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Útdráttur 

 

Á meðgöngu er næringarríkt mataræði mikilvægt fyrir þroska og heilsu 

fósturs og mikilvægt er fyrir verðandi móður að tileinka sér heilbrigðan  

lífsstíl sem felst bæði í að neyta næringarríkrar fæðu og stunda 

reglulega hreyfingu. Markmiðið með ritgerðinni er að fjalla um næringu 

og hreyfingu barnshafandi kvenna og sýna fram á mikilvægi heilbrigðs 

lífernis fyrir bæði móður og barn á meðan meðgangan stendur yfir. 

Lífsnauðsynlegu orkugjafarnir eru kolvetni, fita og prótein. Á öðrum og 

þriðja hluta meðgöngunnar ætti neysla að vera um 3000 hitaeiningar á 

dag. Neysla á kolvetnum, fitu og próteini ætti ekki að minnka á 

meðgöngu. Mikilvægt er að neyta kolvetna sem innihalda miklar trefjar 

og að halda neyslu á mettuðum fitusýrum og transfitusýrum í lágmarki. 

Á síðasta hluta meðgöngunnar ætti að auka neyslu próteins í allt að 1.52 

grömm (g) miðað við hvert kílógramm (kg) líkamsþyngdar móður. 

Vítamín og steinefni gegna mikilvægu hlutverki í þroska og heilsu 

barns og móður. Í þessari ritgerð verður fjallað um vítamínin fólat, 

þíamín, ríbóflavín og A-, D-, E-, K- og C-vítamín sem og steinefnin 

járn og kalk. Farið verður yfir áhrif óæskilegrar næringar og ónógrar 

næringar á meðgöngu. Þá verður farið yfir áhrif hreyfingar og hvers 

konar hreyfing sé æskileg á meðgöngu. Að lokum verður farið yfir 

mikilvægi réttrar næringar með hreyfingu.   
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Formáli  

 

Hugmynd ritgerðarinnar kviknaði í nóvember 2014 þegar besta vinkona mín Lilja 

Guðmundsdóttir tilkynnti mér að hún væri ófrísk. Mig langaði að afla mér 

upplýsinga um hvers konar næring og hreyfing væri æskileg til þess að geta 

miðlað af þekkingu minni til hennar. 

Að undanförnu hefur skapast umræða í samfélaginu um aukningu á of 

þungum mæðrum og í ljósi þess langaði mig að skrifa ritgerð um næringu og 

hreyfingu á meðgöngu og veitt tilvonandi mæðrum fræðslu um hvað sé best fyrir 

bæði þær og afkvæmi þeirra. 

Ég, sem verðandi íþróttafræðingur, hef mikinn áhuga á að vinna með 

ófrískum konum. Ritgerðin ætti því að nýtast mér vel í vinnu við að miðla af 

þekkingu minni til barnshafandi kvenna í komandi framtíð. 

Ritgerðin er lokaverkefni í íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík og 

metin til 12 ECTS eininga. Hún skiptist í tíu kafla sem fjalla bæði um næringu og 

hreyfingu á meðgöngu. Vinnan við ritgerðina reyndist krefjandi en að sama skapi 

var hún mjög ánægjuleg og lærdómsrík.  

Ég vil þakka Ólafi Gunnari Sæmundssyni leiðbeinanda mínum fyrir góða 

handleiðslu og alla uppbyggilega gagnrýni sem hann veitti. Einnig vil ég þakka 

Laufeyju Skúladóttur, Ástu Björnsdóttur, vinkonum mínum Lilju 

Guðmundsdóttur og Örnu Pétursdóttur, móður minni Magndísi Báru 

Guðmundsdóttur og kærasta mínum Arnóri Frey Símonarsyni fyrir yfirlestur á 

ritgerðinni.  
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1. Inngangur 

 

Síðustu áratugi hefur ofþyngd og offita kvenna á barneignaraldri orðið algengari 

og eru því fleiri konur sem hefja meðgöngu í ofþyngd en hér áður fyrr 

(Bhattacharya, Campbell, Liston og Bhattacharya, 2007; Margrét Valdimarsdóttir 

o.fl., 2009). Of feitar barnshafandi konur eru í mikilli hættu á að eiga við al        

                                                                            

                                                                         , 2010). 

Sýnt hefur verið fram á að ýmsir sjúkdómar og aðrir heilsukvillar tengjast 

óheilbrigðum lífsstíl og því er mikilvægt að spyrna á móti þessari þróun sem fyrst 

(Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2009). 

Á meðgöngu gegnir hollt mataræði mikilvægu hlutverki fyrir þroska og 

heilsu fósturs og ætti meðgangan að vera sá tími sem konur bæta bæði mataræði 

sitt og lífsstíl (Williamson og Wyness, 2013). Mikilvægt er að tileinka sér 

heilbrigðan lífsstíl á meðgöngu með því að neyta næringarríkrar fæðu og stunda 

reglulega hreyfingu (Davies, Wolfe, Mottola og MacKinnon, 2003). Holl fæða á 

meðgöngu minnkar líkur á því að fóstur þrói með sér ýmsa sjúkdóma. Ráðlagt er 

að hafa fæðuna eins fjölbreytta og holla og völ er á til að stuðla að góðri heilsu hjá 

bæði móður og barni (Wilkinson og Walker, 2007). Regluleg hreyfing á 

meðgöngu eykur hreysti og er góð leið til þess að undirbúa líkamann fyrir 

fæðingu.                                                                       

                                                                              

Ragnheiður Bachmann, 2007;                                     , 2010).  

Markmiðið með þessari ritgerð er að fjalla um næringu og hreyfingu 

barnshafandi kvenna og sýna fram á mikilvægi heilbrigðs lífernis fyrir bæði 

móður og barn á meðgöngu. Í ritgerðinni mun höfundur leitast eftir að greina frá 

hvers konar næring og hreyfing er æskileg á meðgöngu og hvernig næring og 

hreyfing hefur áhrif á bæði móður og barn. 

Ritgerðinni er skipt upp í tíu kafla með inngang sem fyrsta kafla. Annars 

vegar fjalla kaflarnir um næringu á meðgöngu og hins vegar um hreyfingu á 

meðgöngu. Til að byrja með mun höfundur ritgerðarinnar útskýra lífsnauðsynlegu 

orkuefnin og hvers konar neysla á þeim er æskileg á meðgöngu. Farið verður yfir 

ráðleggingar og áhrif inntöku á helstu vítamínum og steinefnum fyrir 
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barnshafandi konur. Því næst verður farið yfir áhrif óæskilegrar neyslu og 

ófullnægjandi næringar á meðgöngu. Leitast verður við að útskýra hvers konar 

hreyfing er æskileg á meðgöngu og í kjölfarið gefin ráð um hvað konur þurfa að 

hafa í huga í sambandi við hreyfingu. Að því loknu mun höfundur fara yfir 

ráðleggingar er varðar styrktarþjálfun, þolþjálfun og liðleikaþjálfun á meðgöngu. 

Að lokum verða kaflarnir tengdir saman og fjallað verður um ráðlagða næringu 

barnshafandi kvenna samhliða hreyfingu. Í lokaorðum mun höfundur svo greina 

frá helstu niðurstöðum ritgerðarinnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

2. Næring á meðgöngu 

 

Barnshafandi konur sem borða fjölbreytta og holla fæðu eru ekki einungis að bæta 

eigin heilsu, heldur eru þær einnig að stuðla að góðri heilsu afkvæmis síns. Hollt 

og gott mataræði minnkar hættu á að afkvæmi þeirra þrói með sér krabbamein, 

heilablóðfall og ýmsa hjartasjúkdóma seinna á lífsleiðinni (Wilkinson og Walker, 

2007).  

Á fyrsta tímabili meðgöngunnar er næringarþörf móðurinnar mjög svipuð 

og hún var fyrir barnsburð en eykst svo eftir því sem líður á meðgönguna.  

Næringarþörfin nær hámarki á þriðja tímabili meðgöngunnar, en þá stækkar 

fóstrið mest (Lowdermilk, Perry, Cashion og Alden, 2012). Það er mjög breytilegt 

hve mikil aukning ætti að vera á hitaeininganeyslu hjá barnshafandi konum, en 

það fer aðallega eftir því hversu mikið þær hreyfa sig á meðgöngunni. Einnig er 

gott að aðlaga hitaeininganeyslu kvenna eftir ráðlagðri þyngdaraukningu á 

meðgöngu. Þær konur sem þurfa að léttast á meðgöngu eða viðhalda þyngd sinni 

ættu að neyta minna af hitaeiningum en þær sem þurfa að þyngjast á meðgöngu.  

Barnshafandi konur sem hreyfa sig ekki mikið eiga að neyta að meðaltali um 3000 

kaloríur á dag á öðrum og þriðja hluta meðgöngunnar til að tryggja að þær fái nóg 

af næringu (Artal, Clapp, Vigil, e.d.). 

Hitaeiningarnar ættu allar að koma úr næringarríkri fæðu sem stuðlar að 

eðlilegum þroska og vexti fósturs (Ben-Joseph, 2013). Orkuefnin eru einu 

næringarefnin úr fæðunni sem veita okkur orku en vítamín og steinefni gera það 

ekki þó þau séu lífsnauðsynleg (Rolfes, Whitney og Pinna, 2006; Thompson og 

Manore, 2010). 

Ráðleggingar um mataræði fyrir barnshafandi konur eru mjög svipaðar því 

sem ráðlagt er fyrir aðra fullorðna einstaklinga. Þó eru nokkrar undantekningar 

um neyslu á fæðubótarefnum eins og til dæmis fólati, D-vítamíni, kalki og járni  

(Williamson og Wyness, 2013).  
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3. Orkuefnin  

 

Lífsnauðsynlegu orkuefnin eru þrjú; kolvetni, fita og prótein. Þessi þrjú efni eru 

einu næringarefnin úr fæðunni sem veita okkur orku. Orkuefnin þrjú brotna niður 

og breytast í þá orku sem líkami okkar þarf til að sinna líkamlegum athöfnum og 

daglegum störfum (Thompson og Manore, 2010). 

Kolvetni er helsti orkugjafinn og er ráðlagt að 45-60% af heildarorku komi 

úr kolvetnum en sá neysluskammtur er talinn minnka líkur á krónískum 

sjúkdómum. Mælt er með að 25-40% orkunnar komi úr fitu og er almenn ráðlögð 

neysla á próteini 10-20% af heildarorkuneyslu (Nordisk Ministerråd, 2014).  

Miklu máli skiptir að borða fjölbreytt og hollt fæði í hæfilegu magni til að 

fá öll þau næringarefni sem við þurfum til að halda heilsu. Hollt fæði inniheldur 

lítið magn af salti, sykri og harðri fitu. Það má því segja að hollusta sé meðal 

annars fólgin í því að stilla neyslu á þessum efnum í hóf (Embætti landlæknis, 

2011). 

Mikilvægt er að borða grænmeti, ávexti, grófa kornvöru og baunir því 

rífleg neysla grænmetis og ávaxta er talin minnka líkur á langvinnum sjúkdómum. 

Rannsóknir benda til að gæði frekar en magn fæðis hefur meiri áhrif á heilsufar 

fólks og því ætti að leggja meiri áherslu á gæði fitusýra og kolvetna (Embætti 

landlæknis, 2011; Embætti landlæknis, 2014).  

