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ÁGRIP 

Lyfjanotkun á meðgöngu 

Markmið: Markmið rannsóknarinnar var að kanna lyfjanotkun þungaðra kvenna 

fyrstu 20 vikur meðgöngu. Einnig að kanna notkun vítamína, steinefna, fitusýra og 

náttúruvara. Viðhorf kvennanna, lækna og ljósmæðra í tengslum við lyfjanotkun á 

meðgöngu var einnig skoðað ásamt upplýsingagjöf og upplýsingaöflun. 

Aðferðir: Rannsóknin var framkvæmd á Landspítalanum á tímabilinu janúar til apríl 

2017. Spurningalisti var lagður fyrir þungaðar konur gengnar 20 vikur á leið í formi 

viðtals. Einnig var spurningalisti sendur rafrænt á lækna í Læknafélagi Íslands og 

ljósmæður í Ljósmæðrafélagi Íslands. 

Niðurstöður: Af 213 þátttakendum notuðu 90% lyf einhvern tíma á fyrstu 20 vikum 

meðgöngu. Um 80% lyfjanna falla í öryggisflokka A og B. Aðeins 14% kvennanna 

notaði ekki fólinsýru fyrstu 12 vikur og voru tengsl við ungan aldur (p = 0,019) og 

búsetu á landsbyggð (p = 0,03). Hlutfall kvenna sem notuðu náttúruvörur var 14% en 

upplýsinga skortir um notkun þeirra á meðgöngu. Mikill meirihluti kvennanna (81%) 

taldi sig hafa fengið fullnægjandi upplýsingar þegar lyfi var ávísað og 94% þeirra 

taldi sig hafa aðgengi að fullnægjandi upplýsingum um lyf á meðgöngu. Algengast 

var að leita á internetið (51%) eða til ljósmóður (44%). Um 40% lækna og ljósmæðra 

telja aðgengi að upplýsingum um lyf á meðgöngu ábótavant og 50% telja krefjandi að 

túlka þær upplýsingar sem til eru þannig að þær nýtist í klínísku starfi. Læknar og 

ljósmæður telja sig almennt hæf (61%) til að ávísa/ráðleggja lyfjum til þungaðra 

kvenna en ekki að veita ráðleggingar varðandi fósturskemmandi áhrif náttúruvara 

(24%). Meirihluti lækna og ljósmæðra (77%) vill fræðast meira um náttúruvörur.   

Ályktun: Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að lyfjanotkun og notkun 

bætiefna á meðgöngu sé algeng. Notkun flestra lyfjanna telst örugg á meðgöngu. 

Þungaðar konur hafa rökrétt og alla jafna jákvætt viðhorf til lyfjanotkunar á 

meðgöngu en þó mætti draga úr óþarfa áhyggjum hluta kvenna. Læknar og ljósmæður 

telja sig almennt hæf til að ávísa/ráðleggja lyfjameðferð á meðgöngu en tækifæri er til 

að bæta upplýsingaveitur fyrir fagaðila. Benda niðurstöðurnar til þess að bæta þurfi 

þekkingu lækna og ljósmæðra á náttúruvörum. 
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ABSTRACT 

Use of medication during pregnancy 

Objective: To investigate the use of medication during the first 20 weeks of 

pregnancy. Also the use of vitamins, minerals, fatty acids, herbs and other natural 

products. Information and attitude towards use of medication during pregnancy was 

also examined among pregnant women, midwives and physicians. 

Methods: The study was conducted at Landspitali, The National University Hospital 

of Iceland, from January to April 2017. A questionnaire was submitted to pregnant 

women in an interview. An online questionnaire was sent via e-mail to physicians and 

midwives. 

Results: About 90% of the 213 participants used medication once or more often 

during the first 20 weeks of pregnancy. About 80% of the medicines belong to safety 

classes A and B. Only 14% of the women did not use folic acid which was associated 

with lower age (p = 0,019) and residence in rural areas (p = 0,03). Natural products 

were used by 14% but information about their safety is lacking. The majority (81%) 

was satisfied with the information they received when a drug was prescribed to them 

and 94% said they had sufficient access to information about medication during 

pregnancy. The most commonly used sources of information were the internet (51%) 

and midwives (44%). About 40% of the physicians and midwives found access to 

information about medication during pregnancy insufficient and 50% found it 

difficult to interpret the information available. Two thirds (61%) felt qualified to 

prescribe/counsel medication to pregnant women but not to give advice about 

teratogenic effects of natural products (24%). Most physicians and midwives (77%) 

want to learn more about natural products. 

Conclusion: Use of medication and supplement during pregnancy is common. Most 

medicines being used are safe. Pregnant women have a logical and generally positive 

attitude towards medication use during pregnancy but there are still some women that 

have unnecessary worries. Physicians and midwives feel qualified to 

prescribe/counsel medication to pregnant women but there is an opportunity to make 

improvements regarding information sources for professionals. According to the 

results of this research there is need to improve physicians’ and midwives’ knowledge 

about natural products.   
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SKAMMSTAFANIR 
 
ACOG   American Congress of Obstetricians and Gynecologists 

 

BMI   Body mass index 

 

β-hCG   Beta human chorionic gonadotropin  

 

Da   Dalton 

 

FASS   Sænska sérlyfjaskráin 

 

GDMA1 Gestational Diabetes Mellitus, tegund A1; meðgöngusykursýki 

meðhöndluð með mataræði og hreyfingu. 

 

GDMA2 Gestational Diabetes Mellitus, tegund A2; meðgöngusykursýki 

meðhöndluð með lyfjum. 

 

NICE National Institute for Health and Clinical Excellence 

 

pKa   Neikvæður lógariþmi sýrufasta (Ka) 

 

RCOG   Royal College of Obstetricians and Gynaecologists 
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1 INNGANGUR 
 

Skortur er á gagnreyndum upplýsingum um áhrif lyfja á meðgöngu þar sem þungaðar 

konur eru nánast undantekningalaust undanskildar klínískum lyfjarannsóknum af 

siðferðilegum ástæðum. Mörg markaðssett lyf hafa því ekki sannreyndar 

öryggisupplýsingar um notkun á meðgöngu, hvorki lyfseðilsskyld lyf né lausasölulyf. 

(Chambers, 2015; Lupattelli o.fl., 2014a). Þrátt fyrir þennan skort á gagnreyndum 

öryggisupplýsingum er mjög algengt að konur taki lyf á meðgöngu og hafa rannsóknir 

sýnt að allt að 90% kvenna noti lyf einhvern tíma á meðgöngunni við ýmsum kvillum 

(Adam, Polifka og Friedman 2011; Daw o.fl., 2011; Lupattelli o.fl., 2014a; Sinclair 

o.fl., 2016). 

Upplýsingar sem til eru um fósturskemmandi áhrif lyfja eru afar mikilvægar 

og geta komið í veg fyrir skaðleg áhrif lyfs á fóstur og fæðingarútkomu (e. birth 

outcome). Þá getur upplýsingagjöf til þungaðra kvenna dregið úr áhyggjum þeirra 

sem þurfa á lyfjum að halda á meðgöngu en slíkar áhyggjur geta minnkað 

meðferðarheldni sem getur haft slæm áhrif á heilsu verðandi móður og hugsanlega 

ófædda barnsins (Hancock o.fl., 2007; Schaefer, Hannemann og Meister, 2005). 

Notkun vítamína, steinefna, fitusýra og náttúruvara er einnig algeng meðal 

þungaðra kvenna. Almennt er konum ráðlagt að taka fólinsýru og D vítamín á 

meðgöngu og skiptir fyrsti þriðjungur meðgöngu þar mestu máli (Chitayat o.fl., 2016; 

Harvey o.fl., 2014). Notkun náttúruvara hefur aukist í samfélaginu á síðastliðnum 

árum og benda rannsóknir til að svo sé einnig meðal ófrískra kvenna (Kennedy o.fl.; 

2016; Orief, Farghaly og  Ibrahim, 2014). Mikill skortur er á rannsóknum á 

náttúruvörum og því varhugavert fyrir viðkvæma hópa, til að mynda þungaðar konur, 

að nota slíkar vörur og mikilvægt er notkunin sé í samráði við fagaðila (Hall, Griffiths 

og McKenna, 2011; Holst o.fl., 2009b; Nordeng og Havnen, 2005).  

Það er áskorun fyrir heilbrigðisstarfsfólk að ráðleggja þunguðum konum um 

notkun lyfja og náttúruvara á meðgöngu og læknar bera mikla ábyrgð þegar þeir ávísa 

lyfjum til þungaðra kvenna. Læknar og ljósmæður þurfa að nýta sér þekkingu sína og 

reynslu, ásamt upplýsingum sem þau hafa aðgang að til að meta ávinning af notkun 

lyfs á móti mögulegri áhættu lyfsins fyrir fóstur (Daw o.fl., 2011; Morgan o.fl, 2010a; 

Morgan o.fl., 2010b;  Schaefer, 2011). 
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1.1 Vansköpunarfræði (e. teratology) 

Vansköpunarfræði (e. teratology) er fræðigrein sem fjallar um skaðleg áhrif 

utanaðkomandi efna á fóstur sem geta leitt til meðfæddra galla eða fæðingargalla (e. 

congenital anomalies). Fæðingargallar eru misalvarlegir, sumir hafa lítil sem engin 

áhrif á einstaklinginn á meðan aðrir eru mun alvarlegri og skerða lífsgæði og jafnvel 

lifun. Áhrifin geta verið frá fósturláti til vansköpunar eða vaxtarskerðingar en þar geta 

aðrir þættir spilað inní t.d. erfðir og tímasetning. Með tímasetningu er átt við hvenær á 

meðgöngunni fóstrið var útsett fyrir efninu. Þau utanaðkomandi efni sem hafa slík 

fósturskemmandi áhrif eru kölluð vansköpunarvaldar (e. teratogenic agents). Efnin 

geta m.a. verið eiturefni, lyf, fíkniefni, mengunarvaldar, geislar eða sýkingavaldar 

(Gilbert, 2000; Običan og Scialli, 2011).  

Tíðni fæðingargalla er um 5% í vestrænum heimi, þar af 2-3% taldir 

alvarlegir. Orsök fæðingargalla er í flestum tilvikum óþekkt eða í um 65-75% tilfella. 

Einungis er talið að um 7-8% vansköpunar sé vegna utanaðkomandi efna eða 

umhverfisáhrifa. Af þessum 7-8% eru hefðbundin lyf talin valda um 1%. Erfðir eru 

taldar orsök um 20-25% fæðingargalla. Þessar tölur eru þó mjög breytilegar milli 

rannsókna og heimilda og oft er um samspil margra þátta að ræða, t.d. erfða, 

umhverfis og tímasetningu lyfjagjafar á meðgöngu (Finnell, 1999; Ujházy o.fl., 2012). 

 

1.1.1 Sagan 

Vansköpunarfræði (e.teratology) sem fræðigrein eins og hún þekkist í dag á rætur að 

rekja til fyrri hluta síðustu aldar. Þónokkrir atburðir og uppgötvanir áttu sér stað á 

þessum tíma sem juku skilning manna á vansköpun fósturs sem leiddi til þess að 

fræðigreinin vansköpunarfræði varð til. Sem dæmi má nefna að árið 1941 varð 

faraldur af rauðum hundum (e. rubella) í Ástralíu. Í kjölfar þessa faraldar fundust 

tengsl á milli mæðra sem höfðu greinst með rauða hunda á meðgöngu og vansköpun 

barna þeirra. Þessi atburður ásamt fleirum næstu áratugi staðfestu þá kenningu að 

fóstur er ekki fullkomlega varið í fylgjunni fyrir utanaðkomandi efnum og áhrifum 

(Briggs, Freeman og Yaffe 2011; Ujházy o.fl., 2012). 

Á árunum 1960-1963 átti sér stað þalidómíð (e.thalidomide) harmleikurinn 

sem markaði tímamót í lyfjarannsóknum og lyfjaeftirliti. Framleiðandi þalidómíðs var 

þýskt lyfjafyrirtæki og hófst markaðssetning lyfsins árið 1957. Var lyfið upphaflega 

notað sem róandi lyf. Stuttu síðar var farið að nota lyfið við ógleði meðal þungaðra 

kvenna og var það markaðssett sem öruggt lyf á meðgöngu. Lyfið fékk markaðsleyfi í 
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46 löndum og var eitt mest selda lyfið á sínum tíma. Í kjölfarið af markaðssetningu 

lyfsins gegn ógleði þungaðra kvenna var tilkynnt um alvarlega fæðingargalla í ýmsum 

löndum en það tók þó talsverðan tíma að staðfesta tengsl þalidómíðs við þessa galla. 

Það tókst eftir tilkyninngu a.m.k. 10.000 alvarlegra tilvika. Á árunum 1961-1963, var 

þalidómíð tekið af markaði víðast hvar. Lyfið hafði þó aldrei fengið markaðsleyfi í 

Bandaríkjunum og má þakka Frances Kelsy, lækni og sérfræðingi í lyfja og 

eiturefnafræði, fyrir það. Hún starfaði á þessum tíma hjá Bandaríska matvæla- og 

lyfjaeftirlitinu (FDA) og gagnrýndi harðlega þær rannsóknir sem höfðu verið gerðar á 

þalidómíð sem hún taldi gallaðar. Kelsy er álitin hetja meðal margra fyrir sannfæringu 

sína og veitti John F. Kennedy, þáverandi forseti Bandaríkjanna, henni 

heiðursviðurkenningu fyrir þjónustu í þágu almennings í landinu (Kim & Scialli, 

2011; Vargesson, 2015). Hér á landi hafði þalidómíð verið selt í litlum mæli og fékkst 

líklegast í tveimur apótekum. Ekki er talið að börn hafi fæðst hér á landi með 

fæðingargalla sem hægt sé að rekja til notkunar þalidómíðs á meðgöngu 

(Jóhannesson, 2003). 

 Þýska lyfjafyrirtækið fullyrti að hafa uppfyllt allar þær kröfur og staðla sem 

lyf þurfti að uppfylla á þeim tíma til að fá markaðsleyfi. Hvort það sé satt verður 

eflaust aldrei sannað en víst er að kröfurnar sem lyfjafyrirtæki þurftu að uppfylla á 

þessum tíma eru mjög langt frá þeim kröfum sem farið er fram á í dag við 

markaðssetningu lyfs. Þalidómíð atvikið leiddi til þess að staðlar, kröfur og eftirlit 

fyrir lyfjaframleiðslu var hert gríðarlega  (Kim & Scialli, 2011; Vargesson, 2015). 

Sem dæmi má nefna að í kjölfarið úrskurðaði Bandaríska matvæla- og lyfjaeftirlitið 

(FDA) að lyf þurfa að vera prófuð í mönnum í nákvæmum klínískum rannsóknum 

áður en þau fá markaðsleyfi. Hörmungarnar sem þalidómíð leiddi af sér opnuðu augu 

manna fyrir skaðlegum áhrifum efna á fóstur. Rannsóknum fjölgaði og áhugi manna á 

fósturskemmandi efnum fór vaxandi í kjölfarið (Finnell, 1999). 

 

1.1.2 Grundvallarreglur um skaðleg áhrif efna á fóstur 

Árið 1973 setti James G. Wilson fram 6 grundvallarreglur um utanaðkomandi efni og  

eiginleika þeirra til að valda vansköpun. Þessar reglur eiga við enn þann dag í dag 

(Finnell, 1999; Jelínek o.fl., 2005; Wilson og Fraser, 1977).  Reglurnar eru 

eftirfarandi:  

1. Næmi fyrir fósturskemmandi áhrifum efna fer eftir arfgerð fósturs og á hvaða 

hátt fóstrið kemst í tæri við skaðleg efni. Sum fóstur eru næmari en önnur fyrir 



 4 

skaðlegum efnum sem geta valdið vansköpun vegna arfgerðar (Finnell, 1999; 

Jelínek o.fl., 2005; Wilson & Fraser, 1977).  

2. Næmi fyrir fósturskemmandi áhrifum efna fer eftir því á hvaða tíma fóstrið 

verður útsett fyrir efninu. Ef fóstur verður útsett fyrir skaðlegu efni á fyrstu 

tveimur vikum eftir getnað er líklegra að fósturlát eigi sér stað fremur en að 

fósturgalli þróist. Þetta er tíminn þar sem fósturvísirinn er að ná bólfestu í 

leginu. Ef fóstur verður útsett fyrir fósturskemmandi efni eftir þessar fyrstu 

tvær vikur og fram að 8-9 viku aukast líkur á alvarlegum fósturgalla 

samanborið við útsetningu síðar á meðgöngu. Á þessu tímabili eru helstu 

líffæri að myndast og því um mikilvægan og viðkvæman tíma að ræða. Fóstrið 

er viðkvæmast þegar líffærin eru að myndast, stækka og þroskast og hröð 

frumuskipting á sér stað. Líffærin myndast á misjöfnum tíma, og það líffæri 

sem er helst í mótun á þeim tíma þegar fóstrið verður útsett fyrir 

fósturskemmandi efni, verður fyrir mestri vansköpun (Finnell, 1999). Það er 

þó sjaldnast þannig að um einstakt atvik eða einstakt skaðlegt efni á 

nákvæmum tímapunkti sé að ræða. Það er heldur ekki hægt að áætla 

nákvæmlega hvenær vansköpunin átti sér stað. Þróun vansköpunar er langt frá 

því að vera svo einföld. Eftir 8. viku er líklegast að gallinn tengist vexti og 

þroska (Chung, 2010; Wilson & Fraser, 1977). 

3. Efni sem geta valdið vansköpun verka misjafnlega á frumur fósturs og 

verkunarmáti og meingerð þeirra getur verið ólík. Sum efnanna geta t.d leitt 

til litningagalla, stökkbreytinga, truflunar á ensímvirkni, mítósu, 

próteinmyndun, jónabúskap og fleira (Finnell, 1999; Ujházy o.fl., 2012; 

Wilson & Fraser, 1977).  

4. Birtingarmyndir óeðlilegs fósturþroska geta verið vansköpun,  vaxtarhindrun, 

seinþroski, fósturlát eða hvers kyns truflun á eðlilegri starfsemi fósturs. 

Birtingarmyndin fer eftir erfðum, gerð fósturskemmandi efnis, á hvaða tíma í 

þroska fósturs útsetningin verður og fleira (Finnell, 1999; Wilson & Fraser, 

1977).  

5. Aðgengi skaðlegra umhverfisefna að fóstrinu fer eftir eðli þeirra. Ekki öll 

skaðleg efni og áhrif þeirra ná til fósturs á sama hátt. Geislar, örbylgjur og 

fleira hafa bein áhrif á fóstur í gegnum móður. Lyf sem móðir tekur frásogast í 

blóð hennar og getur þannig borist til fósturs. Hvort lyfið komist til fósturs  í 

nægilegum styrk til að hafa áhrif á það fer eftir ýmsum þáttum t.d efnaskiptum 
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móður, eðlisefnafræðilegum eiginleikum lyfsins, stærð lyfjasameindar, 

lyfjaskammti, með hvaða leið lyfið var gefið og fleira (Finnell, 1999; Wilson 

& Fraser, 1977;).   

6. Birtingamynd og alvarleiki fósturgalla er í beinu sambandi við magn og styrk 

þess efnis sem kemst í tæri við fóstur, frá engum áhrifum til fósturláts. Því 

hærri styrkur fósturskemmandi efnis sem fóstur verður útsett fyrir því meiri 

líkur á alvarlegum fósturgalla (Finnell, 1999; Jelínek o.fl., 2005; Wilson & 

Fraser, 1977).  

 

1.2 Fylgjan 

Fyrstu hugmyndir um að fylgjan væri ekki fullkomin vörn fyrir fóstrið voru settar 

fram um 1930 (Finnell, 1999). Uppúr 1940 var það orðið nokkuð viðurkennt að 

utanaðkomandi efni t.d. lyf gætu náð til fósturs í gegnum móður og þannig haft 

skaðleg áhrif á það. Þessar hugmyndir voru svo staðfestar í kjölfar þalidómíðs 

harmleiksins (Vargesson, 2015). 

 

1.2.1 Eiginleikar efna sem komast yfir fylgju 

Ekki öll lyf komast yfir fylgju og þurfa þau að hafa ákveðna eðlisefnafræðilega 

eiginleika til þess. Flest lyf með mólþyngd 500-600 Da komast yfir fylgju en 

mólþyngd yfir 1000 Da er of há til að lyf komist yfir fylgju. Lyf þurfa einnig að hafa 

einhverja fituleysanlega eiginleika til að komast yfir og ójónaðar sameindir eiga 

auðveldara með að komast yfir heldur en jónaðar sameindir. Einnig skiptir pKa 

lyfsins máli og próteinbinding þess (Griffiths & Campbell, 2014; Ni & Mao, 2011). 

 Auk þess eru þættir sem snúa að fylgjunni sjálfri sem geta haft áhrif á flutning 

efna yfir hana s.s. aldur fylgju, yfirborðsflatarmál, sýrustigshallandi og fleira. 

Niðurbrotsferlar móður og fósturs geta sömuleiðis haft áhrif (Audus, 1999). 

 

1.2.2 Flutningur lyfs yfir fylgju 

Blóðflæði frá móður til fósturs er í gegnum naflastrenginn. Naflastrengurinn hefur 

tvær slagæðar og eina bláæð. Þessar æðar greinast svo á mörgum stöðum í fylgjunni 

og mynda um tuttugu einingar í fylgjunni. Innan hverrar einingar greinast þær síðan 

aftur (Ni & Mao, 2011).  

Lyf og önnur efni geta farið yfir fylgju með fjórum leiðum. Í fyrsta lagi með 

einföldu flæði byggt á styrkfallanda (e. simple diffusion). Algengast er að lyf fari yfir 
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fylgju með einföldu flæði. Í öðru lagi með virku flæði sem krefst einhvers konar 

flutningssameindar sem auðveldar flutninginn (e. facilitated diffusion). Fyrrgreindar 

leiðir krefjast ekki orku. Hins vegar krefst þriðja leiðin orku og kallast virkur 

flutningur (e. active transport). Þá eru efni flutt á móti styrkfallanda með 

hjálparsameindum. Fjórða leiðin er svo frymisdrykkja (e. pinocytosis) þar sem frumur 

umlykja efnið og gleypa það. Frymisdrykkja er afar sjaldgæf flutningsleið fyrir lyf. 

Í sumum tilvikum verður styrkur lyfs í blóði móður og fósturs sá sami, í 

öðrum verður styrkur í blóði fósturs hærri en hjá móður og stundum ná lyfin ekki að 

komast yfir fylgju að fullu og styrkur í blóði móður verður hærri en hjá fóstri 

(Griffiths og Campbell, 2014; Gude o.fl., 2004; Ni & Mao, 2011). 

