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Útdráttur 

Þessi rannsóknaráætlun er lokaverkefni til B.S. gráðu í hjúkrunarfræði við Háskólann á 

Akureyri. Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að kanna þörf á fræðslu og eftirfylgni fyrir 

konur sem greinast með meðgöngusykursýki (MGS). Í rannsókninni verður leitast við að 

svara spurningunni: Hver er upplifun kvenna, sem greinst hafa með meðgöngusykursýki, af 

fræðslu og eftirfylgni? Markmið rannsóknarinnar er að niðurstöður hennar auki þekkingu á 

þörfum þessara kvenna hvað varðar fræðslu og eftirfylgni. Rannsóknaraðferðin verður 

eigindleg, nánar tiltekið Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði. Úrtakið mun samanstanda af 10 

konum á aldrinum 18 – 45 ára sem greinst hafa með MGS um allt land á ákveðnu tímabili. 

Gagnasöfnun mun fara fram með viðtölum þar sem notaður verður hálf-staðlaður 

spurningarammi.  

MGS er vaxandi vandamál um allan heim. Sjúkdómurinn er í flestum tilfellum einkennalaus 

og eru ýmsir áhættuþættir sem auka líkur á að konur þrói með sér MGS. Þrátt fyrir það getur 

allt að helmingur kvenna sem greinist verið án allra áhættuþátta. Töluvert misræmi er til 

staðar á heimsvísu hvað varðar skimun, greiningu, meðferð, fræðslu og eftirfylgni sem 

mikilvægt er að útrýma.  

Það er von höfunda að niðurstöður fyrirhugaðrar rannsóknar auki þekkingu á þörfum kvenna 

sem greinst hafa með MGS fyrir fræðslu og eftirfylgni. Vonast er eftir að niðurstöðurnar hafi 

einnig jákvæð áhrif á heilbrigðiskerfið, þar sem með aukinni þekkingu á þörfum kvennanna 

væri hægt að stuðla að samræmi í fræðslu og eftirfylgni og efla þjálfun heilbrigðisstarfsfólks í 

þjónustu við þessar konur. Ef vel er staðið að þessum málum má áætla að meðferðarheldni 

kvennanna verði betri, og að minnka megi þá óvissu sem konurnar kunna að upplifa. 

 

Lykilhugtök: Meðgöngusykursýki (MGS), áhættuþættir, fylgikvillar, fræðsla, eftirfylgni.  
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Abstract 

Gestational diabetes mellitus – women‘s experience of patient education and follow-up 

This research proposal is the final project in obtaining a Bachelor's degree in Nursing at the 

University of Akureyri. The purpose of this paper is to answer the research question: What is 

the experience of women diagnosed with gestational diabetes mellitus (GDM) of the required 

patient education and follow-up regarding this disease? The research will be based on a 

qualitative research method called the Vancouver School of phenomenology. The sample 

consists of ten women ranging from ages 18 – 45, who have been diagnosed with GDM in 

Iceland during a set period. Data will be collected by interviewing the women, using a semi-

structured questionnaire.  

GDM is an increasing problem all around the world. This disease is most often asymptomatic 

and there are some factors that place women at a greater risk for the development of the 

disease. Approximately half of the women diagnosed with GDM may not have any of the 

common underlying risk factors. There is a discrepancy in screening, diagnosing, treatment, 

patient education and follow-up related to GDM which is important to eliminate.  

It is the authors’ expectations that the results of the research could increase knowledge of the 

needs of women diagnosed with GDM for improved patient education and follow-up. 

Hopefully the results will also have a positive effect on the health care system, by 

contributing to a consensus in these matters and improve the training of the professionals that 

take care of these women. By expanding on this knowledge, it may possibly reduce the 

uncertainty women with GDM may experience and thus increase the compliance of health 

care needs and crucial follow-up related to this condition.  

 

Key concepts: Gestational Diabetes Mellitus (GDM), risk factors, complication, patient 

education, follow-up. 
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1. Kafli – Inngangur  

Þessi rannsóknaráætlun er unnin af tveimur fjórða árs nemum í hjúkrunarfræði og er 

hún lokaverkefni til B.S. gráðu í hjúkrunarfræði við Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á 

Akureyri vorið 2014. Leiðbeinandi verkefnisins er Emilía Jarþrúður Einarsdóttir, 

hjúkrunarfræðingur og aðjúnkt við Háskólann á Akureyri. 

Í þessum kafla er fjallað um bakgrunn fyrirhugaðrar rannsóknar og tilgangur hennar 

kynntur. Gerð er grein fyrir rannsóknaraðferðum, rannsóknarspurningu og gagnasöfnun, 

ásamt því sem meginhugtök eru skilgreind. Fram kemur hvert gildi þessa viðfangsefnis er 

fyrir hjúkrunarfræði og farið verður yfir uppbyggingu verkefnisins.  

1.1. Bakgrunnur 

Meðgöngusykursýki (MGS) er skilgreind sem hvers kyns óþol fyrir glúkósa sem fyrst 

gerir vart við sig á meðgöngu kvenna (Cashion, 2012). Ýmsir áhættuþættir hjá móður geta 

aukið líkurnar á MGS og má þar nefna hækkandi aldur, fyrri sögu um sjúkdóminn, áður fætt 

barn þyngra en 4500 g, ef kynþáttur er annar en hvítur og einnig ef líkamsþyngdarstuðull 

(LÞS) er hærri en 30 (Hildur Harðardóttir o.fl., 2012), en þegar einstaklingur er með LÞS yfir 

30 þá er það skilgreint sem offita (World Health Organization, 2013a). 

Algengi MGS hefur farið stöðugt hækkandi á síðustu árum (Ferrara, 2007; Fong, 

Serra, Herrero, Pan og Ogunyemi, 2014). Samkvæmt American Diabetes Association (2008) 

greinast allt að 14% þungaðra kvenna með MGS en hér á landi greinast um 4,4% þungaðra 

kvenna með MGS árlega (Ómar Sigurvin Gunnarsson, Hildur Harðardóttir og Arna 

Guðmundsdóttir, 2012). Offita hefur næstum tvöfaldast í heiminum frá árinu 1980 (World 

Health Organization, 2013a) og þar sem hún er einn af áhættuþáttum MGS má gera ráð fyrir 

því að hún hafi einhver áhrif haft á aukið algengi MGS. Annar þáttur sem gæti haft áhrif á 

algengi MGS er skortur á samræmi í skimun og greiningu (Hartling o.fl., 2014). 
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Rannsóknir hafa sýnt að ýmsir fylgikvillar MGS hafa áhrif bæði á móður og barn. Má 

þar helst nefna aukna fæðingarþyngd barns, aukna tíðni á keisaraskurði fyrir fulla meðgöngu, 

meðgöngueitrun hjá móður, hækkaðan blóðsykur hjá nýburum, aukinn styrk insúlíns hjá fóstri 

og axlarklemmu eða önnur meiðsl við fæðingu. Eftir að barnið er fætt getur það átt á hættu að 

fá gulu og jafnvel meðhöndlun á nýburagjörgæslu (Metzger o.fl., 2008). Konurnar eru í 

aukinni hættu á að þróa með sér sykursýki 2 seinna á lífsleiðinni (Bellamy, Casas, Hingorani 

og Williams, 2009) auk þess sem líkurnar á MGS á næstu meðgöngu aukast um allt að 70% 

(Bottalico, 2007). 

Þegar konur greinast með meðgöngusykursýki er mikilvægt að þær fái markvissa 

fræðslu um sjúkdóminn sem fyrst. Einnig er mikilvægt að fylgja þessum hópi vel eftir því ef 

eftirfylgnin er lítil eða jafnvel engin er hætta á að konur sem fengið hafa sykursýki 2 í kjölfar 

meðgöngusykursýki, greinist of seint og gangi með ómeðhöndlaðan sjúkdóm um tíma. 

Eftir því sem höfundar þessa verkefnis best vita þá er ekki mikið til af fræðsluefni um 

MGS hér á landi og brýn þörf er á að bæta þar úr. Það væri hægt að gera með því að útbúa 

fræðsluefni sem hentar þessum konum og tæki mið af þeirra þörfum. Eins og Phelan (2010) 

bendir á, þá eru konur móttækilegar fyrir fræðslu á meðgöngu um allt það sem stuðlar að 

heilbrigði ófæddra barna sinna og til þess að vera fyrirmyndir þeirra. Markviss fræðsla á 

meðgöngu um MGS gæti því jafnframt orðið hvatning fyrir konur til þess að stunda 

heilsusamlegra líferni. 

1.2. Tilgangur rannsóknar og rannsóknarspurning 

Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að kanna þörf á fræðslu og eftirfylgni fyrir 

konur sem greinast með MGS. Í rannsókninni verður leitast við að svara spurningunni: Hver 

er upplifun kvenna, sem greinst hafa með meðgöngusykursýki, af fræðslu og eftirfylgni? 

Markmið rannsóknarinnar er að niðurstöður hennar auki þekkingu á þörfum þessara kvenna 

og með því væri hægt að stuðla að samræmi í fræðslu og eftirfylgni til þeirra. 
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1.3. Val á rannsóknaraðferð 

Donalek og Soldwisch (2004) benda á að eigindleg rannsókn geti verið gagnleg þegar 

lítið er vitað um viðfangsefnið. Eftir því sem höfundar best vita er ekki mikið til af 

rannsóknum um viðfangsefnið hér á landi. Því verður notuð eigindleg rannsóknaraðferð í 

rannsókninni og unnið verður eftir hugmyndafræði Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. Í 

rannsóknina myndi best henta að styðjast við tilgangsúrtak þar sem verið er að kanna ákveðna 

reynslu af því sem rannsakað er. Úrtakið mun samanstanda af 10 konum á aldrinum 18 – 45 

ára, óháð búsetu, sem greinst hafa með MGS á ákveðnu tímabili. Fyrirhugað er að taka tvö 

einstaklingsviðtöl við konurnar, hið fyrra stuttu eftir greiningu og hið seinna sex mánuðum 

eftir fæðingu barns. Viðtölin verða greind eftir hugmyndafræði Vancouver-skólans og 

niðurstöður túlkaðar út frá þeim.  

1.4. Skilgreining hugtaka 

Meginhugtök sem notast er við í verkefninu verða útskýrð hér á eftir. 

Meðgöngusykursýki (MGS) (gestational diabetes mellitus, GDM) er hvers kyns óþol fyrir 

glúkósa sem gerir fyrst vart við sig á meðgöngu (Cashion, 2012). MGS greinist í tvo flokka: 

 GDMA1: Breyting á mataræði og hreyfing dugar til að halda blóðsykri innan  

 viðeigandi marka (Hildur Harðardóttir o.fl., 2012).  

 GDMA2: Krefst lyfjameðferðar, þar sem mataræðisbreyting og hreyfing duga ekki ein 

 og sér til að halda blóðsykri innan viðeigandi marka (Hildur Harðardóttir o.fl., 2012). 

Áhættuþættir: Þættir sem valda því að manneskja eða hópur fólks verði varnarlaus gegn 

ástandi sem er óæskilegt, óþægilegt og heilsuspillandi (Cashion, 2012).  

Fylgikvillar: Síðbúinn sjúkdómur eða ástand sem þróast frá fyrri sjúkdómi eða ástandi og 

kemur ýmist í kjölfar þess eða af óháðum orsökum (Merriam-Webster, e.d.). 
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Fræðsla: Fræðsla til skjólstæðinga er það ferli þegar heilbrigðisstarfsmenn og aðrir veita 

upplýsingar til skjólstæðinga og umönnunaraðila þeirra sem getur breytt heilsuhegðun þeirra 

eða bætt heilbrigðisástand (Wikipedia, 2014). 

Eftirfylgni: Á við um eftirlit sem kemur í kjölfar sjúkrahússinnlagnar eða meðferðar af 

einhverju tagi. Fyrirhugað til að koma auga á vandamál og/eða tryggja endurheimt á heilsu 

viðkomandi (Segen's Medical Dictionary, 2012). 

1.5. Gildi fyrir hjúkrunarfræði 

Eins og nefnt var hér að ofan er ekki mikið til um rannsóknir varðandi MGS hér á 

landi, eftir því sem höfundar best vita. Rannsókn sem þessi gæti verið góður grunnur til að 

auka þekkingu fagaðila á þörfum kvenna með MGS á fræðslu og eftirfylgni. Niðurstöður 

rannsóknarinnar mætti nýta til þess að skipuleggja þjónustu í samræmi við þarfir kvennanna 

og koma þannig betur til móts við þær með einstaklingsmiðaðri og markvissri fræðslu og 

eftirfylgni.  

1.6. Gagnasöfnun og leitarorð 

 Við gagnasöfnun voru leitarvélarnar CINAHL, EBSCOhost, ProQuest, leitir.is, 

Google Scholar og ScienceDirect notaðar. Þær heimildir sem notast var við voru að mestum 

hluta rannsóknir á viðfangsefninu, ritrýndar fræðigreinar og bækur tengdar efninu. Eins voru 

heimildaskrár fræðigreina skoðaðar til að afla frekari heimilda um viðfangsefnið. 

