra aðferðafræði, eigindlega og megindlega, er mismunandi hvenær 

þessi aðferð hentar við upplýsingasöfnun. Styrkleikar og veikleikar rýnihópa miða aðallega að 

tveimur þáttum; áreiðanleika rannsakenda og samskiptum viðmælenda (Morgan, 1997). 

Helsti kostur slíkra viðtala er að hægt er að safna fjölbreyttum viðhorfum á málefni á frekar 

stuttum tíma auk þess sem viðmælendur kalla oft fram viðhorf og umræðu annarra 

viðmælanda sem ekki næst með einstaklingsviðtölum. Einnig gefst færi á að ræða eigin 

viðhorf og jafnvel endurskoða sínar upphaflegu hugmyndir um málefnið (Goodman og Evans, 

2010; Norwood, 2010). Þannig gefur það rannsakendum tækifæri til að benda á ósamræmi 

milli viðmælenda ásamt sameiginlegu áliti þeirra (Goodman og Evans, 2010). Viðtal með 

rýnihóp veitir aðgang að upplýsingum sem jafnvel er ekki hægt að nálgast með öðrum hætti 

og getur rannsakandi stýrt umræðu til þess að fá þær upplýsingar sem þarf fyrir rannsóknina 

(Morgan, 1997). Niðurstöður rannsókna rýnihópa eru oft notaðar til að bæta meðferð eða 

meðferðarúrræði (Norwood, 2010).  

Goodman og Evans (2010) benda á að helsta gagnrýni á notkun rýnihópa við gerð 

rannsókna sé að það hvetji til yfirborðskenndrar nálgunar og hafi þ.a.l. takmarkað gildi sem 

sjálfstæð gagnasöfnun. Vel þarf að standa að stjórnun viðtalsins en hætta er á að umræðan fari 

út fyrir umræðuefnið og missi þannig tilgang sinn (Burns og Grove, 2009).  
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Rannsóknarspurningar 

1. Hver eru helstu áhrif ofþyngdar/offitu kvenna á meðgöngu, í fæðingu, eftir 

fæðingu og á barn? 

2. Hvaða meðferðarúrræði eru í boði á meðgöngu og eftir fæðingu?  

3. Eru hindranir í starfi fagaðila, sem sinna faglegu eftirliti við mæðra-, ung- og 

smábarnavernd á Akureyri, til að takast á við of mikla þyngdaraukningu kvenna á 

meðgöngu?  

 

Upplýsingasöfnun 

Það krefst töluverðs undirbúnings og hæfni að ná árangri með rýnihópsviðtali 

(Goodman og Evans, 2010). Áður en viðtalið fór fram höfðu rannsakendur lesið fræðilegar 

heimildir um rannsóknarefnið til að dýpka skilning sinn í byrjun rannsóknarferlisins. Þær voru 

notaðar til viðmiðunar við gerð viðtalsramma (Fylgiskjal 2) sem notaður var í rýnihópsviðtali 

sem viðmælendur fengu afhent daginn fyrir rýniviðtalið. Viðmælendur fengu einnig í hendur 

kynningarbréf (Fylgiskjal 1) um rannsóknina sem þeir undirrituðu áður en viðtalið hófst.   

Rannsakendur skiptu með sér verkum við framkvæmd rýnihópsviðtalsins. Einn 

rannsakandinn tók að sér hlutverk stjórnanda, leiddi umræður og sá til þess að allir 

þátttakendur tækju virkan þátt. Annar sá um að fylgjast með hvort viðmælendur kæmu inn á 

þau atriði sem rannsakendur leituðust eftir. Þriðji rannsakandinn var s.k. tímavörður sem sá til 

þess að farið væri eftir þeim tímaramma sem rannsakendur höfðu sett sér. Áður en viðtalið 

hófst fór stjórnandinn stuttlega yfir tilgang og mikilvægi þátttöku hvers og eins, auk þess að fá 

leyfi til þess að taka viðtalið upp.  

        Það getur verið gott að byrja á því að mynda tengsl og skapa létt andrúmsloft áður en 

hið eiginlega viðtal hefst, til að mynda með léttu spjalli (Krueger og Casey, 2000; Sóley 

Bender, 2003). Rannsakendur höfðu þetta í huga og voru viðmælendur boðaðir á fund nokkru 
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áður en viðtalið átti að byrja til þess að hafa kost á léttum umræðum sem skiluðu sér í betra 

flæði allra á milli í viðtalinu sjálfu. Misjafnt er hversu margar spurningar eða umræðupunkta 

er unnið með hverju sinni en algengast er að þær séu á milli 5-15 (Krueger og Casey, 2000; 

Norwood, 2010).  

 

Þátttakendur 

Eftir að tilgangur rannsóknarinnar hefur verið ákveðinn og val á 

rannsóknarspurningum farið fram þurfa rannsakendur að velja viðmælendur sem þeir telja 

samræmast tilgangi rannsóknarinnar. Samskipti hópsins er mikilvægur þáttur í hversu vel 

tekst til og því þarf að vanda valið á þátttakendum (Goodman og Evans, 2010) svo góð 

umræða skapist og tilgangi rannsóknar verði náð (Norwood, 2010; Sóley Bender, 2003). 

Rýnihópur samanstendur af þátttakendum sem hafa álíka þekkingu og reynslu af því 

sem verið er að rannsaka (Sóley Bender, 2003). Fyrir þessa rannsókn voru fengnir fagaðilar 

sem koma að umönnun kvenna á meðgöngu og eftir fæðingu með einum eða öðrum hætti. Til 

þess að fá sjónarhorn ólíkra fagaðila var leitað eftir þátttöku fæðingarlæknis, ljósmóður og 

hjúkrunarfræðings í mæðra-, ung- og smábarnavernd. Allir höfðu þeir nokkurra ára reynslu á 

sínu sviði. Tilgangur þess var að nálgast upplýsingar á mismunandi stigum þjónustuferlis 

konu eftir að hún verður þunguð og nokkru eftir fæðingu. 

Gæta þarf þess að andrúmsloft sé þægilegt og er ein leið að því að vera í umhverfi þar 

sem þátttakendur finna fyrir öryggi (Sóley Bender, 2003). Ákveðið var að viðtalið færi fram á 

hlutlausum stað fyrir þátttakendur og varð því fyrir valinu að láta viðtalið fara fram í 

skólastofu í Háskólanum á Akureyri að allri kennslu lokinni. Viðstaddir viðtalið voru 

rannsakendurnir þrír ásamt þremur fagaðilum. Rannsakendur gerðu helstu ráðstafanir til að fá 

sem best næði og voru því búnir að tryggja að engin truflun yrði í skólastofunni. Þátttakendur 

voru beðnir um að slökkva á farsímum sínum. Allir þátttakendur voru virkir í umræðunum og 
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fengu þeir góðan tíma til að svara spurningunum, ekki þurfti að stöðva umræður vegna 

tímaskorts og því var nægur tími fyrir alla að tjá sig. 

         

Greining og úrvinnsla gagna 

        Gagnagreining rýnihópa er vandlega íhugað ferli með ákveðinn tilgang í huga, það er 

unnið markvisst og á kerfisbundin hátt (Krueger og Casey, 2000). Samkvæmt Krueger (1994) 

má skipta greiningu í þrjú stig. Í fyrsta lagi er það sú gagnagreining sem fer fram í viðtalinu 

sjálfu, næsta stig fer fram strax að viðtali loknu. Þriðja og síðasta er gagnagreining viðtals sem 

hefur verið ritað upp orð fyrir orð (vitnað til í Sóleyju Bender, 2003). Rannsakendur hittust í 

byrjun rannsóknarinnar og ræddu sínar fyrirfram áætluðu skoðanir á málefninu sem rannsaka 

átti. Það var gert svo rannsakendur áttuðu sig á hvernig þær skoðanir gætu haft áhrif á 

rannsóknina og svo leggja mætti þær til hliðar á meðan á rannsókn stóð.    

Að rannsóknarviðtali loknu tók við gagnagreining þar sem viðtalið var vélritað upp, 

marglesið yfir, rætt og greint í þemu. Rannsakendur skiptu með sér viðtalinu og vélrituðu hver 

sinn hluta upp og hittust svo til að greina viðtalið saman. Viðtalið var kóðað með s.k. opinni 

kóðun. Þegar því var lokið var notast við öxulkóðun til að klára kóðun viðtalsins. Kóðun 

leiddi í ljós fimm megin þemu sem endurspegluðu reynslu, þekkingu og viðhorf fagaðila. 

 

Siðfræði rannsóknarinnar 

Til að rannsókn standi undir nafni þarf að uppfylla siðferðilegar og aðferðafræðilegrar 

kröfur. Hver manneskja hefur gildi í sjálfu sér og er mikilvægt í vísindarannsóknum að 

upplýst og óþvingað samþykki sé til staðar. Viðmælendur eiga rétt á að vita í hverju þeir eru 

að samþykkja þátttöku og hafa nægilega vitneskju um eðli rannsóknarinnar til þess að geta 

tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku (Sigurður Kristinsson, 2003). Til að koma til móts við 

þessa kröfu var öllum þátttakendum fengin kynningarbréf með helstu upplýsingum um 
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rannsóknina og skrifuðu allir undir samþykkisyfirlýsingu (Fylgiskjal 1) samkvæmt reglugerð 

um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði um upplýst samþykki. Rannsakendur lögðu mikla 

áherslu á að ákvörðun um þátttöku í rannsókninni væri frjálst val og óþvingað og öllum gert 

grein fyrir að hægt væri að hafna þátttöku eða hætta þátttöku hvenær sem væri. Auk þess sem 

viðmælanda var ekki skylt að svara öllum spurningum ef það væri ósk hans. Ennfremur var 

fengið leyfi hjá viðmælendum til að taka viðtalið upp og farið var vel yfir hvernig unnið yrði 

úr gögnum og hvar niðurstöður þeirra kæmu til með að birtast. 