 

1.2.3 Útflutningur efna frá fylgju 

Fylgjan býr líka yfir leiðum til að losa sig við framandi efni með útflæðispróteinum 

(e. efflux transporters). Dæmi um þessi prótein eru P glýkóprótein, MRP prótein 

(multidrug resistant protein) og BCRP (breast cancer resistant protein). Próteinin skila 

framandi efnum til baka í blóð móður með virkum flutningi, á móti styrkfallanda og 

krefst það því orku. Talið er að sterahormón hafi m.a. áhrif á tjáningu og virkni 

þessara útflæðispróteina (Ni & Mao, 2011; Young, Allen, & Audus, 2003). 

 

1.3 Rannsóknir á lyfjanotkun á meðgöngu 

Til þess að hægt sé að sýna fram á að ákveðið efni valdi fósturskemmd þarf að sanna 

að tíðni fósturgallans hjá konum sem eru útsettar fyrir efninu sé hærri en meðal þeirra 

kvenna sem ekki eru útsettar fyrir efninu. Rannsóknarþýðið þarf að innihalda 

ákveðinn fjölda kvenna til þess að niðurstöðurnar séu marktækar og hægt sé að 

fullyrða um þær (Schaefer, 2011). Það gefur auga leið að það er siðferðilega rangt að 

gera slíkar prófanir á þunguðum konum enda er það ekki gert. Ófrískar konur eru 

nánast undantekningalaust útilokaðar frá þátttöku í kínískum lyfjarannsóknum (Adam 

o.fl., 2011; Chambers, 2015; Lupattelli o.fl., 2014a; Schaefer, 2011). 

Prófanir eru hins vegar gerðar á dýrum en ekki er alltaf hægt að yfirfæra 

niðurstöðurnar á menn. Fylgjan í mönnum er t.d. líffræðilega ekki nægilega lík fylgju 

annars dýrs sem hægt væri að nota í rannsóknum og önnur lífeðlisfræði getur líka 

verið mjög ólík milli dýra og manna. Þó geta dýrarannsóknirnar gefið vísbendingar 

um áhrif efnanna á fóstur í mönnum.  
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Einar mikilvægustu rannsóknirnar á skaðlegum áhrifum lyfja á fóstur eru 

faraldsfræðirannsóknir. Flestar þeirra eru tilfella-viðmiðunar rannsóknir (e. case-

control study) eða hóprannsókn (e. cohort study) (Schaefer, 2011). Gallar við þessar 

faraldsfræðirannsóknir eru m.a. að oft er þýðið ekki nægilega stórt og nákvæmra 

klínískra gagna er ábótavant t.d. í hvaða magni konan tók lyfið nákvæmlega, á hvaða 

tíma meðgöngu og fleira. Þrátt fyrir að upplýsingar fáist frá fleiri en einni konu þurfa 

þær að vera töluvert margar til að hægt sé að fullyrða um öryggi og áhættu með 

nákvæmni og vissu. Þó geta slíkar upplýsingar verið mjög mikilvægar, gefið 

dýrmætar vísbendingar og aukið þekkingu og skilning manna á þessum málaflokki. 

Það má því segja að það sé yfirleitt reynslan og tíminn eftir að lyf er markaðssett sem 

leiðir í ljós hvaða áhrif lyfið hefur á fóstur (Adam o.fl., 2011; Chambers, 2015; 

Schaefer, 2011). 

 

1.4 Lyfjanotkun á meðgöngu 

1.4.1 Algengir sjúkdómar og lyf á meðgöngu  

1.4.1.1 Ógleði 

Ógleði er einn algengasti fylgikvilli meðgöngu. Talið er að allt að 80% þungaðra 

kvenna upplifi ógleði á meðgöngunni. Tíðnin er þó breytileg milli rannsókna sem m.a. 

má rekja til ólíkra skilgreininga á ógleði. Ógleði getur líst sér með klígju, sundli, 

uppköstum, lystarleysi og fleira. Einkenni byrja oftast í kringum 6 - 8.viku og eru 

yfirstaðin á 16. – 18.viku (Niebyl, 2010). Hyperemesis gravidarum (HG) er mjög 

svæsin ógleði á meðgöngu sem hrjáir um 1% þungaðra kvenna. Einkenni HG er 

ógleði með uppköstum sem getur leitt til þyngdartaps, ruglingi á saltbúskap og 

vökvaskorti sem oft krefst sjúkrahúsinnlagnar. Orsakir ógleði á meðgöngu eru enn 

óþekktar en talið er að ógleði tengist hormónabreytingum, β-hCG, Helicobacter 

pylori og fleira (Chortatos o.fl., 2015). Helstu lyf sem notuð eru við ógleði eru 

meklózín (Postafen), prómetazín (Phenergan), ondansetrón (Zofran) og 

metóklópramíð (Afipran). Einnig er pyridoxin (B6 vítamín) notað við ógleði 

(Þróunarsvið Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (a), 2015). 

 

1.4.1.2 Bakflæði 

Bakflæði á sér stað þegar súrt magainnihald berst úr maga í vélinda og veldur 

brjóstsviða. Slíkt getur gerst þegar vélindahringvöði starfar ekki eðlilega en hans 

hlutverk er að koma í veg fyrir að súrt magainnihald geti borist til baka í vélinda. 

Talið er að allt að 80% þungaðra kvenna upplifi bakflæði einhvern tíma á 
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meðgöngunni. Ástæðan er talin vera sú að á meðgöngu hægist á starfsemi 

meltingafæranna og maginn er lengur að tæma sig en áður. Stækkað leg og fóstur 

getur einnig valdið auknum þrýsting á maga móður sem veldur versnun einkenna 

ásamt því að hringvöðvinn verður kraftminni á meðgöngu. Dæmi um lyf sem geta 

minnkað bakflæðiseinkenni eru sýrubindandi töflur eins og Gaviscon og Rennie. 

Önnur lyf eru prótónupumpuhemlar (Omeprazol, Esomperazol,  Nexium) og 

histamínblokkar  (Asýran) (Ali & Egan, 2007). 

1.4.1.3 Hægðatregða og gyllinæð 

Hægðatregða er nokkuð algengt vandamál á meðgöngu og sérstaklega á síðari hluta 

meðgöngu. Ástæðurnar geta verið breytingar á hormónastarfsemi sem hefur áhrif á 

meltingaveginn, minni líkamleg virkni og breyttar matarvenjur á meðgöngu. Þegar 

fóstrið stækkar getur það einnig valdið þrýsting á þarma móður sem getur leitt til 

hægðatregðu. Oft dugar að breyta mataræði t.d. auka inntöku trefja og vökva. Ef 

slíkar einfaldar aðgerðir duga ekki er mælt með hægðalyfjum (Rungsiprakarn o.fl., 

2015). Fyrsta val er að prófa rúmmálsaukandi lyf t.d. HUSK. Annað val eru lyf með 

osmótískaverkun s.s. Sorbitól og Medilax. Einnig má prófa magnesíum 

hýdróklóríð (Magnesia medic). Ef framangreind lyf duga ekki má nota lyf sem auka 

þarmahreyfingar t.d. natríumpíkósúlfat (Dulcolax, Laxoberal) eða Senokot 

(Þróunarsvið Heilsugæslu höfuðborgarsviðs (b), 2015).  

 Ekki er alltaf nauðsynlegt að meðhöndla gyllinæð með lyfjum en ef þess er 

þörf má nota hýdrókortisón og cinkókaín (Proctosedyl) sem fæst í lausasölu. Ef það 

dugar ekki er flúókortólón og lídókaín (Doloproct) annað val en það inniheldur 

sterkari stera. Einnig má nota lídókaín (Xylocain) til deyfingar staðbundið 

(Þróunarsvið Heilsugæslu höfuðborgarsviðs (b), 2015). 

1.4.1.4 Sveppasýking 

Tíðni sveppasýkinga í leggöngum af völdum Candida albicans er algengari meðal 

þungaðra kvenna en annarra. Ástæðurnar eru taldar vera breytingar í lífeðlisfræði t.d. 

ónæmisbæling, hormónabreytingar, lækkað sýrustig legganga og hækkað magn 

glýkógens í legi (Cotch o.fl., 1998). Fyrsta meðferð ætti að vera staðbundin og fyrsta 

val er klótrímazól (Canesten) og annað val ekónazól (Pevaryl). Ef slíkt dugar ekki 

má prófa flúkónazól um munn (Candizol, Fluconazol, Fungyn) (Soong & 

Einarson, 2009). 
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1.4.1.5 Þvagfærasýking 

Aukna tíðni þvagfærasýkinga á meðgöngu má rekja til hormónabreytinga. Auk þess 

getur vöxtur fósturs þrýst á þvagblöðruna sem veldur því að þvagblaðran tæmist ekki 

fullkomlega. Þvagfærasýkingar á meðgöngu eru oft með ódæmigerðum einkennum og 

geta verið einkennalausar. Ef þvagfærasýkingar eru þrálátar og hafa komið upp tvisar 

eða þrisvar á meðgöngunni er mælt með fyrirbyggjandi stöðugri lyfjameðferð að 37. 

viku (MacLean, 2001). Mecillinam (Selexid) er oft fyrsta val við 

þvagfærasýkingum á meðgöngu eða nitrófúrantóín (Furadantin). Penicillín 

(Amoxicillin) og cefalosporín (t.d. Kefzol, Rocphalin) eru líka örugg á 

meðgöngu.  Önnur lyf sem má íhuga að nota á meðgöngu eru t.d. trímetóprím 

(Idotrim), klindamýcín (Dalacin), azitrómýcín (Zitromax) og fleiri (Bookstaver 

o.fl., 2015; MacLean, 2001).  

1.4.1.6 Meðgöngusykursýki 

Meðgöngusykursýki er sykursýki sem greinist fyrst á meðgöngu. Meðgöngusykursýki 

er skipt í tvo flokka eftir meðferð. Í flokki GDMA1 dugar mataræðisbreyting og 

hreyfing til að halda blóðsykri í ásættanlegu horfi. Flokkur GDMA2 krefst hins vegar 

lyfjameðferðar, insúlíns eða metformíns, til að halda blóðsykri innan marka. Margar 

nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á frekari ávinning við notkun metformíns 

(Metformin, Glucophage) samanborið við notkun insúlíns. Metformín er talið 

minnka líkur á óæskilegri fæðingarútkomu s.s. þörf á keisaraskurði, fyrirburafæðingu, 

þungburafæðingu og sykurfalli nýbura. Það hefur því færst í vöxt að nota metformín á 

meðgöngu og sérstaklega meðal þeirra kvenna sem nota lyfið vegna 

fjölblöðrueggjastokkaheilkennis (PCOS). Insúlín í blóði móður getur hins vegar ekki 

borist yfir fylgju til fósturs. Lyfjaskammtar eru einstaklingsbundnir og byggjast á 

blóðsykursmælingum. Þegar líður á meðgöngu er algengara en ekki að þörf fyrir 

insúlín aukist (Harðardóttir o.fl., 2012).  

1.4.1.7 Skjaldkirtilssjúkdómur 

Vanvirkur skjaldkirtill er nokkuð algengur hjá konum á barneignaaldri. Greining 

byggir á mælingu skjaldkirtilshormóna í blóði móður. Vanstarfsemi skjaldkirtils getur 

haft í för með sér vaxtarskerðingu fósturs, fyrirburafæðingu, neikvæð áhrif á heila- og 

taugaþroska fósturs, ásamt meðgöngueitrun og fleira. Það er því mikilvægt að 

meðhöndla vanstarfsemi skjaldkirtils á meðgöngu (Sahay og Nagesh, 2012). 
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Levótýroxín (Levaxin, Euthyrox) er kjörlyf á meðgöngu og ekki talið hafa áhrif á 

fóstur (Kashi o.fl., 2015). 

1.4.1.8 Háþrýstingur 

Meðgönguháþrýstingur er háþrýstingur sem greinist eftir 20 vikna meðgöngu. 10-

15% þungaðra kvenna greinast með of háan blóðþrýsting á meðgöngunni. Talað er 

um meðgöngueitrun þegar þunguð kona þjáist af háþrýsting ásamt próteinmigu. Þörf 

er á lyfjameðferð ef efri mörk blóðþrýstings mælast endurtekið yfir 150 mmHg eða ef 

neðri mörk hans mælast endurtekið yfir 100 mmHg. Fyrsta val við háþrýsting á 

meðgöngu er labetólól (Trandate). Ef labetólól dugar ekki skal nota nifedipín 

(Adalat) (NICE, 2011; Þróunarsvið Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (c), 2016). 

1.4.1.9 Asetýlsalisýlsýra í fyrirbyggjandi skyni á meðgöngu 

Sýnt hefur verið fram á að notkun 75 mg asetýlsalisýlsýru (Hjarta-Aspirín, 

Hjartamagnýl) á dag getur dregið úr líkum á fyrirburafæðingu, vaxtarskerðingu, 

andvana fæðingu og meðgöngueitrun meðal þeirra kvenna sem hafa áhættuþætti. 

Áhættuþættirnir eru flokkaðir sem alvarlegir og miðlungs. Dæmi um alvarlega 

áhættuþætti eru langvinnur háþrýstingur, meðgöngueitrun á fyrri meðgöngu, 

undirliggjandi sykursýki, nýrnasjúkdómur og fleira. Dæmi um miðlungs áhættuþætti 

er fyrsta þungun, fjölskyldusaga um meðgöngueitrun, aldur yfir 40 ára, 

fjölburameðganga, hár BMI stuðull og fleira (NICE, 2011; Þróunarsvið Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins (e), 2016). 

1.4.1.10 Segavarnir 

Áhættumat fyrir bláæðasega og lungnablóðrek á að fara fram helst í fyrsta viðtali 

meðgöngu. Ef mikil áhætta er fyrir hendi þarf fyrirbyggjandi meðferð með 

léttheparíni (Klexane) og ef áhætta er miðlungs þarf að huga að fyrirbyggjandi 

meðferð sömuleiðis. Skammtar af heparíni eru reiknaðir út frá þyngd konunnar 

(RCOG, 2015).  

1.4.1.11 Verkir 

Við verkjum skal fyrsta val vera parasetamól (Panodil, Paratabs). Ef það dugar 

ekki má reyna parasetamól með kódeini (Parkódín, Parkódín forte). 

Asetýlsalisýlsýru (Aspirin Actavis, Treo) ætti ekki að nota sem verkjalyf á 

meðgöngu (Babb, Koren & Einarsson, 2010). Bólgueyðandi gigtarlyf (NSAID) s.s. 

íbúprófen (Íbúfen, Ibuxin), díklófenak (Voltaren) og naproxenum (Naproxen, 
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Alpoxen) á ekki að nota á meðgöngu vegna hættu á litlu legvatnsmagni hjá móður, 

hjartagöllum fósturs, klofinni vör og góm, opinni fósturæð og fleira (Antonucci o.fl., 

2012; Babb o.fl., 2010; Þróunarsvið Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (c), 2016).  

1.4.1.12 Þunglyndi og kvíði  

Áður en kvíða og þunglyndislyfjameðferð er ákveðin þarf að meta vandlega áhættuna 

við ómeðhöndlaðan sjúkdóminn á móti mögulegum ávinning og áhættu lyfsins. 

Algengustu kvíða og þunglyndislyfin eru úr flokki SSRI (selective serotonin reuptake 

inhibitor) og SNRI (serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor). Dæmi um SSRI lyf 

eru flúoxetín (t.d. Flúoxetín), sertralín (t.d. Sertral, Zoloft), escítalópram (t.d. 

Esopram) citalópram (t.d. Oropram, Cipramil) og paroxetín (Seroxat, 

Pacetin). Dæmi um SNRI lyf eru venlafaxín (t.d. Venlafaxin) og dúloxetín 

(Cymbalta). Almennt er frekar ráðlagt að nota SSRI lyf en SNRI lyf á meðgöngu 

vegna takmarkaðrar reynslu og upplýsinga um notkun SNRI lyfja á meðgöngu. Ekkert 

eitt lyf er talið fyrsta val úr flokki SSRI lyfja en mestar upplýsingar eru til um 

flúoxetín. Hins vegar er ekki mælt með paroxetíni vegna mögulegra fósturgalla 

(Udechuku o.fl., 2010; Þróunarsvið Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðis (d), 2015). 

 

1.4.2 Tíðni lyfjanotkunar á meðgöngu 

Talið að allt að 90% kvenna taki lyf einhvern tíma á meðgöngu, lyfseðilsskyld lyf 

og/eða lyf í lausasölu (Adam o.fl., 2011; Daw o.fl., 2011; Lupattelli o.fl., 2014a; 

Sinclair o.fl., 2016). Á síðastliðnum 30 árum hefur notkun á lyfseðilsskyldum lyfjum 

á fyrsta þriðjungi meðgöngu aukist um 60% og notkun fjögurra eða fleiri lyfja á 

meðgöngu hefur þrefaldast á þessum tíma í Bandaríkjunum (Sinclair o.fl., 2016). Um 

helmingur meðgangna eru ekki skipulagðar fyrirfram og eykur það líkur á að kona 

noti lyf á meðgöngu þegar hún veit ekki að hún er ófrísk. Konur á barneignaraldri 

ættu því að nota lyf sem eru örugg á meðgöngu eftir fremsta megni og halda sig frekar 

við hefðbundin lyf þar sem reynsla er komin á notkun þeirra á meðgöngu, fremur en 

nýrri lyf á markaðnum (Schaefer, 2011).  

Notkun lyfja á meðgöngu sem talin eru geta valdið skaðlegum áhrifum á 

fóstrið er nokkuð algeng, en þó breytileg á milli rannsókna (Sinclair o.fl., 2016). Í 

rannsókn Daw o.fl. voru teknar sama nokkrar rannsóknir á lyfjanotkun á meðgöngu í 

Evrópu, Bandaríkjunum og Kanada og kom í ljós að notkun lyfja sem talin eru geta 

valdið skaðlegum áhrifum á fóstur var breytileg, frá 1% upp í 21%. Önnur eldri 
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rannsókn í Frakklandi sýndi fram á að allt að 50% þungaðra kvenna þar í landi nota 

lyf sem hafa þekkt fósturskemmandi áhrif eða eru grunað um að geta valdið 

skaðlegum áhrifum á fóstur (Lacroix o.fl., 2000). Erfitt getur reynst að gera 

samanburð milli rannsókna vegna misjafnra skilgreininga á áhættu um fósturskaða. 

 

1.4.3 Öryggisupplýsingar markaðssettra lyfja 

Eins og fram hefur komið hafa fæst lyf nákvæmar og gagnreyndar upplýsingar um 

öryggi við notkun á meðgöngu. Upplýsingar í samantekt um eiginleika lyfs (SmPC) 

og fylgiseðli hafa yfirleitt að geyma varúðarorð um notkun á meðgöngu en sjaldan 

upplýsingar um hvort, hvenær eða í hvaða skammti lyfið henti á meðgöngu. Þau 

varnaðarorð byggja yfirleitt á mati framleiðanda, frekar en að baki liggi gagnreyndar 

öryggisupplýsingar (Sinclair o.fl., 2016; Twigg, Lupattelli og Nordeng, 2016;).  

1.4.3.1 Flokkun lyfja eftir öryggisupplýsingum 

Árið 1978 var fyrsta flokkunarkerfið fyrir lyf á meðgöngu birt í Svíþjóð og má finna 

það í sænsku sérlyfjaskránni FASS. Lyfjum er flokkað í fjóra flokka eftir öryggi við 

notkun á meðgöngu. Byggist flokkunin á gögnum um notkun meðal ófrískra kvenna 

og á dýrarannsóknum. Markmiðið með flokkunarkerfinu er fyrst og fremst að veita 

heilbrigðisstarfsfólki upplýsingar um öryggi lyfja og mögulegar áhættur við notkun 

þeirra á meðgöngu (Addis, Sharabi og Bonati, 2000; Doering, Boothby og Cheok, 

2002). Flokkarnir eru fjórir talsins, A, B, C, D og greinist flokkur B svo frekar í þrjá 

undirflokka, B1, B2 og B3. Flokkunin er eftirfarandi (Berglund o.fl., 1984; FASS, 

e.d.; Sannerstedt o.fl., 1996)   

• Flokkur A: Lyf sem talið er að búið sé að nota meðal fjölda ófrískra kvenna án 

neikvæðra áhrifa á fósturþroska, fæðingu eða meðgöngu. Lyf í flokki A eru 

því talin örugg á meðgöngu og fullnægjandi fjöldi gagna styður öryggið.  

• Flokkur B: Lyf sem eru talin örugg á meðgöngu þ.e. ekki hafa fundist merki 

um skaðleg áhrif á fóstur eða fylgikvilla meðgöngu við notkun þeirra. Hins 

vegar eru öryggisupplýsingar um notkun í mönnum takmarkandi að einhverju 

leyti. Munurinn á flokki A og B er því fjöldi gagna og rannsókna á notkun í 

mönnum sem styðja flokkunina.  

o Flokkur B1: Skortur á upplýsingum en dýrarannsóknir hafa ekki gefið 

vísbendingar um aukna tíðni fósturskaða við notkun.  
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o Flokkur B2: Skortur er á rannsóknum á skaðlegum áhrifum á fóstur 

bæði hjá mönnum og dýrum. En þau gögn sem til eru, þó takmörkuð 

séu, benda ekki til aukinnar tíðni á fæðingargöllum né neikvæðum 

fæðingaútkomum.  

o Flokkur B3: Dýrarannsóknir á eituráhrifum hafa gefið vísbendingar um 

skaðsemi við notkun. Hins vegar er óljóst hversu marktækar þær 

rannsóknir eru. Þessi flokkur er einungis notaður fyrir ný lyf á markaði 

þegar rannsóknir á dýrum hafa sýnt fram á skaðleg áhrif á fóstur en 

óvíst er hvort það sama gildi fyrir menn. Skortur er á 

faraldsfræðigögnum. 

• Flokkur C: Lyf sem eru talin geta valdið einhvers konar neikvæðum áhrif á 

fósturþroska án þess þó að vera endilega beint vansköpunarvaldandi (e. 

teratogenic). 

• Flokkur D: Lyf sem vitað er að geta valdið neikvæðum áhrifum á fóstur og 

búið er að sýna fram á skaðleg áhrif á fóstur. Hér er því um þekkta hættu á 

fósturvansköpun að ræða.  

 

Árið 1979, ári á eftir Svíum, birti Bandaríska mætvæla- og lyfjaeftirlitið (FDA) einnig 

flokkunarkerfi fyrir lyf á meðgöngu. Flokkunin er mjög svipuð sænska 

flokkunarkerfinu, með flokka frá A til D. Það sem er frábrugðið er að í bandaríska 

kerfinu er flokkur B ekki frekar greindur í undirflokka og einnig er fimmti flokkurinn 

X til staðar (Briggs o.fl., 2011). Flokkarnir eru að öðru leyti nokkuð sambærilegir. 