Leitarorðin sem meðal annars voru notuð við gagnaöflun voru: Meðgöngusykursýki 

(e. gestational diabetes mellitus), fræðsla til skjólstæðinga (e. patient education), fylgikvillar 

(e. complications), áhættuþættir (e. risk factors), skimun (e. screening), meðferð (e. treatment) 

og eftirfylgni (e. follow-up). 
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1.7. Uppbygging verkefnis 

 Verkefnið samanstendur af fimm köflum. Fyrsti kafli er inngangur og annar kafli 

verkefnisins inniheldur fræðilega umfjöllun um MGS. Í fræðilegri umfjöllun er fjallað um 

almenna þætti sjúkdómsins, áhættuþætti, skimun og greiningu, fylgikvilla fyrir móður og 

barn, meðferð, fræðslu og eftirfylgni. Í þriðja kafla er aðferðafræði rannsóknarinnar lýst. 

Fjórði kaflinn byggist á umræðum höfunda um fræðilega umfjöllun og fimmti og síðasti 

kaflinn inniheldur lokaorð verkefnisins. 
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2. kafli – Fræðileg umfjöllun 

 Í þessum kafla verður fjallað um MGS, áhættuþætti sjúkdómsins, hvernig skimun og 

greiningu er háttað og fylgikvilla sem upp geta komið bæði fyrir móður og barn. Ýtarlegar 

verður fjallað um meðferð, fræðslu og eftirfylgni fyrir konur sem greinst hafa með 

sjúkdóminn. 

2.1. Meðgöngusykursýki – MGS 

Sykursýki er efnaskiptasjúkdómur sem einkennist af blóðsykurhækkun vegna galla í 

seytingu insúlíns, óeðlilegri virkni insúlíns eða af hvoru tveggja. Sjúkdómnum hefur verið 

skipt niður í fjóra undirflokka; sykursýki 1, sykursýki 2, sérhæfðari tegundir og MGS 

(American Diabetes Association, 2013). Konur sem greinast með sykursýki snemma á 

meðgöngu eru að öllum líkindum með ógreinda sykursýki 2, en það er þó flokkað sem MGS 

þar sem þær greinast fyrst á meðgöngu. MGS greinist í tvo flokka eftir því hvort breyting á 

mataræði og aukin hreyfing duga til að halda blóðsykri innan viðeigandi marka eða hvort 

grípa þurfi til lyfjameðferðar (Hildur Harðardóttir o.fl., 2012). Í flestum tilfellum hverfur 

sjúkdómurinn við fæðingu barns en í einstaka tilfellum er sjúkdómurinn enn til staðar eftir að 

meðgöngu lýkur og hafa þær konur líklega verið með ógreinda sykursýki áður en þungun átti 

sér stað. Aukin tíðni offitu og sykursýki hefur leitt til þess að fleiri konur á barneignaraldri 

þjást af sykursýki 2 og eru oft og tíðum ógreindar (American Diabetes Association, 2013). 

Samkvæmt rannsóknum fer tíðni MGS ört vaxandi í heiminum (Ferrara, 2007; Fong 

o.fl., 2014). Talið er að á bilinu 1 – 14% þungaðra kvenna greinist með MGS árlega, eftir því 

hver þýðin og greiningarviðmiðin eru (American Diabetes Association, 2008). 

Á árunum 2007 – 2008 var algengi kvenna með MGS rannsakað á Íslandi. Allar konur 

sem komu til meðferðar við MGS á Landsspítala (LSH) á þessum árum tilheyrðu úrtaki 

rannsóknarinnar. Í ljós kom að um 4,4% þungaðra kvenna greindust með MGS en það er 

nærri helmings aukning frá árinu 2002 (Ómar Sigurvin Gunnarsson o.fl., 2012). 
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Konur sem fá MGS greinast í flestum tilfellum á seinni hluta meðgöngu. Þegar líða fer 

á meðgönguna eykst næringarþörf fósturs sem endurspeglast í aukinni næringarinntekt móður 

og auknum styrk glúkósa í blóði. Á sama tíma eiga sér stað heilmiklar breytingar í líkama 

móður, sérstaklega hvað varðar hormónastarfsemi, insúlínmótstöðu og glúkósaframleiðslu. 

Insúlínþörf móður eykst smám saman frá 18. – 24. viku meðgöngu og getur allt að tvö- til 

fjórfaldast á meðgöngunni. Flestar barnshafandi konur ná að auka framleiðslu insúlíns til að 

mæta þessari auknu þörf og viðhalda eðlilegu sykurmagni í blóði. Insúlín er framleitt í 

Langerhanseyjum sem staðsettar eru í brisi. Ef brisið er ófært um að framleiða nægilegt magn 

af insúlíni eða þegar ekki er hægt að nýta insúlínið á viðeigandi hátt getur það valdið MGS 

(Cashion, 2012). Hverjar nákvæmlega lífeðlisfræðilegar orsakir MGS eru, er ekki að fullu 

sannað (Lacroix o.fl., 2013) en vitað er að breytingar á hormónastarfsemi móður trufla 

starfsemi insúlíns í líkamanum (World Health Organization, 2014). 

2.2. Áhættuþættir MGS 

MGS er í flestum tilfellum einkennalaus sjúkdómur og á greining á sjúkdómnum sér 

yfirleitt stað áður en einkenni koma fram. Þegar MGS er ýmist ógreind eða illa meðhöndluð 

geta komið fram einkenni eins og aukin þvaglát, aukinn þorsti, þreyta, þyngd barns yfir 4500 

g, mikið magn legvatns og óskýr sjón (Tieu, Crowther og Middleton, 2011). Í nærri helmingi 

tilfella eru engir hefðbundnir áhættuþættir til staðar (Tieu o.fl., 2011) og því er mikilvægt að 

vera vel á verði gagnvart þeim konum sem eru í áhættuhópi fyrir sjúkdómnum (American 

Diabetes Association, 2014b).  

Teh o.fl. (2011) notuðu rafrænt skráningarkerfi til þess að skoða sjúkraskrár 2880 

kvenna sem fæddu barn á árinu 2007. Hlutfall þeirra kvenna sem greindust með MGS var 

8,7% eða 250 konur. Samkvæmt niðurstöðum þeirra voru fyrri saga um MGS, hækkandi aldur 

kvenna og hár líkamsþyngdarstuðull (LÞS) helstu áhættuþættir sjúkdómsins. Gildin sem 

stuðst var við voru aldur kvenna, 40 ár eða hærri og LÞS, 35 kg/m2 eða hærri. Aðrir 
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áhættuþættir hafa einnig verið nefndir en ekki ber öllum saman um hverjir þeir eru. Margir 

eru þó sammála um ýmsa þætti: Ef konan hefur áður fætt þungbura (þyngri en 4500 g), ef 

ættarsaga er um sjúkdóminn í fyrsta ættlið og ef konan er af öðrum kynþætti en hvítum 

(American Diabetes Association, 2014a; Hildur Harðardóttir o.fl., 2012; Teh o.fl., 2011). 

Á Íslandi eru áhættuþættirnir þeir sömu nema aðlagaðir íslenskum aðstæðum og er 

miðað við að aldur kvenna sé hærri en 40 ár og að líkamsþyngdarstuðull sé 30 kg/m2 eða 

hærri. Nægilegt er að aðeins einn áhættuþáttur sé til staðar svo mælt sé með skimun (Hildur 

Harðardóttir o.fl., 2012). 

Tafla 1. 

Áhættuþættir fyrir MGS, aðlagaðir íslenskum aðstæðum 

Áhættuþættir fyrir MGS 

Aldur > 40 ára 

Offita (LÞS >30 kg/m2) 

Áður MGS 

Áður fætt þungbura (>4500 g) 

Skert sykurþol fyrir þungun 

Ættarsaga um sykursýki í fyrsta ættlið 

Kynþáttur annar en hvítur 

2.3. Skimun og greining á MGS 

Samtökin World Health Organization (2013b) greina frá því að fyrir um hálfri öld hafi 

O’Sullivan o.fl. komist að því að skimun, greining og meðferð við blóðsykurhækkun hjá 

þunguðum konum, myndi draga úr áhættu á fylgikvillum hjá móður og barni. Notast var við 

þriggja klukkustunda 100 g glúkósalausnar sykurþolspróf en síðan þá hafa prófin verið 

gagnreynd og ýmsar útfærslur af sykurþolsprófum komið fram til þess að mæta nýjum 

greiningarviðmiðum. 
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Tafla 2. 

Algengustu greiningarviðmið fyrir greiningu á MGS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(World Health Organization, 2013b) 

Greiningarviðmið World Health Organization (WHO) fyrir MGS eru byggð á áhættu á 

fylgikvillum fyrir móður og barn og aukast líkur á fylgikvillum eftir því hversu há 

blóðsykurgildin mælast hjá móðurinni. WHO uppfærði greiningarviðmið sín frá árinu 1999, 

þegar nýjar upplýsingar komu fram frá rannsóknarhópum HAPO (Hyperglycemia and adverse 

pregnancy outcome) og IADPSG (International Association of Diabetes and Pregnancy Study 

Groups). Fyrri viðmið WHO voru ekki byggð á gagnreyndri þekkingu og voru 

greiningarviðmiðin almennt talin of há (World Health Organization, 2013b).  

Metzger o.fl. (2010) sem mynda rannsóknarhópinn IADPSG, komu fram með 

greiningarviðmið til þess að finna konur sem líklegar eru til að þjást af MGS. Skimunarferli 

IADPSG er í tveimur hlutum og er fyrri hlutinn til þess fallinn að greina konur sem þjást af 

sykursýki fyrir meðgöngu en sá seinni til þess að greina konur sem eru raunverulega með 

MGS. Í fyrstu skoðun í mæðravernd eru konur sem hafa einn eða fleiri áhættuþætti skimaðar 
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fyrir sykursýki. Konurnar gangast undir 75 g glúkósulausnar sykurþolspróf og eru þær sem 

greinast með sykursýki á þessu stigi meðgöngunnar líklegri til að þjást af sykursýki 2 frekar 

en af MGS. Greiningarviðmiðin sem rannsóknarhópurinn styðst við eru að fastandi 

blóðsykurgildi sé 5.1 mmól/l eða lægra, blóðsykurgildi eftir eina klukkustund sé ekki hærra 

en 10.0 mmól/l og að eftir tvær klukkustundir sé blóðsykurgildi ekki hærra en 8.5 mmól/l. 

Konurnar sem skimaðar eru á þessu stigi hafa ýmist einhverja áhættuþætti eða þær eru valdar 

af handahófi. Við 24. – 28. viku meðgöngu eru konur svo aftur skimaðar fyrir MGS. Tveggja 

klukkustunda 75 g sykurþolspróf er þá framkvæmt þegar konan hefur verið fastandi yfir nótt. 

Sömu greiningarviðmiðin eru í báðum skimunum og ef kona mælist með aðeins eina mælingu 

fyrir ofan greiningarmörk þá er hún greind með MGS. 

Ekki eru allir sammála um ágæti nýlegra greiningarviðmiða IADPSG þar sem algengi 

kvenna með MGS allt að tvö- til þrefaldast þegar stuðst er við þau. Mikill ávinningur er af því 

að greina og meðhöndla konur sem eru í hættu á að þróa með sér MGS. Ekki er þó að fullu 

sannað að með því að víkka greiningarviðmiðin myndu allar þær konur, sem bætast í hóp 

þeirra sem greinast, hljóta ávinning af. Mikilvægt er að vekja greiningaraðila til umhugsunar 

hvort lækkun á meðal fæðingarþyngd og færri tilfelli af axlarklemmu sé nægilega mikill 

ávinningur til þess að réttlæta svo mikla hækkun á algengi þeirra sem greinast. Rétt er að geta 

þess að ekki má víkja frá upphaflegum tilgangi skimunar fyrir sjúkdómnum, sem er að finna 

þær konur sem eru í mikilli hættu á að þróa með sér sjúkdóminn og því gætu víðari 

greiningarviðmið orðið til þess að sjúkdómsvæða meðgönguferlið (Cundy, 2012). Sýnt hefur 

verið fram á að konur upplifi sig ekki að fullu heilbrigðar og jafnvel upplifi mikinn kvíða eftir 

að hafa greinst með MGS. Greiningin hefur því bæði áhrif á andlega líðan þeirra og viðhorf til 

eigin heilsu (Rumbold og Crowther, 2002).  
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 2.3.1. Mælitæki. Hartling o.fl. (2014) halda því fram að með notkun mismunandi 

mælitækja og greiningarviðmiða við skimun og greiningu verði mikill breytileiki í algengi 

þeirra sem greinast með MGS. American Diabetes Association (2014a) hafa bent á mikilvægi 

þess að hafa samræmi í skimun og greiningu á MGS og að slíkt samræmi kæmi sér vel fyrir 

alla þá sem í hlut eiga, sjúklinga, heilbrigðisstarfsfólk og stjórnvöld. O’Sullivan o.fl. (2011) 

báru saman skimunaraðferðir WHO annars vegar og IADPSG hins vegar. Hópurinn komst að 

því að hærra algengi var meðal þeirra kvenna sem skimaðar voru með IADPSG viðmiðunum, 

eða 12,4% á meðan algengi kvenna sem skimaðar voru með WHO viðmiðunum var 9,4%. 

Agarwal, Dhatt, Punnose og Koster (2005) báru saman greiningarviðmið sex faglegra nefnda 

til þess að benda á breytileikann sem til staðar er í greiningu á MGS. Niðurstaðan var að 

gífurlegt misræmi er í greiningu á MGS, hvernig finna má konur sem þjást af sjúkdómnum 

sem og misræmi í færni til að spá fyrir um fylgikvilla. Að mati fræðimannanna mun einungis 

mælitæki byggt á gagnreyndri þekkingu útrýma þeim ruglingi sem til staðar er á klínískum 

vettvangi.  