 

3.1 Kolvetni 

 

Kolvetni er helsti orkugjafi líkamans og þá sérstaklega heilans. Eitt gramm af 

kolvetni gefur fjórar hitaeiningar (Thompson og Manore, 2010; Blake, 2012). 

Ráðlagt er að um 45-60% af heildarorku komi úr kolvetnum og ætti viðbættur 

sykur ekki að vera meiri en 10%. Til að kolvetni teljist vera holl verður 

trefjaráðleggingum að vera fullnægt og/eða neysla viðbætts sykurs að vera í hófi 

(Embætti landlæknis, 2014; Nordisk Ministerråd, 2014). 

 Kolvetni kallast einnig sykrur og flokkast þær í einsykrur, tvísykrur og 

fjölsykrur (Blake, 2012). Einsykrurnar eru þrjár talsins og nefnast þær glúkósi, 

frúktósi og galaktósi en þess má geta að glúkósi er mikilvægasta sykran fyrir 

líkamann. Tvísykrurnar eru, eins og nafnið gefur til kynna, tvær einsykrur 
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sameinaðar. Þær eru einnig þrjár og nefnast maltósi, súkrósi og laktósi. Fjölsykrur 

kallast þær sykrur sem verða til þegar margar sykrur sameinast og nefnast þær 

sterkja, glýkógen og trefjaefni (Blake, 2012). 

Helsta hlutverk kolvetna er að veita orku í formi glúkósa en heilinn og 

rauðu blóðkornin treysta á að orkan komi úr glúkósa. Öðrum kolvetnum er því 

breytt í glúkósa og fer breytingin fram í lifrinni. Annað hvort er glúkósinn 

geymdur í lifrinni eða sendur strax aftur út í blóðið til að flytja hann í frumur 

líkamans (Blake, 2012).   

Kolvetni er grunnefni í fæðu fólks og nauðsynlegt næringarefni. Kolvetni 

er ríkjandi í fæðutegundum eins og kornmeti, ávöxtum, grænmeti, hnetum og 

baunum. Einnig finnst kolvetni í ýmsum mjólkurvörum eins og mjólk og jógúrt 

(Blake, 2012).  

Neyslu á kolvetnum ætti ekki að minnka á meðgöngu (Murkoff og Mazel, 

2010). Nægileg trefjaupptaka er mikilvæg fyrir meltinguna og getur hjálpað til að 

koma í veg fyrir algenga meðgöngukvilla eins og hægðatregðu. Ráðlagt er að 

neyta skuli fæðu sem inniheldur flókin kolvetni og ætti fæðan að vera óunnin og 

innihalda ríflegt magn trefja og vítamína. Dæmi um slíka fæðu eru brún hrísgrjón, 

heilhveitibrauð og heilhveitipasta, ávextir og grænmeti (Hólmfríður Þorgeirsdóttir 

og Elva Gísladóttir, 2014; Deans, 2010). 

 

3.2 Fita  

 

Við stofuhita er fitan ýmist hörð eða lin en það fer eftir því hvort hún inniheldur 

mettaðar eða ómettaðar fitusýrur. Fita inniheldur ávallt margskonar fitusýrur í 

mismunandi hlutföllum. Fitusýrur hafa áhrif á gerð fitunnar og bræðslumark 

hennar (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007). Hlutfall ómettaðra fitusýra hefur 

áhrif á hversu hörð fitan er við stofuhita. Ef mettaðar fitusýrur eru í meirihluta í 

fitunni verður hún hörð við stofuhita og hefur hátt bræðslumark. Dýrafita 

inniheldur hlutfallslega meira af mettuðum fitusýrum og er því hörð við stofuhita. 

Olíur eins og til dæmis grænmetisolíur innihalda hlutfallslega meira af ómettuðum 

fitusýrum og eru þær því í fljótandi formi við stofuhita (Ólafur Gunnar 

Sæmundsson, 2007; Rolfes o.fl., 2006). Hægt er að gera ómettaða fitu að mettaðri 

fitu með ákveðinni aðferð við matargerð en við það herðist fitan. Dæmi um slíka 
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fitu er smjör og kallast þetta ferli fituhersla. Við fituherslu breytast ekki allar 

ómettuðu fitusýrurnar í mettaðar þar sem sumar þeirra breytast aðeins til hálfs og 

kallast þær transfitusýrur (Rolfes o.fl., 2006). 

Eitt gramm af fitu gefur níu hitaeiningar. Mælt er með að 25-40% 

orkunnar komi úr fitu og ætti að reyna að halda neyslu á mettuðum fitusýrum og 

transfitusýrum eins lítilli og hægt er. Sýnt hefur verið fram á að tengsl séu á milli 

neyslu á transfitusýru og hjarta- og æðasjúkdóma (Embætti landlæknis, 2014; 

Nordisk Ministerråd, 2014; Rolfes o.fl., 2006). 

                                                                    

                                                                              

                  (Embætti landlæknis, 2014). Tvær tegundir eru af 

kólesteróli, annars vegar LDL kólesteról sem þá er kallað ,,slæma kólesterólið”    

hins vegar HDL kóles                                           ”. LDL kólesteról 

er talið leiða til ýmissa sjúkdóma eins og kransæðasjúkdóma og er því verndandi 

að hafa hátt gildi HDL kólesteróls í blóði. Neysla á transfitusýrum hefur þær 

afleiðingar að gildi HDL kólesteróls lækkar og gildi LDL kólesteróls hækkar í 

blóði (Gunnar Sigurðsson, Vilmundur Guðnason, Guðmundur Þorgeirsson, Bolli 

Þórsson og Thor Aspelund, e.d.; Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007). 

Lífsnauðsynlegar fitusýrur eru þær fitusýrur sem líkaminn getur ekki 

framleitt sjálfur, en þær eru línólensýra (omega-3) og línólsýra (omega-6) og því 

verður að fá þessar tvær tegundir af fitusýrum úr fæðunni. Fæðutegundir sem 

innihalda omega-3 eru meðal annars olíur unnar úr sojabaunum, hörfræ og 

valhnetur og þær fæðutegundir sem innihalda omega-6 eru meðal annars sólblóm, 

fræ og olíur gerðar úr sojabaunum (Rolfes o.fl., 2006). Þær konur sem hafa 

ákveðið að verða barnshafandi þurfa að fylgja ráðleggingum um mataræði. Fæðan 

þarf að innihalda omega-3 og omega-6 fitusýrur en þær eru sérstaklega 

mikilvægar fyrir þroska á heila og taugakerfi fósturs (Nordisk Ministerråd, 2014; 

Williamson, 2006). Neysla á fitu ætti ekki að minnka á meðgöngu. Talið er að 

aukin inntaka á omega-3 á meðgöngu hafi góð áhrif á fæðingarþyngd barns og 

lengi meðgönguna (Williamson, 2006). Ráðlögð neysla af lífsnauðsynlegum 

fitusýrum fyrir barnshafandi konur á að vera að minnsta kosti 5% og þar af ætti 

allavega 1% að vera í formi omega-3 fitusýra eða um 200 mg á dag (Nordisk 

Ministerråd, 2014; ,,Vitamins and                          ”    15)  
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Með því að borða feitan fisk eins og lax eða bleikju, lárperur, hnetur og 

taka lýsi, fær líkaminn meira af hollri fitu úr fæðunni (Hólmfríður Þorgeirsdóttir 

og Elva Gísladóttir, 2014). 

 

3.3 Prótein  

 

Líkt og fram hefur komið ætti neysla próteins að vera um 10-20% af 

heildarorkuneyslu hjá almenningi en ráðlagt er að fullorðin manneskja neyti 0,8 g 

fyrir hvert kg líkamsþyngdar (Nordisk Ministerråd, 2014; Rolfes o.fl., 2006). 

Nægilegt magn próteins úr fæðunni tryggir amínósýrur og köfnunarefni til 

viðhalds og vaxtar líkamans. Þar að auki veitir prótein orku en eitt gramm af 

próteini gefur fjórar hitaeiningar (Blake, 2012; Lýðheilsustöð, 2006). Amínósýrur 

eru annars vegar lífsnauðsynlegar amínósýrur sem líkaminn verður að fá úr fæðu 

og hins vegar aðrar amínósýrur sem líkaminn getur framleitt sjálfur. Báðar gerðir 

af amínósýrum eru jafn mikilvægar fyrir uppbyggingu fullkominna 

próteinsameinda. Prótein hjálpar til við að byggja upp frumur fósturs, vefi og 

líffæri þess (Thompson og Manore 2010; Deans, 2010).  

Nýlega var gerð rannsókn á próteinneyslu 29 barnshafandi kvenna. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvort barnshafandi konur þurfa að neyta 

meira magns próteins heldur en konur sem ekki eru þungaðar. Allir þátttakendur 

rannsóknarinnar voru heilbrigðar barnshafandi konur á aldrinum 24 til 37 ára með 

líkamsþyngdarstuðul á bilinu 18.5 kg/m
2
 og 25 kg/m

2
. Skoðaðir voru tveir hópar 

sem skiptust í konur sem komnar voru stutt á leið meðgöngunnar eða 11 til 20 

vikur og konur sem komnar voru lengra á leið meðgöngunnar eða 32 til 38 vikur. 

Sjö konur voru í hvorum hópi. Niðurstöður leiddu í ljós að konur sem gengnar 

voru 11 til 20 vikur þurftu að neyta 1.25 g fyrir hvert kg líkamsþyngdar á meðan 

konur sem lengra voru gengnar á meðgöngunni þurftu að neyta 1.52 g fyrir hvert 

kg líkamsþyngdar. Höfundar rannsóknarinnar segja að eftir því sem þeir best vita 

sé þetta í fyrsta skiptið sem próteinneysla barnshafandi kvenna á tveimur stigum 

meðgöngunnar hafi verið rannsökuð (Stephens, Payne, Ball, Pencharz og Elango, 

2015). Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má því áætla að próteinneysla eigi að 

aukast á meðgöngu og eiga barnshafandi konur að neyta meira próteins en þær 

myndu venjulega gera (Stephens o.fl., 2015; University of California San 
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Francisco Medical Center, e.d.; Deans, 2010). Ónóg próteinneysla móður getur 

haft áhrif á vöxt og líkamssamsetningu fósturs (Bayol, Simbi, Bertrand og 

Stickland, 2008). 

                                                                         

                                                                              , 

2006; Deans, 2010). 
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4. Vítamín 

 

Vítamínin eru 13 talsins og gegnir hvert þeirra sérstöku hlutverki fyrir heilsu 

móður og barns. Vítamín eru lífræn efni sem eru okkur lífsnauðsynleg en þrátt 

fyrir það þá gefa þau ekki orku. Vítamínin skiptast í vatnsleysanleg og 

fituleysanleg vítamín (Rolfes o.fl., 2006; Deans, 2010). Fituleysanleg vítamín 

finnast helst í feitum matvörum eins og mjólkurvörum, olíum, dýrafitu og feitum 

fiski. Vatnsleysanleg vítamín finnast einna helst í ávöxtum, grænmeti og korni 

(Blake, 2012). 