Lyf í flokki D í bandaríska kerfinu skal einungis nota ef líf konunnar liggur við. Lyf í 

flokki X eru hins vegar algjör frábending fyrir þungaðar konur og áhættan við notkun 

lyfsins vegur ávallt þyngra en mögulegur ávinningur (Sannerstedt o.fl., 1996). 

 Nokkra ókosti má finna við notkun þessara flokkunarkerfa og sem dæmi má 

nefna að þau gera oft ekki nægilega skýran greinarmun á því hvort gögnin eru úr 

mönnum eða dýrum. Það er heldur ekki gerður skýr greinarmunur á tíðni, alvarleika 

og tegund fósturgalla sem lyfið gæti valdið, né er tekið fram á hvaða tíma meðgöngu 

áhættan er sem mest eða minnst. Flokkunarkerfin eru í mörgum tilvikum talin ofmeta 

áhættu við notkun ákveðinna lyfja á meðgöngu og þar með valda óþarfa áhyggjum 

(Sinclair o.fl., 2016). Almennt er talið að flokkunarkerfið í sænsku lyfjahandbókinni 

(FASS) sé betra en hið bandaríska. Ástæðan er helst sú að kröfurnar sem lyf þarf að 
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uppfylla til að falla í flokk A eða B eru óraunhæfar í bandaríska kerfinu. Til að lyf 

falli í flokk A eða B í bandaríska flokkunarkerfinu er gerð krafa um að sýna fram á 

rannsóknir í þunguðum konum en eins og áður hefur komið fram eru þær upplýsingar 

sjaldnast til. Af því leiðir að gríðarlega mörg lyf falla í flokk C í bandaríska kerfinu, 

þrátt fyrir að vera tiltölulega örugg á meðgöngu við rétta notkun Flokkunarkerfi 

Bandarísku Lyfjastofnunarinnar (FDA) er því ekki eins notendavænt fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk og hið sænska (Addis o.fl., 2000; Sannerstedt o.fl., 1996).  

 

1.5 Viðhorf þungaðra kvenna til lyfjanotkunar á meðgöngu 

Vitað er að viðhorf til lyfjanotkunar getur endurspeglað meðferðararheldni þannig að 

neikvætt viðhorf til lyfjanotkunar getur leitt til minni meðferðarheldni (Gatti o.fl., 

2009; Nordeng, Koren og Einarsson, 2010a; Schaefer o.fl., 2005;). Þær rannsóknir 

sem gerðar hafa verið á viðhorfi þungaðra kvenna til lyfjanotkunar á meðgöngu hafa 

flestar sýnt fram á ofmat þeirra á áhættu við lyfjanotkun á meðgöngu og að hræðsla 

sumra kvenna við lyfjanotkun sé órökrétt. Svo virðist sem margar konur trúi því að öll 

lyf geti haft fósturskemmandi áhrif á einhvern hátt þrátt fyrir að í raunveruleikanum 

séu það í raun fá efni sem hafa verið skilgreind sem fósturskemmandi (e. teratogenic) 

(Nordeng o.fl., 2010a; Zaki og Albarraq, 2014).  

Það sem er jákvætt við varkárni og tortryggni þungaðra kvenna gagnvart 

lyfjanotkun á meðgöngu er minni áhætta á að lyf sem ekki er öruggt á meðgöngu sé 

notað. Hins vegar geta neikvæð viðhorf leitt til aukins andlegs vanlíðan, áhyggja og 

kvíða hjá þeim þunguðu konum sem þurfa á lyfjum að halda og mögulega stuðlað að 

vanmeðhöndlun sjúkdóma og veikinda. Áhættan við ómeðhöndlaðan sjúkdóm eða 

sjúkdómsástand móður er í mörgum tilvikum mun meiri en áhættan um að lyfið geti 

haft skaðleg áhrif á fóstrið. Dæmi um slíka sjúkdóma er flogaveiki, astmi, ýmsar 

sýkingar, sykursýki, vanstarfsemi skjaldkirtils og fleira. Alvarlegasta afleiðingin væri 

sú að versnun sjúkdóms myndi leiða til fósturláts (Bánhidy o.fl., 2005). Einnig getur 

afleiðing af neikvæðu viðhorfi til lyfjanotkunar verið sú að kona leiti frekar í notkun 

náttúruvara í stað hefðbundinna lyfja með trú um að náttúruvörur séu öruggari fyrir 

fóstrið en hefðbundin lyf (Glover o.fl., 2003; Holst o.fl., 2009b). 

Ýmsir þættir geta haft áhrif á viðhorf kvenna til lyfjanotkunar og má t.d. nefna 

menntun, efnahagsstöðu, starf, tekjur, búsetu, menningu og fleira. Konur með meiri 

menntun eru taldar hafa rökréttara og jákvæðara viðhorf gagnvart lyfjanotkun á 

meðgöngu. Þær konur sem starfa í heilbrigðisgeiranum eru einnig betur upplýstar um 
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örugga lyfjanotkun á meðgöngu. Einnig getur upplýsingagjöf og aðgengi að 

upplýsingum um lyf á meðgöngu haft mikil áhrif á viðhorfið (Nordeng o.fl., 2010a; 

Phatak, 2006; Zaki og Albarraq, 2014).  

 

1.6 Upplýsingar um lyfjanotkun á meðgöngu 

1.6.1 Upplýsingagjöf heilbrigðisstarfsfólks til þungaðra kvenna  

Með upplýsingagjöf er átt við hvaða upplýsingar eru veittar, með hvaða hætti og hvort 

þær séu yfir höfuð veittar. Upplýsingarnar geta t.d. varðað áhættu og ávinning af 

notkun lyfsins.  Slíkar upplýsingar geta skipt sköpum um það hvort þungaðar konur 

noti lyfið eða ekki og hvort það sé þá notað á réttan hátt. Það er því mikilvægt að 

læknar hugi að því að að veita fullnægjandi upplýsingar um lyfið á skýran hátt þegar 

þeir ávísa lyfi til þungaðrar konu. Þetta á einnig við um annað heilbrigðisstarfsfólk 

sem ráðleggur notkun lyfs (Baggley o.fl., 2004; Bonari o.fl., 2005; Nordeng o.fl., 

2010a; Zaki og Albarraq, 2014;). 

Rannsókn Bonari og samstarfsmanna árið 2005 sýndi fram á mikilvægi 

upplýsingagjafar lækna til þungaðra kvenna þegar þeir ávísuðu lyfjum til kvennanna. 

Sem dæmi má nefna að 87% þungaðra kvenna í rannsókninni töldu að þunglyndislyf 

myndu auka verulega hættu á fósturskemmd. Eftir upplýsingagjöf og fræðslu frá 

heilbrigðisstarfsfólki lækkaði hlutfall þeirra niður í 12% (Bonari o.fl, 2005). Réttmæt 

ráðgjöf og upplýsingagjöf heilbrigðisstarfsfólks til þungaðra kvenna getur því skilað 

sér í rökréttara viðhorfi til lyfjanotkunar á meðgöngu og dregið úr óþarfa kvíða 

(Bonari o.fl., 2005; Nordeng o.fl., 2010a). 

Skv. Alþjóðasamtökum ljósmæðra ICM er ljósmóðir ábyrgur fagaðili sem 

veitir m.a. ráðgjöf til þungaðra kvenna á meðgöngu um málefni er snerta meðgöngu, 

móður og barn. Þar kemur sömuleiðis fram að ljósmóðir gegnir mikilvægu hlutverki í 

heilbrigðisfræðslu á meðgöngu. Í siðareglum ljósmæðra kemur fram að ljósmæður 

sinni líkamlegum og andlegum þörfum þungaðra kvenna. Af framangreindu má álykta 

að ljósmæður skuli veita þunguðum konum ráðleggingar um heilsutengda þætti, og 

mætti flokka lyfjanotkun á meðgöngu þar undir (Ljósmæðrafélag Íslands, 2005).  

 

1.6.2 Upplýsingaveitur fyrir heilbrigðisstarfsfólk varðandi lyf á meðgöngu 

og hæfni þeirra við lyfjaávísanir/ráðleggingar 

Í fylgiseðli lyfja er þunguðum konum gjarnan bent á að gæta varúðar við notkun  

lyfsins og þær hvattar til að ráðfæra sig við lækni áður en notkun lyfs hefst. Það er oft 
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á tíðum mikil ábyrgð fólgin í því að ávísa lyfjum til þungaðra kvenna og ráðleggja 

þeim um lyfjanotkun þegar takmarkaðar gagnreyndar upplýsingar liggja fyrir. Því 

þurfa læknar og ljósmæður að hafa aðgengi að gagnreyndum og stöðugt uppfærðum 

upplýsingum um lyfjanotkun á meðgöngu til að tryggja réttmætar lyfjaávísanir. Gott 

aðgengi fagaðila að upplýsingum er undirstaða góðrar upplýsingagjafar til 

skjólstæðings (Daw o.fl., 2011; Morgan o.fl., 2010a; Morgan o.fl., 2010b; Schaefer, 

2011). 

Morgan og samstarfsmenn framkvæmdu tvær rannsóknir árið 2010 í tengslum 

við upplýsingaöflun um lyf á meðgöngu og lyfjaávísanir til þungaðra kvenna. Önnur 

rannsóknin leiddi í ljós að yfir helmingur lækna taldi vanta einn stað, þ.e. eina 

viðamikla upplýsingaveitu þar sem hægt væri að nálgast allar upplýsingar, rannsóknir 

og gögn sem til eru um notkun lyfs á meðgöngu. Stór hluti þátttakanda taldi aðgengi 

að þeim upplýsingum sem til eru ábótavant og að krefjandi væri að túlka þær 

upplýsingar sem til eru þannig að þær nýtist í klínísku starfi. Um þriðjungur lækna 

sagði tímaskort standa í vegi fyrir því að þeir gætu aflað sér nægilegra upplýsinga þar 

sem slík upplýsingaleit væri tímafrek. Læknarnir leituðu fyrst og fremst í sérlyfjaskrá 

að upplýsingum. Aðrar upplýsingaveitur sem læknarnir notfærðu sér voru til að 

mynda bækur, fylgiseðlar, vísindagreinar, gagnabankar á netinu s.s Micromedix, 

UpToDate og fleira. Einnig ráðfærðu þeir sig við samstarfsfélaga eða lyfjafræðing. 

Hvað varðar hæfni lækna við að veita ráðleggingar um lyfjanotkun á meðgöngu þá 

töldu flestir sig hafa nægilega þekkingu til að geta ráðlagt um notkun lyfseðilsskyldra 

lyfja. Þeir töldu hæfni sína minni til að geta ráðlagt um notkun lausasölulyfja og sísta 

til að veita ráðleggingar um náttúruvörur. Starfsaldur er talinn skipta máli í þessu 

samhengi þar sem reynsla læknis af notkun ákveðins lyfs á meðgöngu hefur mikið að 

segja um það hvort hann ávísar lyfinu eða ekki til barnshafandi konu. Rannsókn 

Morgans og samstarfsmanna leiddi í ljós að þeir læknar sem höfðu hærri starfsaldur 

og lengri starfsreynslu mátu áhættu við notkun lyfja á meðgöngu með rökréttari hætti 

en þeir sem höfðu minni starfsreynslu. Þeir voru einnig líklegri til að segja að ákveðin 

lyf væru örugg á meðgöngu (Morgan o.fl., 2010b).   

Hin rannsókn Morgans og samstarfsmanna, birt sama ár, sýndi fram á að stór 

hluti lækna hefði ávísað lyfjum til þungaðra kvenna þó þeir hefðu upplifað skort á 

upplýsingum um notkun lyfsins á meðgöngu. Algengustu lyfin í þessu samhengi voru 

þunglyndis- og kvíðalyf. Einnig var stór hluti lækna sem hefði viljað ávísa lyfjum en 

ákvað að gera það ekki vegna þess að skjólstæðingurinn var þunguð kona. Þó voru 
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nokkrir sjúkdómar sem læknar sögðust frekar meðhöndla með lyfjum hjá þunguðum 

konum en hjá þeim sem ekki væru þungaðar. Þessir sjúkdómar voru t.d. háþrýstingur, 

sykursýki, astmi og slæmir höfuðverkir (Morgan o.fl., 2010a). 

 

1.6.3 Upplýsingaveitur fyrir þungaðar konur varðandi lyf á meðgöngu 

Einstaklingar leita í stöðugt auknum mæli að upplýsingum á netinu í tengslum við 

heilsu og aðra þætti. Þetta mikið aukna aðgengi að upplýsingum síðastliðna áratugi 

hefur gjörbreytt stöðu heilbrigðisstarfsfólks. Sjúklingar eru oft á tíðum betur upplýstir 

um eigin sjúkdóm og lyf en áður fyrr og getur það auðveldað starf lækna og annars 

heilbrigðisstarfsfólks. Á sama tíma getur það hins vegar einnig haft ýmsa ókosti. Sem 

dæmi má nefna sjúkling sem gæti verið búinn að greina sjálfan sig með alvarlegan 

sjúkdóm sem ekki reynist rétt eða sjúklingur sem les sér til um neikvæðar afleiðingar 

af notkun lyfs sem veldur honum kvíða (Gerber & Eiser, 2001). 

Rannsókn Hämeen-Anttila árið 2014 sýndi fram á að um 60% kvenna sem 

nota lyf á meðgöngu leita sér upplýsinga um lyfið, á einum eða fleiri stöðum. Það er 

jákvætt að konur afli sér upplýsinga um lyf og séu meðvitaðar um t.d. aukaverkanir, 

áhættur og fleira. Hins vegar skiptir máli að upplýsingaveitan sé traust og gagnreynd. 

Upplýsingaöflun á internetinu getur verið varhugaverð ef ekki er leitað upplýsinga á 

áreiðanlegum vefsíðum. Það getur hins vegar verið vandasamt fyrir almenning að átta 

sig á því hvaða upplýsingar eru réttmætar og hverjar eru það ekki. (Hämeen-Anttila 

o.fl., 2014). Rannsóknir hafa sýnt að konur í vestrænum löndum nota internetið í 

flestum tilfellum sem sitt fyrsta val þegar kemur að upplýsingaöflun um lyfjanotkun á 

meðgöngu (Nordeng, Ystrøm og Einarsson, 2010b; Hämeen-Anttila o.fl., 2013). Oft á 

tíðum leita þær einnig til ljósmóður, læknis eða annars heilbrigðisstarfsmanns. Aðrir 

staðir þar sem konurnar leita að upplýsingum eru t.d. hjá fjölskyldu, vinum, í bókum 

og bæklingum (Hämeen-Anttila o.fl., 2013; Nordeng o.fl., 2010b).  

Ýmis konar íslenskt fræðsluefni má finna á internetinu um lyf á meðgöngu 

sem er aðgengilegt og notendavænt. Sem dæmi má nefna vef Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, e.d.) en þar er fjölbreytt 

fræðsla í formi greina, bæklinga og fleira. Inná fræðsluvef Ljósmæðrafélags Íslands 

eru sömuleiðis góðar upplýsingar sem skrifaðar eru af ljósmæðrum og 

hjúkrunarfræðingum (Fræðsluvefur Ljósmæðrafélags Íslands, e.d.). Það sem mestu 

skiptir er að upplýsingarnar sem þungaðar konur notafæra sér séu traustar, réttmætar 

og skrifaðar af fagaðilum (Nordeng o.fl., 2010b).  
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1.6.4 Aðgengi kvenna að upplýsingum um lyfjanotkun á meðgöngu 

Almennt virðast konur telja að aðgengi að upplýsingum um lyfjanotkun á meðgöngu 

sé gott. Það er hins vegar ekki þar með sagt að þær telji sig geta nýtt sér 

upplýsingarnar vel. Í rannsókn Hämeen-Anttila og samstarfsmanna sem kannaði 

upplýsingaöflun þungaðra kvenna kom í ljós að um 20% þátttakenda töldu 

upplýsingarnar sem þeir lásu eða fengu frá heilbrigðsstarfsmanni vera villandi og þær 

konur sem sóttu upplýsingar á fleiri en einn stað upplifðu nokkuð oft að 

upplýsingarnar væru misvísandi. Rannsakendur fundu tengsl á milli þeirra sem 

upplifðu misvísandi eða villandi upplýsingar og meiri kvíða og lélegri 

meðferðarheldni (Hämeen-Anttila o.fl., 2014).  

 

1.7 Vítamín á meðgöngu 
Almennar ráðleggingar varðandi vítamín á meðgöngu er að taka fólinsýru og D 

vítamín reglulega. Önnur vítamín, steinefni eða fitusýrur eru talin óþörf ef kona er 

heilbrigð og neytir fjölbreyttrar og hollrar fæðu (Þróunarsvið Heilsugæslu 

höfiðborgarsvæðisins (f), 2016). Fólinsýra dregur úr hættu á miðtaugaskaða fósturs og 

D vítamín hefur ýmisleg jákvæð og mikilvæg áhrif á fóstur og móður t.d. á 

uppbyggingu beina og tanna, gegnir hlutverki í ónæmiskerfinu, frumuþroska, 

frumuskiptingu og fleira. Ráðlagður dagskammtur af fólati er 400 g á dag fyrstu 12 

vikurnar. Konur sem ganga með tvíbura eða eru í ofþyngd skulu taka stærri skammta, 

um 800 g á dag.  Ráðlagður dagskammtur af D vítamíni er 600 ae á dag fyrir flestar 

konur (Harvey o.fl., 2014; Ladipo, 2000). Skv. klínískum leiðbeiningum um 

meðgönguvernd heilbrigðra kvenna í eðlilegri meðgöngu er heilbrigðsstarfsmanni 

ráðlagt að veita þungaðri konu upplýsingar um mikilvægi og kosti þess að taka inn 

fólinsýru á meðgöngu og inntöku D-vítamíns (Hauksson o.fl., 2008). 

Ekki er ráðlagt að þungaðar konur taki sérstaklega inn A vítamín. Neysla yfir 

3000 g A vítamíns á dag getur valdið fósturskaða. Konur sem neyta lýsis með A 

vítamíni eða fjölvítamíns sem inniheldur A vítamín ættu að gæta þess að fara ekki yfir 

ráðlagðan dagskammt (Mastroiacovo o.fl., 1999). Á meðgöngu eykst þörf fyrir járn 

vegna aukins blóðflæðis til fósturs og því ráðlagt að þungaðar konur hugi að 

járninntöku. Járn nýtist betur ef C-vítamín er tekið á sama tíma og því ætti að huga að 

inntöku C vítamíns samhliða inntöku járns (Alwan o.fl., 2011). 
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1.8 Náttúruvörur 

1.8.1 Náttúruefni, náttúruvörur og náttúrulyf 

Náttúruvörur hafa verið notaðar í hundruðir ára til meðhöndlunar sjúkdóma og til að 

bæta heilsu. Enn þann dag í dag er talið að um 80% meðferða í þróunarlöndum 

byggjast á notkun náttúruvara, þá einna helst ýmissa plantna. Hins vegar er mikill 

skortur á klínískum rannsóknum um öryggi og virkni náttúruvara og byggist notkun 

þeirra fyrst og fremst á reynslu. Margir telja að náttúruvörur séu almennt öruggar og 

innihaldi færri eiturefni og virk efni en hefðbundin lyf. Margar plöntur innihalda hins 

vegar mjög virk innihaldsefni og rekja má uppruna um þriðjungs hefðbundinna lyfja 

til plantna (Bent & Ko, 2004).  

Skipta má náttúruefnum í tvo flokka, náttúrulyf annarsvegar og náttúruvörur 

hins vegar. Samkvæmt reglugerð um markaðsleyfi náttúrulyfja og skráningu jurtalyfja 

sem hefð er fyrir nr. 142/2011 er náttúrulyf skilgreint sem lyf sem inniheldur eitt eða 

fleiri virk efni sem koma fyrir í náttúrunni og í styrk, sem ekki er umtalsvert hærri en 

finnst í náttúruni, ætluð til inntöku eða staðbundinnar notkunar á húð eða slímhúð, 

hafa einungis ábendingar við vægum sjúkdómum og eru ekki lyfseðilsskyld. Skv. 

6.gr. sömu reglugerðar skal sækja um markaðsleyfi fyrir náttúrulyf  á sama hátt og 

markaðsleyfi fyrir sérlyf. Merkingar náttúrulyfja og fylgiseðlar þeirra skulu lúta sömu 

reglum og sérlyf. Náttúrulyf þurfa að standast sömu kröfur um hráefnis-, framleiðslu- 

og gæðaeftirlit og hefðbundin lyf (Reglugerð um markaðsleyfi náttúrulyfja og 

skráningu jurtalyfja sem hefð er fyrir nr. 142/2011). Hér á landi er einungis eitt 

markaðssett náttúrulyf í dag og er það Husk® (Sérlyfjaskrá (a), 2015). 

Algengt er að tala um náttúrulyf og náttúruvörur sem sama flokkinn en er það 

í raun ekki rétt. Náttúruvörur þurfa ekki að standast sömu gæðakröfur og náttúrulyf. 

Kröfur sem gerðar eru til náttúruvara eru því ekki sambærilegar þeim kröfum sem 

gerðar eru til náttúrulyfja eða annarra hefðbundinna lyfja. Nátturuvörur þurfa t.d. ekki 

að standast kröfur um staðlaða framleiðslu né gæðaeftirlit sem til að mynda eykur 

líkur á mengun eða að annar styrkleiki sé á efninu en gefið er upp á umbúðum 

vörunnar. Rannsóknir þurfa ekki heldur að liggja fyrir um verkun, auka- eða 

milliverkanir eins og á við um önnur hefðbundin lyf. Dæmi um algengar náttúruvörur 

eru túrmerik, jóhannesarjurt, engiferhylki, sólhattur, ginseng, musteristré, trönuber og 

ýmislegt fleira (Jóhannsson o.fl., 2002; Schweitzer, 2006). 
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1.8.2 Notkun náttúruvara meðal þungaðra kvenna 

Notkun náttúruvara virðist stöðugt vera að aukast í samfélaginu og rannsóknir benda 

einnig til aukningar meðal barnshafandi kvenna (Kennedy o.fl., 2016; Orief o.fl., 

2014). Ýmsir þættir hafa áhrif á viðhorf til náttúruvara s.s menning, menntun, 

þjóðfélagsstaða, starf, búseta og fleira (Holst o.fl., 2009a; Nordeng o.fl., 2011; 

Nordeng og Havnen, 2005). Ástæða notkunar meðal þungaðra kvenna er í flestum 

tilvikum sú að þær telja náttúruvörur náttúrulegar og að það sem er náttúrulegt sé 

öruggari og heilbrigðari kostur samanborið við hefðbundin lyf. Slík viðhorf geta verið 

skaðleg og haft alvarlegar afleiðingar. Í ljósi skorts á rannsóknum um náttúruvörur er 

erfitt að meta öryggi og áhrif við notkun. Þar af leiðandi er sérstaklega varhugavert 

fyrir viðkvæman hóp, líkt og þungaðar konur, að neyta slíkra vara (Hall o.fl., 2011; 

Holst o.fl., 2009; Nordeng og Havnen, 2005; Pallivalappila o.fl., 2013).  