        Í þessari rannsókn voru höfð að leiðarljósi fjögur meginatriði, virðing, skaðleysi, 

velgjörðir og réttlæti en þessir þættir eru grundvöllur í siðareglum um vísindarannsóknir 

(Sigurður Kristinsson, 2003). Gögn voru gerð órekjanleg með því að notast við fagheiti hvers 

og eins fagaðila við skráningu og í allri meðhöndlun gagnanna, auk þess var upptökum eytt 

um leið og skráningu þeirra lauk. 

Eigindleg gögn getur reynst erfitt að gera ópersónugreinanleg og því getur verið 

ófullnægjandi að fjarlæga nöfn og kennitölu því auðvelt kann að vera að geta sér til um hver 

viðkomandi er, sé verið að lýsa einstaklingsbundinni reynslu. Því reynir meðferð viðtala 

sérstaklega á trúnað, þagmælsku og varkárni rannsakandans (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Þar sem ekki er um rannsókn sem byggir á upplýsingum um heilsu eða sjúkdómasögu 

þátttakenda heldur reynslu, þekkingu og viðhorf fagaðila til áhrifa ofþyngdar/offitu kvenna á 

meðgöngu þarf ekki að sækja um leyfi Vísindasiðanefndar (Vísindasiðanefnd, e.d.). 

 

Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar 

        Kvåle (1996) bendir á að áreiðanleiki rannsókna vísi til nákvæmni og samræmis eða 

mótsagnaleysis í rannsóknarniðurstöðum. Hafa þarf í huga hvað er verið að rannsaka og hvort 

verið sé að meta niðurstöður rétt. Stuðlað er að réttmæti niðurstaða með því að hafa 

gæðaeftirlit í gegnum allt rannsóknarferlið.  
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Í eigindlegum rannsóknum er það oft svo að rannsakendurnir sjálfir eru mælitækið og 

fer því réttmæti og trúverðugleiki rannsóknarniðurstaða að hluta til eftir því hversu vel 

rannsakendur setja fram niðurstöður sínar (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Rannsakendur í 

þessari rannsókn lögðu sig fram um að gæta réttmætis og trúverðugleika rannsóknarinnar, 

m.a. með því að greina viðtalið hver í sínu lagi og bera síðan niðurstöður sínar saman og 

komust þannig að sameiginlegri niðurstöðu. Þá voru þátttakendur í rýnihópsviðtalinu allir 

fagaðilar með nokkra ára reynslu í umönnun kvenna á meðgöngu og eftir fæðingu og búa því 

yfir mikill þekkingu. Niðurstöður rannsóknarinnar voru metnar og síðan bornar undir einn af 

fagaðilunum til þess að ganga úr skugga um að túlkun rannsakenda hafi verið rétt. Leitast var 

við að allir þátttakendur tækju virkan þátt í umræðunum. Rannsakendur sem voru viðstaddir 

viðtalið tóku ekki þátt í umræðum og höfðu því ekki áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar.   

 

Samantekt 

Eigindlegar rannsóknir gegna sífellt stærra hlutverki í rannsóknum á sviði 

heilbrigðisvísinda, en það eru rannsóknir sem byggjast oft á viðtölum. Í þessari rannsókn var 

notast við rýnihóp sem er aðferð sem skoðar viðhorf og reynslu aðila út frá ákveðnu 

rannsóknarviðfangsefni með þeim tilgangi að öðlast betri skilning og heildarsýn á málefnið. 

Fengnir voru þrír fagaðilar, af mismunandi fagsviði, til að taka þátt í rannsókninni sem allir 

störfuðu í umönnun kvenna á meðgöngu og/eða eftir fæðingu til að auka réttmæti og 

trúverðugleika niðurstaða rannsóknarinnar. Í upphafi viðtalsins var þátttakendum gerð grein 

fyrir tilgangi rannsóknarinnar, hlutverki þeirra og að fyllsta trúnaði yrði gætt. Viðtalið var 

vélritað upp og greint, fyrst með opinni kóðun og síðan öxulkóðun, í fimm ákveðin þemu sem 

endurspegluðu reynslu, þekkingu og viðhorf fagaðilanna. 

Haft var að leiðarljósi grundvallarþætti í siðareglum um vísindarannsóknir þ.e. 

virðing, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti.
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Niðurstöður 

Við greiningu á rýnihópaviðtali komu fram fimm meginþemu sem sett voru upp í 

greiningarlíkan og verða þau kynnt í þessum kafla. Meginþemun voru aukning 

ofþyngdar/offitu hjá konum á barneignaraldri, áhrif á móður, áhrif á barn, skortur á 

úrræðum og tillögur að úrbótum.  

Leitast var við að svara rannsóknarspurningunum: „Hver eru helstu áhrif ofþyngdar/offitu 

kvenna á meðgöngu, í fæðingu eftir fæðingu og á barn?“, „Hvaða meðferðarúrræði eru í 

boði á meðgöngu og eftir fæðingu?“ og „Eru hindranir í starfi fagaðila, sem sinna faglegu 

eftirliti við mæðra-, ung- og smábarnavernd á Akureyri, til að takast á við of mikla 

þyngdaraukningu kvenna á meðgöngu?“ 

 

Greiningarlíkan 

 

 

 

Aukning ofþyngdar/offitu hjá konum á 
barneignaraldri  

Áhrif á móður 

Áhrif á barn 

Skortur á úrræðum 

Tillögur að úrbótum 
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Aukning ofþyngdar/offitu hjá konum á barneignaraldri 

Aukning ofþyngdar/offitu kom mjög skýrt fram í rýnihópaviðtalinu. Þetta þema er 

mikilvægur þáttur í umönnun fagaðila og hefur bein áhrif á fylgikvilla og úrræði fyrir konur á 

meðgöngu.  

Fæðingarlæknirinn sem tók þátt í rannsókninni hafði tekið saman tölur yfir konur sem 

fætt höfðu á Sjúkrahúsinu á Akureyri. Í ljós kom að á síðustu átta árum hafði tala þeirra sem 

gáfu upp þyngd yfir 100 kg. í upphafi meðgöngu tvöfaldast. Árið 2004 voru það 3,4% 

þungaðra kvenna en árið 2012 voru þær 6,9%. Því var hægt að segja með vissu að of feitum 

þunguðum konum hefði fjölgað mikið. Ljósmóðirin sem tók þátt í rannsókninni sagðist einnig 

sjá mikla breytingu á síðustu 10 árum. Hún sjái það m.a. á því að hún þurfti stærri stóla í 

viðtalsherbergið og stærri manséttur til að mæla blóðþrýsting. 

 Fagaðilarnir voru mjög sammála um að ofþyngd/offita kvenna í upphafi meðgöngu 

væri orðið stórt vandamál og erfitt væri að takast á við það með þeim fáu úrræðum sem í boði 

eru. Nefndu þeir að þörf væri á fræðslu fyrr, þ.e. í grunn-, framhalds-, og háskólum sem 

forvörn en þannig mætti minnka líkur á að konur hefji meðgöngu í yfirþyngd.   

  

Áhrif á móður 

 Það var sameiginlegt álit þeirra fagaðila sem rætt var við að ofþyngd/offita kvenna 

væri heilsuspillandi og vitað sé að það geti haft veruleg áhrif á meðgöngu og fæðingu. 

Algengir fylgikvillar eru líklegri hjá þeim konum sem eru of þungar eins og einn fagaðili 

benti á: 

„...hver einasti fylgikvilli sem getur komið upp á meðgöngu er algengari ef konan er of 

þung.“ 
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 Var það álit eins þeirra að þyngdaraukning á meðgöngu hafi minna að segja heldur en 

þyngd við upphaf meðgöngu. Einnig mat sá fagaðili að síður væri hægt að hafa áhrif á 

afleiðingarnar væri kona of þung í byrjun meðgöngu. Hins vegar benti hann á að fylgjast 

þyrfti vel með þeim sem þyngjast mikið á meðgöngu því þær séu líka í aukinni hættu á 

fylgikvillum þótt það sé á fínni mælikvarða.  