Ef barnshafandi kona hefur neytt allra vítamína eins og ráðlagt er áður en 

hún varð þunguð ætti hún að geta haldið því áfram með óbreyttu mataræði. Eftir 

átta vikur verður fylgjan virk til að taka við vítamínum frá blóðrás móður en það 

getur leitt til vítamínskorts hjá móðurinni. Því er mikilvægt að verðandi móðir fái 

neyti nóg af öllum vítamínum á meðgöngu. Varast skal þó að neyta of mikils af 

fituleysanlegum vítamínum eins og A-vítamíni því samhengi hefur fundist á milli 

of mikillar neyslu á því og aukinnar hættu á fæðingargöllum (Deans, 2010). 

Skortur á vítamínum og steinefnum hjá barnshafandi konum getur haft 

slæm áhrif á þyngd afkvæmis jafnvel þó neyslu á próteini og annarri orku sé 

fullnægt (Popa o.fl., 2013). Barnshafandi konur sem neyta fjölbreyttrar fæðu ættu 

að uppfylla daglegar neysluráðleggingar varðandi vítamín og steinefni og þurfa 

því yfirleitt ekki að taka inn önnur vítamín og steinefni en D-vítamín, fólat, járn 

og kalk. Ef mataræði er ekki nógu fjölbreytt eða ekki nógu vel samsett er gott að 

taka eina vítamíntöflu á dag sem sérstaklega er ætluð barnshafandi konum. Það er 

þó mikilvægt að barnshafandi konur skilji að þó þær fái bæði vítamín og steinefni 

í töfluformi er ekki tilefni til að hætta að neyta næringarríkrar fæðu (Lowdermilk 

o.fl., 2012; Miðstöð mæðraverndar, Lýðheilsustöð og Matvælastofnun, 2008). 

 

4.1 Fituleysanleg vítamín  

 

Fituleysanlegu vítamínin eru fjögur, A-, D-, E- og K-vítamín. Þessi vítamín hafa 

þann eiginleika að líkaminn getur geymt þau í ákveðinn tíma. Ef neysla fer fram 

yfir dagsþörf er umfram magnið geymt í lifur og fituvef sem hægt er að nota síðar 

(Bellows og Moore, 2012; Rolfes o.fl., 2006; Thompson og Manore 2010). Magn 
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þessara vítamína er því stöðugt í líkamanum þótt þeirra hafi ekki verið neytt í 

langan tíma. Ef líkaminn fær of mikið af fituleysanlegum vítamínum eru auknar 

líkur á eitrunaráhrifum, en það á sérstaklega við um A- og D-vítamín. Sjaldgæft er 

að fólk fái skortseinkenni af fituleysanlegum vítamínum eins og A, E og K. 

Skortseinkenni geta þó komið fram ef neysla á þessum vítamínum hefur verið 

mjög lítil um mjög langt skeið (Rolfes o.fl., 2006). Skortur á D-vítamíni er hins 

vegar nokkuð algengt vandamál en talið er að um 30-50% jarðarbúa þjáist af 

            O’             H          H   ck, 2008). 

 

4.1.1 A-vítamín  

 

A-vítamín er nauðsynlegt fyrir eðlilega starfsemi sjónkerfis, ónæmiskerfis, 

viðhald og vöxt frumna og framleiðslu á rauðum blóðkornum (Mayo-Wilson, 

Imdad, Herzer, Yakoob, og Bhutta, 2011).  

Skortur á A-vítamíni er vandamál í fjölda landa í heiminum í dag, þó 

sérstaklega í Afríku og suðaustur Asíu. Skorturinn er einna alvarlegastur hjá 

börnum og þunguðum konum sem búa við erfiðar aðstæður í fátækum löndum. 

Skortur á vítamíninu hjá þunguðum konum á sér sérstaklega stað á lokastigi 

meðgöngunnar, þegar þörf barns og móður á vítamíninu er mest. Skortur 

vítamínsins hjá mæðrum einkennist aðallega af náttblindu á þessu tímabili 

(,,Micronutrient deficiencies - V       A           ”      )                         

getur hann aukið líkurnar á dauða bæði hjá móður og barni. Auknar líkur eru á að 

fóstur þroskist hægar ef barnshafandi kona verður fyrir A-vítamínskorti en einnig 

eykst hætta á blóðleysi og ýmsum sjúkdómum (,,Micronutrient deficiencies - 

V       A           ”          V       A”  2013). 

Mikil inntaka af A-vítamíni í fæðubótarformi getur verið varhugaverð því 

mikil neysla í langan tíma getur leitt til eitrunareinkenna eins og beinverkja og 

bólgum í lifur (Smith og Goodman, 1976). Líkt og fram hefur komið getur A-

vítamín skaðað fóst                                                              

                                                                      V       A”  

  1 )                                                                        

og þeim konum                                                          A-
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umtalsvert magn af A-vítamíni (Karítas Ívarsdóttir og Ragnheiður Bachmann, 

2014; Miðstöð mæðraverndar o.fl., 2008). 

Ráðlagður dagskammtur af A-vítamíni fyrir barnshafandi konur er 800 RJ 

(Embætti landlæknis, 2014). 

 

4.1.2 D-vítamín 

 

D-vítamín er öllum dýrum nauðsynlegt fyrir efnaskipti kalks en þó telst það ekki 

lífsnauðsynlegt þar sem það er frábrugðið öðrum næringarefnum. D-vítamín þarf 

ekki einungis að koma úr fæðu því það myndast einnig í húð fyrir tilstilli 

útfjólublárra geisla (                      1 )                                

                                        -1            -                 

þurfum (Glerup o.fl., 2000).  

D-vítamín er nauðsynlegt fyrir eðlilegan beinvöxt og getur skortur á því 

leitt til beinkramar í börnum og beinmeyru í fullorðnum (Harpa Kristinsdóttir, 

Soffía Jónasdóttir, Sigurður Björnsson og Pétur Lúðvígsson, 2011). D-vítamín er 

nauðsynlegt til að kalk nýtist í líkamanum. Kalkþörf eykst á meðgöngu þar sem 

bein fósturs taka                                               . Því er ráðlagt að 

barnshafandi konur taki eina teskeið af þorskalýsi á dag (5ml) eða fjölvítamín með 

D-vítamíni til að hjálpa til við upptöku á kalkinu (Miðstöð mæðraverndar o.fl., 

2008). Sýnt hefur verið fram á að barnshafandi konur sem fylgja ráðlögðum 

skammti af D-vítamíni verða síður fyrir því að fæða barn sem vegur undir 2500 g. 

Börn sem fæðast undir þeirri þyngd flokkast til léttbura (World Health 

Organization, 2012).  

Skortur á D-vítamíni er nokkuð algengur meðal barnshafandi kvenna, 

einkum á veturna. Samhengi hefur fundist á milli skorts á D-vítamíni og aukinnar 

hættu á meðgöngueitrun, meðgöngusykursýki, fyrirburafæðingum, beinkröm, 

vansköpun beina og minni beinmassa hjá barni, lélegu ónæmiskerfi svo eitthvað 

sé nefnt. Ekki er þó ráðlagt að konur taki D-vítamín til að koma í veg fyrir þróun á 

meðgöngueitrun né fylgikvillum hennar. Þá hefur mikil bólgumyndun, 

háþrýstingur og beinmeira hjá barnshafandi konum einnig verið tengt við D-

vítamín skort (Rolfes o.fl, 2006; World Health Organization, 2012). 
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D-vítamín er líklegast allra vítamína til að valda eitrunareinkennum ef þess 

er neytt í of stórum skömmtum en of mikið af sólarljósi er ekki talið geta valdið 

eitrunareinkennum. Of mikil neysla af vítamíninu getur leitt til aukningar á kalki í 

blóði en það getur meðal annars valdið kalkútfellingu í mjúkum vefjum í nýrum 

og myndað þannig nýrnasteina (Rolfes o.fl., 2006). 

Fólki sem fer ekki oft út eða býr á norðlægum slóðum er ráðlagt að taka 

inn D-vítamín í fæðubótaformi en eins og áður sagði myndast D-vítamín einnig í 

húð fyrir tilstilli útfjólublárra geisla. Því þarf fólk sem býr í sólríkum löndum, svo 

framarlega sem það nýtir sér sólarljósið, ekki að taka D-vítamín sem fæðubót. 

Fæðutegundir sem innihalda D-vítamín eru meðal annars lax, túnfiskur, sojamjólk 

og D-vítamín bætt mjólk (Rolfes o.fl., 2006). 

 Ráðlagður dagskammtur af D-                                     15 μ  

(Embætti landlæknis, 2014) og sem dæmi má nefna að í einni teskeið af 

                 9   μ      -vítamíni („Þ                   “     ). 

 

4.1.3 E-vítamín  

 

E-vítamín er fituleysið andoxunarefni og gegnir því hlutverki að vernda 

fjölómettaðar fitusýrur og önnur fituleysanleg efni, eins og A-vítamín, frá því að 

eyðast vegna ágangs súrefnis (Rolfes o.fl., 2006). Vítamínið verndar frumuhimnur 

og kemur í veg fyrir að þær verði fyrir skaða, auk þess verndar það rauðu 

blóðkornin og fitusýrur fyrir oxun (Sigurþór Péturssons, 2004). Margt bendir til 

þess að E-vítamín geti dregið úr hættu á hjartasjúkdómum og varið líkamann gegn 

öðrum krónískum sjúkdómum eins og krabbameini (Rolfes o.fl., 2006). 

Einkenni vegna skorts á E-vítamíni eru sjaldgæf en þau geta komið fram 

hjá bæði börnum og fullorðnum sem ekki geta melt fitu á eðlilegan hátt. Einnig 

koma þau upp hjá börnum sem fæðast fyrir tímann eða á síðustu vikum 

meðgöngunnar áður en flutningur E-vítamíns frá móður til barns á sér stað. 

Einkenni lýsa sér yfirleitt sem blóðleysi sem stafar af því að rauðu blóðkornin 

springa. E-vítamíngjöf læknar þó þessa gerð af blóðleysi (Rolfes o.fl., 2006). Þá 

hefur lítið magn af vítamíninu í líkamanum einnig verið tengt við meðgöngueitrun 

(Deans, 2010). 
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Líkt og með einkenni af skorti á E-vítamíni, eru eru eitrunareinkenni af 

völdum of stórs skammts af því mjög sjaldgæf en geta þó komið fram ef tekið er 

inn gríðarlega mikið magn af vítamíninu. Einkennin geta virkað neikvætt á 

blóðstorknandi áhrif K-vítamíns og aukið áhrif lyfja gegn blóðsegamyndun og þar 

með framkallað blæðingar (Rolfes o.fl., 2006). 

Fæðutegundir sem innihalda E-vítamín eru grænmetisolía, smjör sem 

unnin eru úr grænmetisolíu, lárperur, hnetur og fræ (Deans, 2010; Rolfes o.fl., 

2006). 

Ráðlagður dagskammtur af E-                                     1  α-the
 

(Embætti landlæknis, 2014). 

 

4.1.4 K-vítamín  

 

K-vítamín er það vítamín sem er nauðsynlegt til að storknun blóðs geti átt sér 

stað. Án þess gæti blóð ekki storknað nægilega hratt og mikið. Þörfin fyrir 

vítamínið er þó ekki mikil en K-vítamín finnst í nokkrum fæðutegundum en er 

einnig framleitt í þörmunum af ótal mörgum bakteríum (Thompson og Manore, 

2010; Rolfes o.fl., 2006). Þegar bakteríurnar hafa framleitt vítamínið frásogast 

það í lifur til geymslu. Talið er að bakteríurnar veiti okkur um helming af því K-

vítamíni sem við þurfum (Rolfes o.fl., 2006).  