Þær náttúruvörur sem helst eru notaðar á meðgöngu eru breytilegar á milli 

rannsókna og fer m.a. eftir því í hvaða landi rannsóknin var framkvæmd og á hvaða 

tíma hún var gerð. Vinsældir náttúruvara eru breytilegar frá einum tíma til annars og 

má jafnvel segja að sumar vörur séu í tísku á ákveðnum tíma. Það sem spilar helst inní 

val einstaklinga á náttúruvöru eru skoðanir fjölskyldu og vina, auglýsingar og aðrar 

umfjallanir um vöru t.d. á samfélagsmiðlum. Fæstar konur nota náttúruvörur í samráði 

við fagaðila (Djuv, Nielsen & Steinbekk 2013). 

 

1.8.3 Rannsóknir á öryggi ákveðinna náttúruvara á meðgöngu 

Náttúrvörur eru ekki flokkaðar í bandaríska né sænska öryggisflokkunarkerfinu sem 

gæti gefið þá hugmynd að nátturuvörur séu öruggar á meðgöngu. Hins vegar geta 

náttúruvörur innihaldið efni sem eru fósturskemmandi og eins og áður hefur komið 

fram er ekki gerð krafa um gæðaeftirlit, rannsóknir eða staðlaða framleiðslu (John & 

Shantakumari, 2015). Gerðar hafa verið faraldsfræðirannsóknir og dýrarannsóknir á 

fósturskemmandi áhrifum nokkurra náttúruvara. Engifer (Zingiber officinale) hefur 

t.d. verið mikið rannsakað þar sem það er töluvert notað við ógleði á meðgöngu. 

Flestar rannsóknir sýna fram á virkni engifers gegn ógleði samanborið við lyfleysu og 

einnig að notkun engifers sé örugg á meðgöngu (Borrelli o.fl., 2005; Lete & Allue, 

2016; Tiran, 2003). Þó hefur vaknað sú spurning hvort engifer í háum skömmtun geti 

mögulega hindrað samloðun blóðflagna og valdið blæðingum en ekki hefur tekist að 

sýna fram á slíkt með óyggjandi hætti og það talið fremur ólíklegt (Lete & Allue, 

2016; Srivastava, 1986). 
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Jóhannesarjurt (Hypericum perforatum) hefur verið notuð við ýmsum kvillum 

en einna helst við þunglyndi. Rannsóknir hafa sýnt fram á aukna hættu á 

fósturskemmd við notkun jóhannesarjurtar á meðgöngu og ætti því ekki að nota hana 

á meðgöngu (Tiran, 2003). 

Engar rannsóknir hafa sýnt fram á fósturskemmdir við notkun sólhatts 

(Echinacea purpurea/angustifolia/pallida) en ekki ætti að nota hann nema í hóflegum 

skömmtum og ekki meðal þungaðra kvenna sem þurfa á sterum á meðgöngu að halda 

vegna hættu á milliverkunum (Gallo & Koren, 2001; Smith o.fl., 2000). 

Ginseng (Panax ginseng) hefur í gegnum tíðina að mestu verið notað til að 

auka almennt orku, styrkja ónæmiskerfið og fleira. Nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram 

á auknar líkur á fósturskemmd við notkun ginsengs á meðgöngu og þá sérstaklega ef 

það er notað á fyrsta þriðjungi meðgöngu. Þungaðar konur ættu því að forðast inntöku 

ginsengs á meðgöngu (Chin, 2010; Tiran, 2003).  

Notkun trönuberja (Vaccinii macrocarpi fructus) á meðgöngu er talin örugg 

og geta mögulega haft fyrirbyggjandi jákvæð áhrif í tengslum við þvagfærasýkingar 

(Heitmann, Nordeng og Holst, 2013). Til eru gögn sem hafa gefið vísbendingar um að 

trönuber geti milliverkað við blóðþynnandi lyf t.d. við warfarin (Kóvar) og þannig 

aukið hættu á blæðingum (Grant, 2004; Lilja, Backman & Neuvonen, 2007). Kóvar er 

hins vegar í öryggisflokki D og á ekki að nota á meðgöngu (FASS, 2016). 

Kamfóra (Cinnamomum camphora) er notuð staðbundin á húð til 

verkjadeyfingar, kláðastillingar, gegn vörtum og ýmislegt fleira. Kamfóra til inntöku 

hefur helst verið notuð gegn kvillum í öndunarfærum. Ekki eru til nægileg gögn sem 

staðfesta áhættu við notkun kamfóru á meðgöngu en til eru rannsóknir sem benda til 

hættu á fósturskemmd og því ætti að forðast notkun hennar algjörlega á meðgöngu 

(Natural medicines,  2016).   

 

1.8.4 Viðhorf og þekking heilbrigðsstarfsfólks varðandi náttúruvörur 

Talið er að innan við helmingur þeirra sem neyta náttúruvara á meðgöngu segi lækni 

eða ljósmóður frá því. Á sama tíma spyr minni hluti lækna og ljósmæðra um notkun 

náttúruvara (Giveon o.fl., 2003; Holst o.fl., 2009a; Jóhannsson o.fl., 2002; Morgan 

o.fl., 2010a). Ein ástæða þess að þungaðar konur upplýsa lækni eða ljósmóður sjaldan 

um notkun náttúruvöru er sú að þær eru sjaldan eða aldrei spurðar um þessa notkun 

(Djuv o.fl., 2013; Holst o.fl., 2009a; Jaradat & Adawi, 2013). Rannsókn Giveon og 

samstarfsmanna gaf til kynna að læknar vanmátu almennt fjölda þeirra sem nota 
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náttúruvörur, þ.e. töldu þá mun færri en raunverulega reyndist og töldu þar af leiðandi 

ekki eins mikilvægt að spyrja út í notkun þeirra. Rannsóknin sýndi einnig fram á að 

85% lækna taldi sig þurfa betri fræðslu til að geta veitt skjólstæðingum sínum 

ráðleggingar í sambandi við náttúruvörur (Giveon o.fl., 2003). Sú niðurstaða er í 

samræmi við rannsókn Magnúsar Jóhannsonar árið 2002 þar sem 68% lækna vildu 

fræðast meira um náttúrlyf, náttúruvörur og fæðubótarefni (Jóhannsson, 2002). Sýnt 

hefur verið fram á að þekking læknis á viðfangsefni hefur áhrif á það hvort hann ræði 

það við skjólstæðing. Til að mynda eru þeir læknar sem telja sig hæfa til að ráðleggja 

um notkun náttúruvara á meðgöngu líklegri til að spyrja skjólstæðing um slíka notkun 

(Giveon o.fl., 2003; Morgan o.fl., 2010b).  

 

1.9 Samantekt 

Þroskun fósturs er gríðarlega flókið, mikilvægt og magnað ferli og þeir þættir sem 

geta truflað það ferli á einhvern hátt geta valdið miklum varanlegum skaða. Það er því 

mikilvægt að vera meðvitaður um þessa þætti (Gilbert, 2000). Þessir utanaðkomandi 

þættir eru nokkrir og hér er athyglinni beint að efnum til inntöku, lyfjum og 

náttúruvörum.  

 Skortur er á rannsóknum um áhrif lyfja á meðgöngu og því ber að gæta 

varúðar í þeim efnum (Chambers, 2015; Lupattelli o.fl., 2014a). Varúðin þarf þó að 

vera innan skynsamlegra marka og má ekki verða til þess að konur sem þurfa á lyfjum 

að halda til meðhöndlunar sjúkdóms eða fylgikvilla meðgöngu hætti að nota lyf, eða 

að lyfjanotkunin valdi konunum óþarfa kvíða eða vanlíðan (Hancock o.fl., 2007; 

Schaefer o.fl., 2005). Rannsóknir benda til að áhættan við notkun margra lyfja á 

meðgöngu sé ofmetin meðal barnshafandi kvenna (Nordeng o.fl., 2010a; Nordeng 

o.fl., 2010b; Sanz o.fl., 2001).  

Það er hlutverk heilbrigðisstarfsfólks að ávísa og ráðleggja lyf til þungaðra 

kvenna sem eru örugg á meðgöngu. Þar að auki ber þeim að veita þunguðum konum 

upplýsingar um lyf á meðgöngu, tryggja réttmæta lyfjanotkun og koma í veg fyrir 

áhyggjur við notkun nauðsynlegra lyfja. Til þess að heilbrigðisstarfsfólk geti sinnt 

þessu hlutverki sínu þarf það að hafa aðgengi að fullnægjandi upplýsingaveitum um 

lyf á meðgöngu (Baggley o.fl., 2004; Hämeen-Anttila o.fl., 2013; Hämeen-Anttila 

o.fl., 2014; Morgan o.fl., 2010a; Morgan o.fl., 2010b).  
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2 MARKMIÐ 
 

Rannsóknin var tvíþætt og meginmarkmið hennar tvískipt. Fyrri hluti rannsóknarinnar 

varðaði þungaðar konur. Helsta markmið þessa hluta var að kanna notkun lyfja, 

vítamína, steinefna og náttúruvara fyrstu 20 vikur meðgöngu, viðhorf þungaðra 

kvenna til lyfjanotkunar og upplýsingaöflun þeirra um lyf á meðgöngu.  

Síðari hluti rannsóknarinnar varðaði viðhorf lækna og ljósmæðra. Helsta 

markmið þessa hluta var að kanna öflun upplýsinga og aðgengi að þeim í tengslum 

við lyfjanotkun á meðgöngu, hæfni við ráðleggingar um möguleg fósturskemmandi 

áhrif lyfja og viðhorf til notkunar lyfja og náttúruvara á meðgöngu. 

2.1 Barnshafandi konur 
Þeir bakgrunnsþættir sem skoðaðir voru í úrvinnslu voru eftirfarandi: aldur, fjöldi 

fæðinga fyrir núverandi meðgöngu, búseta á höfuðborgarsvæði eða landsbyggð, 

hjúskaparstaða, hæsta menntunarstig, hvort konan væri heilbrigðisstarfmaður eða 

hefði slíka menntun og fjöldi lyfja notuð á núverandi meðgöngu.  

 

Rannsóknarspurningar: 

2.1.1 Lyfjanotkun á meðgöngu 
2.1.1.1 Eru tengsl milli fjölda lyfja sem notuð eru á fyrstu 20 vikum meðgöngu og 

bakgrunnsþátta? 

2.1.1.2 Hvaða lyf eru notuð á fyrstu 20 vikum meðgöngu? 

2.1.1.3 Á hvaða tíma meðgöngu fram að 20.viku eru lyf helst notuð? 

2.1.1.4 Hve stór hluti lyfja sem notaður er fyrstu 20 vikur meðgöngu er notaður í    

samráði við lækni eða ljósmóður? 

2.1.1.5 Hverjar eru helstu ástæður/ábendingar fyrir notkun lyfs á fyrstu 20 vikum 

meðgöngu? 

2.1.1.6 Hvaða FASS öryggisflokki tilheyra þau lyf sem notuð eru á fyrstu 20 vikum 

meðgöngu? 

Eru tengsl milli bakgrunnsþátta og: 

2.1.1.7 Hvaða ógleðistillandi lyf eru notuð á fyrstu 20 vikum meðgöngu? 

2.1.1.8 Hvaða lyf við þunglyndi og kvíða eru notuð á fyrstu 20 vikum meðgöngu? 

2.1.1.9 Hvaða lyf eru notuð í fyrirbyggjandi skyni á fyrstu 20 vikum meðgöngu? 

2.1.1.10 Hvaða lyf eru notuð við undirliggjandi langvinnum sjúkdómum á fyrstu 20 

vikum meðgöngu? 
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2.1.2 Notkun vítamína, steinefna og fitusýra á meðgöngu 
2.1.2.1 Hvaða vítamín, steinefni og fitusýrur eru tekin á fyrstu 20 vikum 

meðgöngu? 

2.1.2.2 Eru tengsl á milli inntöku fólinsýru og bakgrunnsþátta? 

2.1.3 Notkun náttúruvara á meðgöngu 
2.1.3.1 Eru tengsl milli notkunar náttúruvara á fyrstu 20 vikum meðgöngu og 

bakgrunnsþátta? 

2.1.3.2 Hver er helsti áhrifavaldur við val á náttúruvöru? 

2.1.4 Notkun lyfs eða náttúruvöru hætt vegna þungunar 
2.1.4.1 Hve stór hluti kvenna hættir að nota lyf eða náttúruvöru vegna þungunar og 

eru tengsl við bakgrunnsþætti? 

2.1.4.2 Hvaða lyf og náttúruvörur er hætt að nota vegna þungunar? 

2.1.4.3 Hver ráðleggur að hætta að nota lyf eða náttúruvöru vegna þungunar? 

 

2.1.5 Upplýsingar og viðhorf til lyfjanotkunar á meðgöngu 
Eru tengsl milli bakgrunnsþátta og: 

2.1.5.1 hvernig þungaðar konur meta upplýsingagjöf lækna og aðgengi að 

upplýsingum um lyf á meðgöngu? 

2.1.5.2 hvert þungaðar konur leita helst að upplýsingum um lyf á meðgöngu? 

2.1.5.3 hvort þungaðar konur hafi áhyggjur af lyfjanotkun sinni? 

2.1.5.4 viðhorfs þungaðra kvenna til notkunar lyfja og náttúruvara á meðgöngu? 

2.1.5.5 hvernig þungaðar konur meta öryggi og virkni náttúruvara í samanburði við 

hefðbundin lyf? 

 

2.2 Læknar og ljósmæður 

Rannsóknarspurningar: 

Eru tengsl á milli kyns, aldurs, starfsaldurs, vinnustaðar, starfsheitis og:  

2.2.1 hvert þátttakendur leita helst að upplýsingum um lyf á meðgöngu, hvernig þau 

meta magn þessara upplýsinga og túlkun þeirra? 

2.2.2 viðhorfi þátttakenda til lyfjanotkunar á meðgöngu og upplifun þeirra af 

lyfjanotkun þungaðra kvenna? 

2.2.3 hæfni þátttakenda við ávísun/ráðleggingar lyfja og náttúruvara á meðgöngu? 

2.2.4 viðhorfi til náttúruvara, hversu oft þátttakendur spyrja um eða ráðleggja 

notkun þeirra á meðgöngu og hver þekking þeirra sé á náttúruvörum? 
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3 EFNI OG AÐFERÐIR 
 

3.1 Rannsóknarsnið 
Megindlegum aðferðum var beitt við framkvæmd rannsóknarinnar. Skiptist 

rannsóknin í tvo þætti. Annars vegar var gagna aflað frá þunguðum konum í stöðluðu 

viðtali. Spurningar í viðtali voru flestar lokaðar þ.e. fyrirfram ákveðnir 

svarmöguleikar í boði. Spurningar er vörðuðu hvaða lyf og náttúruvörur hefðu verið 

notaðar á meðgöngu og hvernig notkun var háttað voru þó á opnu spurningarformi. Í 

síðari hluta rannsóknarinnar var spurningalisti sendur rafrænn á lækna og ljósmæður.  

3.2 Staðsetning og rannsóknartímabil 
Rannsóknin var unnin á fóstugreiningardeild Landspítalans. Rannsóknartímabilið var 

frá janúar til apríl 2017.  

3.3 Rannsóknarþýði 
Rannsóknin var tvískipt og voru þátttakendur í fyrri hluta hennar þungaðar konur, 18 

ára og eldri, sem mættu í ómskoðun við 20 vikur á fóstugreiningardeild Landspítalans 

á tímabilinu 2. janúar – 1.mars 2017. Útilokaðar frá þátttöku voru konur með skerta 

vitræna getu og konur sem ekki töluðu íslensku. 

 Í seinni hluta rannsóknarinnar voru þátttakendur læknar í Læknafélagi Íslands 

og ljósmæður í Ljósmæðrafélagi Íslands. 

 

3.4 Spurningalistar 
3.4.1 Spurningalisti fyrir þungaðar konur 

Spurningalistinn var lagður fyrir þungaðar konur sem voru komnar 20 vikur á leið í 

formi viðtals við rannsakanda. Viðtalið fór fram í viðtalsherbergi á 

fóstugreiningardeild og skrifaði rannsakandi niður svör þátttakanda í tölvu. Farið var 

með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og öll svör nafnlaus og órekjanleg til einstakra 

þátttakenda. Hver þátttakandi fékk rannsóknarnúmer sem notað var í úrvinnslu og 

upplýsingar því aldrei tengdar við nafn eða kennitölu. Spurningarlistinn var hannaður 

og þróaður af rannsakendum en þó voru fimm spurningar í rannsókninni í tengslum 

við viðhorf til lyfjanotkunar á meðgöngu sem áttu sér fyrirmynd í erlendri grein 

(Nordeng o.fl., 2010a). Umræddar spurningar voru þýddar og staðfærðar til notkunar í 

þessari rannsókn. 

Í upphafi viðtals var spurt hvort konan hefði tekið lyf á núverandi meðgöngu, 

sjá mynd 1. Til að aðstoða sjúkling við upprifjun taldi rannsakandi upp ýmsa 
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Mynd 1: Fyrsta spurning spurningalistans fyrir þungaðar konur. 

Mynd 2: Hluti spurningalistans fyrir þungaðar konur. 

sjúkdóma og kvilla. Þannig var reynt að tengja lyfjanotkunina við ákveðið 

sjúkdómsástand. Einnig taldi rannsakandi upp nokkur lyfjaform s.s. stíla, krem, 

smyrsli, nefsprey og fleira. Rannsakandi aðstoðaði einnig við að meta reglulega 

notkun lyfjanna þannig að svör þátttakanda yrðu samræmd. Notkunin var metin bæði 

eftir tíðni og meðferðarlengd þannig að t.d. sýklalyf sem notað var í stuttan tíma var 

flokkað sem lyf eftir þörfum þó notkunin hefði verið regluleg á meðan á henni stóð. 

Eins var t.d. notkun bakflæðilyfja, slímlosandi nefspreyja og fleira á hverjum degi í 

lengri tíma flokkuð sem regluleg notkun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á eftir spurningum um lyfjanotkun var spurt um notkun vítamína, steinefna og 

fitusýra. Einnig var spurt um notkun náttúruvara, sjá mynd 2. 
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Mynd 3: Spurningar af spurningalista til þungaðra kvenna um viðhorf til lyfjanotkunar og 

náttúruvara. 

Þá var kannað hvort konan hefði minnkað eða hætt inntöku einhvers lyfs eða 

náttúruvöru vegna meðgöngunnar og hver hefði ráðlagt slíkt. Þar á eftir voru bornar 

upp þrjár fullyrðingar um upplýsingagjöf lækna þegar lyfjum er ávísað á meðgöngu, 

aðgengi að upplýsingum um lyf á meðgöngu og um áhyggjur af lyfjanotkun. Einnig 

var spurt hvert þær myndu helst leita að upplýsingum um lyf á meðgöngu. Þar á eftir 

komu sex fullyrðingar er varða viðhorf til lyfjanotkunar sem sjá má á mynd 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Að lokum voru konurnar beðnar að meta öryggi og virkni náttúruvara í samanburði 

við hefðbundin lyf. Eftirfarandi persónuupplýsingum um þátttakendur var safnað: 

aldur, fjöldi fæðinga fyrir núverandi meðgöngu, menntun, hjúskaparstaða, póstnúmer 

búsetu og hvort þær störfuðu sem heilbrigðisstarfsmenn eða hefðu slíka menntun.   

 Spurningalistann í heild sinni sem farið var eftir í viðtali má finna í viðauka A.  

 

3.4.2 Kynning og framkvæmd viðtala 
Rannsóknin var kynnt fyrir þátttakendum af ljósmæðrum á fósturgreiningardeild 

Landspítalans. Í kjölfarið á ómskoðun við 20 vikur var mögulegum þátttakanda sagt 

frá rannsókninni í stuttu máli af ljósmæðrum fósturgreiningardeildar. Þær konur sem 

höfðu áhuga á að taka þátt fengu formlegri og ítarlegri upplýsingar um rannsóknina í 

viðtali við rannsakanda. Ef þátttaka var samþykkt staðfesti konan þátttöku með 

undirskrift sinni á samþykkisblað. Allir þátttakendur fengu afrit af samþykkisblaðinu 

til eignar. Öll viðtöl fóru fram með sama hætti þar sem rannsakandi tók staðlaða 

lyfjasögu og bar upp allar spurningar fyrir þátttakanda.  
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 Samþykkisblað fyrir þátttöku, formlegt upplýsingablað um rannsóknina og 

stytt útgáfa af upplýsingablaðinu má finna í viðauka D.  

 

3.4.3 Forprófun spurningalista fyrir þungaðar konur 
Fyrsta forprófun spurningalistans fór fram í apóteki Landspítalans í Fossvogi. Nokkrir 

starfsmenn apóteksins þóttust vera þunguð kona í viðtali við rannsakanda. Í kjölfarið 

var ákveðið að stytta spurningalistann og orðalag nokkurra spurninga lagfært. 

Spurningalistinn var prófaður formlega á 12 þunguðum konum sem mættu í 

ósmkoðun við 20 vikur á fósturgreiningardeild Landspítala 4. og 5. janúar 2017. 

Engar stórar breytingar voru gerðar en þó lítilsháttar lagfæringar á orðalagi einstakra 

spurninga. Breytingarnar voru það minniháttar að gögn úr þessum viðtölum voru 

notaðar með í úrvinnslu. Einnig var ákveðið hvernig skyldi flokka og túlka ákveðin 

svör þátttakenda svo úrvinnsla gagna úr viðtölunum yrði samræmd og framkvæmd 

með nákvæmlega sama hætti hjá öllum þátttakendum.  

 

3.4.4 Flokkun upplýsinga: lyf, vítamín, steinefni, fitusýrur og náttúruvörur 
Upplýsinga um notkun eftirfarandi vara/efna fyrstu 20 vikur meðgöngu var safnað frá 

þunguðum konum í viðtali eftir ómskoðun við 20.vikur:  

1. Lyf: Öll notkun lyfseðilsskyldra lyfja, lyfja úr lausasölu og náttúrulyfja en 

eina skráða náttúrulyfið hér á landi er Husk®. Sorbítól var einnig flokkað 

sem lyf þrátt fyrir að vera ekki skráð sem slíkt en það er skráð sem virkt 

innihaldsefni í öðrum lyfjum. Magnesia medic® var flokkað sem lyf en 

aðrar gerðir af magnesíum flokkuðust sem steinefni. 