2.3.2. Skimun og greining á Íslandi. Á Íslandi líkt og annars staðar hefur ekki náðst 

samkomulag um hvernig haga skuli skimun fyrir MGS og því er mikilvægt að 

heilbrigðisstarfsfólk kynni sér vinnuferli á þeim stað sem það starfar á (Arnar Hauksson o.fl., 

2010). Hér á landi er þó einna helst stuðst við greiningarskilmerki frá IADPSG þar sem 

skoðuð eru áhrif á bæði móður og barn en ekki einungis móðurina eins og áður var gert. 

Skimun fer fram í fyrstu skoðun í mæðravernd eða við 14 vikna meðgöngu ef áhættuþættir 

eru til staðar. Nægilegt er að aðeins einn þáttur sé til staðar til þess að mælt sé með skimun. Í 

þessari skimun er einna helst komið auga á sykursýki 2 en konan greinist með MGS þar sem 

greining á sér fyrst stað á meðgöngu. Við 24 – 28 vikna meðgöngu er síðan skimað með 75 g 

sykurþolprófi hjá þeim konum sem hafa áhættuþætti (Hildur Harðardóttir o.fl., 2012). 
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Samkvæmt Sigríði Síu Jónsdóttur og Hrafnhildi Ólafsdóttur (2008) myndi nást til 90% 

þeirra kvenna sem greinast með MGS ef greiningarviðmiðum á Íslandi yrði breytt á þann veg 

að kona þyrfti tvo áhættuþætti til að fara í sykurþolspróf í staðinn fyrir einn. Á sama tíma 

myndi sykurþolsprófum fækka um 61%. Skiptar skoðanir eru hér á landi meðal 

heilbrigðistarfsmanna sem og fræðimanna um hvort og hvaða konur eigi að senda í 

sykurþolspróf.  

2.4. Fylgikvillar MGS 

Ómeðhöndluð MGS getur haft ýmsa alvarlega fylgikvilla í för með sér fyrir móður og 

barn og á það bæði við um meðgönguna sjálfa og eftir fæðingu (Crowther o.fl., 2005; Langer, 

Yogev, Most og Xenakis, 2005; Metzger o.fl.,2008). Rannsóknir hafa sýnt að hættan á 

fylgikvillum eykst í samræmi við aukið sykurmagn í blóði (Metzger o.fl., 2008; Landon o.fl., 

2011). Með greiningu og viðeigandi meðferð er hægt að minnka líkur á fylgikvillum MGS til 

muna (Crowther o.fl., 2005; Landon o.fl., 2009; Langer o.fl., 2005). 

Eins og áður hefur verið nefnt hefur aukin tíðni offitu og sykursýki leitt til þess að 

margar konur á barneignaraldri eru með ógreinda sykursýki 2 (American Diabetes 

Association, 2013). Í því samhengi er mikilvægt að hafa í huga að sykursýki sem er til staðar 

fyrir meðgöngu, getur haft í för með sér mun alvarlegri fylgikvilla en MGS. Ástæðan er sú að 

konur með sykursýki fyrir meðgöngu eru mun líklegri til að hafa hækkaðan blóðsykur á fyrri 

hluta meðgöngu en þær sem greinast seinna (Fong o.fl., 2014). 

2.4.1. Áhrif á móður. Konur með MGS eru í aukinni hættu á að þróa með sér ýmsa 

sjúkdóma á meðgöngunni og má í því sambandi nefna háþrýsting, meðgöngueitrun og of 

mikið magn legvatns (O‘Sullivan o.fl., 2011). Einnig er gangsetning fæðingar algengari hjá 

konum sem þjást af MGS sem og fæðing með keisaraskurði, hvort sem um er að ræða 

bráðaaðgerðir eða valaðgerðir (Ómar Sigurvin Gunnarsson o.fl., 2012). Konur sem þjást af 
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offitu samhliða MGS eru í sérstakri hættu á að þróa með sér fylgikvilla MGS (Catalano o.fl., 

2012; Roman o.fl., 2011). Við samanburð á 3798 konum með MGS, sem ýmist voru í eða yfir 

kjörþyngd, kom í ljós að konur sem voru yfir kjörþyngd voru líklegri til að fá háþrýsting á 

meðgöngu og þurfa inngrip við fæðingu (Roman o.fl., 2011).  

2.4.2. Áhrif á fóstur og nýbura. MGS hefur í flestum tilfellum væg skammtímaáhrif 

á börn en getur þó í sumum tilfellum valdið alvarlegri sjúkdómum (Mitanchez, Burguet og 

Simeoni, 2014). Ástæður þessara áhrifa á barnið eru þó ekki að fullu kunnar (Fraser, 2012).  

Árið 2008 birtu Metzger o.fl. niðurstöður HAPO (Hyperglycemia and adverse pregnancy 

outcome) rannsóknarinnar þar sem könnuð voru áhrif hækkaðs blóðsykurs á fylgikvilla 

meðgöngu fyrir móður og barn. Alls voru það 23.316 þungaðar konur í níu löndum sem 

gengust undir 75 g sykurþolspróf á tæplega sex ára tímabili. Metzger og félagar komust að því 

að með hækkuðum blóðsykri móður eru meiri líkur á að magn C–peptíða mælist hátt í 

naflastreng sem bendir til þess að styrkur insúlíns sé hár í blóði barnsins. Aukin hætta er þá á 

að barn fæðist sem þungburi, sé tekið með keisaraskurði og fái blóðsykurfall eftir fæðingu. 

Einnig fundust tengsl milli hækkaðs blóðsykurs og ótímabærrar fæðingar barns, axlarklemmu 

eða annarra meiðsla við fæðingu, þörf á eftirliti á nýburagjörgæslu, nýburagulu og 

meðgöngueitrunar. O‘ Sullivan o.fl. (2011) bentu á til viðbótar að þessi börn eru líklegri en 

önnur til að þjást af öndunarörðugleikum. 

Önnur áhrif sem fram hafa komið á fóstur og nýbura er að beint samband virðist vera á 

milli styrks glúkósa í blóði móður, styrks insúlíns hjá fóstri og fæðingarþyngdar barns og þá 

sérstaklega í tengslum við fitusöfnun hjá barninu (Metzger o.fl., 2009). Með aukinni 

fæðingarþyngd eru meiri líkur á fylgikvillum (Zhang, Decker, Platt og Kramer, 2008). 

  



Meðgöngusykursýki – upplifun kvenna af fræðslu og eftirfylgni                                                              
 

14 

2.4.3. Síðbúnir fylgikvillar MGS á móður og barn. Konur sem greinst hafa með 

MGS eru líklegar til að þróa með sér sjúkdóminn á næstu meðgöngum og hafa rannsóknir 

sýnt fram á að líkurnar á því séu allt að 70% (Bottalico, 2007). Eins eru þær í meiri hættu á að 

þróa með sér sykursýki 2 heldur en konur sem hafa haft eðlileg blóðsykurgildi á meðgöngu 

(Bellamy o.fl., 2009). Feig, Zinman, Wang og Hux (2008) skoðuðu tengsl MGS og sykursýki 

2 síðar á lífsleiðinni. Gögnum var safnað um 659.164 þungaðar konur sem ekki höfðu sögu 

um sykursýki. Gagnasöfnun stóð yfir í sjö ár en konunum var fylgt eftir í níu ár frá fæðingu 

barns. Niðurstöður Feig og félaga sýndu fram á að líkurnar á að konur sem greinst höfðu með 

MGS myndu þróa með sér sykursýki 2 innan níu ára, væru 18,9% í samanburði við aðeins 2% 

hjá konum sem ekki höfðu fengið MGS.  

Þegar áhrif MGS á móður eftir fæðingu barns eru skoðuð þá hefur komið í ljós að 

konur með sögu um MGS sem einnig hafa skert sykurþol eru í aukinni hættu á að þróa með 

sér sykursýki eftir meðgönguna. Framvinda sykursýki er jafnframt algengari hjá konum með 

fyrri sögu um MGS en hjá þeim sem enga sögu hafa, þrátt fyrir jöfn gildi beggja hópa hvað 

varðar skert sykurþol (Ratner o.fl., 2008).  

Börn mæðra sem greinst hafa með MGS eru í aukinni hættu á að þróa með sér skert 

sykurþol, blóðfituröskun og háþrýsting seinna á lífsleiðinni (Mitanchez o.fl., 2014). Þau eru 

jafnframt líklegri en önnur börn til þess að glíma við offitu (Hillier o.fl. 2007; Wroblewska-

Seniuk, Wender-Ozegowska og Szczapa, 2009). Þessa þætti má að hluta til tengja við erfðir 

og umhverfi en rannsóknir hafa sýnt að MGS gerir börnin útsettari fyrir þessum fylgikvillum 

(Mitanchez o.fl., 2014). Áætlað er að hægt sé að brjóta upp þennan vítahring með meðferð við 

MGS og minnka þannig líkurnar á að börn mæðra með MGS þjáist af offitu í framtíðinni eða 

þrói með sér efnaskiptasjúkdóma (Hillier o.fl. 2007).  
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2.5. Meðferð við MGS  

Þegar kona greinist með MGS skal hefja meðferð eins fljótt og kostur er (Cashion, 

2012). Meðferðin á að taka mið af þörfum og óskum konunnar og ætti hver og ein að fá 

tækifæri til að taka upplýstar ákvarðanir í tengslum við meðferðina í samráði við 

heilbrigðisstarfsfólk (NICE, 2008). Markmið meðferðar er að halda blóðsykri móður innan 

eðlilegra marka og minnka þannig líkur á fylgikvillum hjá móður, fóstri og nýbura (Hildur 

Harðardóttir o.fl., 2012). Sýnt hefur verið fram á að meðferð við MGS geti bætt heilsutengd 

lífsgæði kvenna (Crowther o.fl., 2005). 

Meðferð við MGS krefst þess að konur breyti lifnaðarháttum sínum til hins betra og á 

það sérstaklega við um breytingu á mataræði og hreyfingu (NICE, 2008). Konur sem þjást af 

MGS en þurfa ekki annað en breytingu á mataræði og aukna hreyfingu til að halda 

blóðsykrinum innan viðeigandi marka eru í eftirliti á heilsugæslu hjá ljósmóður og 

heilsugæslulækni. Konum sem aftur á móti þarfnast insúlínmeðferðar er vísað í 

áhættumæðravernd LSH. Konur sem búa utan höfuðborgarsvæðisins eru í eftirliti og meðferð 

á heilbrigðisstofnun í sinni heimabyggð í samvinnu við mæðravernd LSH, Göngudeild 

sykursjúkra eða Sjúkrahúsið á Akureyri (Hildur Harðardóttir o.fl., 2012).  

2.5.1. Blóðsykurmælingar. Rannsóknir hafa sýnt fram á að aukið sykurmagn í blóði 

móður eykur hættu á fylgikvillum MGS (Metzger o.fl., 2008; Landon o.fl., 2011). NICE 

(2008) mælir með því að fastandi blóðsykurgildi kvenna á meðgöngu séu á bilinu 3,5–5,9 

mmól/l og undir 7,8 mmól/l klukkutíma eftir máltíð. Þessi gildi eru þau sömu og stuðst er við 

hér á landi í flestum tilfellum (Hildur Harðardóttir, 2012).  

Þegar kona greinist með MGS þá fær hún blóðsykurmæli að láni ásamt leiðbeiningum 

um notkun hans. Miðað er við að mælingar fari fram fastandi að morgni og svo einni 

klukkustund eftir morgunverð, hádegisverð og kvöldverð. Fjöldi mælinga er 
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einstaklingsbundinn og ákveðinn af lækni en oft er mælt með mælingum fjórum sinnum á 

dag, tvo til þrjá daga í viku (Hildur Harðardóttir, 2012). 

2.5.2. Mataræði. Breyting á mataræði er grundvöllur meðferðar við MGS. Markmið 

meðferðarinnar er að stuðla að hæfilegri þyngdaraukningu móður, taka tillit til áætlaðrar 

næringarþarfar móður og fósturs og síðast en ekki síst að halda blóðsykri innan viðeigandi 

marka. Miða þarf að því að móðirin fái fullnægjandi næringu og að forða henni frá 

ketósuástandi (American Diabetes Association, 2008) en það er ástand sem skapast þegar 

ketónar safnast upp í blóði vegna skorts á insúlíni. Þetta getur verið lífshótandi ástand sem er 

afleiðing hækkaðs blóðsykurs (Cashion, 2012). Orkuinntaka og þyngdaraukning á meðgöngu 

er metin út frá þyngd móður fyrir þungun. Æskilegt er að móðirin hitti næringarfræðing að 

minnsta kosti einu sinni og þá eins fljótt og unnt er eftir greiningu á sjúkdómnum (American 

Diabetes Association, 2008).  