Fæðutegundir sem eru ríkar af K-vítamíni eru lifur, grænt blaðgrænmeti 

eins og spergil- og rósakál, finnst einnig í ýmsum mjólkurafurðum, ávöxtum og 

kjöti (Rolfes o.fl., 2006). 

Vítamínið þekkja flestir fyrir það að því er sprautað í vöðva nýfæddra 

barna eða á fyrstu sex klukkustundum eftir að þau fæðast til þess að koma í veg 

fyrir blæðingavandamál. Börnum sem fæðast 1500 g eða minna er gefið 0,5 mg en 

börnum sem fæðast 1500 g eða meira er gefið 1,0 mg (McMillan, 1997).   

 

4.2 Vatnsleysanleg vítamín 

 

Vatnsleysanlegu vítamínin eru níu talsins og skiptast í B-vítamín, sem alls eru 

átta, og C-vítamín. B-vítamínin eru þíamín, ríbóflavín, níasín, B6, B12, 

pantóþensýra, bíótín og fólat. Vatnsleysanleg vítamín leysast upp í vatni og vegna 
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þess frásogast þau auðveldlega frá þörmum beint inn í blóðarásina þar sem þau 

berast svo til frumna (Rolfes o.fl., 2006; Thompson og Manore, 2010; Blake, 

2012). Þau eru yfirleitt ekki geymd í líkamanum líkt og fituleysanlegu vítamínin 

en ef neysla fer umfram dagsþörf er umfram magninu oftast skilað út með þvagi 

og því er ólíklegt að einstaklingar hljóti eitrun af völdum of mikillar neyslu þess 

(Thompson og Manore, 2010; Blake, 2012). Mikilvægt er að neyta 

vatnsleysanlegra vítamína reglulega, þá daglega eða vikulega, en ef líkaminn fær 

of lítið af þeim eru skortseinkenni og jafnvel sjúkdómar fljótir að koma í ljós. 

Vatnsleysanlegu vítamínin finnast í mörgum fæðutegundum eins og ávöxtum, 

grænmeti, kjöti og korni (Thompson og Manore, 2010). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að ekki er samhengi á milli mæðradauða og 

ónógrar neyslu á vatnsleysanlegum vítamínum. En neysla vítamína, eins og C-

vítamíns, þíamíns, níasíns og ríbóflavíns, virðist samt sem áður minnka blóðvökva 

og er fóstur því líklegra að taka upp vítamín (Darnton-Hill og Mkparu, 2015).  

Öll þessi vítamín gegna mikilvægu hlutverki, en til að mynda er hlutverk 

níasíns að viðhalda heilbrigðri húð, meltingu og taugastarfsemi. Vítamínið finnst 

helst í próteinríkri fæðu eins og eggjum, fiski, kjöti, mjólk. B6 hjálpar til við 

myndun rauðra blóðkorna og er talið minnka morgunógleði hjá barnshafandi 

konum. Vítamínið er helst að finna í kjúklingi, fiski, lifur, eggjum og sojabaunum 

   N                                   ”    14)  

Þótt mikilvægt sé að neyta allra tegunda af vatnsleysanlegum vítamínum 

reglulega á meðgöngu, er mikilvægast að barnshafandi konur neyti C-vítamíns og 

B-vítamínanna þíamíns, ríbóflavíns og fólats (Williamson, 2006). 

 

4.2.1 Þíamín (B1) 

 

Þíamín gegnir mikilvægu hlutverki til að efnahvörf geti farið fram við 

orkubúskap. Það hjálpar einnig til við að brjóta niður amínósýrur, er notað til 

framleiðslu á DNA og hjálpar til við myndun taugaboðefna. Þíamín er einnig 

nauðsynlegt til að viðhalda heilbrigðri vöðvastarfsemi og virku tauga- og 

meltingakerfi (Williamson, 2006; Thompson og Manore, 2010). Þíamín er sagt 

auka orku og hjálpa til við stjórn á taugakerfi fóstursins. Vítamínið er í ýmsu 
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kornmeti, kjöti, eggjum, hrísgrjónum, pasta, berjum, hnetum, grænmeti og fleiru 

(,,Nutrients a                         ”    14)  

 Ráðlagður dagsskammtur af þíamíni hjá barnshafandi konum er 1,5 mg 

(Embætti landlæknis, 2014). 

 

4.2.2 Ríbóflavín (B2) 

 

Ríbóflavín eykur og viðheldur orku líkamans, stuðlar að góðri sjón og viðheldur 

góðri meltingu og                 N                                   ”    14)  

Skortur á vítamíninu á meðgöngu er talinn geta aukið líkur á ýmsum 

fæðingargöllum og fósturláti. Hafa ber í huga að tilraunir hafa einungis verið 

gerðar á rottum og því er ekki hægt að fullyrða um að skortur á því getið valdið 

samskonar skaða á mönnum (Powers, 2003). Niðurstöður rannsóknar einnar 

sýndu fram á að skortur á vítamíninu geti aukið líkur á að fóstur fái skarð í vör. 

Þátttakendur í þeirri rannsókn voru einnig með skort á A-vítamíni og fólínsýru og 

þess vegna er erfitt að fullyrða að skortur á ríbóflavíni hafi þessar afleiðingar í för 

með sér (Faron o.fl., 2001).  

Vítamínið er helst að finna í kjöti, fiski, eggjum og kornmeti (,,Nutrients 

                          ”    14)  

Ráðlagður dagskammtur fyrir barnshafandi konur af ríbóflavíni er 1,6 mg 

(Embætti landlæknis, 2014). 

 

4.2.3 Fólat (fólínsýra) 

 

B-vítamínið fólat, oft nefnt fólínsýra, er nauðsynlegt fyrir fólk á öllum aldri en 

það gegnir mörgum mikilvægum hlutverkum fyrir líkamann. Fólat er nauðsynlegt 

til að efnaskipti DNA geti átt sér stað sem og efnaskipti einstakra amínósýra. 

Fólat vinnur einnig með B12 við að mynda heilbrigðar blóðfrumur (Miðstöð 

mæðraverndar, Lýðheilsustöð og Matvælastofnun, 2007). 

Lengi var talið að mataræði gæti haft áhrif á fæðingagalla eins og 

taugasjúkdóma. Árið 1964 var fyrst talið að fólat gæti haft mikil áhrif á hvort börn 

fæddust með taugasjúkdóm. Árið 1980 og 1981 voru gerðar tvær rannsóknir sem 

staðfestu tilgátuna (Wald og Sneddon, 1991). 
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 Mikilvægt er fyrir barnshafandi konur að taka fólat en það dregur úr líkum á 

miðtaugakerfisgöllum eins og klofnum hrygg og heilaleysi (Wald og Sneddon, 

1991; Landlæknisembættið, 2004). Rannsóknir hafa þá sýnt fram á að fólat getur 

dregið úr líkum á hjarta- og æðasjúkdómum (Miðstöð mæðraverndar o.fl., 2007; 

Wald, Law og Morris, 2002). Einnig hafa rannsóknir leitt í ljós að samhengi sé á 

milli skorts á fólati                          w          ”  Moyers og Bailey, 

2001; James o.fl., 1999).  

                                                                           

árlega. Til að minnka líkur á þessum kvillum er konum ráðlagt að taka inn fólat 

daglega, að minnsta kosti fjórum vikum fyrir þungun og á fyrstu 12 vikum 

meðgöngunnar. Fólat getur minnkað líkur á miðtaugakerfisgöllum um meira en 

helming. Ef konur byrja að taka fólat seinna en tveimur vikum eftir síðustu 

blæðingar hefur taugapípan lokast og þá gagnast fólatið takmarkað 

(Landlæknisembættið, 2004).  

 Barnshafandi konur ættu eindregið að vera hvattar til að borða bæði 

fólatríka fæðu þar sem fólat er oft í mjög litlu magni í mat (Williamson, 2006). 

Fæðutegundir sem eru ríkar af fólati eru lifur, grænt blaðgrænmeti eins og 

blómkál og brokkolí, ávextir og ýmsar tegundir bauna (Rolfes o.fl., 2006).

 Til að minnka líkur á miðtaugakerfisgöllum er konum á barn            

                   4   μ                                                          

                   A          , 2002; Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007). Þó er 

ráðlagður dagskammtur af fólati meiri fyrir barnshafandi konur     5   μ  

(Embætti landlæknis, 2014; Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007). 

 

4.2.4 C-vítamín 

 

Líkt og E-vítamín er C-vítamín öflugt andoxunarefni en þar sem það er 

vatnsleysanlegt verkar það aðallega í vökva sem liggur utan við frumur. Það 

verndar frumur og kemur í veg fyrir eyðileggingu á frumuhimnu og er mikilvægt 

fyrir vörn vefja í lungum gegn mengunarefnum í lofti eins og sígarettureyk 

(Thompson og Manore, 2010). C-vítamín er ómissandi efni fyrir byggingu 

kollagens sem er prótein í bandvef. Kollagen bindur saman frumur og gegnir 

mikilvægu hlutverki fyrir byggingu beina og tanna til viðbyggingu líkamsvefja 
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(Rolfes o.fl., 2006). C-vítamín stuðlar einnig að lækkun kólesteróls í blóði og er 

nauðsynlegt til þess að sár grói og fyrir vöxt vefja. Það eykur upptöku járns frá 

meltingarvegi og hjálpar til við myndun taugaboðefna (Iqbal, Khan og Khattak, 

2004).  

Skortur vegna ónógar neyslu á C-vítamíni getur komið fram sem 

blóðleysi, skyrbjúgur, sýkingar, blæðing í tanngómi, hrörnun í vöðvum, lélegur 

gróandi í sárum og fleira. Eitrun af völdum mikillar neyslu á vítamíninu er ekki 

algeng en mjög mikil neysla getur þó leitt til einkenna eins og ógleði, 

magakrampa og niðurgangs (Rolfes o.fl., 2006; Iqbal o.fl., 2004). 

Rannsókn sýndi fram á að inntaka C-vítamíns geti minnkað uppsöfnun 

nikótíns í nýrum afkvæma kvenna sem reykja á meðgöngu og því þurfa konur sem 

reykja á meðgöngu meira af C-vítamíni en barnshafandi konur sem ekki reykja 

(Pahang o.fl., 2014; Lowdermilk o.fl., 2012). 

Þörfin fyrir C-vítamíni eykst eftir því sem líður á meðgönguna þar sem 

það hjálpar til við að mynda nýja vefi. Barnið þarf á vítamíninu að halda til þess 

að geta vaxið og dafnað (Deans, 2010). 

Fæðutegundir sem innihalda C-vítamín eru einna helst sítrusávextir eins 

og appelsínur, sítrónur og límónur, kartöflur, jarðaber, kíví og fleiri (Thompson 

og Manore, 2010). 