2. Vítamín, steinefni og fitusýrur: Öll notkun vítamína, steinefna og fitusýra 

var skráð saman. Ef vara innihélt vítamín ásamt öðrum efnum sem ekki 

teljast vítamín, steinefni eða fitusýrur var varan flokkuð sem náttúruvara t.d. 

Astazan® sem inniheldur vítamín en einnig efni unnin úr rauðþörungum. 

Vörur sem innihalda eingöngu blöndu vítamína, steinefna eða fitusýra t.d. 

fjölvítamín og lýsi voru flokkuð sem vítamín, steinefni og fitusýrur. Allt 

járn var flokkað sem steinefni, einnig Duroferon® og Ferrous sulfate® þrátt 

fyrir að vera skráð sem lyf.   

3. Náttúruvörur:  Í flokk náttúruvara fóru allar vörur sem unnar eru úr jurtum, 

dýrum og örverum. Náttúruvörur eru oftast extrökt, flóknar blöndur margra 

innihaldsefna.  
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Vaxtarræktarvörur þ.e. vörur sem ætlaðar eru til að auka árangur í líkamsrækt á 

einhvern hátt voru ekki teknar með í úrvinnslu t.d. kreatín, beta-alanín eða glútamín. 

Ef varan gat talist að einhverju leyti sem matvara þá var hún heldur ekki ekki notuð í 

úrvinnslu t.d. prótein á duftformi sem ætlað er að blanda í vatn eða aðra matvöru. 

Vörur á borð við Amino Energy® sem samanstendur af koffíni og amínósýrum á 

duftformi var sleppt við úrvinnslu ásamt öllum koffín og orkudrykkjum.  

 

3.4.5 Spurningalisti fyrir lækna og ljósmæður 
Spurningalisti til lækna og ljósmæðra var sendur rafrænn í tölvupósti í gegnum 

fagfélög þeirra, Læknafélag Íslands og Ljósmæðrafélag Íslands. Notast var við 

vefforritið REDCap til að setja upp spurningalistann og senda hann með tölvupsóti. 

Spurningalistinn var sendur til lækna þann 10. mars og til ljósmæðra 13. mars. 

Áminning var send þann 22. mars til lækna og 27. mars til ljósmæðra. 

Fyrstu spurningar könnunarinnar fjölluðu um upplýsingar, hvert læknar og 

ljósmæður leita helst að upplýsingum um lyf á meðgöngu, hvernig þau meta aðgengið 

að þessum upplýsingum og notkunargildi þeirra. Þar á eftir voru spurningar um 

viðhorf til lyfjanotkunar á meðgöngu t.d. hvort læknar setji hærri þröskuld fyrir þörf á 

lyfjameðferð þegar um þungaða konu er að ræða. Einnig voru spurningar um hæfni 

lækna og ljósmæðra til að veita ráðleggingar varðandi fósturskemmandi áhrif 

lyfseðilsskyldra lyfja, lausasölulyfja og náttúruvara. Að lokum var spurt um viðhorf 

og þekkingu í tengslum náttúruvörur á meðgöngu sem sjá má á mynd 4. Eftirfarandi 

persónuupplýsinga var safnað um lækna og ljósmæður: kyn, aldur, starfsheiti, 

sérgrein, starfsaldur og vinnustaður. Svör við spurningalistanum voru nafnlaus og 

órekjanleg til einstakra þátttakenda. Spurningalistann, eins og hann birtist í tölvupósti 

til þátttakenda, má finna í viðauka B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

Mynd 4: Hluti spurningalistans til lækna og ljósmæðra um viðhorf og þekkingu náttúruvara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.6 Forprófun spurningalista ætlaður læknum og ljósmæðrum 
Spurningalistinn var forprófaður meðal vina og vandamanna rannsakanda. Var þeim 

sendur hlekkur á rannsóknina rafrænt. Smávægilegar ábendingar fengust úr þessari 

forprófun um lagfæringu á orðalagi nokkurra spurninga.  

 

3.5 Úrvinnsla gagna 
Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) 23.0, Microsoft Excel og REDCap. Upplýsingum frá þunguðum 

konum var upphaflega safnað í Word á meðan á viðtali stóð. Upplýsingarnar voru 

síðan kóðaðar, staðlaðar og færðar yfir í Excel. Gögnin voru þar á eftir lesin úr Excel 

yfir í SPSS. Svör við rafræna spurningalistanum, sem ætlaður var læknum og 

ljósmæðrum, voru færð beint úr REDCap yfir í SPSS.  

 Lýsandi tölfræði (e. descriptive statistics) var notuð til þess að lýsa 

eiginleikum gagnanna. Einhliða fervikagreining (e. one way ANOVA) var notuð til að 

athuga hvort tölfræðilega marktækur munur væri á meðaltölum þriggja eða fleiri 

hópa. Ef munurinn reyndist tölfræðilega marktækur var eftirrprófun framkvæmd til að 

sjá hvar munurinn lægi og var þá notast við Tukey post hoc. Kí-kvaðrat próf (χ2) var 

einnig notað til að meta tölfræðilega marktækni á milli tveggja hópa og Fisher’s próf 

þegar úrtakið var lítið. Notast var við 95% öryggisbil (e. confidence interval, CI) og 

p-gildi undir 0,05 talið tölfræðilega marktækt.  
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3.6 Leyfi fyrir rannsókninni 
Leyfi fyrir rannsókninni var fengið hjá Vísindasiðanefnd (mál nr. 16-160) og 

rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar. Einnig fékkst samþykki hjá 

framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala. Samþykki frá formanni Ljósmæðrafélags 

Íslands og framkvæmdastjóra Læknafélags Íslands var einnig aflað áður en 

spurningalistar voru sendir á meðlimi fyrrgreindra fagfélaga. Afrit af öllum leyfum 

má finna í viðauka C.  
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4 NIÐURSTÖÐUR 
 

Rannsóknin var framkvæmd í tveimur hlutum. Í fyrri hlutanum var tekið viðtal við 

þungaðar konur sem komu á fóstrugreiningardeild í ómskoðun við 20 vikur. Seinni 

hlutinn var rafrænn spurningalisti sem sendur var í tölvupósti á lækna og ljósmæður. 

Niðurstöður úr hvorum hluta verða aðgreindar.  

  

4.1 Þungaðar konur  

Í heldina tóku 213 konur þátt í rannsókninni af 263 mögulegum þátttakendum. Hjá 

níu konum kom upp vandamál við skoðun þ.e. skoðun var óeðlileg að einhverju leyti. 

Þessum konum var ekki boðin þátttaka í rannsókninni. Ljósmæður á deildinni 

gleymdu að kynna rannsóknina fyrir 24 konum. Í heildina var því 230 konum boðin 

þátttaka. Af þeim sem voru boðin þátttaka þáðu 213 konur boðið en 17 konur 

afþökkuðu þátttöku, sjá mynd 5. Svarhlutfall var því 93%.  

 

 

Mynd 5: Flæðirit af þýði rannsóknarinnar. 

 

Flestir þátttakendur voru á aldursbilinu 26 – 30 ára (85; 40%). Algengast var að konan 

gengi með sitt fyrsta barn (98; 46%). Um 90% kvennanna (192) bjuggu á 

höfuðborgarsvæðinu. Flestar konurnar voru í sambúð (131; 62%).  Hæsta 

menntunarstig var oftast háskólapróf en rúmur helmingur kvennanna hafði lokið 

háskólaprófi (119; 56%). Um fjórðungur kvennanna (52; 24%) hafði menntun í 

heilbrigðisvísindum eða störfuðu sem heilbrigðisstarfsmenn. Bakgrunnsupplýsingar 

þátttakenda má sjá í töflu 1. 
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Tafla 1: Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda. Skipting eftir aldri, fjölda fæðinga fyrir núverandi 

meðgöngu, búsetu, hjúskaparstöðu, menntunarstigi og starfi/menntun í heilbrigðisþjónustu. 

 

Eiginleiki 

 

Breyta 

Fjöldi 

kvenna 

(n) 

Hlutfall 

kvenna  

(%) 

Aldur 

< 21 árs 

21 – 25 ára 

26 – 30 ára 

31 - 35 ára 

36 – 40 ára 

> 40 ára 

5 

32 

85 

61 

27 

3 

2 

15 

40 

29 

13 

1 

Fjöldi fæðinga fyrir 

núverandi meðgöngu 

Engin fæðing 

1 fæðing 

2 fæðingar 

3 fæðingar 

4 fæðingar 

5 fæðingar 

98 

76 

29 

7 

2 

1 

46 

36 

14 

3 

1 

1 

Búseta á 

höfuðborgarsvæði 

Já 

Nei 

192 

21 

90  

10 

Hjúskaparstaða 

Einhleyp 

Í sambandi (ekki sambúð) 

Í sambúð 

Gift 

10 

24 

131 

48 

5 

11 

62 

23 

Hæsta menntunarstig 

Grunnskóli 

Stúdentspróf 

Iðnmenntun 

Háskóli 

35 

40 

19 

119 

16 

19 

9 

56 

Heilbrigðismenntun 

og/eða 

heilbrigðisstarfsmaður 

Já 

Nei 

52 

161 

24 

76 

  

4.1.1 Lyfjanotkun 
4.1.1.1 Fjöldi kvenna sem tóku lyf og fjöldi lyfja notaður 

Af 213 þátttakendum voru 190 (89%) sem notuðu lyf, lyfseðilsskylt eða úr lausasölu, 

einhvern tíma á fyrstu 20 vikum meðgöngunnar. 23 konur (11%) tóku ekkert lyf. Ekki 

fannst tölfræðilega marktækur munur á þeim konum sem tóku lyf í samanburði við 

þær sem tóku ekki lyf með tilliti til bakgrunnsupplýsinga (p > 0,05). 

Konurnar tóku allt frá engu lyfi upp í 13 lyf og var meðaltalslyfjanotkun 

þátttakenda 2,56. Á mynd 6 má sjá hversu mörg lyf hver kona notaði í rannsókninni 

en lyfin voru í heildina 545 talsins, bæði lyf sem notuð voru eftir þörfum og reglulega. 
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Algengustu lyfin sem notuð voru

Ekki fannst marktækur munur á fjölda lyfja sem kona notaði með tilliti til 

bakgrunnsþátta (p > 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6: Fjöldi lyfja sem hver kona tók á fyrstu 20 vikum meðgöngu. 

 
4.1.1.2 Gerðir lyfja og regluleg notkun þeirra eða eftir þörfum 

Í rannsókninni voru 74 mismunandi tegundir lyfja notaðar. Algengustu lyfin sem 

notuð voru eru sýnd á mynd 7. Parasetamól (Paratabs®, Panodil®) var algengasta 

lyfið sem var notað í rannsókninni en 142 konur (67%) notuðu það einhvern tíma á 

fyrstu 20 vikum meðgöngunnar. Þar á eftir voru sýrubindandi lyf (Rennie®, Tums®), 

oximetazólín (Nezeril®), xýlómetazólín (Otrivin®) og omeprazól (Omeprazol®). Öll 

lyf sem þátttakendur rannsóknarinnar notuðu má finna í viðauka E.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Mynd 7: Algengustu lyfin sem þátttakendur notuðu á fyrstu 20 vikum meðgöngu. 
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Mynd 8: Hlutfall lyfja sem notuð voru fyrir 12.viku, eftir 12.viku og allt tímabilið. 
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Á hvaða tímabili meðgöngu lyfin voru notuð

Regluleg notkun

Notkun eftir þörfum

Í töflu 2 má sjá skiptingu algengustu lyfjanna eftir reglulegri notkun eða 

notkun eftir þörfum. 65% lyfjanna voru notuð eftir þörfum og 35% lyfjanna reglulega. 

Asetýlsalisýlsýra (Hjartamagnýl®) var algengasta lyfið sem tekið var reglulega 

(18;8,5%), þar á eftir var levótýroxín (Levaxin®, Euthyrox®) og sertralín (Sertral®).  

 

Tafla 2: Algengustu lyfin sem þátttakendur notuðu fyrstu 20 vikur meðgöngu, flokkað eftir 

reglulegri notkun og eftir þörfum. 

Lyf notuð reglulega  

Fjöldi 

kvenna 

(n) 

Lyf notuð eftir þörfum 

Fjöldi 

kvenna 

(n) 

Acetýlsalisýlsýra  18 Parasetamól  135 

Levótýroxín  14 Ca- og Mg sýrubindandi lyf 18 

Sertralín  13 Parasetamól og kódein  15 

Omeprazól 11 Xýlómetazól  15 

Prómetazín  11 Oximetazól  14 

Ca- og Mg sýrubindandi lyf 11 Pivmecillin 13 

Oximetazól  8 Magnesíum  11 

Flúoxetín 7 Omeprazól 8 

Enoxaparín 7 Meklózín  8 

Magnesíum  7 Flútíkasónfúróat  8 

Parasetamól  7 Díklórbenzýlalkóhól  8 

Xýlómetazól  6 Prómetazín 6 

Husk 5 Sorbítól 6 

Meklózín  4 Acetýlsalisýlsýra og koffein  6 

Labetalól  4 Nítrófúrantóín  6 

 
4.1.1.3 Tímabil lyfjanotkunar 

Fjórðungur lyfjanna (25%) var notaður á fyrstu 12 vikum meðgöngunnar (1.-12.vika), 

35% eftir 12.viku (13.–20. vika) og 40% bæði fyrir og eftir 12.viku (1–20. vika), sjá 

mynd 8. 
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Mynd 9: Hlutfall lyfja sem notuð voru í samráði við 

lækni/ljósmóður fyrstu 20 vikur meðgöngu. 

Mynd 10: Helstu ástæður fyrir notkun lyfs fyrstu 20 vikur meðgöngu. 

4.1.1.4 Fjöldi lyfja notuð í samráði við lækni eða ljósmóður 

Af þeim 545 lyfjum sem þátttakendur notuðu samanlagt hafði notkun 332 þeirra 

(61%) verið í samráði við lækni/ljósmóður (mynd 9).  

19 konur (9%) notuðu lyf sem falla í öryggisflokk B3 eða C án samráðs við 

lækni/ljósmóður. Þessi lyf voru flúkónasól (Flúkónazól®), flútíkasónfúróat 

(Avamys®), metýlfenidat (Concerta®), íbúprófen (Íbúfen®), naproxen (Naproxen®), 

nikótíntyggjó, ekónazól (Pevaryl®), acetýlsalisýlsýra (Treo®) og díklófenak 

(Voltaren®). Upplýsingar um hvaðan konurnar fengu fyrrgreind lyf liggja ekki fyrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.5 Ábending/ástæða fyrir notkun lyfs  

Algengasta ástæðan sem konurnar gáfu upp fyrir notkun lyfs voru vægir verkir en 150 

konur notuðu lyf við vægum verkjum. Þar á eftir kom nefstífla, bakflæði, ógleði og 

hægðatregða. Fjöldi kvenna sem notaði lyf við hverri ábendingu má sjá á mynd 10. 

Allar ábendingar/ástæður fyrir notkun lyfs, hvaða lyf voru notuð í hverju tilviki og 

fjölda kvenna sem notuðu lyfin má finna í viðauka F. 
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Hlutfall lyfja notuð í samráði við lækni eða ljósmóður 
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Mynd 11: Hlutfall lyfja í hverjum FASS flokki sem notuð voru og hvort þau voru notuð 

reglulega eða eftir þörfum. 

Mynd 12: Notkun ógleðistillandi lyfja fyrstu 20 vikur meðgöngu. 
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4.1.1.6 Flokkun lyfja í öryggisflokka FASS 

Flest þeirra 545 lyfja sem notuð voru í rannsókninni falla í flokk A í 

öryggisflokkunarkerfi FASS eða 62% (328). 20% lyfjanna (106) falla í flokk B sem 

síðan greinist í B1 (52; 10%), B2 (30; 6%) og B3 (24; 4%). 18% lyfjanna (97) tilheyra 

flokki C og eitt lyf fellur í flokk D (0,2%), sjá mynd 11. Í viðauka G má finna FASS 

flokkun allra lyfja sem notuð voru í rannsókninni. 

Flokkur C er eini flokkurinn sem inniheldur lyf sem voru hlutfallslega oftar 

notuð reglulega en eftir þörfum. Lyf úr flokki C sem algengast var að nota á 

meðgöngu voru asetýlsalisýlsýra (Hjartamagnýl®), sertralín (Sertral®), flúoxetín 

(Fluoxetin®), metóklópramíð (Afipran®), nitrófúrantóín (Furadantin®), labetalól 

(Trandate®), díklófenak (Voltaren®) og íbúprófen (Íbúfen®). 

 Lyf úr flokki D sem notað var á meðgöngu var doxýcýklín (Doxylin®). Lyfið 

var notað fyrir 12.viku og notað í nokkra daga. Því var ávísað af lækni án vitundar 

hans um þungun.   

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.7 Notkun ógleðistillandi lyfja 

Fjöldi kvenna sem notaði lyf við ógleði var 28 (13%). Konurnar notuðu samanlagt 42 

lyf af fjórum mismunandi gerðum (mynd 12). Algengast var notkun prómetazíns (17). 
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Mynd 13: Notkun kvíða og þunglyndislyfja fyrstu 20 vikur meðgöngu. 
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Marktækur munur (p = 0,02) var á notkun ógleðilyfja með tilliti til menntunar 

en hlutfallslega færri konur með háskólapróf (7,6%) notuðu lyf við ógleði í 

samanburði við önnur menntunarstig s.s. iðnmenntun, stúdentspróf og grunnskólapróf 

(32%, 15% og 20%). Þegar skoðuð voru tengsl notkunar á ógleðistillandi lyfjum og 

fjölda annarra lyfja sem konurnar tóku fannst marktækur munur, en eftir því sem 

konurnar tóku fleiri lyf því hlutfallslega algengari var notkun ógleðistillandi lyfs (p = 

0,001). Ekki var marktækur munur á svörum með tilliti til annarra bakgrunnsþátta (p 

> 0,05). 

 

4.1.1.8 Notkun þunglyndis og kvíðalyfja 

Fjöldi kvenna sem notaði lyf við kvíða og/eða þunglyndi var 25 (12%). Þau lyf sem 

þátttakendur notuðu voru sertralín, flúoxetín, esítalópram (Esopram®), paroxetín 

(Seroxat®) og búprópíón (Wellbutrin Retard®), sjá mynd 13. Ekki var marktækur 

munur á svörum kvennanna með tilliti til bakgrunnsþátta (p > 0,05) 

  

 

 

 

 

 
 

 

4.1.1.9 Lyf notuð í fyrirbyggjandi skyni 

Sjö konur (3,2%) í rannsókninni notuðu segavörn. Allar notuðu þær enoxaparín 

(Klexane®). Fjöldi kvenna sem notaði asetýlsalisýlsýru (Hjartamagnýl®) í 

fyrirbyggjandi skyni til að draga úr líkum á neikvæðri fæðingarútkomu var 18 (8,5%). 

Þar af voru þrjár konur sem voru bæði á segavörn og asetýlsalisýlsýru.  

Ekki var marktækur munur á bakgrunnsþáttum í tengslum við notkun lyfja í 

fyrirbyggjandi skyni (p > 0,05) nema í tengslum við fjölda lyfja sem notaður var. Eftir 

því sem kona tók fleiri lyf því marktækt auknar líkur voru á notkun lyfs í 

fyrirbyggjandi skyni (p = 0,001).  
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Mynd 14: Lyf notuð við undirliggjandi sjúkdómum. 

4.1.1.10 Lyf notuð við undirliggjandi langvinnum (e.chronic) sjúkdómum 

Fjöldi einstaklinga sem notaði lyf við langvinnum sjúkdómi var 61 (29%), sjá mynd 

14. Þau lyf sem notuð voru við undirliggjandi sjúkdómum voru: 

- Levótýroxín (Levaxin®, Euthyrox®) við vanvirkum skjaldkirtli. 

- Labetólól (Trandate®) við háþrýsting. 

- Prednisólón (Prednisolon®) sem ónæmisbælandi. 

- Insúlín (Insultard®) og metformín (Metformin®, Glucophage®) við 

sykursýki. 

- Metformín (Metformin®) við einkennum fjölblöðrueggjastokkaheilkennis 

(PCOS). 

- Karbímazól (Carbimazole®) við ofvirkum skjaldkirtli. 

- Metóprólól (Seloken ZOC®) við hjartsláttartruflunum.  

- Sertralín, flúoxetín, esítalópram, búprópíón og paroxetín við kvíða og/eða 

þunglyndi (sjá kafla 4.1.1.8).  

- Montelúkast (Montelukast®), flútíkasónprópíónat (Flixotide®), 

flútíkasónprópíónat og salmeteról (Seretide®), búdesóníd og formóteról 

(Symbicort®) og salbútamól (Ventoline®) við astma.  

- Metýlfenidat (Concerta®) við athyglisbrest með ofvirkni.  

- Lamótrigin (Lamictal®) við geðhvarfasýki.  

Ekki fundust tengsl milli notkunar og bakgrunnsþátta (p > 0,05). 
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Mynd 15: Notkun fólinsýru meðal þátttakenda fyrstu 20 vikur meðgöngu. 
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4.1.2 Notkun vítamína, steinefna og fitusýra  
4.1.2.1 Fjöldi kvenna sem tóku vítamín, steinefni eða fitusýrur  

207 konur (97%) notuðu vítamín, fitusýrur eða steinefni. Algengast var notkun 

fólínsýru (ekki í bland við önnur vítamín) en 143 konur (67%) notuðu hana. Í heildina 

notuðu þó 193 konur (90%) fólínsýru þar sem fjöldi kvenna fékk fólínsýru úr 

fjölvítamíni og B vítamíni (sjá kafla 4.1.2.2). Í töflu 3 má sjá gerðir algengustu 

bætiefna sem notuð voru og í viðauka H má finna alla notkun þeirra.  

 

Tafla 3: Notkun vítamína, steinefna og fitusýra meðal þátttakenda fyrstu 20 vikur meðgöngu. 