Allar konur með MGS ættu að fá læknandi næringarmeðferð (e. Medical nutrition 

therapy) við greiningu (American Diabetes Association, 2008). Læknandi næringarmeðferð 

hefur verið talin lykilatriði í meðferð við sykursýki, og þá við öllum undirtegundum 

sjúkdómsins. Meðferðin er algjörlega einstaklingsmiðuð og þarf að vera framkvæmd af 

næringarfræðingi eða sérhæfðum næringarráðgjafa (Morris og Wylie-Rosett, 2010). Ef allt 

væri eins og best yrði á kosið gætu allar konur sem greinast með MGS fengið að hitta 

næringarfræðing, til þess að hægt væri að útbúa læknandi næringarmeðferð fyrir hverja og 

eina. Ekki er það þó alltaf hægt ýmist vegna fjárhagslegra ástæðna eða annarra þátta (Evans 

og Patry, 2004). Með því að styðjast við læknandi næringarmeðferð og samþætta hana annarri 

meðferð sjúklingsins er mögulegt að bæta stjórn á sjúkdómnum ásamt því að létta 

næringarráðgjöfinni af herðum lækna og hjúkrunarfræðinga. Í læknandi næringarmeðferð 

hittir konan næringarfræðing nokkrum sinnum í einstaklingsmeðferð, þar sem farið er yfir 

hvernig næringarþörf hennar er og hverjar venjur hennar eru hvað varðar mataræði og 
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hreyfingu, og þá helst gæði næringarinnar sem hún neytir. Konan setur sér markmið í 

samvinnu við næringarfræðinginn og einnig er útbúinn matseðill með æskilegum 

fæðutegundum og hugmyndum af millimálsbitum (Morris og Wylie-Rosett, 2010). 

Reader (2007) bendir á að þar sem margar konur sem greinast með MGS glímdu við 

ofþyngd eða offitu áður en þungun átti sér stað, sé erfitt að áætla æskilega orkuinntöku og 

þyngdaraukningu og hvernig koma megi í veg fyrir ketósuástand. Samkvæmt NICE (2008) er 

mælt með að konur sem mælast með LÞS yfir 27 kg/m2 fyrir þungun minnki 

hitaeiningainntöku sem samsvarar 25 kcal/kg/dag eða jafnvel meira. American Diabetes 

Association (2008) telur æskilegt að neysla kolvetna sé jöfn og þétt yfir daginn í þremur 

máltíðum og í tveimur til fjórum millimálum. Að jafnaði er neysla kolvetna óæskileg að 

morgni en nauðsynleg í öðrum máltíðum yfir daginn. Snarl er talið mikilvægt að kvöldi, til að 

koma í veg fyrir ketósuástand að næturlagi. Tieu o.fl. (2011) telja að hjálplegt geti verið að 

neyta flókinna kolvetna í stað einfaldra og að neyta fæðu sem hefur lágan sykurstuðul (e. low 

glycemic index). Lágur sykurstuðull miðar að því að hægja á meltingu fæðunnar og koma í 

veg fyrir mikla hækkun á blóðsykri eftir neyslu fæðunnar. Með þessu væri hægt að fækka 

þeim konum sem fá MGS og þar af leiðandi draga úr áhrifum sem MGS hefur. 

Til að ráðleggja konum með MGS um næringarinntekt er gott að styðjast við 

gagnreyndar leiðbeiningar um næringu til þess að koma í veg fyrir fylgikvilla og bæta 

blóðsykurgildi kvenna. Klínísk þekking og innsæi heilbrigðisstarfsfólks má þó ekki falla í 

skuggann af þeim leiðbeiningum sem notaðar eru (Reader, Splett og Gunderson, 2006). 

2.5.3. Hreyfing. Áhrif hreyfingar sem meðferðarúrræði við MGS hafa lítið verið 

rannsökuð. Ekki eru til nægilega margar rannsóknir um áhrifin til að hægt sé að mæla með 

eða ráða gegn ákveðinni hreyfingu (Ceysens, Rouiller og Boulvain, 2010). Oken o.fl. (2006) 

könnuðu tengsl milli líkamlegrar hreyfingar og hættu á að konur þrói með sér MGS eða skert 

sykurþol. Úrtakið samanstóð af 1805 þunguðum konum. Samkvæmt niðurstöðum þeirra getur 
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öll hreyfing, sérstaklega kröftug fyrir meðgöngu og létt eða miðlungserfið hreyfing á 

meðgöngu, dregið úr hættunni á að kona þrói með sér skert sykurþol eða MGS. Tobias, 

Zhang, van Dam, Bowers og Hu (2011) könnuðu einnig tengsl líkamlegrar hreyfingar og 

þróunar á MGS og benda þeir á að því meiri sem hreyfingin er fyrir þungun og á fyrri hluta 

meðgöngu því minni hætta er á að kona þrói með sér MGS. 

Regluleg líkamleg áreynsla ári fyrir þungun minnkar líkurnar á að kona þrói með sér 

MGS (Retnakaran o.fl., 2009). Dempsey o.fl. (2004) könnuðu tengsl milli hreyfingar og 

áhættu á þróun MGS. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að kona getur minnkað líkurnar á að 

þróa með sér MGS um nærri 51% með því að stunda hreyfingu af einhverju tagi ári fyrir 

þungun. Kona sem hreyfir sig reglulega bæði ári fyrir þungun og á fyrstu 20 vikum meðgöngu 

minnkar líkurnar á að þróa með sér MGS um 60%. Stafne o.fl. (2012) telja að regluleg 

hreyfing fyrir þungun og snemma á meðgöngu sé mikilvægari en hreyfing á seinnihluta 

meðgöngu. Rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram á að hreyfing á seinnihluta meðgöngu komi 

hvorki í veg fyrir MGS né hafi áhrif á insúlínnæmi móður (Hopkins, Baldi, Cutfield, 

McCowan og Hofman, 2010; Stafne o.fl., 2012).  

Samkvæmt Liu, Laditka, Mayer-Davis og Pate (2008) eru konur sem byrja að hreyfa 

sig á meðgöngu, en hreyfðu sig ekki reglulega fyrir þungun, í 57% minni hættu á að þróa með 

sér MGS en þær sem héldu áfram hreyfingarleysinu. Það má því með sanni segja að það sé 

aldrei of seint að byrja að hreyfa sig og að öll hreyfing sé betri en engin. Dempsey o.fl. (2004) 

komust að því að konur sem hreyfðu sig ekki markvisst á meðgöngu en þurftu að jafnaði að 

ganga eina til fjórar hæðir upp stiga á dag voru í 23% minni hættu á að þróa með sér MGS en 

þær sem ekki gengu stiga og hreyfðu sig ekki reglulega.  

Samkvæmt American Diabetes Association (2008) getur regluleg hreyfing hjálpað til 

við að lækka sykurmagn í blóði kvenna með MGS. Það er í samræmi við niðurstöður 

Davenport, Mottola, McManus og Gratton (2008) en rannsókn þeirra miðaði að því að skrá 
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áhrif gönguáætlunar við lágmarksáreynslu á sykurmagn í blóði. Úrtakið í rannsókn þeirra 

samanstóð af 30 konum sem var skipt niður í tvo hópa. Báðir hóparnir fengu hefðbundna 

fræðslu og eftirfylgni en annar hópurinn fékk til viðbótar skipulagða æfingaáætlun og voru 

áhrifin hjá hópunum borin saman. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að þungaðar konur með 

MGS geta lækkað sykurmagn í blóði með því að ganga við lágmarks álag, þrisvar til fjórum 

sinnum í viku, 25 – 40 mínútur á dag, í að minnsta kosti sex vikur. Barakat, Cordero, Coteron, 

Luaces og Montejo (2012) komu fram með svipaðar niðurstöður en samkvæmt þeim þá hafa 

miðlungserfiðar æfingar á meðgöngu jákvæð áhrif á sykurmagn í blóði mæðra. Í rannsókninni 

var 84 þunguðum konum skipt niður í tvo hópa, tilrauna- og samanburðarhóp. 

Tilraunahópurinn stundaði skipulagðar æfingar frá 6. – 39. viku meðgöngu. Æfingaráætlunin 

samanstóð af tveimur þolfimitímum og einum vatnsleikfimitíma, 35 – 45 mínútur í senn, 

þrisvar sinnum í viku og voru æfingarnar léttar til miðlungserfiðar.  

Rannsókn var gerð á fjögurra mánaða tímabili árið 2004 þar sem kannað var viðhorf 

kvenna til hreyfingar, jafnt á meðgöngu sem og eftir fæðingu barns. Könnun var send út til 60 

kvenna sem voru með MGS á nýliðinni meðgöngu en alls 28 skiluðu inn svörum. Í 

rannsókninni kom fram að algengasta hreyfing kvennanna voru gönguferðir. Þar á eftir fylgdi 

jóga, líkamsrækt á líkamsræktarstöð og að lokum sund (Downs og Ulbrecht, 2006). Þótt ekki 

séu til nægar rannsóknir til að mæla með eða á móti hreyfingu eins og fram kom hér að ofan 

(Ceysens o.fl., 2010) þá hefur verið sýnt fram á að regluleg hreyfing fyrir þungun, á 

meðgöngu og eftir fæðingu hafi jákvæð áhrif á móður og barn (Weissgerber, Wolfe, Davies 

og Mottola, 2006). Í klínískum leiðbeiningum er mælt með daglegum gönguferðum eða sundi 

í að minnsta kosti 30 mínútur í senn svo framarlega sem engar frábendingar séu til staðar 

(Hildur Harðardóttir o.fl., 2012). 
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2.5.4. Lyfjameðferð. Íhuga á blóðsykurslækkandi lyfjameðferð fyrir konur með MGS 

ef mataræði og hreyfing duga ekki til að halda blóðsykri innan viðeigandi marka á einni til 

tveimur vikum (NICE, 2008). Samkvæmt klínískum leiðbeiningum, þá er tekin ákvörðun 

varðandi insúlín- eða metformín meðferð þegar konur eru með fleiri en 15% 

blóðsykurmælinga yfir viðmiðunarmörkum (Hildur Harðardóttir o.fl., 2012). 

Margar tegundir eru til af insúlíni og fer samsetning lyfsins eftir áætluðum 

verkunartíma. Tegund insúlíns, skammtastærð og tíðni gjafa er einstaklingsbundin og aðlöguð 

að hverjum og einum þar til viðeigandi blóðsykurmörkum er náð. Þar sem insúlínþörfin eykst 

eftir því sem líður á meðgöngu vegna aukins efnaskiptahraða hjá móður er mikilvægt að 

meðferð sé vel fylgt eftir. Helstu ókostir insúlíns eru að lyfið þarf að gefa í sprautuformi því 

það brotnar niður í maganum (Greenstein, 2009). Notkun á insúlíni hefur einnig verið tengt 

við blóðsykurfall og þyngdaraukningu hjá móður (Rowan, Hague, Gao, Battin og Moore, 

2008). 

Metformín er lyf sem gefið er í töfluformi. Verkunarmáti þess er ekki að fullu þekktur 

en vitað er að það hamlar frásog glúkósa frá meltingarvegi, hvetur upptöku glúkósa í vöðva, 

hamlar nýmyndun á glúkósa og minnkar losun hans frá lifur. Helstu kostir metformíns eru að 

lyfið dregur úr matarlyst, veldur ekki þyngdaraukningu og hefur ekki í för með sér 

blóðsykurfall (Greenstein, 2009). Þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt fram á góðan árangur 

metformíns þá þurfa konur í mörgum tilfellum insúlín til viðbótar til að ná fram viðunandi 

blóðsykurgildum (Spaulonci, Bernardes, Trindade, Zugaib og Francisco, 2013). Rowan o.fl. 

(2008) könnuðu áhrif metformíns á móður og barn þar sem 751 kona á 20. – 33. viku 

meðgöngu með MGS var veitt meðferð með metformín. Alls þurftu 46% kvennanna insúlín til 

viðbótar við metformín í samanburði við 31,9% kvenna í rannsókn Ijäs o.fl. (2011). Markmið 

rannsóknar Ijäs o.fl. var að athuga hvort metformín væri jafn áhrifaríkt og insúlín til að koma í 

veg fyrir fylgikvilla hjá konum með MGS. Alls voru 100 konur í úrtakinu, sem náðu ekki að 
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halda blóðsykri innan viðeigandi marka með breyttum lífsstíl. Konunum var handahófskennt 

ýmist gefið insúlín eða metformín sem meðferð og var jafnt hlutfall í báðum hópum. 

Spaulonci o.fl. (2013) komust að því að meðgöngulengd við greiningu á MGS og 

meðalgildi glúkósa voru þættir sem höfðu áhrif á að konur þyrftu insúlín til viðbótar við 

metformín meðferð. Þau bentu jafnframt á að niðurstöður þeirra þarfnist frekari rannsókna. 

Margir telja meðferð með metformín vera árangursríka og örugga lyfjameðferð við MGS án 

þess að valda teljanlegum aukaverkunum (Ijäs o.fl., 2011; Niromanesh o.fl., 2012; Spaulonci 

o.fl., 2013). Undir þetta taka Rowan o.fl. (2008) en þeirra rannsókn leiddi meðal annars í ljós 

að hvorki insúlín né metformín valdi aukaverkunum.  