Ráðlögð neysla fyrir barnshafandi konur af C-vítamíni er 85 mg á dag 

(Embætti landlæknis, 2014).  
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5. Steinefni 

 

Steinefni skiptast í aðalsteinefni og snefilsteinefni. Aðalsteinefni er að finna í 

meira magni í líkamanum en snefilsteinefni en það þýðir þó ekki að þau séu 

mikilvægari en snefilsteinefni. Aðalsteinefni eru sjö talsins og nefnast natríum, 

klóríð, kalíum, kalk, fosfór, magnesíum og brennisteinn. Snefilsteinefnin eru tíu 

talsins og nefnast járn, sink, joð, selen, kopar, mangan, flúor, króm, mólýbden og 

önnur steinefni. Steinefnum er ekki breytt í eitthvað annað en um leið og þau 

koma í líkamann verða þau þar þangað til þeim er skilað út (Rolfes o.fl., 2006). 

Steinefni eru í raun stór hluti af flest öllu sem er í kringum okkur eins og 

til dæmis járn og kopar eru nauðsynleg fyrir daglega starfsemi líkamans. Þau eru 

nauðsynleg fyrir góða heilsu einstaklinga því þau hjálpa til við efnahvörf frumna, 

eru nauðsynleg til þess að vöðvar geti starfað eðlilega en það sem mestu skiptir er 

að þau hjálpa hjartanu að slá (Blake, 2012).  

 Þótt öll steinefnin séu jafn mikilvæg, eins mörg og þau eru, eru tvö þeirra 

einna mikilvægust á meðgöngunni; járn og kalk. Ef barnshafandi kona hefur 

reglulega fengið nóg af járni og kalki mun hún líklegast ekki þurfa að auka 

inntöku á meðan meðgöngu stendur (Deans, 2010; Williamson, 2006).  

Ráðlagður dagsskammtur aðalsteinefna er meira en 100 mg á meðan 

neysla á snefilsteinefnum er ráðlögð minni en 20 mg á dag. Steinefni finnast í 

mörgum fæðutegundum eins og kjöti, fiski, hnetum, korni, mjólkurvörum, 

grænmeti og ávöxtum (Blake, 2012). 

 

5.1 Járn 

 

Lítil inntaka á járni á meðgöngu getur leitt til blóðleysis hjá barnshafandi konum 

og er nokkuð algengt vandamál. Einkenni af völdum blóðleysis er þreyta, svimi, 

máttleysi og mæði. Járnskortur er talinn aðal orsök blóðleysis í flestum 

heimshlutum og er hann talinn vera algengur hjá barnshafandi konum 

(Lowdermilk o.fl., 2012; Bánhidy, Ács, Puhó og Czeizel, 2011). Járn er 

nauðsynlegur þáttur í framleiðslu á blóðrauða sem leiðir súrefni til vefja og til 

nýmyndunar ensíma. Ensím verða að fá súrefni til þess að geta framleitt orku fyrir 

frumur. Blóðleysi vegna járnskorts á meðgöngu er oftast greint snemma, en minni 
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orka og skert járnupptaka móður eru einkenni sem ætti að fylgjast með. Einnig 

gæti óeðlileg þyngdaraukning verið vísbending um að móðir þjáist af járnskorti og 

járnskortur eykur jafnframt líkurnar á fyrirburafæðingu (Bánhidy o.fl., 2011).  

Barnshafandi konur þurfa meira járn en vanalega. Þörfin á járni eykst 

meira en á öðrum næringarefnum. Ástæðan er sú að blóðmagn í líkamanum eykst 

á meðgöngu svo flutningur á næringu og súrefni til fósturs geti átt sér stað 

(Miðstöð mæðraverndar o.fl., 2008; The American College of Obsteticians and 

Gynecologists, e.d.). 

Mikilvægt er að hvetja barnshafandi konur til þess að borða járnríka fæðu 

(Williamson, 2006). Járn er helst að finna í rauðu kjöti, ávöxtum og grænmeti, 

kornmeti, fræjum, járnbættu morgunkorni og fleiru. Hafa skal í huga að C-vítamín 

bætir upptöku á járni og því er gott að neyta fæðu sem er rík af vítamíninu eins og 

til dæmis sítrusávaxta. Varast skal að drekka kaffi eða te með máltíðum, en talið 

er að þá nýtist járnið ekki eins vel í líkamanum. Gott er að bíða í um það bil 

klukkustund með að fá sér þessa drykki eftir máltíð (Miðstöð mæðraverndar o.fl., 

2008; Deans, 2010). 

Ráðlagður dagskammtur fyrir barnshafandi konur af járni er 27 mg á dag 

(The American College of Obsteticians and Gynecologists, e.d.; Rolfes o.fl., 

2006). Þó er ekki óalgengt að konur þurfi að auka inntöku á þriðja hluta 

meðgöngunnar. Minni líkur eru á að barnshafandi konur verði fyrir blóðleysi ef 

þær taka um 30 mg af járni á hverjum degi frá 12. viku meðgöngunnar. 

Barnshafandi konur sem taka 30 mg eða meira á dag ættu að einnig taka sink því 

járn truflar upptöku á sinki (Rolfes o.fl., 2006; Deans, 2010; Lowdermilk o.fl., 

2012). 

 

5.2 Kalk 

 

Mikilvægt er að konur fái nægilega mikið af kalki á meðgöngu þar sem barnið 

tekur til sín kalk til uppbyggingar á beinum og tönnum (Lowdermilk o.fl., 2012; 

The American College of Obsteticians and Gynecologists, e.d.). Ef barnshafandi 

kona neytir ekki nægilega mikið af kalki á meðgöngu getur það haft þær 

afleiðingar að bein barnsins hljóti skaða af þegar það nær unglingsárum, en þá eru 

bein enn að þéttast og stækka (Williamson, 2006). 
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Allar konur 19 ára og eldri ættu að fá 1,000 mg af kalki á dag og ættu þær 

sem eru 14-18 ára að fá 1,300 mg á dag. Mjólk, ostur og jógúrt er dæmi um 

kalkríka fæðu, en ef einstaklingur er með mjólkuróþol geta aðrar kalkríkar afurðir 

eins og brokkolí og grænt blaðgrænmeti komið í staðin fyrir mjólkina (The 

American College of Obsteticians and Gynecologists, e.d.).  

Þörfin fyrir kalk eykst hjá barnshafandi konum þar sem afkvæmi þeirra 

taka mikið til sín af efninu til að mynda bein. Hafa skal í huga að fjölvítamíntöflur 

innihalda sjaldnast kalk og þá er nauðsynlegt að taka einnig kalk eða borða 

kalkríka fæðu (Miðstöð mæðraverndar o.fl., 2008). 

Ráðlögð neysla fyrir barnshafandi konur af kalki er 1000 mg á dag, en það 

samsvarar þremur til fjórum kalktöflum á dag (Miðstöð mæðraverndar o.fl., 

2008). Þó ber að hafa í huga að ef barnshafandi kona er á unglingsaldri ætti hún 

að neyta 1,300 mg af kalki á dag þar sem bein hennar eru viðkvæm á þessum aldri 

(The American College of Obsteticians and Gynecologists, e.d.; Williamson, 

2006). 
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6. Óæskileg fæða og neysla á meðgöngu 

 

Niðurstöður rannsóknar einnar sýndu fram á að konur sem neyta næringarlítillar 

skyndibitafæðu á meðgöngu eða þegar þær eru með barn á brjósti geta með því 

aukið líkur á að börn þeirra þrói með sér langvarandi og óafturkallanlega 

heilsukvilla. Þegar svo ber undir eru heilsukvillar eins og til dæmis offita, hátt 

kólesteról og hár blóðsykur líklegustu afleiðingarnar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til að áhrifin séu enn meiri í kvenkyns afkvæmum (Oken, 

Taveras, Kleinman, Rich-Edwards og Gillman, 2007). Margt bendir til þess að 

óholl næring barnshafandi kvenna geti leitt til þess að afkvæmi þeirra verði of 

þung. Óholl fæða hefur það í för með sér að afkvæmi myndar ekki eins góða 

beinagrindavöðva en helsta ástæðan fyrir því er talin vera lítil próteinneysla á 

meðgöngu. Ónóg próteinneysla móður getur einnig haft áhrif á vöxt og 

líkamssamsetningu fósturs (Bayol o.fl., 2008). Næringarsnautt skyndibitafæði er 

því eitthvað sem barnshafandi kona ætti að forðast.  

Drykkir eins og kaffi, te og orku- og kóladrykkir innihalda koffín og þeirra 

ætti barnshafandi kona að neyta í algjöru lágmarki. Ef koffíns er neytt í miklu 

magni er það talið auka líkur á fósturláti (Williamson, 2006; Miðstöð 

mæðraverndar o.fl., 2008). Mælt er með því að drekka ekki meira en einn til tvo 

bolla af kaffi á dag á meðgöngu eða þrjá til fjóra bolla af tei. Í orku- og 

kóladrykkjum er koffín í minna magni en í fyrrnefndum drykkjum en þó þarf 

einnig að stilla neyslu á þeim í hóf (Miðstöð mæðraverndar o.fl., 2008). 

Mikilvægt er að barnshafandi konur fari eftir ráðleggingum um neyslu 

vökva á meðgöngu en ráðlagt er að þær neyti um 1-1,5 L á dag. Kaffi og te eru 

drykkir sem eru þvagörvandi og þar af leiðandi er ekki gott að drekka mikið af 

þeim. Þá ætti að hætta allri áfengis- og tóbaksneyslu þar sem neysla slíkra 

vímuefna getur skaðað fóstur og er alkóhól er einnig mjög þvagörvandi efni 

(Nordisk Ministerråd, 2014; Miðstöð mæðraverndar o.fl., 2008). 

Talið er að um 50% þeirra kvenna sem reyktu áður en þær urðu 

barnshafandi haldi áfram að reykja á meðan meðgöngu stendur (McEvoy o.fl., 

2014). Reykingar barnshafandi kvenna hafa neikvæð áhrif á lungu fósturs en 

reykingar auka líkur á að fóstur fái lungnasjúkdóma, greinist með astma eða fái 

sýkingu í lungun (Stoddard og Gray, 1997). Sígarettur innihalda nikótín sem 
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minnkar blóðflæðið til fóstursins og kolefni sem minnka súrefnismagn í blóðinu. 

Konur sem reykja á meðgöngu eru líklegri til þess að fæða léttbura (<2500 g) en 

þau börn sem fæðast of létt eru í mun meiri hættu á að deyja á fyrstu árunum en 

börn sem fæðast í eðlilegri þyngd (Deans, 2010). Reykingar á meðgöngu geta 

valdið heilsukvillum og þroskaskerðingu í afkvæmum. Niðurstöður rannsóknar 

leiddu í ljós að ef neytt er C-vítamíns á meðgöngu meðan reykt er getur það 

dregið úr áhrifum nikótíns á nýru fósturs. Ef barnshafandi kona reykir er, eins og 

áður hefur komið fram, mikilvægt að hún neyti C-vítamíns til að minnka líkur á 

skaða sem barn hennar getur hlotið (Pahang o.fl., 2014). 