 Fagaðilarnir töldu fyrst og fremst að háþrýstingur og meðgöngueitrun kæmu hvað 

oftast fram hjá of þungum/of feitum konum. Einnig að meðgöngusykursýki væri líklegri hjá 

þeim konum, en hægt væri að hafa áhrif á hana með breyttu mataræði og eftirfylgni fagaðila 

því þannig væri hægt að lágmarka afleiðingarnar. Hjá konum sem ekki greinast með 

meðgöngusykursýki reynist erfiðara að hafa áhrif á afleiðingarnar því það virðist ekki duga að 

fræða þær eingöngu um mataræðisbreytingu og mikilvægi hreyfingar. Ef kona greinist með 

meðgöngusykursýki er hún líklegri til þess að tileinka sér þá fræðslu sem henni er veitt vegna 

sjúkdómsgreiningarinnar, eins og einn fagaðilinn sagði: 

„...þær fá gult ljós um það að þær þurfi að passa sig til að fá ekki sykursýki 2 í 

framtíðinni.“ 

 

Grindarverkir og grindargliðnun töldu fagaðilarnir að væru algengari hjá of þungum/of 

feitum konum, þ.a.l. gátu þær síður stundað vinnu og hættu jafnvel fyrr að vinna. Þetta getur 

einnig leitt til þess að þær þurfi að vera inniliggjandi á sjúkrahúsi einhvern hluta 

meðgöngunnar.  

Jafnframt var það reynsla fagaðilanna að ofþyngd/offita skapaði ýmis vandamál tengd 

fæðingu. Einn fagaðilinn benti á að rannsóknir hefðu sýnt að samdráttur í legi væri ekki eins 

góður vegna fituástands í líkamanum og auknar líkur væru á þörf fyrir framköllun fæðingar. 

Auk þess svari þessar konur verr því hormóni sem gefið er þegar reynt er að framkalla 

fæðingu. Algengara er að fæðing taki lengri tíma og meiri líkur eru á áhaldafæðingu. 
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Keisarafæðing er einnig algengari hjá of feitum konum, sér í lagi hjá frumbyrjum. 

Fæðingarlæknirinn sagði frá lítilli forrannsókn þar sem skoðuð voru áhrif þyngdar og 

þyngdaraukningar á fæðingarmáta og fyrst og fremst líkur á keisaraskurði: 

„...ef við miðum við u.þ.b. 100 kg þá er svona 5-6 sinnum líklegra að kona sem er of 

þung lendi í keisaraskurði, það fer úr svona 2-3% upp í svona 12-15%...//... ef hún er í 

framkallaðri fæðingu þá er það ennþá líklegra að þú lendir í klandri með þær konur 

sem eru of þungar. Þetta er athyglisvert, þetta á bara við um frumbyrjur. Það er 

athyglisvert að fjölbyrjur sem hafa fætt um leggöng áður þá hefur þyngdin miklu 

minna að segja, miklu minni áhrif á hvernig gengur í fæðingu.“ 

 

Ljósmóðirin tók undir þetta og sagði að mikill munur væri á frumbyrju og fjölbyrju, 

bæði hvað varðar aukna erfiðleika á meðgöngu og í fæðingu. Töldu þeir auðveldara að eiga 

við fjölbyrjur sem bætt hefðu á sig milli barna. Of feitar konur voru einnig líklegri til að þurfa 

framköllun á fæðingu en það eykur enn frekar líkur á keisaraskurði. Þá talaði 

fæðingarlæknirinn um að jafnvel hefði því verið haldið fram að það sé með skárri kostum að 

framkvæma fyrirfram ákveðinn keisaraskurð hjá konum í verulegri ofþyngd í stað þess að 

eiga hættu á bráðakeisaraskurði. Samt sem áður væri alltaf mestur ávinningur fólginn í því að 

fæða í gegnum leggöng, því þá þurfi ekki að hafa eins miklar áhyggjur af næstu fæðingu. 

Einnig kom hann inn á að lendi of feit kona í keisaraskurði sé búið að minnka fjölskyldustærð 

hennar þar sem hún væri ólíklegri til að eignast fleiri börn.  

Fagaðilarnir ræddu um áhrif ofþyngdar/offitu móður á brjóstagjöf. Reynsla 

ljósmóðurinnar var sú að of feitum konum gengi verr að framleiða brjóstamjólk og tengdi það 

ójafnvægi í hormónaflæði. Nefndi hún það einnig sem ástæðu að sennilega yki þyngdin álag 

og erfiði sem gæti leitt til þess að þær væru síður með börn sín á brjósti. 
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Fagaðilarnir komu allir inn á að þeir hefðu tilfinningu fyrir því að andleg vanlíðan 

væri að einhverju leyti algengari hjá of þungum/of feitum konum. Rætt var um að þær sem 

glíma við andlega vanlíðan séu síður með börn sín á brjósti þar sem því fylgi mikil nánd sem 

getur reynst þeim erfið. 

 

Áhrif á barn 

 Fagaðilarnir töldu að ofþyngd/offita kvenna og þyngdaraukning umfram ráðleggingar 

á meðgöngu gæti haft áhrif á barnið á meðgöngu, í fæðingu og á uppvaxtarárum. Illa 

meðhöndluð sykursýki, ofþyngd/offita móður og þyngdaraukning á meðgöngu eykur líkur á 

þungburum en þeim fylgir m.a. aukin hætta á axlaklemmu. Sérstaklega var rætt um að illa 

meðhöndluð sykursýki, sem oft tengist offitu móður, væri mjög varasöm fyrir barnið og hafi 

misalvarlegar afleiðingar. Auknar líkur væru á barnabiksásvelgingu sem geri það að verkum 

að barnið geti verið í slæmu ástandi við fæðingu sem gefur lægra Apgar skor. Auk þess sem 

hætta sé á að barnið geti dáið á meðgöngu.  

Hjá of þungum konum er einnig aukinn fjöldi af vaxtaseinkuðum börnum vegna 

háþrýstingssjúkdóma og meðgöngueitrunar, sem of þungum/of feitum konum, hættir til að fá. 

Ennfremur vissu þeir til þess að verið væri að rannsaka hvort fylgni væri á milli ofþyngdar 

móður og LÞS barnsins síðar á ævinni.  

 

Skortur á úrræðum 

 Fagaðilarnir voru sammála um að skortur væri á úrræðum innan heilsugæslunnar á 

Akureyri. Þeir komu inn á að ekki væri gert ráð fyrir aukinni fræðslu eða aðhaldi innan 

heilsugæslunnar fyrir of þungar/of feitar þungaðar konur né rýmri viðtalstíma í mæðraskoðun. 

Þá væri takmarkaður aðgangur að næringarfræðingum, sem allir fagaðilarnir voru sammála 

um að væri mikill ókostur. Ljósmóðirin benti á að í raun væri einungis boðið upp á úrræði 
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fyrir þær konur sem greinast með meðgöngusykursýki en þá fái þær utanumhald frá 

næringarfræðingi og lækni. Hún talaði þó um að hægt sé að vísa konum til sjúkraþjálfara 

vegna stoðkerfisverkja.  

Einn fagaðilinn orðar þetta svona:   

„...hjá okkur, í okkar heilbrigðisþjónustu eru ekki mikil úrræði...//... en það vantar 

sárlega einhver úrræði af því að þessi hópur er vaxandi.“ 

 

 Fagaðilarnir töldu sig einnig standa frammi fyrir nokkrum hindrunum í starfi sínu 

tengt umönnun of þungra/of feitra kvenna. Helstu hindranirnar sem þeir nefndu voru skortur á 

fjármagni, fagaðilum og aðgengilegu fræðsluefni en einnig kom fram að tímaleysi hefði áhrif, 

þ.e.a.s. að ljósmæðrum væri ekki gefinn nægur tími til þess að veita meiri fræðslu í þeim 

tilfellum sem þurfa þykir.  

 Fagaðilarnir voru sammála um að ofþyngd/offita kvenna á meðgöngu væri mjög 

viðkvæmt málefni sem erfitt væri að takast á við, að því leyti að erfitt væri að nálgast 

viðfangsefnið þannig að konan tæki því ekki sem persónulegri árás. Svona útskýrir einn af 

fagaðilunum reynslu sína:  

„...ég hef nú stundum bakað mér óvild...//... þá hefur mikið verið kvartað undan mér 

því ég hef tekið þær fyrir og sagt það, talað um vandamálið sem skapast, sérstaklega 

þegar þær koma með fyrsta barn og hvað sé mikilvægt að passa upp á þyngdina … // 

... en þetta sé samt ekki rétti tíminn til að fara í megrun.“ 

 

Þeir sögðu að stundum yrðu konurnar reiðar og teldu að fagaðilar séu með fordóma 

gagnvart sér og höfðu þeir tilfinningu fyrir því að þetta viðhorf kvennanna væri vegna 

þekkingarleysis á hugsanlegum afleiðingum. Þetta sýnir sig m.a. í því að þær vilji síður gefa 

upp þyngd í byrjun meðgöngu og að fylgst sé með þyngdaraukningu. Jafnframt töldu þeir að 
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ákveðin hindrun væri fólgin í því að samfélagið viðurkenni þetta ekki sem vandamál heldur 

sem hnýsni fagaðilans. Ennfremur var bent á að gríðarlega sterk öfl græði á tá og fingri á því 

að fita þjóðina og halda okkur feitum, því sé ekki auðvelt að vinna gegn þeim öflum.  