Þótt að sýnt hafi verið fram á að hvorki insúlín né metformín valdi teljanlegum 

aukaverknum þá sýndu Goh, Sadler og Rowan (2011) að konur sem fengu meðferð með 

insúlini höfðu hærri tíðni keisaraskurða en þær sem voru meðhöndlaðar með breyttum lífsstíl 

eða metformíni. Þeir báru saman áhrif mismunandi meðferðaforma við MGS á móður og barn 

með því að skoða sjúkragögn 1269 kvenna með MGS á tveggja ára tímabil. Konur sem voru 

meðhöndlaðar með insúlíni voru einnig með hærri tíðni fyrirburafæðinga, fæddu fleiri 

þungbura og sykurfall nýbura var algengara. Rannsókn þeirra sýndi einnig fram á að 

fylgikvillar voru svipaðir meðal kvenna með MGS sem meðhöndlaðar voru með metformín 

eða lífsstílsbreytingum. Ijäs o.fl. (2011) telja metformín vera sérstaklega hentuga meðferð 

fyrir konur með væga MGS en við alvarlegri MGS, þar sem greining á sér stað fyrr og veruleg 

offita er til staðar er insúlínmeðferð ákjósanlegri kostur. 

2.6. Fræðsla og forvarnir 

Fræðsla til sjúklinga hefur tekið miklum breytingum í gegnum tíðina. Fræðsla til 

sjúklinga er tiltölulega nýtt fyrirbæri, en það var ekki fyrr en í kringum 1970 að stofnuð var 

nefnd sem hélt utan um mál tengd þessum efnum á heimsvísu. Í upphafi var í raun engin 

fræðsla, heldur var heilbrigðisstarfsmaðurinn eins konar alvaldur sem sagði sjúklingnum til. Í 
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dag er fræðsla til sjúklinga orðin einstaklingsmiðaðri og mun meira er lagt upp úr því að 

sjúklingurinn hafi eitthvað um sitt bataferli að segja sjálfur (Hoving, Visser, Mullen og van 

der Borne, 2010). Þessar breytingar eru til komnar vegna aukinnar þekkingar á ýmsum 

sviðum. Má þar helst nefna í tengslum við umönnun langveikra, meðhöndlun sjúkdóma, 

mikilvægi heilsueflingar, mikilvægi um rétt sjúklinga ásamt því að skjólstæðingurinn hefur 

öðlast val og þátttöku í eigin aðstæðum (Deccache og van Ballekom, 2010).  

2.6.1. Stig forvarna. Til eru þrjú stig af forvörnum sem eru fyrsta stigs, annars stigs 

og þriðja stigs forvarnir. Markmið með fyrsta stigs forvörn er að stuðla að heilbrigðum 

lífsháttum til þess að minnka líkur á því að einstaklingurinn þrói með sér sjúkdóm af 

einhverju tagi. Annars stigs forvörn miðar að því að koma í veg fyrir að sjúkdómur versni 

þegar hann er þá þegar til staðar. Þriðja stigs forvörnin er nýtt til þess að koma í veg fyrir 

alvarlegar aukaverkanir af sjúkdóm með því að meðhöndla hann á réttan hátt (Sy og Long-

Marin, 2012).  

Þegar um MGS er að ræða er hægt að styðjast við þessar forvarnir. Fyrsta stigs forvörn 

á sér stað þegar verið er að kanna hvort einstaklingar hafi áhættuþætti eða einkenni sem benda 

til þess að þeir geti þróað með sér sjúkdóminn. Þetta mætti nota fyrir þær konur sem eru í 

áhættuhópi fyrir að þróa með sér MGS áður en þungun á sér stað. Annars stigs forvörnin 

kemur svo inn í eftir að sjúkdómurinn hefur greinst og þá er reynt að halda honum í skefjum 

með því að gæta sérstaklega að blóðsykurgildum. Þriðja stigs forvörnin er svo í raun það sem 

mest er unnið með í tengslum við MGS þar sem unnið er með skjólstæðinginn og hann fær 

meðferð við sínum sjúkdómi, í formi hreyfingar, hollara mataræðis og jafnvel lyfja (Kulbok 

og Botchwey, 2012). 
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2.6.2. Heilbrigðisviðhorf. Í fræðslu og forvarnarstarfi til kvenna með MGS er hægt að 

styðjast við heilbrigðisviðhorfalíkanið (e. Health belief model), þar sem líkanið miðar að því 

að hvetja einstaklinga til heilbrigðismiðaðrar hegðunar (Lancaster, 2012). Eins og fram hefur 

komið þá er MGS einkennalaus sjúkdómur í flestum tilfellum (Tieu o.fl., 2011) og því er 

mikilvægt að gera konunum grein fyrir alvarleika sjúkdómsins, án þess þó að hræða þær en 

líkanið byggist að vissu leyti á því að einstaklingurinn skynji að hann sé í áhættu á að þróa 

með sér sjúkdóm. Heilbrigðisviðhorfalíkanið er tenging á milli þess sem einstaklingurinn trúir 

og því sem hann gerir og hvaða utanaðkomandi þættir hafa áhrif þar á. Einstaklingar þurfa 

hvatningu til að læra og yfirleitt kemur öflugasta hvatningin innan frá. Stór þáttur í starfi 

hjúkrunarfræðinga er að gera sér grein fyrir því hvað það er sem hvetur einstaklinga. Í því 

samhengi þarf að hafa í huga þætti eins og hvað einstaklingunum raunverulega finnst um 

vandamálið, taka þeir vandamálið alvarlega, trúa þeir að þeir geti sjálfir gert eitthvað í 

málunum til að hafa jákvæð áhrif og treysta þeir sér til að takast á við vandamálið þrátt fyrir 

þær hindranir sem á vegi þeirra verða (Lancaster, 2012). 

Í áðurnefndri rannsókn Downs og Ulbrecht (2006) á viðhorfum kvenna með MGS til 

hreyfingar, kom fram að jákvætt viðhorf til hreyfingar eykur líkurnar á því að hún sé stunduð. 

Samkvæmt rannsókninni voru konur sem höfðu trú á því að hreyfingin myndi hjálpa þeim 

líklegri til þess að stunda hreyfingu bæði á meðgöngunni sjálfri og einnig eftir fæðingu. Mesta 

ávinninginn af hreyfingu á meðgöngu töldu þær vera að halda blóðsykurgildum í lágmarki. 

Eftir fæðingu barnsins var áherslan aftur á móti frekar á þyngdarstjórnun. 

2.6.3. Fræðsluaðferðir. Þegar fræða á skjólstæðinga er mikilvægt að veittar séu 

nákvæmar og ýtarlegar útskýringar til að tryggja skilning og þátttöku í meðferðaráætlun 

(Cashion, 2012). Hægt er að nýta allskyns tækni til að koma fræðslu til skila og má þar helst 

nefna tölvuleiki, myndbönd, geisladiska og internetið. Þetta gerir skjólstæðingum kleift að 

stjórna hraða fræðslunnar og magni upplýsinga og um leið skapar það sveigjanleika á stund 
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og stað fræðslunnar. Hafa þarf í huga að fólk nýtir sér internetið í auknum mæli til að afla sér 

fróðleiks um heilbrigði og að hægt er að nýta fleiri en eina tegund af fræðsluefni í einu 

(Lancaster, 2012). Áhrifaríkasta íhlutunin að mati Cianni, Ghio, Resi og Volpe (2010) til að 

koma í veg fyrir sykursýki 2 hjá konum með MGS er að útbúa í samvinnu við þær samfellda 

langtímaáætlun, með tilliti til mataræðis og hreyfingar. 

Þar sem börn kvenna með MGS eru í aukinni hættu á að þróa með sér offitu og 

efnaskiptasjúkdóma þarf að fræða mæður um áhættuna og jafnframt að benda á að tímanleg 

íhlutun hafi mikið að segja um þá þróun. Barnalæknar sem og annað heilbrigðisstarfsfólk þarf 

að fá upplýsingar um það að móðir hafi greinst með MGS (Gabbe, Landon, Warren-Boulton 

og Fradkin, 2012).  

Razee o.fl. (2010) tóku símaviðtöl við konur sem höfðu greinst með MGS en 

markmiðið með viðtölunum var að fá fram upplifun kvennanna og skilning þeirra á 

sjúkdómnum, ásamt skilning þeirra á mikilvægi þess að breyta mataræði og stunda hreyfingu. 

Alls var notast við viðtöl 57 kvenna til að fá fram niðurstöður. Flestar þeirra vildu fá meiri 

upplýsingar varðandi mataræði og þá sérsniðnar að þeirra eigin þörfum. Þegar konurnar höfðu 

fengið greiningu á sjúkdómi sínum olli það þeim kvíða og streitu ásamt því sem þær urðu 

hræddar um afleiðingar sjúkdómsins fyrir börn sín. Konurnar töldu andlega líðan spila stórt 

hlutverk í meðhöndlun MGS jafnt á meðgöngu og sem fyrirbygging á sykursýki 2. Cashion 

(2012) telur það vera hughreystandi fyrir konurnar og fjölskyldur þeirra að vita til þess að 

MGS hverfur oftast eftir fæðingu barns.  

Gabbe o.fl. (2012) lýstu fræðsluáætlun sem ætluð er fæðingar- og 

kvensjúkdómalæknum sem og öðrum heilbrigðisstarfsmönnum til að mæta þörfum kvenna 

með MGS og barna þeirra. Áætlunin kallast boðun til aðgerða og er markmiðið með henni að 

koma á samstilltu átaki í að bæta langtíma heilsu meðal þessara kvenna og barna þeirra. Felur 
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áætlunin meðal annars í sér að bæta hlutfall þeirra kvenna sem fara í sykurþolspróf eftir 

fæðingu og veita konum sem eru í áhættuhópi forvarnir og meðferð. 

Persson, Hörnsten, Winkvist og Mogren (2010) könnuðu reynslu ljósmæðra af fræðslu 

til þungaðra kvenna með MGS. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að ljósmæðurnar voru hræddar 

við að mistakast þar sem svo mikið var í húfi fyrir konurnar og börn þeirra. Konur sem voru 

meðvitaðar um ástand sitt meðtóku fræðsluna í flestum tilfellum betur og voru þar af leiðandi 

með betri meðferðarheldni. Erfiðara var að fræða konur sem ekki voru meðvitaðar um 

alvarleika ástandsins og þá beittu ljósmæðurnar frekar ákveðni við konurnar til þess að koma 

þeim í skilning um hversu mikilvæg meðferðarheldni væri fyrir móður og barn. Þar sem 

ljósmæðrunum var fyrst og fremst umhugað um hag barnsins reyndu þær af fremsta megni að 

stuðla að því að konurnar næðu að tileinka sér þekkinguna sem þær höfðu lagt upp með í 

fræðslunni.  

2.7. Eftirfylgni 

Mikilvægt er að veita konum sem greinast með MGS fræðslu um sjúkdóminn og 

fylgja þeim eftir í gegnum allt meðgönguferlið. Þannig skapast samfella í hjúkrun kvennanna. 

Þau fjögur svið sem leggja skal áherslu á eftir fæðingu barns eru skimun fyrir sykursýki, 

heildræn lífsstílsbreyting, stuðningur og fræðsla við brjóstagjöf ásamt framtíðaráætlunum 

fjölskyldu (Castorino og Jovanovic, 2013). Ekki eru til formlegar leiðbeiningar um 

framkvæmd fræðslu, forvarnar og skimunar hjá konum sem greinst hafa með MGS (Frazzitta, 

Anderson og Egan, 2013). Castorino og Jovanovic (2013) telja að það skili mestum árangri að 

hefja fyrirbyggingu á sykursýki 2, og í raun eftirfylgni, strax á meðgöngu. Eftir fæðingu á 

fræðslan og eftirfylgnin að halda áfram og lífsstílsbreytingar eiga að vera til frambúðar. 

Heilsuefling (e. Health promotion) er eitt af meginmarkmiðum hjúkrunar sem og 

heilbrigðisþjónustunnar í heild sinni. Heilsuefling leggur áherslu á jákvæðar aðgerðir svo sem 

fræðslu á heilbrigðum lífsstíl og eflingu jákvæðra umhverfisáhrifa (Lancaster, 2012). 
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Samkvæmt Embætti landlæknis (e.d.) miðar heilsuefling að því að hafa áhrif á lífsstíl fólks 

ásamt því að gera því kleift að lifa heilsusamlegu lífi við heilnæmar aðstæður. Downie, 

Tannahill og Tannahill (1996) benda á að viðhorf eru oft álitin vera kjarni heilsueflingar en 

viðhorf eru einkenni einstaklinga og eru meðal annars undir áhrifum af persónulegum- og 

félagslegum þáttum. Því er mikilvægt að skoða hvaða viðhorf einstaklingar hafa og hvernig 

hægt er að hafa áhrif á þau. 

2.7.1. Fyrirbygging á sykursýki 2. Þar sem konur sem greinst hafa með MGS eru í 

mikilli hættu á að þróa með sér sykursýki 2 síðar á lífsleiðinni (Bellamy o.fl., 2009; Feig o.fl., 

2008) þá er mjög mikilvægt að þær fái aðstoð og hvatningu til lífsstílsbreytinga, sérstaklega 

hvað varðar mataræði, hreyfingu og þyngdarstjórnun (American Diabetes Association, 2008; 

Gabbe o.fl., 2012; NICE 2008). Hildur Harðardóttir o.fl. (2012) mæla með næringarráðgjöf 

eftir fæðingu til að minnka líkur á að MGS leiði til sykursýki 2.  