Fæðubótarefni eins og CLA, fitubrennslutöflur, kreatín og fleiri slík efni 

ættu barnshafandi konur að forðast þar sem ekki er vitað hver áhrif þeirra eru á 

fóstur (Miðstöð mæðraverndar o.fl., 2008). Gott er að neyta fisks á meðgöngu til 

að fá nægilega mikið af omega-3 fitusýrum (Staff, 2014) en þó eru nokkrar 

fisktegundir sem innihalda mikið magn af kvikasilfri. Kvikasilfur er talið geta haft 

slæm áhrif á taugakerfi barnsins og ættu barnshafandi konur því að forðast 

fisktegundir eins og hákarl, makríl og sverðfisk. Einnig er talið að því eldri og 

stærri sem fiskurinn er því meira af kvikasilfri innihaldi hann (Staff, 2014; ,,Foods 

                         ”    1   W              6)   

Á meðgöngu eru barnshafandi konur líklegri til þess að fá matareitrun að 

völdum baktería í fæðu heldur en konur sem eru ekki ófrískar. Einkennin eru oft 

meiri hjá ófrískum konum og einnig geta þessar bakteríur hugsanlega valdið 

fósturskaða. Konur ættu því                                     ”                  

sem inniheldur hrá egg, unnar kjötvörur eins og pylsur, ógerilsneydda mjólk og 

mjúkan ost en þessi fæða er líklegri til að valda matareitrun (Staff, 2014; ,,Foods 

                         ”    1   W   iamson, 2006).  
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7. Ófullnægjandi næring og átröskunarsjúkdómar á 

meðgöngu 

 

Miklar breytingar hafa orðið á lífss                                      

                                                                         

samfélaginu á að fólk eigi að halda sér grönnu einnig færst í aukana. Þetta hefur 

að öllum líkindum aukið tíðni átröskunarsjúkdóma og þá sérstaklega lotugræðgi, 

lotuofáti og vægari tegunda átröskunarsjúkdóma. Átraskanir eru ein algengasta 

geðröskunin hjá ungum konum í dag (Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug 

Þorsteinsdóttir, 2006). 

 Talið er að konur sem þjást af átröskunarsjúkdómum séu oftast á 

barneignaraldri og er því haldið fram að 5-7% kvenna á þeim aldri fá 

átröskunarsjúkdóm. Helstu orsakavaldar átröskunarsjúkdóma virðast bæði vera 

vegna erfða og umhverfis. Áhrif gena hafa mikið að segja, en þó eru helstu 

áhættuþættirnir taldir vera umhverfisþættir (Micali, 2008; Krug, Taborelli, Sallis, 

Treasure, og Micali, 2013). 

 Rannsóknir                  að                                    

                                           , blóðleysi og blóðtappi í fylgju. Einnig 

sé líklegra á að konur með átröskun fái meðgöngueitrun (Krug o.fl., 2012). 

 Hollur og góður matur skiptir miklu máli fyrir heilsu og líðan barnshafandi 

kvenna                                                   . Konur sem eru í 

eðlilegri þyngd á meðgöngu ættu að þyngjast að meðaltali um 12-18 kg á 

meðgöngu (Miðstöð mæðraverndar o.fl., 2008). 

Í skýrslu Williamson (eins og vísað er til í Institute of Medicine, 1990) 

kemur fram að konur sem voru í kjörþyngd og með venjulegan 

líkamsþyngdarstuðul áður en þær urðu barnshafandi ættu að þyngjast um 0,4 kg í 

hverri viku á öðrum og þriðja hluta meðgöngunnar. Of léttar konur og með of 

lágan líkamsþyngdarstuðul eiga að þyngjast um 0,5 kg og þær sem voru í 

yfirþyngd og með of háan líkamsþyngdarstuðul, eiga að þyngjast um 0,3 kg á 

viku. 

Líkamsþyngdarstuðull er reiknaður með formúlunni kg/m
2
. Einstaklingar 

sem eru í kjörþyngd mælast á bilinu 18,5-24,9. Fólk sem er undir kjörþyngd hefur 
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minni líkamsþyngdarstuðul en 18,5 og fólk sem er yfir kjörþyngd mælist          

 5- 9 9                                      , 2010). 

Það er ekki æskilegt að fara í megrun á meðgöngu en megrun getur haft 

neikvæð áhrif á bæ                          .                                

                                                                                       

                                                                        

          2 (Nordisk Ministerråd, 2014; Miðstöð mæðraverndar o.fl., 2008). 

Á meðgöngu þurfa konur meiri orku og næringarefni en áður til að mæta 

þörfum barnsins og mikilvægt er að þær borði hæfilega úr öllum fæðuflokkum 

(Verbeke og Bourdeaudhuij, 2007). Ráðlagt er að barnshafandi kona neyti um 

3000 hitaeininga á dag, en það er þó breytilegt eftir einstaklingum. Fullnægjandi 

neysla hitaeininga er nauðsynleg til að gefa móðurinni orku en ekki síður til að 

hjálpa barninu að vaxa og þroskast (Deans, 2010; Artal o.fl., e.d.). 

Margar barnshafandi konur ákveða að breyta fæðuvenjum sínum   

                                                                      V          

                   )  H                                                        

                                                         Þ                   

               em ganga með barn að borða skynsamlega úr öllum fæðuflokkum 

(Deans, 2010). 
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8. Líkamsþjálfun á meðgöngu 

 

Í flestum tilfellum er óhætt fyrir barnshafandi konur að stunda reglulega 

hreyfingu. Hreyfing ætti ekki að auka líkur á óeðlilegri meðgöngu eða fæðingu. 

Flest allar barnshafandi konur ættu að stunda reglulega hreyfingu sem hluta af 

heilbrigðum lífss                                                    , 2010) en 

hafa þarf í huga hvort barnshafandi konur glími við einhver heilsufarsleg 

vandamál. Hreyfing barnshafandi kvenna með heilsufarsleg vandamál getur aukið 

líkur á hjarta- og lungnasjúkdómum, blæðingum og jafnvel fyrirburafæðingum. Ef 

barnshafandi kona er ekki með nein heilsufarsleg vandamál er óhætt að stunda 

                                                   A        O‘           )  

Regluleg hreyfing eykur hreysti á meðgöngu og er góð leið til þess að undirbúa 

líkamann fyrir komandi fæðingu. Konur í góðri þjálfun þola                  

                                                                           

Bachmann, 2007;                                     , 2010). Mikilvægt er að 

hreyfing sé ekki of mikil eða of erfið en leggja ætti áherslu á hreyfingu með 

meðalákefð í um 30 mínútur á dag. Æfingar ættu að vera eins öruggar og hægt er 

til að minnka líkur á fósturskaða. Einn af mörgum ávinningum hreyfingar á 

meðgöngu er að ef kona hefur tileinkað sér hreyfingu á meðgöngu er hún líklegri 

til þess að halda áfram að                                                         

fysisk aktivitet, 2010). 

 

8.1 Áhrif hreyfingar á meðgöngu 

 

                                                                              

H                                                                                 

                                                    , 2010). Niðurstöður 

rannsóknar sýndu að regluleg hreyfing bætti líkamsímynd og sjálfstraust 

barnshafandi kvenna (Downs og Hausenblas, 2004). Rannsóknir sýna fram á að 

hreyfing foreldra hefur jákvæð áhrif á hreyfivenjur og líkamshreysti barna þeirra. 

Hreyfing er þess vegna mjög mikilvæg því regluleg hreyfing barna minnkar líkur 

á að þau þrói með sér króníska sjúkdóma eins og kransæðasjúkdóma, háþrýsting, 

sykursýki 2 og beinþynningu (Larson-Meyer, 2002). Sýnt hefur verið fram á að 
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hreyfing á meðgöngu bætir heilsu hjá bæði móður og fóstri en æfingar eru taldar 

minnka líkur á fylgikvillum á meðgöngu eins og til dæmis meðgöngusykursýki 

(Liu, Laditka, Mayer-Davis og Pate, 2008; Yrke                                  

  1                                                   )  H                     

                                                                           

                                                                         

             1                                             , 2007). Konur 

upplifa minni streitu, kvíða, þunglyndi og svefnleysi á meðgöngu ef þær hreyfa 

sig reglulega. Rannsóknir benda til þess að hreyfing minnki fæðingartíma og dragi 

úr líkum á því að grípa þurfi inn í fæðingar. Einnig virðist sem börn fæðist með 

minni fitumassa ef móðir stundar reglulega hreyfingu                             

  11                                      , 2010). Talið er að með því að stunda 

hreyfingu þrisvar sinnum í viku séu um það bil 60% minni líkur á því að 

barnshafandi konur þrói með sér meðgöngusykursýki. Konum er ráðlagt að ganga 

rösklega í um 30 mínútur þrisvar sinnum í viku til þess að koma í veg fyrir 

sjúkdóminn (Liu o.fl., 2008).  

 

8.2 Ráðleggingar um hreyfingu á meðgöngu 

 

Samkvæmt ráðleggingum Landlæknisembættisins um hreyfingu er æskilegt að 

meðal maður hreyfi sig að minnsta kosti í 30 mínútur á hverjum degi. Hægt er að 

segja að öll hreyfing sé betri en engin hreyfing en með aukinni hreyfingu fylgir 

aukinn ávinningur (Landlæknisembættið, e.d.). Það er mikill munur á þeim sem 

hreyfa sig stundum og þeim sem hreyfa sig ekki neitt hvað varðar heilsufarskvilla. 

Minni líkur eru á beinþynningu, andlegum sjúkdómum, offitu og hjarta- og 

æðasjúkdómum hjá þei                                                     

                                     , 2010). 

 Í upphafi meðgöngu eru flestar konur í kjörþyngd en þyngdaraukning á 

meðgöngu er töluvert misjöfn milli kvenna. Hreyfing og holl fæða skiptir því 

miklu máli til að sporna gegn of mikilli þyngdaraukningu. Mælt er með því að 

þunguð kona í kjörþyngd bæti á sig 12-18 kg á meðgöngu (Bhattacharya, 

Campbell, Liston og Bhattacharya, 2007; Miðstöð mæðraverndar o.fl., 2008). 
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Nauðsynlegt er að hvetja konur til þess að stunda reglulega hreyfingu sem 

eykur eða viðheldur þoli og styrk þeirra. Þeim konum sem ekki hafa hreyft sig 

áður en þær urðu þungaðar er ráðlagt að byrja rólega að hreyfa sig til dæmis með 

rólegum gönguferðum eða sundi. Hins vegar ef konur hafa hreyft sig reglulega og 

stundað mikla og erfiða líkamsrækt áður en þær urðu þungaðar geta þær haldið 

því áfram en ættu þó að fá ráðleggingar frá lækni eða ljósmóður um æfingar og 

æfingarálag (Miðstöð mæðraverndar o.fl., 2008; Davies o.fl., 2003). 

Á meðgöngu verður þörf fyrir súrefni meiri sem verður til þess að öndun 

hjá móður verður örari. Blóð líkamans eykst um rúmlega tvo lítra sem leiðir til 

aukins hjartsláttar og útfallsmagns frá hjarta. Púls verður hærri í hvíld en talað er 

um að hjartað slái um 10-15                                                    

                                                  A        O‘             

                                    , 2010). Líkamsstaða barnshafandi kvenna 

hefur áhrif á getu hjartans til að dæla að og frá sér blóði. Eftir fyrstu fjóra mánuði 

meðgöngunnar dregur úr útfalli frá bláæðum þegar kona liggur á bakinu vegna 

stækkunar á legi hennar. Því er mælt með að konur liggi ekki á bakinu eftir 16. 

viku meðgöngunnar og                             A        O‘             

                                    , 2010). Hormónabreytingar á meðgöngu auka 

liðleika í liðum og leiðir þyngdaraukning á meðgöngu til þess að bein, vöðvar, 

liðir og liðbönd verða fyrir meira álagi. Sveigja á baki eykst og þyngdarpunktur 

líkamans færist fram á við sem veldur því að barnshafandi kona á erfiðar         

                                                            , 2010). 