 

Tillögur að úrbótum 

 Allir fagaðilarnir vildu sjá breytingu á úrræðum á Akureyri og voru þeir með nokkrar 

hugmyndir um hvernig hægt væri að bæta þau og breyta. Töldu þeir þörf á fjölbreyttari 

úrræðum og vitundarvakningu í samfélaginu vegna þess hve málefnið væri viðkvæmt. Vekja 

þyrfti athygli á því ef breytingar yrðu á mæðravernd þar sem framvegis yrði fylgst grannt með 

þyngd og þyngdaraukningu þungaðra kvenna og að ungbarnavernd yrði tekin inn sem 

vettvangur fyrir eftirfylgni. Fagaðilarnir voru allir sammála um að þetta væri eitthvað sem 

þeir vildu sjá í framtíðinni.  

„...ég held bara að það þurfi að fara í alvöru átak í þessu, hvort sem það væri þá bara 

auglýst að fólk viti að við ætlum bara að taka á þessu eins og gert var með 

reykingarnar á sínum tíma … // … það þarf bara að stíga þetta skref, í samfélagið 

allir saman.“  

 

Fagaðilarnir sögðu að þar sem konur væru taldar vera hvað móttækilegastar á 

meðgöngu fyrir breytingum með hag barnsins í huga þá gæti prógramm sem hvetur til 

lífsstílsbreytinga haft áhrif til frambúðar. Töldu þeir þó mikilvægt að hvetja til breytinga á 

meðgöngu því fyrst eftir fæðingu séu konurnar ekki eins líklegar til að breyta lífsvenjum 

sínum. Eins og einn fagaðilinn lýsti því:  

„... konur eru oft aðeins móttækilegri til þess að breyta en ef þær gera það ekki á 

meðgöngunni þá gera þær það ekki eftir fæðingu.“  
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 Fagaðilarnir vildu sjá einhvers konar prógramm á vegum heilsugæslustöðvarinnar 

sem hægt væri að bjóða of þungum of feitum konum upp á samhliða mæðravernd auk 

eftirfylgni í ungbarnavernd í 1-2 ár eftir fæðingu. Eftirfylgni töldu þeir mikilvæga til þess að 

styðja konuna og koma í veg fyrir frekari þyngdaraukningu eftir fæðingu og þ.a.l. minnka 

líkur á þeim sjúkdómum sem offita getur valdið.  

„Ég vildi bara gjarnan geta vísað þeim innan heilsugæslustöðvarinnar.“  

„Það þarf að vera eftirfylgni í svolítið langan tíma, þú veist, ár eða tvö ár...//...það má  

ekki sleppa eftir tvo til þrjá mánuði.“   

 

Að þeirra mati ætti slíkt prógramm að innihalda almenna fræðslu um hollustu og 

heilbrigði hjá hjúkrunarfræðingi, ljósmóður og næringarfræðingi. Samhliða því væri vísað í 

einhvers konar hreyfingu eins og hentaði hverri og einni. Fagaðilarnir bentu einnig á að konan 

gæti gert margt sjálf til þess að halda þyngdaraukningu á meðgöngu innan ráðlagðra marka. 

Hún gæti m.a. hreyft sig reglulega, farið í meðgöngujóga og meðgöngusund eða stundað aðra 

líkamsrækt sem hún hefði gaman af og treysti sér í. Jafnvel mætti nýta einkaþjálfara bæjarins. 

Fagaðilarnir vildu sjá að boðið yrði upp á hópfræðslu fyrir of þungar/of feitar konur. 

Fræðsla fyrir konur með meðgöngusykursýki er nú þegar til staðar. Stækka mætti þann hóp 

með því að bjóða of feitum konum sem ekki eru greindar með meðgöngusykursýki þá fræðslu 

líka og samnýta þannig þjónustuna. Auk þess vildu fagaðilarnir sjá að boðið væri upp á 

fræðslu fyrir pör þar sem í mörgum tilfellum þyrfti að breyta matarvenjum hjá öllum 

fjölskyldumeðlimum til að auka stuðning við konuna. 

Ljósmóðirin vildi gjarnan hafa meira svigrúm til að veita of þungum/of feitum konum 

rýmri tíma í mæðraskoðun. Einnig vildi hún hafa meira aðgengi að útprentuðu fræðsluefni en 

í dag er einungis vísað í fræðsluefni á heimasíðu Heilsugæslustöðvarinnar á Akureyri. Hún 
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sagðist hafa nýtt tækifærið og farið í gegnum bæklingana þegar hún afhenti þá útprentaða og 

taldi þá fræðslu skila sér betur.  

Fagaðilarnir lögðu áherslu á að prógrammið í heild þyrfti að vera þunguðum konum að 

kostnaðarlausu, hvort sem um er að ræða fræðsluhlutann eða hreyfinguna því þá væri líklegra 

að þær nýttu sér þjónustuna.  

 

Samantekt 

Ofþyngd/offita þungaðra kvenna er að aukast og hefur það veruleg áhrif á móður, 

fæðingu og barn. Ofþyngd/offita kvenna í upphafi meðgöngu sem og óhófleg þyngdaraukning 

eykur líkur á þungburum sem leitt getur til axlaklemmu í fæðingu. Þá töldu fagaðilarnir að 

LÞS við upphaf meðgöngu væri meiri áhrifaþáttur heldur en þyngdaraukning á meðgöngu.  

Þrátt fyrir þessa aukningu eru lítil sem engin úrræði í boði á Akureyri sem eru 

sérstaklega sniðin að þessum hópi. Fagaðilarnir sem tóku þátt í rýnihópsviðtalinu töldu 

mikilvægt að breyting yrði þar á og fjölbreytt úrræði, s.s. aðhald, fræðsla og hreyfing, yrðu í 

boði innan heilsugæslustöðvarinnar fyrir of þungar/of feitar konur á meðgöngu. Auk þess sem 

þeir töldu að eftirfylgni væri ekki síður mikilvæg. Þetta byggðu þeir á reynslu sinni af 

afleiðingum ofþyngdar/offitu sem þeir töldu fyrst og fremst vera háþrýsting og 

meðgöngueitrun. Einnig komu þeir inn á að meðgöngusykursýki og stoðkerfisverkir gætu haft 

verulega heilsuspillandi áhrif. Þeir greindu frá því að ofþyngd/offita kvenna hefði áhrif á 

samdrátt í legi sem eykur líkur á framköllun fæðingar og lengri fæðingartíma. Ásamt því að 

auknar líkur væru á keisaraskurði.  

Fagaðilar virðast standa frammi fyrir þó nokkrum hindrunum í starfi sínu og töldu að 

koma þyrfti til samfélagsvakningar sem leggur grunn að breyttum lífsstíl.  
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Umræður  

 Í þessum kafla verða niðurstöður dregnar saman og settar í samhengi við fræðilega 

samantekt sem kynnt var í öðrum kafla. Greint verður frá aukningu ofþyngdar/offitu kvenna á 

barneignaraldri á Íslandi og hvernig það hefur áhrif á konur á meðgöngu, í fæðingu og á barn. 

Fjallað verður um skort á úrræðum sem fagaðilar á Akureyri geta nýtt sér við umönnun 

kvennanna og þær hindranir sem þeir standa frammi fyrir í starfi sínu. Auk þess verða 

tillögum að úrbótum gerð skil.  

 

Aukning ofþyngdar/offitu kvenna á barneignaraldri  

Fræðilegum heimildum og mat fagaðilanna sem tóku þátt í rannsókninni bar saman 

um það að aukning væri á ofþyngd/offitu kvenna á barneignaraldri. Sú vitneskja er 

mikilvægur þáttur í starfi fagaðila í mæðra-, ung- og smábarnavernd því það hefur bein áhrif á 

fylgikvilla og þau úrræði sem bjóða mætti upp á fyrir konur á meðgöngu. 

Veruleg hækkun var á LÞS íslenskra kvenna frá árinu 1990 til 2007, hlutfall of feitra 

kvenna fór úr 9,5% í 21,3%. Árið 2007 var hlutfall kvenna á barneignaraldri í ofþyngd 43,8% 

og þar af 18,7% í offitu (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2009). Þessar tölur eru í samhengi við 

þá þróun sem hefur átt sér stað í heiminum, samkvæmt tölum frá WHO voru 35% kvenna 20 

ára og eldri í yfirþyngd og 14% voru of feitar árið 2008 (WHO, 2012). Fagaðili í þessari 

rannsókn tók saman tölur árið 2013, á Akureyri, yfir mæður sem gefa upp þyngd yfir 100 kg 

við upphaf meðgöngu. Þar kom fram að tvöföldun hafði orðið síðustu átta árin hjá þeim 

konum, þ.e.a.s. úr 3,4% árið 2004 í 6,9% árið 2012. Ekki er vitað til þess að til séu tölur til 

samanburðar frá öðrum landshlutum. Því er hægt að segja að vandamálið sé að aukast og 

greinilegt er að grípa þurfi til úrræða. 

Gefa þurfti út endurbætta útgáfu á leiðbeiningum um æskilega þyngdaraukningu á 

meðgöngu árið 2009 vegna fjölgunar of feitra kvenna á barneignaraldri (Rasmussen og 
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Yaktine, 2009). Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að þyngdaraukning á meðgöngu sé oft og 

tíðum meiri en ráðlagt þykir (Althuizen o.fl., 2009; Langford o.fl., 2011; Park o.fl., 2011) þess 

vegna er mikilvægt að fræða þungaðar konur um æskilega þyngdaraukningu miðað við LÞS 

þeirra við upphaf meðgöngu svo ekki komi til frekari fylgikvilla. Forvarnir og fræðsla um 

ofþyngd og offitu mætti hefjast fyrr, t.d. í grunn-, framhalds- og háskólum, þar sem 20% 

barna og unglinga eru of þung, þar af er þriðjungur of feitur. Þessir einstaklingar eru líklegri 

til að verða of þungir á fullorðinsárum (WHO, 2007). 