 
Fjöldi kvenna (n) 

Hlutfall af 

heildarnotkun 

bætiefna (%) 

Hlutfall 

kvenna sem 

notuðu 

vöruna (%) 

Fólínsýra 143 24 67 

D vítamín 127 21 60 

Omega 3 65 11 31 

Fjölvítamín fyrir þungaðar konur 64 11 30 

Fjölvítamín hefðbundið 42 7 20 

Lýsi 39 7 18 

Járn 27 5 13 

B sterkar® /súper® vítamín 22 4 10 

B 12 vítamín 21 4 10 

 
4.1.2.2 Notkun fólinsýru 

Þátttakendur fengu fólinsýru úr fjórum mismunandi fólinsýrugjöfum: fólinsýra, 

fjölvítamín fyrir þungaðar konur, hefðbundið fjölvítamín og B sterkar®/B súper®. Í 

heildina notuðu 193 konur (90%) fólinsýru. Af þeim notuðu 184 konur (86%) hana 

fyrstu 12 vikurnar eða lengur en níu konur (4%) notuðu fólinsýru einungis eftir 12. 

viku, sjá mynd 15.  
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Marktækur munur (p = 0,019) var á notkun eftir aldri. Í yngsta aldurshópurinn 

(< 21 árs) var hærra hlutfall kvenna sem ekki notuðu fólinsýru (60%) í samanburði 

við hina aldurshópana (6%, 8%, 10%, 4%, 33%). Einnig var marktækur munur (p = 

0,03) á hópunum eftir búsetu en hlutfallslega bjuggu fleiri þeirra sem ekki notuðu 

fólinsýru á landsbyggðinni (24%) samanborið við höfuðborgarsvæðið (8%). Ekki 

fannst marktækur munur á notkun fólinsýru með tilliti til annarra bakgrunnsþátta (p > 

0,05).  

 

4.1.3 Notkun náttúruvara 
4.1.3.1 Fjöldi kvenna sem notuðu náttúruvöru 

Af 213 þátttakendum notuðu 30 konur (14%) náttúruvöru einhvern tíma á fyrsti 20 

vikum meðgöngu og má sjá vörurnar í töflu 4. Enginn marktækur munur var á þeim 

sem notuðu náttúruvöru samanborið við þær sem gerðu það ekki með tilliti til 

bakgrunnsbreyta (p > 0,05).  Algengast var notkun acidophilus eða annarra góðgerla 

(e. probiotics) fyrir meltingarveg en 11 konur notuðu slíka gerla. Þrjár konur notuðu 

engiferhylki við ógleði en aðrar náttúruvörur voru einungis notaðar af einni konu. 

27% þeirra sem notuðu náttúruvörur gerðu það í samráði við lækni eða ljósmóður.  

 

Tafla 4: Náttúruvörur sem þátttakendur notuðu, hvort þær væru notaðar í samráði við lækni 

eða ljósmóður og hvort notkun væri regluleg eða eftir þörfum. 

 Regluleg notkun Ekki regluleg notkun 

Notkun í 

samráði við 

lækni eða 

ljósmóður 

Acidophilus/aðrir góðgerðar (2) 

Colon Cleanser® (Psyllium trefjar og 

acidophilus) 

Trönuberjahylki  

Lactasin® (laktósaensím) 

Acidophilus/aðrir góðgerðar (4) 

Notkun 

ekki í 

samráði við 

lækni eða 

ljósmóður 

Acidophilus/aðrir góðgerlar (2) 

Frutin® (appelsínutrefjar) 

Perozin® (mentól, rósmarín, engifer, 

Arnica montana o.fl.)  

Ginseng (Panax ginseng) 

 

Acidophilus/aðrir góðgerðar (3) 

Astazan® (astaxanthin, E-vítamín og fl.) 

Biofreeze® (mentól/kamfóra) 

Brenninetla (Urtica dioica) 

Klórella (B og C vítamín, inósítól o.fl.) 

Engiferhylki (3) 

Eucalyptus (terpenar, eucalyptól o.fl.) 

Hómópatalyf 

Hvítlaukshylki  

Kollagen 

Maca duft (Lepidium meyenlii) 

Maríustakkur (Alchemilla vulgaris) 

Regnálmur (Ulmus rubra) 

Sólhattur (Echinacea) 

Sore no more® (kamfóra og mentól) 
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4.1.3.2 Áhrifavaldur við val á náttúruvöru 

Af þeim 30 konum sem notuðu náttúruvöru sögðu átta konur (27%) að vinur eða 

ættingi hefði haft áhrif á þær við val á náttúruvöru, átta konur (27%) sögðu að þær 

hefðu ákveðið að nota vöruna að eigin frumkvæði, þ.e. þær gátu ekki nefnt annan 

aðila, auglýsingu eða annað slíkt sem hefði haft áhrif á þær við valið. Sjö konur (23%) 

sögðu að læknir hefði haft áhrif á þær. Á mynd 16 má sjá hvað konurnar töldu helst 

hafa haft áhrif á sig við val á náttúruvöru. 

 

 

4.1.4 Notkun lyfs eða náttúruvöru hætt vegna þungunar 
4.1.4.1 Fjöldi þeirra sem hætti notkun lyfs/náttúruvöru 

Af 213 þátttakendum höfðu 66 konur (30%) hætt að taka lyf eða náttúruvöru vegna 

þungunar (mynd 17). 59 konur (28%) hættu inntöku lyfs, 4 konur (2%) hættu inntöku 

náttúruvöru og þrjár konur (1%) hættu bæði inntöku náttúruvöru og lyfs. Þegar 

bakgrunnsupplýsingar kvennanna sem hættu að nota lyf vegna þungunar voru bornar 

saman við þær sem ekki hættu notkun neins lyfs var munur á hópunum með tilliti til 

fjölda lyfja sem konurnar tóku á meðgöngunni. Í hópnum sem notaði fimm eða fleiri 

lyf á meðgöngunni voru 57% kvennanna sem hættu að nota lyf vegna þungunar 

samanborið við 13%, 18% og 31% hjá þeim sem notuðu ekkert, eitt eða tvö lyf á 

meðgöngunni. Munurinn var marktækur þegar hópurinn sem notar fimm eða fleiri lyf 

var borinn saman við þær sem nota ekkert lyf (p = 0,002). Ekki var marktækur munur 

á öðrum bakgrunnsþáttum (p > 0,05).  
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Mynd 16: Hvað hafði helst áhrif á konu við val á náttúruvöru. 
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Mynd 17: Hlutfall kvenna sem hætti notkun lyfs eða náttúruvöru vegna meðgöngunnar. 

Mynd 18: Algengustu lyfin sem konurnar hættu að nota vegna þungunar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar fjöldi lyfja sem hætt var nota vegna þungunar er skoðaður sést að algengast var 

að hætta notkun eins lyfs (51). Sex konur hættu notkun tveggja lyfja, fjórar konur 

þriggja lyfja og ein kona notkun fjögurra lyfja (tafla 5).        

                   

                             Tafla 5: Fjöldi lyfja sem hver kona hætti að taka vegna þungunar. 

Fjöldi lyfja sem 

notkun var hætt 

Fjöldi 

kvenna (n) 

Heildarfjöldi 

lyfja (n) 

1 51 51 

2 6 12 

3 4 12 

4 1 4 

Heild 62 79 

 

4.1.4.2 Tegund lyfs/náttúruvöru sem var hætt að nota vegna þungunar 

Eins og mynd 18 sýnir var algengast að hætta notkun íbúprófens (25; 12%). Þar á eftir 

kom melatónín (6; 3%), metýlfenidat (5; 2%) og sertralín (5; 2%).  
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Mynd 19: Hver ráðlagði þátttakendum að hætta inntöku lyfs. 

Mynd 20: Mat þátttakenda á upplýsingagjöf lækna þegar lyfi var ávísað og aðgengi að 

upplýsingum um lyfjanotkun á meðgöngu. 
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4.1.4.3 Hver ráðlagði að hætta notkun lyfs/náttúruvöru 

Algengast var að notkun lyfs væri hætt að frumkvæði kvennanna sjálfra (78% 

lyfjanna). Læknir ráðlagði að hætta notkun 18% varanna (mynd 19).  

 

 

4.1.5 Upplýsingar og viðhorf til lyfjanotkunar á meðgöngu  
4.1.5.1 Upplýsingagjöf og aðgengi að upplýsingum  

Tæpur helmingur kvennanna (46%) töldu fullyrðinguna „Þegar læknir ávísar fyrir 

mig lyfi á meðgöngu veitir hann mér fullnægjandi upplýsingar um lyfið“ ekki eiga við 

sig því þær hefðu ekki fengið ávísuðu lyfi á meðgöngunni. Ef þessi hluti er 

undanskilinn voru 81% sem töldu fullyrðinguna eiga mjög vel/vel við sig (mynd 20). 

94% þátttakenda töldu fullyrðingina „Ég tel mig hafa aðgengi að fullnægjandi 

upplýsingum um lyfjanotkun á meðgöngu“ eiga mjög vel eða vel við sig (mynd 20). 

Enginn tölfræðilega marktækur munur var á svörum þátttakenda við 

fullyrðingunum mynd 20 í tengslum við bakgrunnsþætti (p > 0,05). 
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Mynd 22: Áhyggjur þátttakenda af áhrifum lyfjanotkunar á fóstur. 

Mynd 21: Hvert konurnar myndu helst leita að upplýsingum um lyfjanotkun á meðgöngu. 

4.1.5.2 Upplýsingaveitur þungaðra kvenna  

Hægt var að velja fleiri en einn svarmöguleika þegar spurt var hvert þátttakendur 

myndu helst leita ef þeir þyrftu að afla sér upplýsinga um lyf á meðgöngu og 296 svör 

fengust. Hlutfall kvenna sem valdi „á internetið“ var 51% (108), 44% (93) valdi „til 

ljósmóður“ og 19% (41) „til læknis“ (mynd 21). Þær heimasíður sem þátttakendur 

nefndu oftast voru ljosmodir.is og upplýsingar á vef Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins. Aðrar síður sem þátttakendur nefndu voru serlyfjaskra.is, 

lyfja.is, bland.is og facebook.com. Bakgrunnsupplýsingar kvennanna sem völdu „til 

læknis“, „til ljósmóður“ eða „á internetið“ voru skoðaðar sérstaklega en enginn 

tölfræðilega marktækur munur fannst með tilliti til svörunar (p > 0,05).   

 

 

4.1.5.3 Áhyggjur af lyfjanotkun á meðgöngu 

Tæpur helmingur kvennanna (42%) taldi að fullyrðingin „Ég hef stundum áhyggjur af 

áhrifum lyfjanotkunar minnar á fóstrið“ ætti mjög vel eða vel við sig og 41% að hún 

ætti illa eða mjög illa við sig. Enginn tölfræðilega marktækur munur var á svörum 

þátttakenda við fullyrðingunni á mynd 22 í tengslum við bakgrunnsþætti (p > 0,05). 
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Mynd 23: Hvort þátttakendur hafi hærri þröskuld fyrir notkun lyfja/náttúruvara á meðgöngu. 

4.1.5.4 Almennt viðhorf til notkunar lyfja og náttúruvara á meðgöngu 

Meirihluti kvennanna (83%) var mjög sammála eða sammála fullyrðingunni „Ég hef 

almennt hærri þröskuld fyrir notkun lyfja þegar ég er ófrísk“ (mynd 23, vinstra graf). 

Þær sem notuðu fimm eða fleiri lyf á meðgöngu voru hlutfallslega oftar (25%) 

ósammála því að hafa hærri þröskuld fyrir notkun lyfja á meðgöngu samanborið við 

þær sem notuðu eitt eða tvö lyf (2% og 9%) (p = 0,031). Ekki var tölfræðilega 

marktækur munur á svörum með tilliti til annarra bakgrunnsbreyta (p > 0,05).  

53% kvennanna voru mjög sammála eða sammála fullyrðingunni „Ég hef 

almennt hærri þröskuld fyrir notkun náttúruvara þegar ég er ófrísk“ (mynd 23, hægra 

graf). Um fjórðungur (24%) kvennanna taldi hins vegar að fullyrðingin ætti ekki við 

sig. Konur með háskólapróf (63%) voru marktækt oftar sammála eða mjög sammála 

því að hafa hærri þröskuld fyrir notkun náttúruvara í samanburði við konur með 

iðnmenntun (32%) (p = 0,011) eða grunnskólapróf (40%) (p = 0,011). Ekki var 

marktækur munur á svörum með tilliti til annnarra bakgrunnsþátta (p > 0,05). 

 

 

 

Á vinstra grafi á mynd 24 sést að 60% kvennanna voru sammála eða mjög 

sammála fullyrðingunni „Þrátt fyrir að ég sé veik og gæti tekið lyf til að bæta líðan er 

betra fyrir fóstrið að ég sleppi þeim“. 20% voru ósammála eða mjög ósammála.  

Á hægra grafi á mynd 24 sést að 74% kvennanna voru sammála eða mjög 

sammála fullyrðingunni „Það er almennt betra fyrir fóstrið að ég noti lyf og að mér 

batni heldur en að hafa ómeðhöndlaðan sjúkdóm á meðgöngu“. Einungis 3% voru 

ósammála eða mjög ósammála.  
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Enginn marktækur munur fannst á svörum kvennanna við fullyrðingunum á 

mynd 24 með tilliti til bakgrunnsbreyta (p > 0,05). 

 

 

Mynd 24: Hvort þátttakendur telji það betra að sleppa því að taka lyf á meðgöngu til að bæta 

líðan eða meðhöndla sjúkdóm. 

 

Á vinstra grafi á mynd 25 sést að 46% kvennanna voru ósammála eða mjög 

ósammála fullyrðingunni „Ófrískar konur ættu frekar að nota náttúruvörur heldur en 

hefðbundin lyf“ og 24% voru sammála eða mjög sammála. Marktækur munur (p = 

0,002) var svörum þeirra sem starfa í heilbrigðisþjónustu eða hafa slíka menntun en 

þær voru hlutfallslega oftar (68%) ósammála eða mjög ósammála fullyrðingunni 

samanborið við konur sem ekki hafa slíka menntun eða starfsvettvang (39%). Einnig 

var marktækur munur milli hópsins sem tók fimm eða fleiri lyf á meðgöngunni 

samanborið við hópinn sem tók eitt (p = 0,002) eða ekkert lyf (p = 0,036). Þær konur 

sem tóku fimm eða fleiri lyf voru hlutfallslega oftar ósammála eða mjög ósammála 

fullyrðingunni (74%) samanborið við þær sem tóku ekkert lyf (35%) eða eitt lyf 

(26%). Ekki var marktækur munur á svörum kvennanna með tilliti til annarra 

bakgrunnsþátta (p > 0,05). 

Á hægra grafi á mynd 25 sést afstaða kvennanna til fullyrðingarinnar 

„Þungaðar konur eiga ekki að nota náttúruvörur án þess að ráðfæra sig við lækni 

eða ljósmóður fyrst“. 87% voru sammála eða mjög sammála fullyrðingunni. Einungis 

6% voru ósammála henni og engin mjög ósammála. Ekki fannst tölfræðilega 

martækur munur á svörum kvennanna með tilliti til bakgrunnsupplýsinga (p > 0,05).  
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Mynd 25: Hvort ófrískar konur ættu frekar að nota náttúruvörur en hefðbundin lyf og hvort þær 

ættu að ráðfæra sig við lækni/ljósmóður um notkun þeirra. 

Mynd 26: Mat þátttakenda á öryggi náttúruvara í samanburði við hefðbundin lyf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.1.5.5 Mat á öryggi og virkni náttúruvara 

Rúmur þriðjungur (37%) þátttakenda taldi náttúruvörur ekki jafn öruggar og 

hefðbundin lyf, 14% töldu þær jafn öruggar og 16% töldu náttúruvörur öruggari en 

hefðbundin lyf, sjá mynd 26.  

 

 

 

Konurnar voru einnig beðnar að meta virkni náttúruvara í samanburði við 

hefðbundin lyf, sjá mynd 27. 56% töldu náttúruvörur minna virkar en hefðbundin lyf 

og einungis 1% taldi þær virkari en hefðbundin lyf.  

Enginn tölfræðilega marktækur munur var á svörum kvennanna á myndum 26 

og 27 með tilliti til bakgrunnsþátta (p > 0,05). 
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Mynd 27: Mat þátttakenda á virkni náttúruvara í samanburði við hefðbundin lyf. 
 

4.2 Læknar og ljósmæður 
Spurningalistinn var sendur á öll skráð netföng í Læknafélagi Íslands, 1871 talsins og 

allar ljósmæður í Ljósmæðrafélagi Íslands, 274 talsins. Svör við 258 spurningalistum 

voru send til baka til rannsakanda. Heildarsvarhlutfall var 12% og svarhlutfall lækna 

7% og ljósmæðra 32%. Taka skal fram að ekki allir sem svöruðu könnunni tilgreindu 

starfstétt sína og því er svarhlutfall hverrar stéttar fyrir sig hér metið lægra en það 

raunverulega var. 215 einstaklingar (83%) kláruðu spurningalistann og 43 

einstaklingar (17%) svöruðu honum að hluta til.  

Tæp 20% þátttakanda svöruðu ekki spurningum um bakgrunnsupplýsingar. 

Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda má sjá í töflu 6. Meirihluti þátttakenda var 

kvenkyns (138; 54%). Algengasta aldursbilið var 51 – 60 ára (62; 24%). Af þeim sem 

tilgreindu starfsstöðu sína voru 124 læknar og 86 ljósmæður. Flestir þeirra sem 

tilgreindu sérgrein sína voru heimilislæknar (30; 25%) og fæðinga- og 

kvensjúkdómalæknar (12; 10%). Þar að auki voru 20 aðrar sérgreinar tilgreindar. 

Algengasti starfsaldurinn sem heilbrigðisstarfsmaður var 11 - 20 ára (56; 22%). 

Flestir þátttakenda unnu á Landspítalanum (109; 42%) og algengustu svörin sem 

tilgreind voru undir „Annað“ voru heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni m.a. 

Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Heilbrigðisstofnun Austurlands og 

Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri.  
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Tafla 6: Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda. Skipting eftir kyni, aldri, starfsheiti, starfsaldri sem 

heilbrigiðsstarfsmaður og vinnustað. 

 

Eiginleiki 

 

Breyta 

Fjöldi 

þátttakenda 

(n) 

Hlutfall 

þátttakenda 

(%) 

Kyn 

Kona 

Karl 

Ósvarað 

138 

74 

45 

54 

29 

18 

Aldur 

< 30 ára 

31 – 40 ára 

41 – 50 ára 

51 – 60 ára 

61 – 70 ára 

Ósvarað 

3 

37 

54 

62 

52 

49 

1 

14 

21 

24 

20 

19 

Starfsheiti 

Deildarlæknir 

Sérfræðilæknir 

Ljósmóðir 

Ósvarað 

2 

122 

86 

47 

1 

46 

34 

18 

Starfsaldur sem 

heilbrigðisstarfsmaður 

< 5 ár 

5 – 10  ár 

11 – 20 ár 

21 – 30 ár 

31 – 40 ár 

> 40 ár 

Ósvarað  

7 

17 

56 

42 

57 

33 

45 

3 

7 

22 

16 

22 

13 

18 

Vinnustaður 

Landspítali 

Heilsugæsla 

Eigin rekstur/stofa 

Annað 

Ósvarað 

109 

58 

36 

42 

46 

42 

22 

14 

16 

18 
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Mynd 28: Hvert þátttakendur leita helst þegar þau þarfnast upplýsinga um lyf á meðgöngu. 
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Hvert læknar og ljósmæður leita helst þegar þau þarfnast 

upplýsinga um lyfjanotkun á meðgöngu (n = 225)

Læknar

Ljósmæður

Vantar starfsgrein

4.2.1 Upplýsingar um lyfjanotkun á meðgöngu 
4.2.1.1 Upplýsingaveitur lækna og ljósmæðra  

Þegar spurt var hvert þátttakendur myndu helst leita að upplýsingum um lyf á 

meðgöngu svöruðu 225 einstaklingar (87%). Hægt var að velja fleiri en einn 

svarmöguleika og fengust 491 svör í heildina. Algengasta svarið var íslenska 

sérlyfjaskráin en í heildina sögðust 76% þátttakenda myndu leita þangað, sjá mynd 

28. 46% þátttakenda myndu hafa samband við fæðinga- og kvensjúkdómalækni og 

25% leita í gagnagrunn t.d. UpToDate og Micromedix. 16% völdu bókina Drugs in 

Pregnancy and Lactation (höf. Gerald G. Briggs) og 11% að hafa samband við 

lyfjafræðing. 9% myndu leita í útgefið fræðsluefni og af þeim nefndu flestir 

fróðleiksmolana á heimsíðu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Af þeim 22% sem 

völdu „Annað“ var algengast að nefna sænsku sérlyfjaskránna og sænsku 

heimasíðuna janusinfo.se. Fleira sem þátttakendur nefndu var m.a. að leita til 

heimilislæknis, hafa samband við miðstöð lyfjaupplýsinga á Landspítala, leita á 

vefsíðurnar ljosmodir.is, relis.no, felleskatalogen.no, safefetus.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar starfsstétt var skoðuð í tengslum við svör þátttakenda var marktækur 

munur á læknum og ljósmæðrum með tilliti til eftirfarandi svara:  

- Að leita í gagnagrunn (p = 0,017) en læknar sögðust gera það 

hlutfallslega oftar (30%) en ljósmæður (16%). 
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- Að hafa samband við fæðinga- og kvensjúkdómalækni (p < 0,001) en 

ljósmæður sögðust gera það hlutfallslega oftar (75%) en læknar (25%).  

- Að hafa samband við ljósmóður (p < 0,001) en ljósmæður sögðust gera 

það hlutfallslega oftar (16%) en læknar (< 1%). 

- Að hafa samband við lyfjafræðing (p < 0,001) en ljósmæður sögðust 

gera það hlutfallslega oftar (21%)  en læknar (5%).  

- Að leita í bókina Drugs in Pregnancy and Lacation eftir Briggs (p = 

0,01) en ljósmæður sögðust gera það hlutfallslega oftar (22%) en 

læknar (10%).  

- Að leita eitthvert annað (p = 0,014) en læknar sögðust gera það 

hlutfallslega oftar (30%) en ljósmæður (15%) og var algengast að 

nefna sænsku sérlyfjaskránna í því samhengi.  

Þegar aldur var skoðaður í tengslum við svör þátttakenda fannst einnig 

markækur munur en þeir sem völdu að hafa samband við fæðinga- og 

kvensjúkdómalækni, ljósmóður eða lyfjafræðing voru almennt yngri (p = 0,003; p = 

0,003; p = 0,037). Einnig var marktækur munur eftir starfsaldri en þeir sem völdu að 

hafa samband við fæðinga- og kvensjúkdómalækni eða ljósmóður höfðu almennt 

styttri starfsaldur (p = 0,003; p = 0,018) en þeir sem gerðu það ekki.  

Þegar svörin voru skoðuð með tilliti til vinnustaðar var marktækur munur (p < 

0,001) meðal þeirra þátttakenda sem völdu að leita í útgefnu fræðsluefni en þeir unnu 

oftar á heilsugæslu.   