Gabbe o.fl. (2012) benda á í grein sinni að það þurfi að fræða konur með MGS um 

hvaða getnaðarvarnir standa þeim til boða. Castorino og Jovanovic (2013) mæla með að 

konurnar nýti sér áreiðanlega getnaðarvörn svo ekki komi til ótímabærrar þungunar þar sem 

mikilvægt er að blóðsykurstjórnun sé góð áður en þungun á sér stað. Samkvæmt NICE (2008) 

á heilbrigðisstarfsfólk einnig að upplýsa þessar konur um hættuna á að þær þrói með sér 

sykursýki á komandi meðgöngum og jafnframt að bjóða þeim að fara í sykurþolspróf þegar 

þær skipuleggja framtíðar barneignir. 

Þrátt fyrir þessa miklu áhættu sem MGS hefur á þróun sykursýki 2 eru margar konur 

ekki meðvitaðar um hana. Mikilvægt er að upplýsa konurnar vel um ástand sitt og að aðstoða 

þær við að gera sér grein fyrir hversu mikil áhættan er (Cianni o.fl., 2010). Frazzitta o.fl. 

(2013) telja að árangursríkasta leiðin til að minnka áhrif sykursýki á konurnar, sé að koma í 

veg fyrir þróun sjúkdómsins. Samkvæmt þeim er árangur meðferðar háður getu kvenna til að 

fylgjast með og stjórna sjálfar sínum sjúkdómi utan heilbrigðisþjónustunnar. Eins og 
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Castorino og Jovanovic (2013) benda á þá er nauðsynlegt að konurnar séu hvattar til að taka 

ábyrgð á eigin heilsufarsástandi.  

Þegar ástand kvenna eftir fæðingu hefur verið kannað kemur í ljós að heilsusamlegt 

mataræði og hreyfingaráætlun virðast áhrifamestu þættirnir í baráttu kvenna við þróun á 

sykursýki 2 (Cianni o.fl., 2010). Brjóstagjöf er einnig þáttur sem talinn er gegna mikilvægu 

hlutverki í fyrirbyggingu á sykursýki 2 (Castorino og Jovanovic, 2013). Gunderson o.fl. 

(2012) gerðu rannsókn á 522 konum á árunum 2008 – 2011. Konurnar skiptust í hópa eftir því 

hvort þær gáfu börnum sínum brjóstamjólk eða þurrmjólk. Markmið rannsóknarinnar var að 

kanna hvort brjóstagjöf hafi áhrif á sykurþol kvenna eftir fæðingu. Í ljós kom að brjóstagjöf 

hafði áhrif á sykurefnaskipti og insúlínnæmi hjá konum og getur þar af leiðandi minnkað líkur 

á því að þær þrói með sér sykursýki 2 eftir fæðingu.  

Samkvæmt Stage, Ronneby og Damm (2004) eru konur sem greinst hafa með MGS 

ekki líklegar til þess að breyta um lífsstíl eftir fæðingu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu þó 

að 40% kvennanna sem tóku þátt breyttu um mataræði eftir fæðingu. Þrátt fyrir að hafa tekið 

upp mun hollara mataræði voru konurnar þó heldur að þyngjast en að léttast þar sem magn 

fæðunnar jókst með tilkomu hollustunnar. Þessa þyngdaraukningu má jafnvel rekja til þess að 

mikilvægt er að auka hreyfingu til þess að léttast en konurnar töluðu um í því sambandi að 

þær hefðu ekki mikinn tíma aflögu fyrir sjálfar sig til að nýta í hreyfingu. Ekki var talið nóg 

að konur fái reglubundna fræðslu um MGS og afleiðingar hennar heldur þurfi að koma til 

meira krefjandi íhlutun sem hvetur þær áfram í að breyta eigin lífsstíl til hins betra. Smith, 

Cheung, Bauman, Zehle og McLean (2005) skoðuðu mynstur líkamlegrar hreyfingar eftir 

fæðingu hjá konum sem voru með MGS á meðgöngu og þá sálfélagslegu þætti sem hafa áhrif 

þar á. Úrtakið var valið af handahófi úr hópi kvenna sem fengið höfðu meðferð við MGS. Af 

þeim 226 konum sem luku könnuninni stundaði rétt rúmur fjórðungur kvenna hreyfingu sem 

stóðst alþjóðlega staðla um æskilega hreyfingu. Félagslegur stuðningur við konurnar og 



Meðgöngusykursýki – upplifun kvenna af fræðslu og eftirfylgni                                                              
 

28 

andleg líðan hafði mikið að segja í þeim efnum hvort konur hreyfðu sig eftir fæðingu eða 

ekki. Því meiri stuðning sem konurnar fengu og eftir því sem andleg líðan var betri, þeim mun 

líklegri voru konurnar til þess að stunda hreyfingu af einhverju tagi. 

2.7.2. Sykurþolspróf eftir fæðingu. Kim o.fl. (2006) komust að því að fjöldi þeirra 

kvenna sem fara í sykurþolspróf eftir fæðingu er mjög lítill. Þau telja að flestar konur sem 

greinast með MGS séu ekki skimaðar fyrir sykursýki 2 eftir fæðingu. Að þeirra mati er farið á 

mis við tækifæri til forvarna og tímanlegrar meðferðar hvað varðar sykursýki 2, þar sem 

margar konur eru ekki skimaðar fyrir sjúkdómnum eftir fæðingu. Samkvæmt American 

Diabetes Association (2014a) á að skima konur með MGS 6 – 12 vikum eftir fæðingu fyrir 

sykursýki með sykurþolsprófi. Eftir það er mælt með að konurnar fari í skimun á að minnsta 

kosti þriggja ára fresti ævilangt til að ganga úr skugga um að þær séu ekki að þróa með sér 

sykursýki. NICE (2008) gefur upp svipaðar ráðleggingar en samkvæmt þeim á þessum konum 

að standa til boða fastandi glúkósamæling sex vikum eftir fæðingu og svo árlega eftir það. 

Klínískar leiðbeiningar mæla hins vegar með að konur með MGS fari í skimun fyrir sykursýki 

2 tveimur til fjórum mánuðum eftir fæðingu. Á það þá einkum við um konur sem þurft hafa 

háa insúlínskammta á meðgöngu. Einnig er ráðlögð skimun á eins til þriggja ára fresti, í 

samráði við heimilislækni (Hildur Harðardóttir o.fl., 2012). 

2.7.3. Hindranir. Ýmsar hindranir verða á vegi þeirra kvenna sem greinast með MGS 

til þess að fyrirbyggja þróun á sykursýki 2. Andleg heilsa, félagslegur stuðningur, skilningur 

og viðhorf til sjúkdóms, félagsleg staða kvenna og menningarleg viðhorf eru allt þættir sem 

geta komið í veg fyrir að þær fylgja eftir bættu mataræði og aukinni hreyfingu (Razee o.fl., 

2010). Bennett o.fl. (2011) lýstu einnig ýmsum hindrunum sem urðu á vegi kvenna varðandi 

eftirfylgni. Helst var það reynsla kvenna af fæðingunni og heilsa barnsins sem hafði áhrif. 

Aðlögun fjölskyldunnar og konunnar sjálfrar að hinum nýja fjölskyldumeðlimi hafði ekki 

síður áhrif sem og áhyggjur konunnar af heilsu sinni til framtíðar. Fyrri reynsla af 
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heilbrigðisþjónustu gat einnig haft áhrif, sérstaklega ef upplifunin var slæm (Bennett o.fl., 

2011). Downs og Ulbrecht (2006) sýndu fram á að helstu hindranir kvenna við eftirfylgni 

væru á meðgöngunni og að þær skorti tíma eftir fæðingu barnsins. Smith o.fl. (2005) tóku 

eftir að þær hindranir sem konur nefndu voru skortur á barnapössun og tímaskortur. Þættir 

sem þóttu hvetja til eftirfylgni voru ef konurnar fengu aðstoð við heimilisstörfin, ef þær fengu 

barnapössun og eins ef einhver færi með þeim að hreyfa sig svo þær þyrftu ekki að fara einar. 

2.7.4. Ýmsar tegundir eftirfylgni. Frazzitta o.fl. (2013) fjalla í grein sinni um 

námskeið sem haldið er fyrir konur sem greinast með MGS og sameinar það fastandi 

glúkósamælingu eftir barnsburð og forvarnir gegn sykursýki. Á námskeiðinu er framkvæmt 

tveggja klukkustunda sykurþolspróf og á milli blóðprufa gefst tími til fræðslu- og 

forvarnarstarfs sem stuðlar að heilbrigði fjölskyldunnar sem heild. Áhersla er lögð á 

heilbrigðan lífsstíl, mikilvægi eftirlits fyrir næstu þungun og þörfina á eftirfylgni fyrir 

konurnar. Námskeiðið var ætlað sex til átta konum í einu og var haldið einu sinni til tvisvar í 

mánuði, en það fór eftir eftirspurn hverju sinni. 

Stasenko o.fl. (2011) skoðuðu áhrif aukinnar fræðslu og ráðgjafar á eftirfylgni hjá 

konum með MGS. Tveir hópar voru í rannsókninni eða alls 805 konur. Báðir hóparnir fengu 

staðlaða fræðslu en seinni hópurinn fékk aukna fræðslu um mikilvægi eftirfylgni eftir 

fæðingu, meira aðhald á meðgöngu og aukna ráðgjöf varðandi áhættu á sykursýki 2 til 

viðbótar. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að konurnar sem tilheyrðu seinni hópnum voru 

tvöfalt líklegri til þess að koma í skimun eftir fæðingu og voru meðvitaðri um mikilvægi þess 

að fylgjast með ástandi sínu eftir meðgöngu. 

Reinhardt, van der Ploeg, Grzegrzulka og Timperley (2012) notuðust við símatíma 

sem íhlutun í fræðslu til kvenna sem búsettar voru á landsbyggðinni og greinst höfðu með 

MGS. Í upphafi fengu konurnar sent fræðsluefni um markmiðasetningu, breytt mataræði og 

aukna hreyfingu. Þessu til viðbótar fengu þær einn símatíma vikulega á fimm vikna tímabili 
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og svo mánaðarlega í fimm mánuði þar sem hvert símtal varði í 10 – 30 mínútur. Símtölin 

voru gagnvirk þar sem konurnar gátu spurt spurninga og fengið svör við þeim um leið í formi 

fræðslu. Sex vikum eftir fæðingu og síðan sex mánuðum eftir það fengu konurnar sendan 

spurningalista um næringu og hreyfingu kvennanna. Spurningalistanum var síðan fylgt eftir 

með símtali um efni listans. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að íhlutun sem þessi 

hafði góð áhrif á konurnar til þess að viðhalda heilbrigðari lífsstíl og þær voru líklegri til þess 

að mæta í eftirfylgni. Konurnar sem tóku þátt í rannsókninni voru ánægðar með þá íhlutun 

sem notuð var og töldu hana hafa leitt til þess að þær fundu fyrir auknu öryggi í tengslum við 

MGS. 

2.8. Samantekt 

Tíðni MGS í heiminum fer ört vaxandi. Þegar litið er til Íslands þá greinast um 4,4% 

þungaðra kvenna með sjúkdóminn hér á landi. MGS er í flestum tilfellum einkennalaus 

sjúkdómur og í um helmingi tilfella eru engir hefðbundnir áhættuþættir til staðar. Því er 

mikilvægt að vera vel á verði gagnvart konum sem eru í áhættuhópi en helstu áhættuþættir 

MGS eru hækkandi aldur, hár LÞS, fyrri saga um MGS og ef konurnar eru af öðrum kynþætti 

en hvítum. Konur sem uppfylla skilyrði um einn eða fleiri áhættuþætti bæði fyrir og á 

meðgöngunni sjálfri fara í skimun sem framkvæmd er með sykurþolsprófi. Í sykurþolsprófinu 

er nóg að aðeins eitt gildi sé yfir viðmiðum til þess að kona fái greiningu á MGS. Ekki er enn 

til staðlað alþjóðlegt samræmi hvað varðar áhættuþætti og skimunar- og greiningarviðmið 

fyrir konur með MGS. 

Ómeðhöndluð MGS getur haft í för með sér ýmsa alvarlega fylgikvilla fyrir móður og 

barn, jafnt á meðgöngu sem og eftir fæðingu. Það er því mikilvægt að greina þær konur sem 

hafa þróað með sér MGS og hefja meðferð eins fljótt og auðið er. Meðferð kvenna með MGS 

felur fyrst og fremst í sér í breytingu á mataræði og aukna hreyfingu. Ef þessi tvö atriði duga 

ekki til blóðsykurstjórnunar koma inn lyf sem halda blóðsykrinum í jafnvægi. Mikilvægt er að 
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konur séu meðvitaðar um ástand sitt og fylgist vel með blóðsykurgildum og taki ábyrgð á 

eigin heilbrigði. 