 

Áhrif á móður 

Það var reynsla fagaðilanna í þessari rannsókn að ofþyngd/offita hefði neikvæðar 

afleiðingar fyrir móður bæði á meðgöngu og í fæðingu. Var það mat þeirra að LÞS við upphaf 

meðgöngu hafði meira vægi heldur en þyngdaraukning á meðgöngu og er það í samræmi við 

rannsókn Choi o.fl. (2011). 

Reynsla fagaðilanna var að fylgikvillar væru almennt algengari hjá of feitum konum. 

Að þeirra mati voru háþrýstingur og meðgöngueitrun hvað algengastir hjá of þungum/of 

feitum konum samanborið við konur í kjörþyngd, sem er í samræmi við niðurstöður Heude 

o.fl. (2012) og Kiel o.fl., (2007). Þá benda O´Brien o.fl. (2003) á að hætta á meðgöngueitrun 

aukist með hækkandi LÞS við upphaf meðgöngu og verði allt að tvöfalt hærri þegar um 

verulega offitu er að ræða. Auk þess getur háþrýstingur á meðgöngu verið allt að 7-11% 

algengari hjá of feitum konum (Choi o.fl., 2011; Heude o.fl., 2012).  

Fagaðilarnir töluðu jafnframt um að meðgöngusykursýki væri algengari hjá of 

þungum/of feitum konum en að hægt væri að hafa áhrif á hana með breyttu mataræði og 

eftirfylgni fagaðila því þannig væri hægt að lágmarka afleiðingar. Eins og með 

meðgöngueitrun en þá hækka líkur á meðgöngusykursýki í samræmi við hækkaðan LÞS við 

upphaf meðgöngu (Choi o.fl., 2011; Heude, o.fl., 2012) og benda Morisset o.fl. (2011) auk 
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þess á að samræmi sé á milli þyngdaraukningar á fyrsta þriðjungi meðgöngu og þeim sem 

síðar greinast með meðgöngusykursýki og þyngjast þær yfirleitt umfram ráðleggingar IOM. 

Einnig benda Morisett o.fl. (2011) á að þó að aðrir þættir komi inn í áhættu á 

meðgöngusykursýki sé þyngdaraukning á meðgöngu talin vera veigamesti áhættuþátturinn. 

Áhugavert er að þyngist kona mikið á milli meðganga eru tvöfalt meiri líkur á að hún þrói 

með sér meðgöngusykursýki á seinni meðgöngu (Villamor og Cnattingus, 2006).  

Í rýnihópsviðtalinu kom fram að konur sem greinast með meðgöngusykursýki eru í 

aukinni hættu á að fá sykursýki týpu 2 í framtíðinni. Í klínískum leiðbeiningum um skimun, 

greiningu og meðferð sykursýki á meðgöngu sem gefnar eru út af Landspítalanum kemur fram 

að um 50% kvenna sem greinst hafa með meðgöngusykursýki eru líklegri til að þróa með sér 

sykursýki týpu 2 innan 10 ára (Landspítali, 2012).  

 Grindarverkir og grindargliðnun töldu fagaðilarnir í þessari rannsókn að væru 

algengari hjá of þungum/of feitum konum, þ.a.l. gátu þær síður stundað vinnu og hættu því 

fyrr að vinna, en Ólöf Jóna Elíasdóttir o.fl. (2010) benda á í rannsókn sinni að of þungar/of 

feitar mæður séu líklegri til að glíma við stoðkerfis-, og grindarverki á meðgöngu. 

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að ofþyngd/offita hafi fjölþætt áhrif á framgang fæðingar 

þar sem kemur einnig fram að tíðni keisaraskurðar og tíðni framköllunar fæðingar sé almennt 

hærri hjá konum í ofþyngd/offitu (Choi, o.fl., 2011; Kiel o.fl., 2007; Ólöf Jóna Elíasdóttir 

o.fl., 2010). Í rannsókn Langford o.fl. (2011) kemur fram að hlutfall fæðinga með 

keisaraskurði sé algengari hjá mæðrum sem þyngjast of mikið á meðgöngu. Reynsla 

fagaðilanna í þessari rannsókn var sú að keisarafæðing væri algengari hjá of feitum konum. 

Fæðingarlæknirinn benti á að konur sem hefja meðgöngu of feitar séu fimm til sex sinnum 

líklegri að lenda í keisaraskurði, að það færi úr um 2-3% upp í 12-15%. Samræmist þetta 

rannsókn Kasier og Kirby (2001) þar sem kemur fram að hætta á keisarafæðingu sé allt að 

þrisvar til fjórum sinnum meiri hjá konum í offitu og verulegri offitu.  
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 Rannsóknaniðurstöðum Ólafar Jónu Elíasdóttir o.fl. (2010) og Cedergren (2004) ber 

ekki saman hvað varðar líkur á áhaldafæðingu. Í niðurstöðum Ólafar Jónu Elíasdóttur o.fl. 

(2010) er ekki marktækur munur á áhaldafæðingu eftir þyngd mæðra við upphaf meðgöngu en 

hjá Cedergren (2004) getur áhaldafæðing verið allt að 18% líklegri hjá konum í verulegri 

ofþyngd við upphaf meðgöngu og allt að 34% líklegri hjá konum í sjúklegri offitu. Reynsla 

fagaðilanna sem þátt tóku í þessari rannsókn var í samræmi við rannsókn Cedergren (2004) 

þar sem að þeirra mati var líklegra að of feitar konur lendi í áhaldafæðingu.  

 Fagaðilarnir töldu að meiri líkur væru á framköllun fæðingar, m.a. vegna þess að 

samdráttur í legi væri ekki eins góður vegna fituástands líkamans. Þá töldu þeir einnig að 

framköllun fæðingar auki líkur á keisaraskurði. Niðurstöður Cedergren (2004) benda til þess 

að tenging sé á milli verulegrar offitu og fæðingar fyrir tímann, seinkominnar fæðingar og að 

meiri líkur séu á framköllun fæðingar.  

 Fagaðilarnir höfðu allir á tilfinningunni að andleg vanlíðan væri að einhverju leyti 

algengari hjá þeim of þungu/of feitu konum sem þeir höfðu annast. Er það í samræmi við 

niðurstöður LaCoursiere o.fl. (2006) sem sýna að offita kvenna hefur áhrif á andlega líðan og 

eru þær líklegri til að upplifa tilfinningalegt álag og streitu á meðgöngu. Í sömu rannsókn 

kemur fram að einkenni fæðingarþunglyndis eykst með hækkandi LÞS og þær konur séu 

líklegri til að þurfa aðstoð til að takast á við slík einkenni. Þá benda Sigfríður Inga Karlsdóttir 

o.fl. (2007) á að auknar líkur séu á þunglyndiseinkennum ef fæðing hefur verið erfið, þ.e.a.s. 

ef barn fæðist með aðstoð sogklukku eða með keisaraskurði.   

 Reynsla ljósmóðurinnar í þessari rannsókn var sú að of feitum konum gengi verr að 

framleiða brjóstamjólk og tengdi það ójafnvægi í hormónaflæði. Nefndi hún það einnig sem 

ástæðu að sennilega yki þyngdin álag og erfiði sem gæti leitt til þess að þær væru síður með 

börn sín á brjósti. Er það í samræmi við niðurstöður Hilson, Rasmussen og Kjolheden (2006) 

sem tengja þyngd við upphaf meðgöngu sem og þyngdaraukningu umfram ráðleggingar IOM 
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við minni mjólkurframleiðslu. Þar að auki gekk konum sem þyngdust of mikið á meðgöngu 

verr í upphafi brjóstagjafar og voru líklegri til að hætta fyrr með barnið á brjósti.  

 

Áhrif á barn 

Fylgikvillar hjá nýburum of feitra kvenna eru algengari heldur en hjá konum sem hefja 

meðgöngu í kjörþyngd eða ofþyngd (Ólöf Jóna Elíasdóttir o.fl., 2010). Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að meðalþyngd nýbura sé meiri hjá of þungum/of feitum konum, þ.e.a.s. að þyngd 

nýburans sé meiri eftir því sem LÞS móður er hærri (Kiel o.fl., 2007) ásamt þessu skiptir 

þyngdaraukning móður á meðgöngu máli í sambandi við hlutfall þungbura (Heude, o.fl, 2012; 

Park o.fl., 2011).  

Það var mat fagaðilanna í þessari rannsókn að ofþyngd/offita móður og óhófleg 

þyngdaraukning á meðgöngu gæti haft áhrif á barnið. Þeir komu inn á þetta tvennt ásamt því 

að illa meðhöndluð sykursýki auki líkur á þungburum, en þeim getur m.a. fylgt aukin hætta á 

axlarklemmu. Cedergren (2004) bendir jafnframt á að axlarklemma sé algengari hjá konum í 

offitu. Ásamt því fannst fagaðilunum vera um aukinn fjölda af vaxtarseinkuðum börnum að 

ræða sem kæmi til vegna háþrýstingssjúkdóma og meðgöngueitrunar, sem er algengari hjá 

konum í ofþyngd.  