Þegar svörin voru skoðuð með tilliti til kyns var marktækur munur meðal 

þeirra sem völdu að hafa samband við fæðinga- og kvensjúkdómalækni (p < 0,001), 

ljósmóður (p = 0,014), lyfjafræðing (p = 0,028) eða leita í útgefnu fræðsluefni (p = 

0,03) en konur leituðu hlutfallslega oftar á þessa staði í samanburði við karla. Þessi 

munur skýrist þó af starfsstöðu frekar en kyni þar sem allar ljósmæður eru konur 

(100%) og ekki var marktækur munur eftir kyni meðal lækna (p > 0,05). 

 
4.2.1.2  Magn upplýsinga sem til er um lyfjanotkun á meðgöngu, aðgengi að þeim 

og túlkun þeirra  

Í heildina voru 57% þátttakenda (bæði læknar og ljósmæður) sammála eða mjög 

sammála því að það sé almennt skortur á nægilegum upplýsingum um lyfjanotkun á 

meðgöngu. Tæpur helmingur (43%) þátttakenda voru sammála eða mjög sammála því 

að aðgengi að þeim upplýsingum sem til eru um lyfjanotkun á meðgöngu væri 
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Mynd 30: Mat lækna á magni, aðgengi og túlkun upplýsinga sem til eru um lyf á meðgöngu. 

ábótavant og 50% töldu það krefjandi að túlka upplýsingar sem til eru um lyf á 

meðgöngu þannig að þær nýtist í klínísku starfi.  

Á myndum 29 og 30 má svör þátttakenda við fyrrgreindum spurningum 

aðgreind eftir starfsstétt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 29: Mat ljósmæðra á magni, aðgengi og túlkun upplýsinga um lyf á meðgöngu.  
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Marktækur munur (p = 0,038) var á svörum lækna og ljósmæðra við 

fullyrðingunni „Það er almennt skortur á nægilegum upplýsingum um lyfjanotkun á 

meðgöngu“ en ljósmæður voru hlutfallslega oftar mjög sammála eða sammála (66% 

ljósmæðra) samanborið við lækna (49% lækna). Ekki fannst tölfræðilega marktækur 

munur á svörum með tilliti til annarra bakgrunnsbreyta (p > 0,05). 

Ljósmæður voru marktækt oftar sammála eða mjög sammála (57% ljósmæðra) 

fullyrðingunni „Aðgengi að þeim upplýsingum sem til eru um lyfjanotkun á meðgöngu 

er ábótavant“ í samanburði við lækna (33% lækna) (p = 0,002). Ekki var marktækur 

munur á svörum með tilliti til annarra bakgrunnsþátta (p > 0,05).  

Ljósmæður voru marktækt oftar sammála eða mjög sammála (61% ljósmæðra) 

fullyrðingunni „Það er almennt krefjandi að túlka þær upplýsingar sem aðgengilegar 

eru um áhrif lyfja á fóstur þannig að þær nýtist mér í klínísku starfi“ samanborið við 

lækna (43% lækna).  Ekki var tölfræðilega marktækur munur á svörum með tilliti til 

annarra bakgrunnsþátta (p > 0,05). 

 

4.2.2 Viðhorf lækna og ljósmæðra til lyfjanotkunar á meðgöngu og 

upplifun þeirra af lyfjanotkun þungaðra kvenna 

Mikill meirihluti þátttakenda (89%) töldu fullyrðingna „Ég set almennt hærri 

þröskuld fyrir þörf á lyfjameðferð þegar skjólstæðingur minn er þunguð kona“ eiga 

vel eða mjög vel við sig (mynd 31). Enginn tölfræðilega marktækur munur fannst 

þegar svörin voru skoðuð með tilliti til bakgrunnsþátta (p > 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 31: Mat lækna og ljósmæðra á því hvort þau setji hærri þröskuld fyrir þörf 

á lyfjameðferð þegar skjólstæðingur er þunguð kona. 
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Mynd 32: Upplifun lækna og ljósmæðra af áhyggjum og varkárni þungaðra kvenna við notkun 

lyfja á meðgöngu. 
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Upplifun lækna og ljósmæðra af áhyggjum og varkárni þungaðra 

kvenna í tengslum við lyfjanotkun (n = 217) 

Mjög vel Vel Hlutlaus Illa Mjög illa Á ekki við 

Mín upplifun er sú að þungaðar konur séu 

almennt varkárar við notkun lyfja á 

meðgöngu  

Mín upplifun er sú að þungaðar konur hafi 

almennt áhyggjur af lyfjameðferð sinni á 

meðgöngu 

Á vinstra grafi á mynd 32 sést að 47% þátttakenda töldu að fullyrðingin „Mín 

upplifun er sú að þungaðar konur hafi almennt áhyggjur af lyfjameðferð sinni á 

meðgöngu“ ætti mjög vel við sig og 42% að hún ætti vel við sig.  

 Á hægra grafi á mynd 32 sést að 50% þátttakenda töldu að fullyrðingin „Mín 

upplifun er sú að þungaðar konur séu almennt varkárar við notkun lyfja á meðgöngu“ 

ætti mjög vel við sig og 42% að hún ætti vel við sig.  

Enginn tölfræðilega marktækur munur fannst þegar svör við fullyrðingunum 

tveim á mynd 32 voru skoðuð með tilliti til bakgrunnsþátta (p > 0,05). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.2.3 Hæfni lækna og ljósmæðra við ávísun/ráðleggingar lyfja og 

náttúrvara á meðgöngu 

Sjá má svör við spurningunni „Hversu hæf/an telur þú þig vera til að ávísa/ráðleggja 

notkun lyfja til þungaðra kvenna?” á mynd 33. Í heildina töldu 61% þátttakenda sig 

hæfa eða mjög hæfa og 8% sig óhæfa eða mjög óhæfa. 

 Þegar bakgrunnsupplýsingar þáttakanda voru skoðaðar með tilliti til svörunar 

töldu læknar sig örlítið oftar mjög hæfa eða hæfa í samanburði við ljósmæður (p = 

0,041). Einnig var marktækur munur (p = 0,007) á milli þeirra sem starfa á 

Landspítala og heilsugæslu en þeir sem störfuðu á heilsugæslu töldu sig oftar mjög 

hæfa eða hæfa til að ávísa og ráðleggja um notkun lyfja. Ekki var tölfræðilega 

marktækur munur á svörum þátttakenda með tilliti til annarra bakgrunnsþátta (p > 

0,05). 
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Mynd 33: Mat lækna og ljósmæðra á hæfni sinni við að ávísa/ráðleggja um notkun 

lyfja til þungaðra kvenna. 

 

 
 

Í heildina voru 55% þátttakenda sem töldu sig hæfa/mjög hæfa til að veita 

ráðleggingar varðandi fósturskemmandi áhrif lyfseðilsskyldra lyfja, 58% varðandi 

lausasölulyf en 24% varðandi náttúruvörur. Aðgreind svör eftir starfsstétt má sjá á 

myndum 34 og 35, svör ljósmæðra á mynd 34 og svör lækna á mynd 35. 

 

Mynd 34: Mat ljósmæðra á eigin hæfni við að veita ráðleggingar varðandi fósturskemmandi 

áhrif lyfseðilsskyldra lyfja, lausasölulyfja og náttúruvara. 
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Mat ljósmæðra á hæfni sinni við að ráðleggja um fósturskemmandi áhrif 

lyfseðilsskyldra lyfja, lausasölulyfja og náttúruvara  

Mjög hæfur/hæfur Hlutlaus Óhæfur 

Að veita ráðleggingar 

varðandi fósturskemmandi 

áhrif lyfseðilsskyldra lyfja   

(n = 84) 

Að veita ráðleggingar 

varðandi fósturskemmandi 

áhrif lausasölulyfja  

(n = 84) 

Að veita ráðleggingar 

varðandi fósturskemmandi 

áhrif náttúruvara 

 (n = 85) 
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Mynd 35: Mat lækna á eigin hæfni við að veita ráðleggingar varðandi fósturskemmandi áhrif 

lyfseðilsskyldra lyfja, lausasölulyfja og náttúruvara. 

37 

30 

9 

16 16 

20 

6 

14 

30 

0	

10	

20	

30	

40	

Að	veita	ráðleggingar	
varðandi	

fósturskemmandi	áhrif	
lyfseðilsskyldra	ly a		

Að	veita	ráðleggingar	
varðandi	

fósturskemmandi	áhrif	
lausasöluly a	

Að	veita	ráðleggingar	
varðandi	

fósturskemmandi	áhrif	
ná úruvara	

H
lu

tf
a

ll
 l

æ
k

n
a

 (
%

) 

Mat lækna á hæfni sinni við að ráðleggja um fósturskemmandi áhrif 

lyfseðilsskyldra lyfja, lausasölulyfja og náttúruvara  

Mjög hæfur/hæfur Hlutlaus Mjög óhæfur/óhæfur 

Að veita ráðleggingar 

varðandi fósturskemmandi 

áhrif lyfseðilsskyldra lyfja   

(n = 121) 

Að veita ráðleggingar varðandi 

fósturskemmandi áhrif 

náttúruvara  

(n = 123) 

Að veita ráðleggingar varðandi 

fósturskemmandi áhrif 

lausasölulyfja  

(n = 122) 

 

 
 

Læknar töldu sig marktækt hlutfallslega oftar (p = 0,006) hæfa/mjög hæfa til 

þess að veita ráðleggingar varðandi fósturskemmandi áhrif lyfseðilsskyldra lyfja (62% 

lækna) samanborið við ljósmæður (44% ljósmæðra).  

Ljósmæður töldu sig marktækt hlutfallslega oftar (p = 0,004) hæfar/mjög 

hæfar (70% ljósmæðra) til að veita ráðleggingar varðandi fósturskemmandi áhrif 

lausasölulyfja samanborið við lækna (50% lækna).  

 Ljósmæður töldu sig marktækt hlutfallslega oftar (p = 0,001) hæfar við að 

veita ráðleggingar varðandi fósturskemmandi áhrif náttúruvara (38% ljósmæðra) í 

samanburði við lækna (15% lækna).  

Ekki var tölfræðilega marktækur munur á svörum við fullyrðingum á myndum 

34 og 35 með tilliti til annarra bakgrunnsþátta (p > 0,05). 

 

4.2.4 Náttúruvörur 

4.2.4.1 Hversu oft læknar/ljósmæður spyrja um notkun náttúruvara eða 

ráðleggja slíka notkun á meðgöngu 

Í heildina sögðust 34% þátttakenda spyrja skjólstæðing oft eða mjög oft  um notkun 

náttúruvara. Sama hlutfall sagðist spyrja sjaldan eða aldrei. Í heildina sögðust 87% 

þátttakenda sjaldan eða aldrei ráðleggja notkun náttúruvara á meðgöngu. Aðgreiningu 

á svörum ljósmæðra og lækna má sjá á myndum 36 og 37. 
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Mynd 37: Hve oft læknar spyrja þungaðar konur um notkun náttúruvara og ráðleggja slíka 

notkun. 

 
 Ljósmæður sögðust spyrja marktækt oftar (54% ljósmæðra) (p < 0,001) um 

notkun náttúruvara samanborið við lækna (27% lækna). Tölfræðilega marktækur 

munur var einnig eftir kyni (p < 0,001) en 48% kvenna sögðust spyrja mjög oft eða 

oft um notkun náttúruvara á meðgöngu en einungis 21% karla, einnig þegar tekið var 

tillit til starfsstéttar samhliða. Þátttakendur sem starfa á heilsugæslu sögðust marktækt 

oftar (p = 0,021) spyrja útí slíka notkun samanborið við þá sem vinna á Landspítala. 

Ekki var marktækur munur með tilliti til aldurs eða starfsaldurs (p > 0,05).  

Mynd 36: Hve oft ljósmæður spyrja þungaðar konur um notkun náttúruvara og ráðleggja 

slíka notkun. 
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Mynd 38: Viðhorf lækna og ljósmæðra til notkunar náttúruvara á meðgöngu. 

 Læknar sögðust marktækt (p = 0,005) oftar sjaldan eða aldrei ráðleggja notkun 

náttúruvara (98% lækna) samanborið við ljósmæður (86% ljósmæðra). Ekki var 

marktækur munur með tilliti til annarra bakgrunnsþátta (p > 0,05). 

 

4.2.4.2 Viðhorf lækna/ljósmæðra til notkunar náttúruvara á meðgöngu 

Á mynd 38 sést að 93% þátttakanda voru sammála eða mjög sammála fullyrðingunni 

„Mér finnst skipta miklu máli að skjólstæðingur upplýsi lækni eða ljósmóður um 

notkun sína á náttúruvörum“ og að 82% voru sammála eða mjög sammála 

fullyrðingunni „Almennt ættu ófrískar konur ekki að nota náttúruvöruvörur nema í 

samráði við lækni eða ljósmóður“. Meirihluti þátttakenda (65%) var ósammála eða 

mjög ósammála fullyrðingunni „Almennt tel ég að notkun náttúruvara sé í lagi á 

meðgöngu“  

Ekki var tölfræðilega marktækur munur á svörum þátttakenda við 

fullyrðingunum á mynd 38 með tilliti til neinna bakgrunnsþátta (p > 0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.3 Þjálfun og þekking lækna/ljósmæðra í tengslum við náttúruvörur 

Á mynd 39 sést að í heildina voru 78% þátttakenda mjög sammála eða sammála því 

að það væri þörf á að bæta og auka þekkingu/þjálfun lækna á náttúruvörum og 74% 

þátttakenda voru mjög sammála eða sammála því að bæta og auka þurfi þekkingu 

ljósmæðra á náttúruvörum. 77% voru mjög sammála eða sammála því að vilja fræðast 

meira um náttúruvörur en 9% voru hins vegar mjög ósammála eða ósammála því.  
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Mynd 39: Mat lækna og ljósmæðra á því hvort það þurfi að bæta og auka þekkingu/þjálfun þeirra á 

náttúruvörum og hvort þau vilji fræðast meira um náttúruvörur. 
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 Ljósmæður voru marktækt oftar (p = 0,028) sammála/mjög sammála því að 

bæta þurfi þekkingu lækna á náttúruvörum (88% ljósmæðra) í samanburði við lækna 

(73% lækna). Konur voru einnig hlutfallslega marktækt oftar (p = 0,039) 

sammála/mjög sammála (84%) í samanburði við karla (69%). Munurinn reyndist þar 

að auki marktækur (p = 0,024) með tilliti til vinnustaðar en þeir sem starfa á 

heilsugæslu og Landspítala töldu hlutfallslega oftar þörf á að bæta þekkingu lækna á 

náttúruvörum í samanburði við þá sem starfa í eigin rekstri eða á stofu. Ekki var 

marktækur munur með tilliti til aldurs eða starfsaldurs (p > 0,05).  

 Ljósmæður voru marktækt oftar (p < 0,001) sammála/mjög sammála því að 

bæta þurfi þekkingu þeirra á náttúruvörum (90% ljósmæðra) samanborið við lækna 

(64% lækna). Ekki var marktækur munur þegar svörin voru skoðuð með tilliti til 

aldurs, starfsaldurs eða vinnustaðar (p > 0,05).  

 Ljósmæður vildu marktækt oftar (p < 0,001) fræðast meira um náttúruvörur 

(90% ljósmæðra) samanborið við lækna (68% lækna). Eftir því sem aldur eykst því 

hlutfallslega færri voru sammála/mjög sammála því að vilja fræðast meira um 

náttúruvörur (p < 0,001). Þeir sem starfa á Landspítala eða í heilsugæslu voru einnig 

marktækt oftar sammála/mjög sammála fullyrðingunni í samanburði við þá sem starfa 

á stofu eða í eigin rekstri. Munur á svörum var ekki marktækur með tilliti starfsaldurs 

né kyns (p > 0,05).  
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5 UMRÆÐUR 

 
Helsta markmið rannsóknarinnar var að kanna lyfjanotkun þungaðra kvenna á fyrstu 

20 vikum meðgöngu, ásamt notkun bætiefna og náttúruvara. Einnig að kanna viðhorf 

kvennanna, lækna og ljósmæðra til notkunar lyfja og náttúruvara á meðgöngu. 

Niðurstöðurnar benda til þess að lyfjanotkun barnshafandi kvenna sé algeng og 

réttmæt en þó sé tækifæri til að bæta viðhorf og upplýsingar varðandi lyf á meðgöngu.  

 Við gagnasöfnun var ákveðið að notast við viðtalsform. Flestar aðrar 

sambærilegar rannsóknir notast við skriflegan spurningalista við gagnasöfnun. Mjög 

vel gekk að afla samþykkis fyrir þátttöku meðal þungaðra kvenna. Algengasta 

ástæðan fyrir neitun um þátttöku var tímaskortur. Helsti ókostur við fyrirkomulag 

viðtalanna var að tímasetning þeirra fór eftir því hvenær ómskoðun lauk. Stundum 

voru nokkrar konur að ljúka skoðun á sama tíma og þá gat bið eftir viðtali verið mjög 

löng. Eins komu dagar þar sem fáar konur áttu bókaða 20 vikna ómskoðun. Fjöldi 

viðtala sem voru tekin á hverjum degi var því mjög breytilegur, allt frá þremur 

viðtölum á dag uppí 15 á dag. Að meðaltali náðust sex viðtöl á dag. Viðtölin gengu 

vel fyrir sig og voru konurnar alla jafna jákvæðar og áhugasamar fyrir viðfangsefninu. 

Líkleg skýring á jákvæðu viðmóti þeirra gæti verið ánægja og léttir að 20 vikna 

ómskoðun hafi komið vel út.   

 Svarhlutfall lækna og ljósmæðra var lágt og þá sérstaklega meðal læknanna. 

Ástæðan gæti meðal annars verið sú að umfjöllunarefni rannsókninnar er afmarkað, 

þungaðar konur, og mögulega margir læknar sem telja sig ekki nægilega oft starfa við 

umönnun þungaðra kvenna. Þó var athyglisvert að 11 barnalæknar tóku þátt og einn 

öldrunarlæknir. Við þeim spurningum þar sem spurt var um starfshætti í núverandi 

starfi merktu þeir við „Á ekki við“.  

 

5.1 Túlkun niðurstaðna og samanburður við aðrar rannsóknir 
5.1.1 Lyfjanotkun  
Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að lyfjanotkun á meðgöngu er algeng en 

90% þátttakenda tóku lyf einhvern tíma á fyrstu 20 vikum meðgöngunnar. Er það í 

samræmi við aðrar sambærilegar rannsóknir sem hafa skoðað lyfjanotkun á 

meðgöngu (Adam o.fl. 2011; Daw o.fl. 2011; Lupattelli o.fl., 2014a; Sinclair o.fl., 

2016) Árið 2001 var framkvæmdi Þórdís Guðmundsdóttir rannsókn á lyfjanotkun 

þungaðra kvenna á Íslandi og í henni mældist heildarlyfjanotkun íslenskra kvenna á 
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meðgöngu 94% (Guðmundsdóttir, 2001). Þar var hærri meðalfjöldi lyfja sem hver 

kona tók eða 3,86 samanborið við 2,56 í þessari rannsókn. Flestar rannsóknir sem 

kanna lyfjanotkun á meðgöngu skoða notkunina alla meðgöngu en hér var einungis 

skoðuð notkun fyrstu 20 vikurnar. Það getur að einhverju leyti skýrt afhverju fleiri 

konur notuðu lyf í rannsókn Þórdísar.  

Það gæti komið á óvart í fyrstu hve margar konur nota lyf á meðgöngu en hafa 

þarf í huga þá fylgikvilla sem eru algengir á meðgöngu og geta leitt til lyfjatöku t.d. 

ógleði, bakflæði, hægðatregða, nefstífla, stoðkerfisverkir, þvagfærasýkingar, 

sveppasýkingar og fleira. Einnig má benda á að öll lyf sem tekin voru einhvern tíma á 

meðgöngunni voru notuð í úrvinnslu rannsóknarinnar, jafnvel þó lyfið hefði einungis 

verið notað einu sinni.  

 Notkun lyfja jókst eftir því sem leið á meðgönguna og hlutfallslega meiri 

aukning var á þeim lyfjum sem notuð voru eftir þörfum. Það er í samræmi við 

niðurstöður annarra rannsókna (Bakker o.fl., 2006; Daw o.fl., 2011; Gagne o.fl., 

2008) og einnig rökrétt þar sem ýmsir meðgöngukvillar aukast þegar líður á 

meðgöngu. Einnig getur verið að konur séu almennt varkárari við notkun lyfja á fyrri 

hluta meðgöngunnar en þá er fóstrið almennt viðkvæmara fyrir utanaðkomandi 

áhrifum. Lyf við ógleði voru þó notuð oftar á fyrstu 12 vikum meðgöngu, samanborið 

við síðar á meðgöngunni. 

 Í ljósi þess hve mörg lyf sem notuð voru í rannsókninni fást í lausasölu má 

velta fyrir sér hvort starfsfólk lyfjaverslana sé nægilega vel þjálfað í ráðleggingum 

varðandi lyf á meðgöngu. Til að mynda notuðu 11 konur á meðgöngunni íbúprófen, 

naproxen og asetýlsalisýlsýru í háum styrk en það eru lyf sem er mælt með að nota 

ekki á meðgöngu. Huga mætti betur að aukinni þjálfun starfsfólks lyfjaverslana í að 

veita ráðleggingar og einnig að auka fræðslu til almennings um mikilvægi þess að 

nýta þá þekkingu og stuðning sem hægt er fá frá fagfólki í lyfjaverslunum.  

Langflest lyfjanna sem notuð voru falla í öryggisflokka A, B1 og B2 eða tæp 

80% og eru samkvæmt því talin örugg á meðgöngu. Flest þeirra lyfja sem féllu í flokk 

C voru kvíða og þunglyndislyf, háþrýstingslyf og asetýlsalisýlsýra sem notuð var í 

fyrirbyggjandi skyni. Fyrrgreindum lyfjum úr flokki C var langoftast ávísað af lækni. 

Einungis eitt lyf úr flokki D var notað í rannsókninni og var því ávísað í upphafi 

meðgöngu án vitundar konunnar um þungun og þar með læknis.  