Formlegar leiðbeiningar um framkvæmd fræðslu, forvarnar og skimunar hjá konum 

sem greinst hafa með MGS eru ekki til. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar hvað varðar áhrif 

fræðslu vegna MGS og sýna þær allar jákvæðar niðurstöður hjá þeim konum sem fá aukna 

fræðslu. Konur sem fá aukna fræðslu, sama á hvaða formi hún er, eru líklegri til að halda 

blóðsykrinum innan viðeigandi marka, stunda frekar reglulega hreyfingu og eru meðvitaðri 

um mikilvægi þess að borða holla fæðu. Eftir fæðingu eiga fræðslan og eftirfylgnin að halda 

áfram og lífsstílsbreytingar eiga að vera til frambúðar. Konur sem greinst hafa með MGS eru í 

mikilli hættu á að þróa með sér sykursýki 2 síðar á lífsleiðinni. Þær þurfa að vera vel 

meðvitaðar um áhættuna og mæta reglulega í skimun svo mögulegt sé að beita forvörnum og 

veita tímanlega meðferð við sykursýkinni. 
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3. kafli – Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar og val 

rannsóknaraðferðar rökstutt. Greint verður frá framkæmd rannsóknarinnar, vali á 

þátttakendum og hvernig gagnasöfnun fer fram. Fjallað verður um siðfræði rannsóknarinnar 

og í lok kaflans verður stutt samantekt á efninu. Markmið rannsóknarinnar er að niðurstöður 

hennar auki þekkingu á þörfum kvenna með MGS og með því væri hægt að stuðla að 

samræmi í fræðslu og eftirfylgni. Rannsóknarspurningin er: Hver er upplifun kvenna, sem 

greinst hafa með meðgöngusykursýki, af fræðslu og eftirfylgni? 

3.1. Rannsóknaraðferð 

 Þegar ekki er vitað fyrirfram hvaða spurningar eru viðeigandi, má notast við 

eigindlega rannsóknarleið til að leita svara við því. Þá eru tekin viðtöl, settir saman rýnihópar, 

vettvangur skoðaður sem og skjöl eða önnur gögn sem til eru um efnið (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Þar sem lítið virðist til um þetta tiltekna efni verður notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð því eins og Donalek og Soldwisch (2004) benda á getur sú aðferð verið 

gagnleg þegar lítið er vitað um viðfangsefnið. Til eru ýmsar eigindlegar rannsóknaraðferðir en 

stuðst verður við fyrirbærafræði í fyrirhugaðri rannsókn þar sem fyrirbærafræði snýst um að 

leggja fyrirframgerðar hugmyndir um efnið til hliðar og rannsaka reynslu fólks með opnum 

huga (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Samkvæmt Spiegelberg er markmið fyrirbærafræði sem 

rannsóknaraðferðar að rannsaka og lýsa öllum fyrirbærum, þar með talinni mannlegri reynslu, 

eins og þau birtast í allri sinni hæð og dýpt (vitnað til í Sigríði Halldórsdóttur, 2013b). Til eru 

ýmsar útgáfur innan fyrirbærafræðinnar og heitir ein útgáfan Vancouver-skólinn í 

fyrirbærafræði sem notast verður við í þessari rannsókn. Skólinn byggir á þeim skilningi að 

hver og einn sjái heiminn með sínum eigin augum og að sýn einstaklingsins mótist af fyrri 

reynslu hans og eigin túlkun á þeirri reynslu. Sýn einstaklingsins hefur áhrif á hvernig hann 

upplifir heiminn og lifir sínu lífi (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b).  
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Rannsóknaraðferðin hefur ýmsa kosti og má sem dæmi nefna að þegar 

fyrirbærafræðilegri aðferð er beitt er möguleiki á að fá fram verðmætar upplýsingar sem 

annars væri hægt að fara á mis við eða erfitt væri að ná fram með öðrum hætti (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013b). Eftir því sem rannsakendur best vita er ekki mikið til af fræðsluefni 

fyrir konur með MGS hér á landi og því er mikilvægt að fá fram upplýsingar af þessu tagi svo 

hægt sé að bæta um betur. Þegar taldir eru upp kostir rannsóknaraðferðarinnar verður ekki úr 

vegi vikið að nefna galla sem hún kann að hafa. Helsti gallinn er að í eigindlegum 

rannsóknum eru þátttakendur fáir og því er ekki hægt að alhæfa um niðurstöðurnar yfir á allar 

konur sem greinast með MGS (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

3.2. Þátttakendur 

Mikilvægt er að vanda valið á þátttakendum og finna þá sem hafa áhuga á að taka þátt 

og miðla reynslu sinni (Sigriður Halldórsdóttir, 2013b). Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er 

oft stuðst við tilgangsúrtak þar sem verið er að kanna ákveðinn hóp með ákveðna reynslu af  

því fyrirbæri sem rannsakað er (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Úrtak er 

ákveðinn hluti af einstaklingum sem teknir eru af stærri heild, sem nefnist þýði (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Þýði þessarar rannsóknar mun samanstanda af 

konum sem greinst hafa með MGS. Úrtakið verður valið með aðstoð ljósmæðra eða 

hjúkrunarfræðinga í mæðravernd þar sem það er vettvangurinn þar sem konurnar greinast 

fyrst og fá sína fyrstu fræðslu. Konurnar þurfa að vera á aldrinum 18 – 45 ára og þurfa að hafa 

greinst með MGS á ákveðnu tímabili, alls 10 konur. Engin búsetuskilyrði verða sett svo hægt 

verði að greina upplifun kvenna víðsvegar um landið og jafnvel bera niðurstöðurnar saman á 

milli landshluta. 
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3.3. Upplýsingasöfnun og greining gagna 

Ein af mikilvægustu gagnasöfnunaraðferðunum í eigindlegum rannsóknum eru viðtöl 

og byggir gagnasöfnun aðallega á samskiptum rannsakanda og viðmælanda. Viðtöl henta 

meðal annars vel þegar skoðuð er reynsla fólks, skynjun þess, viðhorf og þekking. Viðtölin 

felast í samræðum milli rannsakanda og meðrannsakanda og er umræðuefnið fyrirfram 

ákveðið af rannsakendum þótt þátttakandi fái að tjá sig sem frjálsast innan ramma 

umræðuefnisins (Helga Jónsdóttir, 2013). Tekin verða tvö viðtöl við hvern þátttakanda, fyrra 

viðtalið fljótlega eftir að viðkomandi hefur fengið greiningu á MGS og seinna viðtalið um sex 

mánuðum eftir fæðingu. Útbúin hafa verið drög að spurningaramma (sjá fylgiskjal 1) sem 

líklegur er til þess að ná fram þeim upplýsingum sem leitað er eftir og verða spurningarnar 

aðlagaðar að hvoru viðtalinu fyrir sig.  

Sú aðferð fyrirbærafræðinnar sem rannsakendur hyggjast nota er Vancouver-skólinn í 

fyrirbærafræði. Þegar farið er eftir rannsóknarferli Vancouver-skólans þarf að vinna í þrepum 

sem eru 12 talsins. Vinna þarf ferlið skref fyrir skref svo greining gagna verði hnitmiðaðri. 

Hvert viðtal verður hljóðritað og í kjölfarið ritað orðrétt upp í tölvu. Þegar viðtölin eru orðin 

að vélrituðum texta, eftir vinnslu á hljóðupptökum, hefst formleg greining gagnanna. Formleg 

greining felst í því að rýna í viðtölin ásamt því að kóða þau og greina í þemu, jafnt yfir- sem 

undirþemu. Að þessu loknu er sett fram greiningarlíkan bæði fyrir hvert og eitt viðtal og eins 

fyrir öll viðtölin í heild. Þegar ferlinu lýkur fá rannsakendur niðurstöður sem setja þarf fram 

og bera saman við markmið rannsóknarinnar. Eftir að gagnagreiningu lýkur munu öllum 

rannsóknargögnum verða fargað (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b).  
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3.4. Siðfræði rannsóknar 

Áður en farið verður af stað með rannsóknina verður sótt um leyfi til 

Vísindasiðanefndar ásamt því að rannsóknin verður tilkynnt til Persónuverndar. Allir 

þátttakendur skrifa undir kynningarbréf (sjá fylgiskjal 2) til að veita samþykki sitt. Við gerð 

rannsóknarinnar verða hafðar til hliðsjónar þær fjórar meginreglur sem gilda um siðfræði 

rannsókna. Þessar reglur eru sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og 

réttlætisreglan. Sjálfræðisreglunni verður framfylgt með því að fá upplýst samþykki 

þátttakanda áður en viðtal fer fram ásamt því að viðkomandi fær kynningarbréf, þar sem 

kemur meðal annars fram að hægt sé að draga til baka þátttöku á hvaða tímapunkti sem er og 

að fyllsta trúnaðar verði gætt. Mikilvægt er að virðing sé borin fyrir manneskjunni sem slíkri í 

öllu rannsóknarferlinu og að gagnkvæmt traust ríki á milli rannsakanda og meðrannsakanda. 

Skaðleysisreglunni verður framfylgt með því að engin teljanleg áhætta mun vera til staðar 

fyrir meðrannsakanda þar sem viðtölin fara fram í einrúmi í ró og næði. Ávinningur 

meðrannsakanda af rannsókninni getur skilað sér í bættri þjónustu fyrir þennan hóp. Þar sem 

rannsakendur hafa trú á því að rannsóknin hafi góð áhrif á samfélagið með því að geta bætt 

þjónustu fyrir konur sem greinast með MGS verður velgjörðarreglunni framfylgt. 

Réttlætisreglunni verður framfylgt á þann hátt að öllum konum sem greinast með MGS á 

ákveðnu tímabili á aldrinum 18 – 45 ára verður boðin þátttaka án allrar mismununar (Sigurður 

Kristinsson, 2013).  

3.5. Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 

 Segja má að réttmæti og áreiðanleiki séu mælikvarði á gæði rannsóknar. Gæði 

rannsóknar byggja að miklu leyti á gæðum úrtaksins en til að auka þau gæði þurfa nægilega 

margir að vera í úrtakinu og samanstanda af góðum fulltrúum þýðisins sem valdir eru í 

samræmi við rannsóknarspurninguna. Rannsakandinn sjálfur getur einnig haft áhrif á gæði 

rannsóknar með því að vera vel þjálfaður í rannsóknarferlinu og einnig geta persónuleiki og 
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skoðanir rannsakanda haft áhrif á réttmæti og áreiðanleika rannsóknar. Mikilvægt er að 

rannsakandi sé í sífellu að lesa í meðrannsakanda á meðan á viðtalinu stendur, hann þarf að 

gefa sér góðan tíma, hlusta af natni og athygli og rýna vel í gögnin. Allt þetta eru þættir í því 

að auka á trúverðugleika rannsóknarinnar. Til þess að fá sem réttmætastar niðurstöður er 

mikilvægt að fá staðfestingu meðrannsakanda á því sem farið hefur fram. Þetta þarf að gerast 

bæði á meðan á viðtalinu stendur og einnig í lok gagnasöfnunar. Þetta er meðal annars gert 

með því að spyrja meðrannsakanda hvort rannsakandi hafi skilið rétt það sem viðkomandi 

sagði (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

3.6. Samantekt 

Hér að ofan hefur komið fram að við rannsókn þessa verður notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. Markmið rannsóknarinnar er að 

niðurstöður hennar auki þekkingu á þörfum kvenna með MGS. Úrtakið mun samanstanda af 

konum sem greinst hafa með MGS og verður valið með aðstoð ljósmæðra eða 

hjúkrunarfræðinga í mæðravernd. Tekin verða tvö viðtöl við hvern þátttakanda, fyrra viðtalið 

verður tekið fljótlega eftir að þátttakandi hefur fengið greiningu á MGS og seinna viðtalið um 

sex mánuðum eftir fæðingu. Útbúin hafa verið drög að spurningaramma sem stuðst verður 

við. Þátttakendur fá kynningarbréf þar sem greint verður frá tilgangi rannsóknar ásamt því að 

þeim er tilkynnt að algjör nafnleynd ríkir, fyllsta trúnaðar sé gætt og að öllum 

rannsóknargögnum verði fargað við lok rannsóknar. Sótt verður um leyfi til 

Vísindasiðanefndar ásamt því að rannsóknin verður tilkynnt til Persónuverndar.  
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4. kafli – Umræður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu atriði fræðilegrar umfjöllunar. Fjallað verður um 

það sem höfundar telja að hafi hvað mest gildi fyrir hjúkrunarfræði úr þeirri umfjöllun. Einnig 

verður fjallað um og færð rök fyrir því hvaða gildi fyrirhuguð rannsókn getur haft fyrir 

hjúkrunarfræði og að lokum verður samantekt úr kaflanum. 

4.1. Umræður um fræðilega umfjöllun 

Komið hefur í ljós við gerð þessa verkefnis að tíðni MGS fer ört vaxandi í heiminum 

og er Ísland þar ekki undanskilið (Ferrara, 2007; Fong o.fl., 2014; Ómar Sigurvin Gunnarsson 

o.fl., 2012). MGS er oftast nær einkennalaus sjúkdómur og í nærri helmingi tilfella hafa 

konurnar ekki hina hefðbundnu áhættuþætti (Tieu o.fl., 2011). Forvarnir sem byggja á góðri 

fræðslu og eftirfylgni gætu komið sterkar inn til að draga úr tíðni sjúkdómsins að mati 

höfunda og ættu allar konur að vera meðvitaðar um að þótt þær hafi enga áhættuþætti þá getur 

hætta á sjúkdómnum verið til staðar.  