 Börn kvenna með offitu þurfa frekar á nýburagjörgæslu að halda samanborið við börn 

kvenna í kjörþyngd (Ólöf Jóna Elíasdóttir o.fl., 2010). Cedergren (2004) og Choi o.fl. (2011) 

benda auk þess á að börn kvenna í offitu eigi á hættu að skora lægra í Apgar. Auk þess bentu 

fagaðilarnir í þessari rannsókn á að auknar líkur væru á barnabiksásvelgingu sem gerir það að 

verkum að barnið geti verið í slæmu ástandi við fæðingu sem gefur lægra Apgar skor, sem 

getur komið til vegna illa meðhöndlaðrar meðgöngusykursýki. Þá bentu þeir einnig á að það 

geti gengið svo langt að valda dauða á meðgöngu. Cedergren (2004) bendir auk þess á að 

hætta á andvana fæðingu sé meiri hjá konum í sjúklegri offitu.  
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 Þá benda rannsóknaniðurstöður Murtaugh o.fl. (2003) til þess að þungburar séu 

líklegri til að glíma við offitu og aðra sjúkdóma tengda henni síðar á lífsleiðinni. Umræður 

voru um það meðal fagaðilanna í þessari rannsókn hvort samband gæti verið á milli offitu 

móður og offitu barns síðar á ævinni og nefndi einn fagaðilinn að hann vissi til þess að verið 

væri að rannsaka það enn frekar.  

 

Skortur á úrræðum 

 Að mati fagaðilanna í þessari rannsókn vantar sárlega einhver úrræði fyrir of 

þungar/of feitar konur á meðgöngu á Akureyri, sérstaklega þar sem þessi hópur er ört vaxandi. 

Það kom skýrt fram í umræðu rýnihópsins að skortur væri á úrræðum innan heilsugæslunnar. 

Athyglisvert var að engar líkamsræktarstöðvar á Akureyri bjóða upp námskeið sérstaklega 

ætluð of þungum/of feitum konum á meðgöngu. Hins vegar geta konur sótt sér námskeið í 

meðgöngusundi og meðgöngujóga, óháð þyngd. Þungaðar konur á höfuðborgarsvæðinu 

standa betur að vígi þegar kemur að framboði á námskeiðum fyrir barnshafandi konur, þó þau 

séu ekki sérstaklega ætluð of þungum/of feitum konum.  

NICE ráðleggur að konum með LÞS >30 sé boðið að hitta næringarfræðing (NICE, 

2008). Enginn næringarfræðingur er starfandi á Heilsugæslustöðinni á Akureyri og voru 

fagaðilarnir sammála um að það væri verulegur ókostur og nauðsynlegt væri að bæta úr því. 

Þeir töluðu um að einu skiptin sem hægt væri að vísa konum til næringarfræðings væri ef hún 

greindist með meðgöngusykursýki, þá fá þær sérsniðið utanumhald. Slíkt utanumhald þyrfti 

að vera í boði fyrir allar of þungar/of feitar þungaðar konur.  

Ljóst var að skortur á fjármagni, tímaleysi og aðgengilegt fræðsluefni væri eitthvað 

sem bæta þyrfti úr til að auka þjónustu við þennan hóp kvenna og töldu fagaðilarnir þetta vera 

hindrun í starfi. Benda mætti á að aukning á ofþyngd/offitu getur verið mjög kostnaðarsöm 

fyrir heilbrigðiskerfið og því væri mjög mikilvægt að vinna gegn þeirri aukningu. Fagaðilarnir 
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bentu hins vegar á að það gæti reynst erfitt þar sem sterk markaðsöfl græða á því að fita 

þjóðina og halda henni feitri.  

Í rannsókn Stotland o.fl. (2010) kemur fram að fagaðilar sem starfa við mæðravernd 

óttast að skjólstæðingur þeirra móðgist, reiðist eða skammist sín og leiti þá jafnvel til annars 

fagaðila ef ofþyngd/offita er rædd. Það kom fram í viðtalinu við fagaðilana í þessari rannsókn 

að ofþyngd/offita kvenna á meðgöngu væri mjög viðkvæmt málefni sem erfitt væri að takast á 

við, að erfitt reyndist að nálgast viðfangsefnið þannig að konan tæki því ekki sem 

persónulegri árás. Stundum yrðu konur reiðar og töldu þá vera með fordóma gagnvart sér, það 

hefði gengið svo langt að kvartað væri undan þeim fyrir það eitt að ræða málefnið við þær.  

Fagaðilar þurfa þó að hafa í huga að mörgum konum þykir erfitt að samhæfa kröfur 

móðurhlutverksins og þess að léttast eftir fæðingu. Þær upplifa skort á stuðningi frá maka 

og/eða fagaðila sem hindrun ásamt eigin þekkingarleysi (Montgomery o.fl., 2010). Það að 

konur upplifi þekkingarleysi á þessu sviði ýtir ennfremur undir mikilvægi þess að efna þurfi 

til samfélagsvakningar en fagaðilarnir í þessari rannsókn töldu það jafnframt vera hindrun í 

starfi sínu að samfélagið virðist ekki viðurkenna ofþyngd/offitu sem vandamál. 

Vinter o.fl. (2011) telja að sporna megi við þyngdaraukningu kvenna á meðgöngu með 

því að bjóða upp á stuðning á meðgöngu og að aðstoða konurnar við að setja sér markmið um 

þyngdaraukningu. Stotland o.fl. (2010) líta svo á að áhrifaríkt sé að ræða við og fræða 

skjólstæðinga sína um áhrif þyngdaraukningar, mikilvægi mataræðis og hreyfingar, bæði með 

hag móður og barns í huga. Gæta þarf þess þó að fræðslan og ráðleggingarnar hafi ekki 

neikvæð áhrif á móður, heldur þurfi að nálgast móðurina á jákvæðan og hlutlausan hátt 

(Stotland o.fl., 2010). Komu fagaðilarnir inn á að málefnið væri mjög viðkvæmt og ræða 

þyrfti við konurnar á skynsömum nótum. 
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Tillögur að úrbótum 

Það kom mjög greinilega fram í umræðunni í rýnihópsviðtalinu að bjóða þyrfti upp á 

fjölbreyttari úrræði en nú eru í boði fyrir of þungar/of feitar konur á meðgöngu og vildu 

fagaðilarnir jafnframt sjá ákveðna vitundarvakningu í samfélaginu. Þeir bentu á að til 

breytinga þyrfti að koma á mæðra-, ung- og smábarnavernd. Vekja þyrfti athygli á þeim 

breytingum með auglýsingum, með þeim hætti yrði öllum gerð grein fyrir mikilvægi þessa 

málefnis.  

Phelan (2010) bendir á að meðganga sé talin vera sk. kennanlegur tími þar sem kona 

er talin vera móttækilegri fyrir breytingum á hegðun sem getur haft jákvæð áhrif á ófædda 

barnið. Þessu voru fagaðilarnir sammála og bentu á að prógramm sem hvetur til 

lífsstílsbreytinga hefði eflaust jákvæð áhrif. Þá töldu þeir mikilvægt að hvetja til breytinga á 

meðgöngu því fyrst eftir fæðingu séu konur ekki eins líklegar til að breyta lífsvenjum sínum. 

Birdsall o.fl. (2009) og Stotland o.fl. (2010) benda jafnframt á að meðganga geti verið góður 

tími til að hvetja konur til að setja sér raunhæf markmið varðandi breytingu á þáttum sem 

stuðla að heilbrigðu líferni.  

Heilsugæslan er oft talin þungamiðja heilbrigðisþjónustu og á hún að vera ódýr og 

aðgengileg öllum. Forvarnir, fræðsla og almenn læknisþjónusta er það sem heilsugæslan í 

megin atriðum byggist á (Ríkisendurskoðun, 2002). Mæðravernd er starfrækt á vegum 

heilsugæslunnar en helstu markmið þeirrar starfsemi er m.a. að veita verðandi mæðrum 

fræðslu, stuðla að heilbrigði og greina helstu áhættuþætti sem upp geta komið á meðgöngu 

(Heilsugæslan, e.d.b). Því væri kjörið að heilsugæslan bjóði upp á prógramm til að styðja við 

of þungar/of feitar konur á meðgöngu. 

Fagaðilarnir vildu sjá einhvers konar prógramm sem ljósmæður í mæðravernd gætu 

vísað of þungum/of feitum konum í. Auk þess sem þeir nefndu að bjóða mætti upp á 

eftirfylgni í ungbarnavernd í eitt til tvö ár. Eftirfylgni ætti að vera hluti af prógramminu 
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samhliða ungbarnavernd fram að 2½ árs skoðun barnsins en rannsóknarniðurstöður sýna að 

flestar konur nái fyrri þyngd innan 24 mánaða frá fæðingu (Thorsdottir og Birgisdottir, 

1998). Fagaðilarnir töldu eftirfylgni mikilvæga til að sporna við þyngdaraukningu á milli 

meðganga. Tilvalið væri að hjúkrunarfræðingur hefði yfirumsjón með slíku prógrammi, sæi 

um skipulagningu þess og framkvæmd. Hins vegar telja rannsakendur þessarar rannsóknar að 

prógrammið ætti að vera þverfaglegt til að ná sem bestum árangri, t.a.m. með aðkomu 

næringarfræðings, íþróttafræðings, sjúkraþjálfara, ljósmóður og þá hjúkrunarfræðings.  