Bæði meðgangan sjálf og hreyfing getur aukið líkamshita hjá móður en ef 

líkamshiti verður meiri en 39,2 gráður getur það valdið skaða á fóstri á fyrstu 

þremur mánuðum meðgöngunnar. Hins vegar ætti aukin hjartsláttartíðni og aukið 

blóðflæði til húðar að halda líkamshita eðlilegum hjá móður og því er ólíklegt að 

svo geti gerst. Til að forðast að líkamshiti móður hækki er mikilvægt að æfingar 

séu ekki framkvæmdar í miklum hita og raka og er mikilvægt að barnshafandi 

kona drekki nægilega mikið af vökva eins og vatni. Konur geta fengið 

blóðsykurfall á meðgöngu en hægt er að komast hjá því með því að hafa æfingar í 

mesta lagi 45 mínútna langar og með því að fullnægja ráðleggingum um 

hitaeiningar úr fæðu                                      , 2010). 

Hver kona er einst                                                   

                                                                         , 2010). 
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Markmið þjálfunar á meðgöngu ætti fyrst og fremst að snúast um að viðhalda 

hæfni en ekki að ná hámarks frammistöðu. Allar æfingar ættu að innihalda 

upphitun og niðurlag og ættu æfingar að vera öruggar til að koma í veg fyrir að 

konur missi jafnvægið og að fóstrið verði fyrir áverkum                      

fysisk aktivitet, 2010; Davies o.fl., 2003). 

Konur sem stunduðu ekki reglulega hreyfingu áður en þær urðu ófrískar 

ættu að byrja á því að stunda stuttar æfingar þrisvar sinnum í viku og auka svo 

smám saman lengd æfingarinnar í 30-45 mínútur þrisvar sinnum í viku. Með 

tímanum ættu þær smátt og smátt að auka fjölda æfinganna o                    

                                                                          

                                                , 2010). Afreksíþróttakonur sem 

halda áfram að æfa á meðgöngu þurfa að vera undir eftirliti sérfræðinga til að 

koma í veg fyrir ofþjálfun sem gæti skaðað fóstur. Hreyfing sem ekki er æskilegt 

að stunda á meðgöngu er til að mynda köfun, útreiðar, skíði, íshokkí og fimleikar 

(Bell og Dooley, 2006; Davies o.fl., 2003). 

Mikilvægt er að konur hætti æfingum og leiti sér aðstoðar hjá 

sérfræðingum eða læknum ef þær upplifa grunnan andardrátt, verki í brjósti, verki 

í legi eins og samdrætti, lekandi legvatn og blæðingar (Davies o.fl., 2003). 

 

8.2.2 Þolþjálfun 

 

Regluleg þolþjálfun á meðgöngu virðist bæta líkamlega hæfni. Áhrif þolþjálfunar 

er aukin öndun og blóðflæði einstaklings en sýnt hefur verið fram á að til þess að 

viðhalda eða bæta líkamlega hæfni er barnshafandi konum ráðlagt að stunda 

þolþjálfun tvisvar til þrisvar sinnum í viku (Kramer og McDonald, 2006).  

Í þolþjálfun er mikilvægt að fylgjast með að líkamshiti barnshafandi 

kvenna verði ekki of hár fyrstu þrjá mánuðina. Ekki er síður mikilvægt að þær 

neyti nægilega mikils vökva á æfingum og eftir þær. Þá ætti að forðast heitt og 

rakt umhverfi á meðan æfingu stendur. Dæmi um góða leið til að stunda 

þolþjálfun á meðgöngu er stafaganga, létt skokk, hjólreiðar, þolfimi, palla leikfimi 

og dans. Sund er einnig góð leið til að þjálfa upp þol og er sundleikfimi 

sértsaklega ráðlögð fyrir konur sem glíma við mjaðmagrindar- og bakvandamál. 

Þar sem aukin hjartsáttartíðni er algeng á meðgöngu er mæling á púls ekki alltaf 
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besta leiðin til þess að skoða ákefð æfingarinnar. Þess í stað er gott að taka 

svokölluð talpróf. Talpróf felst í því að kona á að geta haldið samræðum án þess 

að missa andann á meðan æfingu stendur og á ákefð að vera í samræmi við það. 

Ákefð ætti að vera í kringum 60-80% af hámarkspúls í þolþjálfun 

                                     , 2010; Mottola, 2011). Í þolþjálfun er ráðlagt 

að púls hjá barnshafandi konum 20 ára og yngri sé 140 til 155 slög á mínútu. 

Konur sem eru 20 til 29 ára ættu að hafa púls í kringum 135 til 150 slög á mínútu 

og þær konur sem eru 30 til 39 ára ættu að hafa púls í 130 til 145 slögum á mínútu 

(Mottola, 2011; Davies o.fl., 2003).  

Fyrir konur sem hafa ekki stundað mikla líkamsrækt í gegnum tíðina er 

mælt með þolþjálfun í stutta stund til að byrja með. Gott væri að byrja á 

samfelldri æfingu í 15 mínútur þrisvar sinnum í viku og með auknu úthaldi er 

kjörið að auka lengd æfinganna í 30 mínútur fjórum sinnum í viku (Davies o.fl., 

2003; Wolfe, o.fl., 1989). 

 

8.2.3 Styrktarþjálfun 

 

Í styrktarþjálfun barnshafandi kvenna ætti aðallega að leggja áherslu á æfingar á 

vöðva í kringum mjaðmagrind, bak og kviðvöðva. Samhliða þeim ætti einnig að 

gera æfingar sem styrkja efri og neðri líkama. Þar sem stækkun á legi getur valdið 

minna útfallsmagni frá bláæðum og minni blóðþrýstingi er mælt með því að 

styrktaræfingar séu gerðar sitjandi, standandi eða liggjandi á hlið eftir 16. viku   

                                              , 2010).  

                                           (eins og vísað er í Whaley, 

Brubaker, Otto og Armstrong, 2006) er konum ráðlagt að gera um sjö til átta 

styrktaræfingar sem þjálfa alla helstu vöðvahópa líkamans, en þó með áherslu á 

djúpvöðva. Hver æfing ætti að vera gerð þrisvar sinnum með 8-12 

endurtekningum. 

 Getan til þess að framkvæma styrktaræfingar fyrir kviðvöðva skerðist á 

meðgöngu vegna aukins bils á milli vöðvanna sem gerir það að verkum að þeir 

verða veikari (Davies o.fl., 2003). Barnshafandi konur ættu ekki að framkvæma 

styrktaræfingar með mikilli þyngd. Æfingar sem þjálfa grindarbotninn eru einkum 

góðar fyrir fæðingu og eftir hana. Þær                                
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                     fysisk aktivitet, 2010; Davies o.fl., 2003). Það getur reynst 

erfitt fyrir einstaklinga að finna grindarbotnsvöðvann þegar æfingar eru 

framkvæmdar. Þar af leiðandi er ekki ósennilegt að æfingar sem gerðar eru til 

styrkja hann séu framkvæmdar vitlaust. Því                                   

                                                                                  

                                     , 2010).  

 

8.2.4 Liðleikaþjálfun 

 

Líkt og fram hefur komið valda hormónabreytingar á meðgöngu auknum liðleika í 

liðum og því eru liðleikaæfingar sem fela í sér lengingu á vöðvum og teygjur 

varhugaverðar vegna þess að þær geta valdið ójafnvægi á meðgöngu. Gott er að 

teygja á þeim vöðvahópum sem notaðir voru á þolæfingu eða styrktaræfingu en 

ekki er nauðsynlegt að framkvæma sérstaklega þolæfingar eða styrktaræfingar 

sem fela í sér teygju á vöðvum. Aðal markmiðið með teygjum er að viðhalda 

liðleika og ætti það einnig að vera markmiðið á meðgöngu. Mikilvægt er að ná að 

slappa af þegar teygjur eru framkvæmdar og halda teygjunni í 10-30 sekúndur. 

Þjálfunina ætti að minnsta kosti að stunda tvisvar til þrisvar í viku. Til að tryggja 

að teygjur séu framkvæmdar á réttan hátt ætti liðleikaþjálfun                   

                                                                        

aktivitet, 2010; Whaley o.fl., 2006). 
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9. Næring samhliða hreyfingu á meðgöngu  

 

Líkt og greint var frá í kafla 2, er mjög breytilegt hve mikið þarf að auka neyslu á 

hitaeiningum á meðgöngu. Talað er um að eftir 13. viku meðgöngu þurfi 

barnshafandi konur að auka hitaeininganeyslu um 300 hitaeiningar á dag til þess 

að mæta næringarþörfum (Ilich, Skugor, Hangartner, Baoshe og Matkovic, 1998). 

Konur sem stunda ekki mikla hreyfingu á meðgöngu ættu að neyta um það bil 

3000 hitaeininga á dag. Þær konur sem eru líkamlega virkar og stunda reglulega 

hreyfingu á meðgöngu ættu að neyta fleiri hitaeininga en þær sem eru óvirkar. 

Þær konur sem eru amennt líkamlega virkar þurfa á fleiri hitaeiningum að halda til 

þess að bæta upp fyrir þær sem þær nota í átakinu (Artal o.fl., e.d.; Monteiro, 

Paes, Santos, Lira og Moraes, 2010).  

Mælt er með því að borða litlar máltíðir og drekka reglulega yfir daginn en 

með því að gera það viðheldur verðandi móðir stöðugu flæði næringarefna og 

lágmarkar óþægindin á æfingum. Óþægindin minnka með því að æfa ekki með 

fullann maga og minni líkur verða á ofþornun og blóðsykurfalli (Artal o.fl., e.d.).  

Þær konur sem æfa íþróttir eða stunda reglulega hreyfingu þurfa að 

fullnægja neyslu á lífsnauðsynlegu orkuefnunum á þeim tímabilum þar sem 

æfingar eru langar og krefjast mikillar ákefðar. Of lítil neysla af lífsnauðsynlegu 

orkuefnunum samhliða hreyfingu getur leitt til þess að konur tapi vöðvamassa og 

beinþéttni. Líklegt er að þær verði einnig fyrir meiðslum, þreytu og veikindum og 

gætu afleiðingarnar, í alvarlegum tilfellum, orðið langt bataferli. Þær sem stunda 

reglulega hreyfingu til að bæta árangur ættu að hafa í huga að borða nægilega 

mikið af kolvetni og próteini. Enn hefur ekki verið fundið samhengi á milli neyslu 

á fitu og bættri frammistöðu þó fita sé að vissu lífsnauðsynleg. Konum sem æfa 

reglulega er því ráðlagt að fylgja eftir almennum ráðleggingum er varðar neyslu á 

fitu, en ættu þó að halda neyslu á transfitusýrum í lágmarki (American Dietetic 

Association, 2009; Nordisk Ministerråd, 2014). 