 Misræmi er víða um heim á viðmiðunargildum mælinga og framkvæmd skimunar fyrir 

MGS. Það er talið mikilvægt að vinna að úrbótum í þessum efnum og að samræmi ríki á milli 

þessara þátta í heiminum (American Diabetes Association, 2014a; Hartling o.fl., 2014). Eftir 

því sem höfundar best vita er aðeins á tveimur stöðum á landinu stuðst við klínískar 

leiðbeiningar LSH við skimun, greiningu og meðferð á MGS. Á Íslandi ætti að vera mögulegt 

að hafa fullkomið samræmi í skimun, greiningu og meðferð við sjúkdómnum þar sem þjóðin 

er fámenn, upplýsingaflæði er gott og samskipti milli landshluta verða sífellt betri. Það að 

hafa samræmi myndi koma sér vel fyrir alla aðila, konurnar ættu möguleika á að fá jafnari 

þjónustu óháð búsetu, heilbrigðisstarfsfólk hefði staðlaðar verklagsreglur og minni óvissa 

myndi ríkja varðandi greiningu, meðferð, fræðslu og eftirfylgni til þessara kvenna.  

 Konur sem greinast með MGS virðast ekki upplifa sig að fullu heilbrigðar og finna 

jafnvel fyrir miklum kvíða (Rumbold og Crowther, 2002). Það er talið vera hughreystandi 
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fyrir konur og fjölskyldur þeirra að vita til þess að MGS hverfur oftast eftir fæðingu barns 

(Cashion, 2012). Það þarf að halda vel utan um þessar konur allt frá greiningu sjúkdómsins og 

þurfa þær að vera í reglulegri eftirfylgni eftir fæðingu, þar sem þær eru í aukinni áhættu á að 

þróa með sér sykursýki 2 og MGS á næstu meðgöngu eins og fræðimennirnir Bellamy o.fl. 

(2009) og Bottalico (2007) benda svo réttilega á. 

 Þar sem ómeðhöndluð MGS getur haft í för með sér ýmsa alvarlega fylgikvilla fyrir 

móður og barn (Crowther o.fl., 2005; Langer o.fl., 2005; Metzger o.fl., 2008) þarf meðferð að 

hefjast eins fljótt og kostur er eftir að greining hefur átt sér stað til þess að koma í veg fyrir 

þróun þessara fylgikvilla (Cashion, 2012). Þar sem meðferðin við MGS felur fyrst og fremst í 

sér lífsstílsbreytingu (NICE, 2008) þá er nauðsynlegt að konurnar taki ábyrgð á eigin 

heilbrigði (Castorino og Jovanovic, 2013). Breyting á lífsstíl kostar mikinn sjálfsaga og er 

stuðningur mikilvægur, bæði frá nánustu fjölskyldu sem og heilbrigðisstarfsfólki. Einna helst 

eru það ljósmæður, hjúkrunarfræðingar, læknar og næringarfræðingar sem sinna þessum 

konum og ef ekki er greiður aðgangur að þessu fagfólki getur það sennilega haft áhrif á 

meðferðarhorfur. Það er því gríðarlega mikilvægt að til sé ákveðið form fræðslu sem er 

gagnreynt og hefur sýnt sig að skilar árangri fyrir þessar konur. 

  Tenging er á milli þess sem einstaklingur trúir og því sem hann gerir. Það sem hvetur 

einstaklinginn áfram í því að framkvæma kemur oftast innan frá (Lancaster, 2012). 

Heilbrigðisstarfsmenn þurfa því að setja kraft sinn í að komast að því hvað virkilega hvetur 

konurnar áfram til þess að breyta lífsstíl sínum og reyna eftir fremsta megni að virkja þann 

innri hvata. Til að meðferðin verði hvað árangursríkust þarf samkvæmt Cashion (2012) að 

tryggja skilning og þátttöku kvennanna á meðferðaráætluninni. Til að ná sem bestum skilningi 

telja höfundar að fræðsluefni gegni þar lykilhlutverki og nýta þarf fræðsluefni sem höfðar til 

hvers og eins. Samkvæmt Lancaster (2012) er árangursríkast að nýta fleiri en eina tegund af 

fræðsluefni í einu en eftir því sem höfundar best vita er þó lítið til af fræðsluefni fyrir þennan 
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hóp kvenna hér á landi og úr því þyrfti að bæta. Sú fræðsla sem líkleg væri til árangurs í dag, 

að mati höfunda, er einstaklingsmiðuð fræðsla sem tekur tillit til þarfa hverrar og einnar konu. 

Til viðbótar einstaklingsfræðslunni væri hægt að halda úti gagnvirkri heimasíðu og jafnvel 

útbúa forrit fyrir ýmist tölvu eða snjallsíma til að koma til móts við þá þróun sem er til staðar í 

samfélaginu.  

Eftirfylgni er annar þáttur þar sem ekki er gætt fulls samræmis. Mælt er með að kona 

sem greinst hefur með MGS fari í skimun fyrir sykursýki 2 ýmist árlega eða á þriggja ára 

fresti (American Diabetes Association, 2014a; NICE, 2008). Þetta gildir fyrir allar konur sem 

greinast með MGS en hér á landi gildir þetta einungis fyrir konur sem þurft hafa 

insúlínmeðferð við sjúkdómnum til að viðhalda blóðsykrinum innan viðeigandi marka (Hildur 

Harðardóttir o.fl., 2012). Castorino og Jovanovic (2013) telja að það skili mestum árangri að 

hefja eftirfylgni strax á meðgöngu og halda henni út í gegnum allt meðgönguferlið og skapa 

þannig samfellda hjúkrun. Sýnt hefur verið fram á að eftirfylgni skilar árangri sama á hvaða 

formi hún er (Frazzitta o.fl., 2013; Reinhardt o.fl., 2012; Stasenko o.fl., 2011). Eitt form af 

eftirfylgni eru símaviðtöl og trúa höfundar því að slíkt form myndi henta einstaklega vel hér á 

landi til þess að þjónusta konur sem búsettar eru á landsbyggðinni. Eftir því sem höfundar 

best vita er lítil sem engin eftirfylgni eftir fæðingu við konur sem greinast með MGS. 

Höfundar sjá fyrir sér að hægt væri að samþætta mæðra- og ungbarnavernd meira en gert er í 

dag og ná þannig til kvennanna þegar þær fara með börn sín í skoðanir. 

Við heimildaleit kom ítrekað fram að ekki eru til formlegar leiðbeiningar um 

framkvæmd skimunar, fræðslu, forvarnir og eftirfylgni hjá konum sem greinst hafa með MGS 

(Frazzitta o.fl., 2013). Þetta er í takt við þá litlu fræðslu sem veitt er hér á landi þar sem 

heilbrigðisstarfsfólk getur verið óöruggt í sínu starfi ef ekki eru til góðar verklagsreglur sem 

hægt er að fylgja. Einnig er mikilvægt að sérfræðingur úr hverri fagstétt sinni sínu sérsviði en 
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sé ekki mikið að fara inn á svið annarra fagstétta. Meðferð, fræðsla og eftirfylgni þessara 

kvenna þarfnast því þverfaglegrar nálgunar.  

4.2. Gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrunarfræði 

Eftir því sem höfundar best vita þá hefur MGS ekki mikið verið rannsökuð hér á landi 

og gæti rannsókn sem þessi verið góður grunnur til að auka þekkingu hjúkrunarfræðinga á 

viðfangsefninu. Við framkvæmd rannsóknarinnar myndi skapast ný þekking og betri innsýn 

fengist inn í upplifun og reynslu þátttakenda. Niðurstöður rannsóknarinnar væri hægt að nýta 

til að skipuleggja þjónustu fyrir þennan hóp skjólstæðinga í samræmi við þarfir hans og bæta 

þá þjónustu sem til staðar er ef þörf þykir. Sérstaklega sjá höfundar fyrir sér að 

hjúkrunarfræðingar og ljósmæður sem starfa í mæðra- og ungbarnavernd, muni geta nýtt sér 

niðurstöðurnar til að koma betur til móts við fræðsluþarfir þessara kvenna og koma á fót 

markvissri eftirfylgni.  

4.3. Samantekt 

Með aukinni tíðni MGS í heiminum verður sífellt mikilvægara að heilbrigðisstarfsfólk 

sé meðvitað um þá áhættuþætti, fylgikvilla og annað sem viðkemur sjúkdómnum. Koma þarf 

á samræmi í skimun, greiningu, meðferð, forvörnum, fræðslu og eftirfylgni og krefst það 

þverfaglegrar nálgunar þeirra fagstétta sem sinna þessum konum. Lífsstílsbreyting er helsta 

meðferðin við MGS og því er mikilvægt að konurnar fái góða fræðslu og stuðning og séu 

hvattar til að taka ábyrgð á eigin heilbrigði. Þjónusta við þessar konur verður að byggjast upp 

á samfelldri hjúkrun, þar sem þær eru ekki að fullu frjálsar frá sjúkdómnum þótt meðgöngu sé 

lokið. 
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5. kafli – Lokaorð 

 Markmið fyrirhugaðrar rannsóknar er að niðurstöður hennar auki þekkingu á þörfum 

kvenna sem greinst hafa með meðgöngusykursýki fyrir fræðslu og eftirfylgni. Þar sem tíðni 

MGS hefur aukist undanfarin ár, má gera ráð fyrir að sú þróun haldi áfram, þar sem einn helsti 

áhættuþáttur MGS er offita, sem er vaxandi vandamál á heimsvísu. Þessi sjúkdómur er í 

flestum tilfellum einkennalaus ásamt því að margar konur greinast án þess að áhættuþættir séu 

til staðar. Það er því mikilvægt að beita forvörnum og vekja almenning til umhugsunar um að 

með bættum lífsstíl megi jafnvel koma í veg fyrir þróun sjúkdómsins. Það er okkar von að 

niðurstöðurnar hafi einnig jákvæð áhrif á heilbrigðiskerfið, þar sem með aukinni þekkingu á 

þörfum kvennanna væri hægt að stuðla að samræmi í fræðslu og eftirfylgni. Konum er mjög 

umhugað um velferð ófæddra barna sinna og er talið að þær séu sérstaklega meðtækilegar 

fyrir fræðslu á meðgöngu. Því teljum við að þörf sé á að þróa fræðsluefni fyrir þennan hóp 

kvenna byggðu á gagnreyndri þekkingu. Með því gæti fræðsla og eftirfylgni orðið 

persónumiðaðri og markvissari og í framhaldinu leitt til betri árangurs í meðferð þessara 

kvenna. Einnig getur slíkt fræðsluefni komið í veg fyrir þróun á sykursýki 2 seinna á 

lífsleiðinni.  

Ef vel er staðið að þessum málum má áætla að meðferðarheldni kvennanna verði betri, 

og að minnka megi þá óvissu sem konurnar kunna að upplifa. Mikilvægt er að beita 

þverfaglegri nálgun í þjónustu við þessar konur og er þörf á samstilltu átaki til þess að minnka 

algengi sjúkdómsins. Þar sem ekki er mikið til af rannsóknum í tengslum við MGS hér á landi 

teljum við bæði áhugavert og þarft að framkvæma rannsóknina með það að markmiði að auka 

þekkingu og innsýn í heim þeirra kvenna sem greinst hafa með MGS. 
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Fylgiskjal 1 – Drög að spurningaramma 

Þetta eru drög að spurningaramma sem er liður í því að kanna upplifun kvenna, sem greinast 

með MGS, af fræðslu og eftirfylgni. 

 

Hvernig leið þér á meðgöngu áður en þú greindist með MGS? 

Hvernig leið þér á meðgöngu eftir að þú hafðir verið greind með MGS? 

Fékkstu einhvers konar fræðslu við greiningu? 

Hvers konar? 

Hvenær? 

Hversu oft? 

Fékkstu viðtal við næringarfræðing? 

Hvernig skilaði fræðslan sér til þín? 

Hvernig hefðir þú viljað fá fræðslu, á hvaða formi? 

Var eitthvað rætt um eftirfylgni í mæðraverndinni? 

Hefur einhver eftirfylgni átt sér stað? Læknir? Hjúkrunarfræðingur? Næringarfræðingur? 

Hvers konar? 

Hvenær? 
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Fylgiskjal 2 – Drög að kynningarbréfi 

Ágæti viðtakandi,  

Með þessu bréfi viljum við kynna fyrir þér rannsókn okkar sem fjallar um upplifun og reynslu 

kvenna sem greinst hafa með meðgöngusykursýki, af fræðslu og eftirfylgni.  

 

Tekin verða tvö viðtöl til þess að safna gögnum fyrir rannsóknina. Fyrra viðtalið fljótlega eftir 

greiningu sjúkdómsins og seinna viðtalið sex mánuðum síðar. Viðtölin verða hljóðrituð og 

vélrituð orðrétt upp og eftir vinnslu gagnanna verður þeim öllum eytt.  

 

Allar upplýsingar um þátttakendur eru trúnaðarmál milli rannsakenda og þátttakenda. Til þess 

að gæta fyllsta trúnaðar og sýna þátttakendum þá virðingu sem þeir eiga skilið, verður notast 

við dulnefni fyrir hvern og einn þátttakanda. Sem þátttakandi hefur þú fullan rétt á að neita 

þátttöku í rannsókninni ásamt því að þú hefur rétt á að afturkalla þátttöku þína hvenær sem á 

ferlinu stendur.  

 

Ég, undirrituð, samþykki að taka þátt í rannsókn þessari. Ég hef lesið upplýsingarnar hér að 

ofan varðandi persónuleynd og rannsóknarferlið og er meðvituð um að ekki sé hægt að rekja 

svör einstakra þátttakenda. 

 

 

Dagsetning     Nafn og kennitala 

___________________   ____________________________________ 