Úrræði sem samanstanda af reglulegum vigtunum, ráðgjöf um hreyfingu og mataræði getur 

verið skilvirk leið til að draga úr þyngdaraukningu á meðgöngu (Streuling o.fl., 2010). 

Námskeiðið „Njóttu þess að borða” fellur vel að hugmyndum fagaðilanna í þessari rannsókn 

og væri kjörið að bjóða upp á það námskeið á vegum Heilsugæslustöðvarinnar á Akureyri.  

Ljósmóðirin benti á, í rýnihópsviðtalinu, að hún legði mikla áherslu á að vigta 

konurnar í hverri heimsókn og sagðist jafnframt fræða þær um æskilega þyngdaraukningu út 

frá LÞS þeirra við upphaf meðgöngu. Hægt er að nota vigtina sem kennslutæki og ástæðu til 

þess að ræða þyngdaraukningu og áhrif þess (Stotland o.fl., 2010). Komu fagaðilarnir einnig 

inn á að þeir vildu sjá aukna fræðslu, einstaklings- og hópfræðslu, um hollustu og heilbrigði 

auk þess sem þeir vildu að vísað yrði á hreyfingu sem hentaði hverri og einni. Þá vildi 

ljósmóðirin gjarnan geta afhent útprentaða bæklinga, þar sem hún taldi það bera meiri 

árangur. Einnig vildi hún fá rýmri tíma í mæðraskoðun til þess að sinna of þungum/of feitum 

konum. Fagaðilarnir vildu sjá að prógrammið í heild væri konunum að kostnaðarlausu.  
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Lokaorð 

 Í þessum kafla verður fjallað um takmarkanir rannsóknarinnar, hagnýtt gildi fyrir 

hjúkrun, hjúkrunarstjórnun, hjúkrunarmenntun og hjúkrunarrannsóknir. Í lok kaflans verður 

fjallað um hugmyndir rannsakenda að framtíðarrannsóknum um málefni tengd niðurstöðum 

rannsóknarinnar.  

 

Takmarkanir rannsóknar  

 Reynsluleysi er veigamesti þáttur takmarkana rannsóknarinnar, þar sem þetta er fyrsta 

rannsókn sem rannsakendur framkvæma. Einungis var tekið eitt rýnihópsviðtal við fagaðila 

sem allir starfa á Akureyri. Aðrar takmarkanir rannsóknarinnar felast m.a. í fjölda fagaðila í 

rýnihópnum sem tekið var viðtal við en þeir voru aðeins þrír. Þá var einungis framkvæmt eitt 

viðtal með fagaðilunum en við greiningu gagna kom í ljós að annað viðtal hefði sennilega 

gefið dýpri skilning á ákveðnum þáttum, sem jafnvel hefði leitt til ítarlegri niðurstaðna. Eftir 

úrvinnslu gagna fannst rannsakendum að gagnlegt hefði verið að fá fleiri en einn fagaðila frá 

hverju sviði, auk þess sem sjónarhorn barnalæknis hefði líklega gefið betri mynd af 

niðurstöðum tengdum fylgikvillum barna. Einnig hefði verið gagnlegt að fá sjónarhorn 

næringarfræðings.  

 

Hagnýtt gildi fyrir hjúkrun  

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þörf er á breytingum hér á Akureyri. Því geta 

þær komið að góðum notum fyrir hjúkrunarfræðinga til að efla og bæta þjónustu við of 

þungar/of feitar konur á meðgöngu og eftir fæðingu. Hjúkrunarfræðingar geta verið leiðandi í 

starfi með því að nýta þekkingu sína í starfi og miðla henni áfram til samfélagsins. Ásamt því 

geta hjúkrunarfræðingar notast við niðurstöður rannsóknarinnar til að skipuleggja 

heilsueflandi fræðslu og stuðning fyrir of þungar/of feitar konur. 
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Það er hugmynd rannsakenda að innleiðing námskeiðs sem væri svipað uppbyggt og 

námskeiðið „Njóttu þess að borða“ á Heilsugæslustöðina á Akureyri væri góður grunnur að 

viðameiru prógrammi fyrir þennan hóp kvenna. Þá telja rannsakendur að fræðslan ætti að vera 

í höndum hjúkrunarfræðinga innan heilsugæslunnar. 

 

Hagnýtt gildi fyrir hjúkrunarstjórnun  

Nýjustu rannsóknir geta haft áhrif á stefnumótun stjórnenda í starfi þegar skipuleggja á 

hvaða þjónustu á að veita og hvernig til að koma á móts við þarfir skjólstæðinga. Þyngd 

þjóðarinnar er að aukast og er nauðsynlegt að bregðast við þeirri þróun. Stjórnendur þurfa 

einnig að gera sér grein fyrir þeim hindrunum sem fagaðilar standa frammi fyrir í starfi sínu 

og hvernig það takmarkar þjónustu stofnana. Stjórnendur geta hvatt starfsfólk sitt til 

endurmenntunar og með því aukið þekkingu þeirra og gæði hjúkrunar. Þeir geta beitt sér fyrir 

að innleiða breytingar. 

 

Hagnýtt gildi fyrir hjúkrunarmenntun  

Fræðsla er oft og tíðum stór þáttur í starfi hjúkrunarfræðinga og telja rannsakendur því 

þörf á meiri þjálfun svo nemendur öðlist færni í að skipuleggja og veita árangursríka fræðslu. 

Með niðurstöðum rannsóknarinnar geta verðandi hjúkrunarfræðingar séð hversu mikil þörf er 

á aukinni fræðslu til kvenna á barneignaraldri, sérstaklega of þungra/of feitra og beitt sér til að 

bæta úr því.  

 

Hagnýtt gildi fyrir hjúkrunarrannsóknir  

 Rannsóknir hjúkrunarfræðinga miða að því að efla þekkingu og bæta þjónustu við 

skjólstæðinga. Er það von rannsakenda að niðurstöður rannsóknarinnar veki áhuga 

hjúkrunarfræðinga og sé innlegg í frekari rannsóknir á þessu málefni. Það hefur sýnt sig að 
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hjúkrunarrannsóknir eru nauðsynlegar svo að hjúkrunarfræðin geti þróast áfram sem fagstétt. Í 

ljósi þess er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar tileinki sér nýjar stefnur og strauma sem 

niðurstöður rannsókna sýna fram á. Þannig má veita bestu meðferð sem kostur er á hverju 

sinni.  

 

Hugmyndir af framtíðarrannsóknum 

 Við vinnslu rannsóknarinnar kviknuðu margvíslegar hugmyndir að 

framtíðarrannsóknum. Þar ber helst að nefna:  

• Megindleg rannsókn um tengsl ofþyngdar/offitu við andlega og félagslega líðan 

kvenna á meðgöngu og eftir fæðingu. Lítið er um íslenskar rannsóknir sem tengjast 

beint líðan of þungra/of feitra kvenna á meðgöngu. Niðurstöður slíkrar rannsóknar 

væri hægt að nýta til að sjá hvort þessar konur þurfi á meiri stuðningi að halda 

andlega og félagslega.  

• Árangur úrræða. Megindleg rannsókn þar sem árangur fyrir og eftir íhlutun er 

mældur. Ásamt því að viðhorf of þungra/of feitra kvenna á gagnsemi úrræða væri 

kannað með eigindlegri rannsókn. Niðurstöður slíkra rannsókna væri hægt að nýta 

til að betrumbæta úrræði með það að leiðarljósi að draga úr afleiðingum óhóflegrar 

þyngdaraukningar kvenna á meðgöngu, í fæðingu og á börn.  

• Áhrif ofþyngdar/offitu móður á brjóstagjöf. Markmiðið væri að kanna hvort konan 

sé líklegri eða ólíklegri til að hafa barn sitt á brjósti, hve lengi brjóstagjöf varir og 

upplifun kvenna af brjóstagjöf. Telja rannsakendur það mikilvægar upplýsingar 

fyrir hjúkrunarfræðinga til þess að hægt sé að styðja sem best við brjóstagjöf of 

feitra mæðra. Um væri að ræða sambland af eigindlegri og megindlegri rannsókn. 

• Þekking og viðhorf ungra kvenna á hugsanlegum afleiðingum ofþyngdar/offitu á 

meðgöngu. Tilgangur rannsóknarinnar væri að kanna hvort konur á barnseignaraldri 
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geri sér grein fyrir hversu áhættusamt það getur verið að hefja meðgöngu of 

þung/of feit.   

 

Samantekt  

Skýrt kom fram í rannsókninni að fjölgun er á of þungum/of feitum konum á 

barneignaraldri og því telja rannsakendur að bæta þurfi úr því með einum eða öðrum hætti. 