Það er eðlilegt að barnshafandi konur að þurfi að neyta meiri kolvetna en 

áður, bæði í hvíld og við áreynslu (Gale, Martyn, Kellingray, Eastell og Cooper, 

2001). Mikilvægt er að konur sem æfa á meðgöngu neyti kolvetna bæði fyrir og 

eftir æfingar til að stuðla að eðlilegum þroska fósturs og fá orku fyrir vöðva 

líkamans. Dæmi um fæðu sem inniheldur kolvetni er, líkt og áður kom fram, brún 



 35 

hrísgrjón, heilhveitibrauð, ávextir og grænmeti (Hólmfríður Þorgeirsdóttir og Elva 

Gísladóttir, 2014; Deans, 2010). Konur sem æfa íþróttir eða stunda hreyfingu 

reglulega ættu að neyta um það bil sex til tíu gramma af kolvetni á dag fyrir hvert 

kílógramm líkamsþyngdar. Kolvetni viðhalda eðlilegum blóðsykri í líkamanum á 

æfingum en mikilvægt er að sporna gegn því að barnshafandi konur verði       

                                                              , 2010; American 

Dietetic Association, 2009). 

Líkt og áður sagði er mikilvægt að barnshafandi konur fái nægilega mikið 

af próteini á meðgöngu til að fóstur geti þroskast á eðlilegan hátt. Ráðlagt er að 

próteinneysla sé aukin jafnt og þétt á meðgöngunni (Stephens o.fl., 2015). 

Samhliða hreyfingu er einnig mjög mikilvægt að konur fái nægilega mikið af 

próteini. Rannsókn frá árinu 2010 sýndi fram á að ónóg próteinneysla 

barnshafandi kvenna samhliða hreyfingu hefur slæm áhrif á beinvöxt fósturs. Ef 

barnshafandi konur stunda regluleg hlaup með meðalákefð hefur það ekki slæm 

áhrif á beinvöxt fósturs. Próteinneysla þarf þó alltaf að vera nægileg samhliða 

hreyfingu (Monteiro o.fl., 2010).  

Konur sem stunda hreyfingu reglulega ættu að geta fullnægt ráðleggingum 

er varðar próteinneyslu eingöngu með mataræði og án notkun fæðubótar. 

Próteinneysla með hreyfingu eykur líkur á að einstaklingar viðhaldi líkamsþyngd 

og nái frekari bætingu (American Dietetic Association, 2009). 

Almennt er talið að vítamín og steinefni bæti ekki frammistöðu og því er 

engin sérstök ráðlegging er varðar inntöku á vítamínum og steinefnum samhliða 

hreyfingu. Neyta skal allra vítamína og steinefna í samræmi við ráðleggingar fyrir 

barnshafandi konur (American Dietetic Association, 2009). 

Barnshafandi konur ættu að drekka hálfan lítra af vatni klukkutíma fyrir 

æfingar og drekka vökva eins og vatn, ávaxtarsafa eða íþróttadrykk á 20 mínútna 

fresti á meðan á æfingum stendur. Með því að drekka reglulega vökva á æfingum 

fær líkaminn vökvann sem hann tapar með svita. Einnig er ólíklegra að líkamshiti 

þeirra hækki ef þær drekka reglulega á meðan á æfingum stendur 

                                     , 2010; Wolski og Wenger, 2003). 

Fyrir æfingu er ráðlagt að borða litla máltíð eða snarl og drekka nægilega 

mikinn vökva. Máltíð þessi ætti að vera rík af kolvetni og innihalda prótein. 

Hlutfall fitu og trefja ætti að vera í litlu magni í máltíðinni til þess að koma í veg 

fyrir óþægindi í meltingarvegi. Gott er að borða snarl á meðan æfingu á stendur, 
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þá einkum ef hún er löng. Snarlið ætti að innihalda ríflegt magn kolvetna og 

einnig ætti að drekka reglulega til að viðhalda eðlilegum blóðsykri í líkamanum á 

æfingu. Eftir æfingu er ráðlagt að borða aftur máltíð sem inniheldur ríflegt magn 

af kolvetni og próteini. Megin hlutverk máltíðar eftir æfingar ætti að vera til að 

veita vökva, orku og kolvetni. Á fyrstu 30 mínútunum eftir æfingu ætti neysla á 

kolvetnum að vera um 1-1,5 g fyrir hvert kg líkamsþyngdar til þess að fylla á 

glýkógen birgðir líkamans. Máltíð sem neytt er eftir æfingu ætti þá einkum að 

vera vera rík af próteini en prótein veitir líkamanum amínósýrur til byggingar og 

viðgerðar á vöðvavefi líkamans (American Dietetic Association, 2009). 
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10. Lokaorð 

 

Ljóst er að barnshafandi konur bera mikla ábyrgð á heilsu barnsins sem þær ganga 

með. Næring þeirra á meðgöngunni hefur því mikil áhrif á líkamlegan og 

vitsmunalegan þroska fósturs og mikilvægt er að þær borði næringarríka og 

fjölbreytta fæðu á meðgöngunni. Rétt mataræði á meðgöngu kemur í veg fyrir 

ýmsa meðgöngukvilla eins og blóðleysi og morgunógleði. Næring barnshafandi 

kvenna ætti að koma frá öllum helstu fæðuflokkum svo þær fái sem flest 

næringarefni fyrir sig og barnið. Fjölbreytt og holl fæða eykur líkur á að konur fái 

öll þau vítamín og steinefni sem þær þurfa á meðgöngunni. 

Næringarþörf barnshafandi kvenna eykst þegar líður á meðgönguna og nær 

hámarki á þriðja tímabili hennar. Hitaeiningar ættu að koma frá næringarríkri 

fæðu sem stuðlar að eðlilegum þroska og vexti fósturs. Aðal áhersla ætti að vera á 

að orka sé fengin úr lífsnauðsynlegu orkuefnunum; kolvetni, fitu og próteini. 

Kolvetni ættu þá að koma úr trefjaríku fæði til að koma í veg fyrir algenga 

meðgöngukvilla eins og hægðatregðu. Ráðlagt er að neyta ómettaðra fitusýra í 

stað mettaðra fitusýra og transfitusýra á meðgöngu til að koma í veg fyrir hjarta- 

og æðasjúkdóma. Þá ætti fita að koma úr omega-3 og omega-6 fitusýrum en þær 

eru lífsnauðsynlegar og mjög mikilvægar fyrir þroska á heila og taugakerfi 

fósturs. Omega-3 á meðgöngu hefur þá einnig góð áhrif á fæðingarþyngd barns og 

lengir meðgönguna. Prótein er mikilvægt fyrir vöxt og þroska fósturs og ætti 

neysla barnshafandi kvenna á próteini að aukast á meðgöngunni í allt að 1.52 g 

fyrir hvert kg líkamsþyngdar móður. 

Konur ættu að fá öll helstu vítamín og steinefni úr fæðunni en þó er mælt 

með að konur taki að auki inn vítamín eins og fólat og D-vítamín og steinefni eins 

og járn og kalk. Fólat kemur í veg fyrir miðtaugakerfisgalla eins og klofinn hrygg, 

dregur úr líkum á hjarta- og æðasjúkdómum og heilkenna eins og ,,down 

        ”   -vítamín er nauðsynlegt til að kalk nýtist í líkamanum svo eðlilegur 

beinvöxtur geti átt sér stað. Skortur á vítamíninu hjá barnshafandi konum hefur 

verið tengdur við ýmsa kvilla eins og meðgöngusykursýki, meðgöngueitrun, 

fyrirburafæðingar, beinkröm, vansköpuð bein hjá barni og lélegt ónæmiskerfi. Til 

að koma í veg fyrir skort á vítamíninu er mikilvægt að barnshafandi konur taki 

eina teskeið af þorskalýsi á dag. Blóðleysi er algengt vandamál hjá barnshafandi 
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konum og því er mikilvægt að þær taki inn nægilega mikið af járni á 

meðgöngunni. Þörfin fyrir kalki eykst einnig á meðgöngu en kalk gegnir stóru 

hlutverki við myndun beina og tanna fósturs.  

Margt ber að varast við neyslu á ýmsum fæðutegundum á meðgöngu en 

ljóst er að barnshafandi konur ættu að forðast að borða allar fisktegundir sem 

innihalda kvikasilfur, hráan fisk og hrátt kjöt. Þá er getur neysla koffíndrykkja 

verið varhugaverð og ætti alfarið að hætta notkun áfengis og tóbaks til að koma í 

veg fyrir að fóstur verði fyrir skaða. Neyslu á næringasnauðri skyndibitafæðu á að 

stilla í hóf þar sem slík fæða getur aukið líkur á að börn þrói með sér heilsukvilla 

eins og offitu. Barnshafandi konur eiga þá einnig að varast að fá of litla næringu á 

meðgöngu. Of lítil næring á meðgöngu getur orðið til þess að konur þrói með sér 

kvilla eins og sykursýki, meðgöngueitrun, blóðleysi og fái blóðtappa í fylgju. 

Hreyfing á meðgöngu hefur jákvæð áhrif á móður og barn og dregur úr 

ýmsum mögulegum kvillum og minnkar fæðingartíma. Konur sem hreyfa sig 

reglulega þola betur álag fæðingarinnar og börn þeirra einnig. Ráðlagt er að konur 

hreyfi sig daglega í um 30 mínútur í senn í öruggu umhverfi eins og til dæmis 

sundi. Í þolþjálfun ætti ákefð að vera í kringum 60-80% af hámarkspúlsi og í 

styrktarþjálfun ætti að leggja áherslu á vöðva kringum mjaðmagrind, bak og 

kviðvöðva. Æfingar sem þjálfa grindarbotninn eru einnig góðar og koma í veg 

fyrir þvagleka. Mikilvægt er að líkaminn fái nóg af kolvetnum, próteini og vökva 

samhliða æfingum. 

Höfundi þessarar ritgerðar fannst umfjöllunarefni mjög áhugavert og hér 

kemur skýrt fram hvernig rétt næring og hæfileg hreyfing getur haft áhrif til 

batnaðar bæði á móður og þroska barns í móðurkviði. Í ritgerðinni er sýnt fram á 

hversu mikilvægt það er að lifa heilbrigðu lífi á meðgöngu með því að hreyfa sig 

regulega og neyta næringarríkrar og fjölbreyttrar fæðu. Niðurstöður ritgerðinnar 

gefa til kynna að rétt næring og hreyfing skiptir miklu máli á meðgöngu til að 

koma í veg fyrir ýmsa kvilla svo sem erfiðleika í fæðingu, ógleði, hægðartregðu, 

blóðsykurfall, blóðleysi, beinumeiru, járnskort og ýmsan fósturskaða. 

 Miðað við aukningu á offitu síðustu áratugi er mikilvægt að veita 

verðandi mæðrum upplýsingar um hvernig áhrif óheilbrigðs lífsstíls getur haft 

áhrif á þær og börnin þeirra. Höfundi finnst að meiri og betri fræðsla sé leiðin til 

þess að stöðva þessa þróun. Þessi ritgerð er fyrsta skref hans til að upplýsa 

verðandi mæður um mikilvægi heilbrigðs lífernis á meðgöngu í framtíðinni. 
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