Rannsóknir hafa sýnt að afleiðingar ofþyngdar/offitu við upphaf meðgöngu og óhófleg 

þyngdaraukning eru margvíslegar. Of þungar/of feitar konur eru m.a. líklegri til að fá 

meðgöngueitrun, meðgöngusykursýki og háþrýsting á meðgöngu auk þess sem þær fá frekar 

stoðkerfisverki. Meiri líkur eru á að framkalla þurfi fæðingu, auk þess sem tíðni 

keisaraskurðar er hærri. Þá er of þung/of feit móðir líklegri til að upplifa þunglyndiseinkenni 

eftir fæðingu. Auk þess eru meiri líkur á að of þung/of feit móðir eignist þungbura sem 

jafnframt getur aukið líkur á axlaklemmu.  

Fagaðilar standa frammi fyrir þó nokkrum hindrunum í starfi sínu, vegna skorts á 

úrræðum fyrir of þungar/of feitar þungaðar konur á Akureyri, m.a. skorti á fjármagni, 

fagaðilum og tíma. En slíkar hindranir draga úr gæðum þjónustunnar. Sem dæmi þá er enginn 

næringarfræðingur starfandi á Heilsugæslustöðinni á Akureyri. Þá upplifa fagaðilar erfiðleika 

við að ræða þyngd móður þar sem málefnið virðist vera mjög viðkvæmt.  

Þar sem rannsóknir hafa sýnt að móðir geti verið móttækilegri á meðgöngu til að 

tileinka sér breytingar á lífsstíl er kjörið að ná til þeirra á þessum tímapunkti. Telja 

rannsakendur brýnt að koma á breytingum í mæðra-, ung- og smábarnavernd þannig að 

möguleikar aukist að vísa of þungum/of feitum konum áfram innan heilsugæslustöðvarinnar 

til frekari aðhalds ásamt eftirfylgni eftir fæðingu.  

Þörf er á að skapa umræðu um málefnið og mikilvægt að efla til samfélagsvakningar 

sem leggur grunn að breyttum lífsstíl kvenna á barneignaraldri.
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Fylgiskjal 1 – Kynningarbréf  

 
 

Kynningarbréf til heilbrigðisstarfsfólks með faglegt eftirlit í mæðra-, 

ung- og smábarnavernd. 
 

Ábyrgðarmaður rannsóknar:  

Hafdís Skúladóttir, lektor við Háskólann á Akureyri. Sími: 460-8456 

 

Ágæti viðtakandi 

 

Við undirritaðar Erla Ösp Heiðarsdóttir, Guðrún Hulda Gunnarsdóttir og Matthildur 

Birgisdóttir, erum nemendur í hjúkrunarfræði við hjúkrunarfræðideild Háskólans á Akureyri 

og stefnum á að ljúka námi vorið 2013. Við förum þess á leit við þig að taka þátt í rannsókn 

okkar þar sem m.a. verður leitast eftir að svara rannsóknarspurningunum „Hver eru helstu 

áhrif ofþyngdar/offitu kvenna á meðgöngu, í fæðingu, eftir fæðingu og á barn?” og „Hvaða 

meðferðarúrræði eru í boði á meðgöngu og eftir fæðingu? Eru hindranir í starfi fagaðila, sem 

sinna faglegu eftirliti við mæðra-, ung- og smábarnavernd á Akureyri, til að takast á við of 

mikla þyngdaraukningu kvenna á meðgöngu?”. Þessi rannsókn er lokaverkefni okkar til B.S. 

gráðu í hjúkrunarfræði. Leiðbeinandi okkar er Hafdís Skúladóttir, lektor við 

hjúkrunarfræðideild Háskólans á Akureyri. 

 

Tilgangur rannsóknarinnar er að fá upplýsingar um reynslu þeirra sem sinna faglegu eftirliti í 

mæðra-, ung- og smábarnavernd og/eða hafa þekkingu á konum yfir kjörþyngd á meðgöngu. 

Auk þess að ræða um hugsanlega fylgikvilla ofþyngdar og offitu á meðgöngu og mögulegum 

meðferðarúrræðum sem í boði eru eða þyrftu að vera í boði. Meðal annars verður leitast eftir 

áliti viðmælenda á hvort nægileg úrræði séu í boði á Akureyri fyrir þær og hvað þeir telja vera 

helstu hindranir fyrir þessar konur.  

Í rannsókninni verður gögnum safnað með einu hópviðtali. Rýnihópar eða hópviðtöl er 

eigindleg rannsóknaraðferð sem notuð er til að öðlast betri skilning á viðhorfum og reynslu 

tiltekins hóps fólks gagnvart ákveðnu viðfangsefni rannsóknar.  

 

Viðtalið verður tekið í kennslustofu L201 í Háskólanum á Akureyri, þar sem allir aðilar koma 

saman í hóp og ræða viðfangsefnið og mun það taka um það bil eina til eina og hálfa 

klukkustund. Viðtalið verður hljóðritað og eftir að það hefur verið afritað orðrétt verður 

upptakan eyðilögð. Í afrituninni er nöfnum og staðháttum breytt til að ekki sé unnt að rekja 

niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga.  

Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í umræðunni, verða meðhöndlaðar samkvæmt 

ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið verður að íslenskum lögum varðandi 

persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum 

stað á meðan á rannsókn stendur. Niðurstöður rannsóknarinnar verða allar 

ópersónugreinanlegar. 

 

Tekið skal fram að þátttakendum er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og geta hætt án 

útskýringa á ákvörðun sinni til rannsakenda. Þeir geta neitað að svara einstökum spurningum 

án þess að gefa upp ástæðu eða skýringu á nokkurn hátt án nokkurra eftirmála. 
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Rannsóknin verður kynnt í maí 2013 þar sem samnemendur og kennarar hjúkrunar-

fræðideildar verða viðstaddir. Verkefnið verður síðan varðveitt í Skemmunni. 

 

Ef þú samþykkir að taka þátt þá viljum við biðja þig um að undirrita meðfylgjandi 

samþykkisyfirlýsingu og afhenda í upphafi viðtalsins. 

Ef þú hefur spurningar varðandi rannsóknina getur þú haft samband við rannsakendur eða 

ábyrgðarmann rannsóknarinnar í síma 460-8456 

 

Með von um góðar undirtektir, 

Kær kveðja, 

 

Ábyrgðarmaður: 

Hafdís Skúladóttir, Lektor við HA.  

Hjúkrunarfræðideild 

Háskólinn á Akureyri 

Sólborg v/Norðurslóð 

hafdis@unak.is 

Sími: 460-8456 

 

Rannsakendur: 

Erla Ösp Heiðarsdóttir, Stapasíða 13I, 603 Akureyri, s: 697-8304,  

netfang: erlaosp@internet.is 

 

Guðrún Hulda Gunnarsdóttir, Kjarnagata 58, 600 Akureyri, s: 866-9072,  

netfang: gudrunhulda@simnet.is  

 

Matthildur Birgisdóttir, Snægil 13, 603 Akureyri, s: 866-5602 ,  

netfang: matthildurbirgis@gmail.com 
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Samþykkisyfirlýsing 

 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn „Áhrif ofþyngdar/ 

offitu á þungaðar konur, fylgikvillar og meðferðarúrræði“ og samþykki að taka þátt í 

rannsókninni eins og henni er lýst. Ég geri mér fulla grein fyrir því hvað þátttaka mín felur í 

sér og hver réttur minn er. 

 

Rannsóknarspurningar: 

Hverjir eru helstu áhættuþættir, fylgikvillar og meðferðarúrræði við ofþyngd/offitu á 

meðgöngu og eftir fæðingu? 

Hvaða hindranir eru í starfi fagaðila til að takast á við vandamálið? 

 

 

Virðingarfyllst, 

Dagsetning:__________________________________________ 

 

Nafn þátttakanda: _____________________________________ 

 

Rannsakendur:_______________________________________ 

            _______________________________________ 

_______________________________________ 
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Fylgiskjal 2 – Spurningar fyrir fund rýnihóps 

Spurningarlisti 

1. Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda. 

 

2. Finnst ykkur vera aukning á of þungum/of feitum verðandi mæðrum síðustu 10 ár? 

 

3.  Getið þið lýst því hverja þið teljið vera hugsanlega áhættu/afleiðingu/fylgikvilla 

ofþyngdar/offitu þungaðrar móður fyrir hana sjálfa og barnið? 

 

4. Til eru klínískar leiðbeiningar um mæðravernd kvenna frá Landlæknisembættinu og 

Miðstöð Mæðraverndar. Notfærið þið ykkur þær leiðbeiningar almennt? 

 

5. Þegar konur koma í fyrstu skoðun, eru þær fræddar um hvað æskilegt sé að þær 

þyngist mikið miðað við þeirra þyngdarstuðul? 

 

6. Hvaða úrræði eru í boði fyrir of feitar/of þungar þungaðar konur á Akureyri? 

 

7. Eru hindranir í starfi fagaðila til að takast á við vandamálið? Ef svo er þá hvaða? 

 

8. Hvaða ráðleggingar teljið þið að geti orðið þið til þess að of þung/of feit verðandi 

móðir hugi betur að heilsunni? 

 

9. Telji þið að eftirfylgni og fræðsla fyrir of þunga/of feita móður geti átt sér stað 

samhliða ungbarnavernd? 

 

10. Hvað teljið þið að þurfi að vera til staðar til þess að hægt sé að gera eitthvað fyrir of 

þungar/of feitar konur við upphaf meðgöngu, þyngjast of mikið á meðgöngu og eru of 

þungar/of feitar eftir fæðingu? 

 