Notkun parasetamóls bar af í rannsókninni hvað varðar tíðni notkunar en 67% 

kvennanna notuðu lyfið einhvern tíma á meðgöngunni. Þessi notkun er í hærra lagi 
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samanborið við aðrar rannsóknir en flestar rannsóknir sýna notkun á bilinu 45 - 65% 

(Andrade, 2016; Lupattelli o.fl., 2014a; Twigg o.fl., 2016) Í rannsókn Þórdísar 

Guðmundsdóttur árið 2001 var notkunin hér á landi 48%. Hvað skýrir þessa aukningu 

hér á landi er óvíst. Parasetamól tilheyrir öryggisflokki A og hefur lengi verið talið 

kjörlyf við vægum verkjum á meðgöngu (Þróunarsvið Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins (c); 2016). Þann 15.ágúst 2016 birtust hins vegar niðurstöður í 

læknatímaritinu JAMA (Journal of the American Medical Association) sem benda til 

þess að tengsl séu á milli notkunar parasetamóls mæðra á meðgöngu og 

hegðunarvandamála barna þeirra. Höfundar rannsóknarinnar skoðuðu gögn 7.796 

mæðra í Bretlandi frá árunum 1991 – 1992. Viðbrögð vísindamanna við rannsókninni 

hafa verið misjöfn og hefur rannsókninni verið tekið með fyrirvara t.d. vegna þess að í 

hana vantar upplýsingar um skammta og meðferðarlengd notkunar parasetamóls. 

(Stergiakouli o.fl., 2016). Greinin hefur ekki breytt tilmælum til þungaðra kvenna og 

parasetamól er ennþá talið kjörlyf við vægum verkjum. Ágætt er þó að hafa í huga að 

ekki ætti að nota verkjalyf til lengri tíma á meðgöngu án samráðs við lækni 

(Þróunarsvið Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (c); 2016). 

 Hlutfall kvenna sem notuðu lyf við ógleði var 13%. Er þetta hlutfall nokkuð 

svipað og í fyrri sambærilegum rannsóknum (Guðmundsdóttir, 2001; Lupattelli o.fl., 

2014a, Twigg o.fl., 2016). Þegar notkun ógleðistillandi lyfja var skoðuð kom í ljós að 

flestar konur notuðu prómetazín (Phenergan®) og meklózín (Postafen®) en bæði 

þessi lyf falla í öryggisflokk A og eru talin örugg á meðgöngu. Fleiri konur notuðu 

metóklópramíð (Afipran®) heldur en ondansetrón (Zofran®) en metóklópramíð fellur 

í öryggisflokk C en ondansetrón í flokk B1. Af þeim átta konum sem notuðu 

metóklópramíð voru þrjár þeirra sem notuðu það reglulega að staðaldri á fyrri hluta 

meðgöngunnar en vegna hættu á aukaverkunum á taugakerfi ætti ekki að ávísa lyfinu í 

meira en fimm daga í senn (Þróunarsvið Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (a), 

2015). Ráðleggingum ber þó ekki saman hvað þetta varðar og til eru aðrar 

ráðleggingar um öryggi metóklópramíðs á meðgöngu og ekki varað sérstaklega við 

notkun sem varir lengur en fimm daga (ACOG, 2015). Líklega spilar verðlag inní val 

á metóklópramíði fram yfir ondansetrón en metóklópramíð er töluvert ódýrara 

(Lyfjagreiðslunefnd, 2017). Menntun hafði marktæk áhrif á notkun ógleðistillandi 

lyfja. Þannig notuðu konur með háskólapróf síður fyrrgreind lyf við ógleði 

samanborið við konur með lægri menntun. Rannsókn Louik og samstarfsfélaga leiddi 
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einnig í ljós tengsl milli ógleði og lægri menntunar (Louik o.fl., 2006). Þó eru aðrar 

rannsóknir sem ekki sýna fram á slíka tengingu (Chan o.fl., 2011).  

 Rannsóknir hafa sýnt að eitt algengasta heilsufarsvandamál barnshafandi 

kvenna er andleg vanlíðan s.s. þunglyndi og kvíði (Udechuku o.fl., 2010). 12% 

þátttakenda notuðu þunglyndis- og kvíðalyf einhvern tíma á meðgöngunni og þar af 

voru öll lyfin úr flokki sérhæfðra serótónín endurupptökuhemla (SSRI) nema eitt, 

búprópíón. Hafa skal í huga að ekki notuðu allar konurnar lyfin samfleytt allar 20 

vikur meðgöngunnar, einhverjar konur hættu notkun þegar leið á meðgönguna, 

einhverjar hættu notkun á fyrstu vikum meðgöngunnar en hófu hana aftur þegar leið á 

meðgöngu og enn aðrar byrjuðu notkunina í fyrsta sinn þegar liðið var á meðgöngu. Í 

rannsókn Dagnýjar Baldvinsdóttur (Baldvinsdóttir, 2016) sem rannsakaði notkun 

þunglyndislyfja á meðgöngu á Íslandi á árunum 2003 til 2012 var tíðni notkunar SSRI 

lyfja lægri eða um 8,2% að meðaltali á meðgöngu. Notkunin var breytileg milli ára á 

fyrrgreindu tímabili og var hæst 9,5%. Er þessi notkun kvíða og þunglyndislyfja 

meðal þungaðra kvenna á Íslandi há samanborið við aðrar þjóðir en hún reyndist 3,7% 

í Danmörku og Svíþjóð og 1,8% í Noregi á árunum 2008-2012 (Zöega, 2015). Eru 

þessar niðurstöður þó í samræmi við almennt þýði á Íslandi en talið er að um 12-13% 

Íslendinga noti slík lyf að staðaldri (Embætti landlæknis, 2016).  

 Tiltölulega fáar konur notuðu lyf við háþrýsting (2%) og sykursýki (2%). 

Talið er að tíðni meðgöngusykursýki sé um 4-13% á heimsvísu, breytilegt eftir 

rannsóknum og greiningarskilmerkjum. Tíðnin er talin vera allt að 10% á Íslandi í dag 

(Hildur Harðardóttir, munnleg heimild, 23.04.2017). Ástæðan fyrir svo lágri tíðni í 

þessari rannsókn er sú að tíðni meðgöngusykursýki og háþrýstings eykst verulega 

þegar líður á meðgöngu en þessi rannsókn skoðaði eingöngu lyfjanotkun fyrstu 20 

vikur meðgöngunnar. Meðgönguháþrýstingur er til að mynda skilgreindur sem 

háþrýstingur sem greinist eftir 20 vikna meðgöngu. Líklegt er að þær konur sem 

notuðu lyf við háþrýsting í rannsókninni hafi langvinnan háþrýsting þ.e. að þær hafi 

haft háþrýsting áður en meðganga hófst en tíðni langvinns háþrýstings hér á landi hjá 

þunguðum konum í kjörþyngd er talin 2% og 4% meðal þeirra í yfirþyngd  

(Elíasdóttir, Harðardóttir & Þorkelsson, 2010). 

 Fjórar konur (2%) notuðu íbúprófen (Íbúfen®) á meðgöngunni, allar fyrir 12. 

viku. Er þetta hlutfall svipað og mælst hefur í öðrum rannsóknum (Lupattelli o.fl., 

2014a) en lægra en mældist í rannsókn Þórdísar árið 2001 þar sem rúm 4% kvennanna 

(9) notuðu íbúprófen. Engin kvennanna í þessari rannsókn sagðist nota það reglulega 
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en tvær höfðu notað lyfið oftar en fimm sinnum. Ein kona notaði naproxen, eftir 

12.viku, og sagðist hafa notað það tvisvar til fimm sinnum. Naproxen og íbúprófen 

eru bólgueyðandi gigtarlyf (NSAID) sem mælt er með að nota ekki á meðgöngu. 

Áhættan er mest á síðasta þriðjung meðgöngunnar en þá getur lyfið haft þau áhrif að 

þrenging eða lokun verður á fósturæðinni (e.ductus arteriosus). Áhætta við notkun er 

þó einnig til staðar á fyrsta og öðrum þriðjung og getur t.d. valdið litlu legvatnsmagni 

og því ætti að forðast notkun bólgueyðandi lyfja á meðgöngu (Antonucci o.fl., 2012; 

Babb o.fl., 2010; Þróunarsvið Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (c), 2016).   

Sex konur (3%) notuðu Treo® á meðgöngunni sem verkjastillandi en það 

inniheldur 500 mg asetýlsalisýlsýru. Þar af sagðist ein nota lyfið reglulega. Er það 

hærra en mælst hefur í öðrum rannsóknum (Lupattelli o.fl., 2014a; Guðmundsdóttir, 

2001). Asetýlsalisýlsýra er talin örugg á meðgöngu í lágum skömmtum, 75 mg á dag 

og er notuð sem forvörn til að draga úr líkum á t.d. meðgöngueitrun, 

fyrirburafæðingu, vaxtarskerðingu, andvana fæðingu og fleira hjá konum með 

ákveðna áhættuþætti. 500 mg skammtur af asetýlsýru á dag eða hærri er hins vegar 

talinn geta haft skaðleg áhrif á fóstur.  Treo® fellur í öryggisflokk C og forðast ætti 

notkun þess á meðgöngu (FASS; 2015; Þróunarsvið Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins (c), 2016). Ekki er víst að þungaðar konur og almenningur 

yfirhöfuð geri sér grein fyrir háum styrk asetýlsalisýlsýru í Treo®. 

 Það vakti athygli rannsakanda að engin frjósemislyf voru notuð í rannsókninni 

t.d. clomiphene sem gefið er til að örva egglos eða prógesterón (Lutinus®) sem er 

notað til að styrkja gulbú (e.corpus luteum) hjá konum sem eiga endurtekin fósturlát 

að baki. Að jafnaði er talað um að 10% para eigi við ófrjósemi að stríða þó ekki allir 

reyni lyf (Vayena o.fl., 2001). Um 4% barna fæðast eftir tæknifrjógvunarmeðferð 

(IVF) hér á landi (Bjarnadóttir, 2014) en ekki öllum tekst að verða þungaðar svo gera 

má ráð fyrir enn hærra hlutfalli. Því er ólíklegt er að enginn þátttakandi hafi notað 

frjósemislyf af einhverju tagi og líklegra að þau hafi gleymst eða konurnar haldið að 

þau væru ekki meðtalin í rannsókninni. Rannsakandi hjálpaði til við upprifjun lyfja 

með því að nefna algenga kvilla og sjúkdóma, bæði á meðgöngu og almennt, en 

frjósemislyf voru ekki nefnd til upprifjunar fyrir þátttakendur sem eftir á að hyggja 

hefði verið æskilegra.   

  Algengustu ástæður fyrir notkun lyfja sem ekki hefur verið rætt um hér að 

framan voru í samræmi við aðrar fyrri rannsóknir t.d. fjöldi og gerð lyfja sem notuð 

voru við bakflæði, nefstíflu, hægðatregðu, sýkingum í kynfærum og þvagfærum. Þó 
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var notkun lyfja í þessari rannsókn í sumum tilvikum örlítið lægri en í sambærilegum 

rannsóknum og líkleg skýring er sú að flestar aðrar rannsóknir skoða lyfjanotkun alla 

meðgöngu (Guðmundsdóttir, 2001; Headley o.fl., 2004; Lupattelli o.fl. 2014a; Twigg 

o.fl., 2016).  

 

5.1.2 Notkun vítamína, steinefna og fitusýra 
Notkun vítamína, steinefna og fitusýra var mjög algeng í rannsókninni en 97% 

þátttakenda notuðu slíkt einhvern tíma á fyrstu 20 vikum meðgöngu. Það er fremur 

hátt hlutfall miða við aðrar rannsóknir en þó hafa margar rannsóknir sýnt fram á að 

notkun bætiefna sé mjög algeng meðal barnshafandi kvenna, eða um  90% (Aronsson, 

2013; Headley o.fl., 2004; Sato o.fl., 2013;). Fólinsýra var það vítamín sem oftast var 

notað en 86% þátttakenda tóku fólinsýru á fyrstu 12 vikum meðgöngunnar sem er 

mjög jákvætt. Er það hlutfall ívið hærra en aðrar rannsóknir hafa sýnt (Al-Rakaf o.fl., 

2015; Guðmundsdóttir, 2001; Hodgetts o.fl., 2015). Upplýsingagjöf og fræðsla til 

barnshafandi kvenna um mikilvægi fólinsýrunotkunar á meðgöngu er líkleg ástæða 

fyrir þessari almennu notkun. Áhugavert er að yngsti aldurshópurinn (< 21 árs) sker 

sig úr en þar nota marktækt færri konur fólinsýru samanborið við þær sem eldri eru. 

Mögulega eru þunganir í yngsta aldursflokknum sjaldnar skipulagðar en hjá þeim sem 

eldri eru. Það gæti leitt til þess að þær komast seinna að því að þær séu barnshafandi 

en eldri konurnar og hefja þar af leiðandi inntöku fólinsýru síðar á meðgöngunni en 

ella. Einnig getur verið að þær sem ekki skipuleggja þungun séu ekki eins áhugasamar 

um meðgönguna og síður móttækilegar fyrir fræðslu í tengslum við hana. Einnig má 

gera ráð fyrir að konur í yngsta aldurshópnum (< 21 árs) séu almennt minna 

menntaðar, en margar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl meiri menntunar og aukinnar 

fólinsýrunotkunar á meðgöngu (Heilbrigðismálastofnun Kanada, 2014; Hossani o.fl., 

2010). Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja fyrrgreind tengsl en hærra hlutfall 

þeirra sem ekki notuðu fólinsýru höfðu lægra menntunarstig samanborið við þær sem 

notuðu fólinsýru, þó munurinn hafi ekki reynst marktækur.  

Marktækur munur reyndist einnig á notkun fólinsýru eftir búsetu en þær konur 

sem bjuggu utan höfuðborgarsvæðisins notuðu marktækt sjaldnar fólinsýru. Má velta 

því fyrir sér hver ástæðan fyrir því sé, hvort fræðsla til þungaðra kvenna og 

mæðravernd á landsbyggðinni sé ekki eins árangursrík og á höfuðborgarsvæðinu eða 

að menntunarstig sé þar almennt lægra. Mögulega er um fleiri en einn áhrifaþátt að 

ræða. 
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5.1.3 Notkun náttúruvara  
Hlutfall kvenna sem í þessari rannsókn notaði náttúruvöru einhvern tíma á fyrstu 20 

vikum meðgöngu var 14%. Hafa verður í huga að skilgreiningin á náttúruvöru getur 

verið mismunandi þegar niðurstöður rannsókna eru bornar saman. Norsk rannsókn frá 

árinu 2011 gaf til kynna að um 40% þungaðra kvenna noti náttúruvörur (Nordeng 

o.fl., 2011), áströlsk rannsókn árið 2013 leiddi í ljós að notkunin væri 34% (Frawley 

o.fl. 2013) og rannsóknir í Bandaríkjunum og Kanada hafa sýnt fram á að notkun sé 

um 6-9% (Louik, 2010; Moussally, Oraichi & Bérard, 2009). Rannsóknir hafa sýnt 

fram á aukningu í notkun náttúruvara síðastliðin ár og einnig meðal þungaðra kvenna 

(Kennedy o.fl., 2016; Orief o.fl., 2014). Í rannsókn Þórdísar Guðmundsdóttur árið 

2001 notuðu 13% þungaðra kvenna náttúruvörur á meðgöngu (Guðmundsdóttir, 

2001). Það bendir því til að ekki hafi átt sér stað aukning á notkun náttúruvara hér á 

landi.  

Nokkrar náttúruvörur voru notaðar í rannsókninni sem vitað er að geti haft 

skaðleg áhrif á fóstur. Þessar vörur eru ginseng, brenninetla, Sore no more® og 

Biofreeze® en síðari tvær geta innihaldið kamfóru sem er talin hafa þekkta áhættu 

fyrir fóstur. Þar að auki voru margar vörur notaðar þar sem ekki liggja fyrir gögn um 

öryggi á meðgöngu t.d. Astazan®, chlorella, laktasaensím, eucalyptus, kollagen, maca 

duft, maríustakkur og regnálmur (Natural Medicines Comprehensive Database, e.d.).  

 Af þeim þátttakendum sem notuðu náttúruvörur í rannsókninni höfðu 27% 

upplýst lækni eða ljósmóður um notkunina. Aðrar rannsóknir hafa einnig sýnt að 

notkun fæstra náttúruvara er upplýst fagaðila (Holst o.fl., 2009a; Giveon o.fl., 2003, 

Djuv o.fl., 2013). Möguleg ástæða fyrir því gæti verið að þátttakendur telji slíka 

notkun saklausa og því ekki skipta máli að upplýsa um hana eða hræðsla við neikvæð 

viðbrögð fagaðila. Heilbrigðisstarfsfólk spyr einnig sjaldan um notkun náttúruvara 

samkvæmt þessari rannsókn og öðrum (Djuv o.fl., 2013; Giveon o.fl., 2003; Holst 

o.fl., 2009a; Jaradat o.fl., 2013; Jóhannsson, 2002).  

 Algengasti áhrifavaldur við val á náttúruvöru var ættingi eða vinur og er það í 

samræmi við aðrar rannsóknir (Djuv o.fl., 2013; Kennedy o.fl., 2016; Orief o.fl., 

2014; Holst o.fl., 2009a). Jafn algengt var að segja að ekkert hefði haft áhrif á valið 

þ.e. konurnar hefðu ákveðið það að eigin frumkvæði án þess að neitt hefði haft áhrif á 

þær. Þær vörur sem konurnar sögðu að læknir eða ljósmóðir hefði verið áhrifavaldur 

við val á voru góðgerlar fyrir meltingarveg (e. probiotics), trönuberjahylki og Colon 

Cleanser® (psyllium trefjar). 
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5.1.4 Notkun lyfja og náttúruvara sem var hætt vegna þungunar 

Um þriðjungur þátttakenda hættu notkun lyfs eða náttúruvöru vegna þungunar. 

Algengast var að hætta notkun íbúprófens en nánast allar konurnar sem hættu notkun 

þess gerðu það að eigin frumkvæði. Það er jákvætt að sú vitneskja að íbúprófen er 

ekki æskilegt á meðgöngu virðist vera nokkuð almenn. 

Tíu konur hættu notkun SSRI lyfja vegna þungunar.  Eins og fram kom hér að 

framan hættu sumar notkun þegar áætlun um þungun lá fyrir, aðrar um leið og 

vitneskja um þungun var staðfest, einhverjar hættu þegar liðið var á meðgönguna og 

aðrar hættu notkun fyrstu vikurnar en hófu hana aftur þegar leið á meðgöngu. SSRI 

lyf falla í öryggisflokk C í sænska öryggisflokkunarkerfinu en þrátt fyrir það er 

almennt talið öruggt að nota ákveðin lyf úr þessum hópi á meðgöngu, þegar ástand 

móður krefst meðferðar. Ávallt þarf að meta ávinning af notkun lyfsins í samanburði 

við áhættuna (Alwan & Friedman, 2009; Þróunarsvið Heilsugæslu 

Höfuðborgarsvæðis (d), 2015). Mun algengara var að konurnar ákváðu sjálfar að 

hætta inntöku kvíða- og þunglyndislyfja án samráðs við lækni. Æskilegra væri að 

konurnar leituðu til læknis þegar slík ákvörðun er tekin og þá helst til sama læknis og 

ávísaði lyfinu upphaflega og þekkir einstaklinginn best. Einnig ætti að skoða þann 

möguleika að minnka frekar skammtinn í stað þess að hætta töku lyfsins alveg ef þörf 

konunnar fyrir lyfið er til staðar. Þar að auki eru til ráðleggingar um að hætta eða 

draga úr notkun einungis á síðasta þriðjung meðgöngu vegna mögulegra skaðlegra 

áhrifa á nýburann (ACOG (b),  2008).  

 Ein kona hætti á astmalyfjunum sínum, salbútamóli (Ventoline®) og 

budesóníd og formóteróli (Symbicort®) að eigin frumkvæði. Ventoline® fellur í 

öryggisflokk A og Symbicort® í flokk B3. Mjög varhugavert getur verið fyrir konu 

og fóstur að hætta á lyfjum við astma en ómeðhöndlaður astmi getur m.a. leitt til 

blóðþrýstingshækkunar hjá móður, aukið hættu á meðgöngueitrun, vaxtarskerðingu 

fósturs, fyrirburafæðingu og fleira (ACOG (a), 2008; Giles & Murphy, 2012). Í 

fylgiseðli salbútamóls kemur fram að í einstaka tilfellum er vitað um fæðingargalla 

hjá börnum kvenna sem meðhöndlaðar hafa verið með salbútamóli en að þó sé ekki 

hægt að sjá orsakasamhengi á milli fæðingargalla og notkunar salbútamóls þar sem 

ekki sé hægt að greina ákveðið mynstur hjá fóstrum/börnum. Einnig kemur fram að 

forðast skuli notkun lyfja á meðgöngu nema ávinningur fyrir móður sé talinn meiri en 

hugsanleg hætta fyrir fóstur (Sérlyfjaskrá (b), 2015). Texti eins og þessi gæti verið 

oftúlkaður eða misskilinn og valdið áhyggjum og efasemdum um notkun. Í fylgiseðli 
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búdesóníds og formóteróls (Symbicort®) segir að engar klínískar upplýsingar liggi 

fyrir um notkun á meðgöngu (Sérlyfjaskrá, 2016).   

 Nokkrir þátttakendur rannsóknarinnar sögðust hafa fengið ávísuðu lyfi af 

lækni á meðgöngunni en ákveðið að nota það ekki eftir að hafa lesið fylgiseðil lyfsins 

þar sem varað var við notkun þess á meðgöngu. Þessi lyf voru m.a. við sveppasýkingu 

í leggöngum, sýklalyf við þvagfærasýkingu og ógleðistillandi lyf. Ómeðhöndluð 

sýking í þvagblöðru getur breiðst út og valdið sýkingu í nýrum. Sýkingu í nýrum 

getur fylgt blóðsýking (e.sepsis) og hún haft alvarlegar afleiðingar, m.a. valdið 

fósturláti eða fyrirburafæðingu, aukið líkur á vaxtarskerðingu fósturs og 

meðgöngueitrun (Małyszko & Wieliczko, 2015). Það er því mikilvægt að meðhöndla 

slíkar sýkingar og einnig að upplýsa konuna um mikilvægi lyfjanotkunar. Hugsanlega 

ætti ávísandi læknir að láta konu vita að varnaðarorð sé að finna í fylgiseðli lyfs en að 

ávinningur sé umfram áhættu. 

 Marktækur munur var á fjölda lyfja sem konurnar notuðu á núverandi 

meðgöngu og hvort þær hefðu hætt notkun einhvers lyfs. Meðal þeirra kvenna sem 

notuðu fleiri en fimm lyf á meðgöngunni voru hlutfallslega fleiri sem höfðu hætt 

notkun lyfs samanborið við þær sem notuðu fá eða ekkert lyf á meðgöngunni. 

Samkvæmt þessum niðurstöðum er því líklegt að þær konur sem hafi hætt að nota lyf 

vegna þungunar hafi samt haldið áfram að taka einhver lyf.  

 

5.1.5 Upplýsingar fyrir þungaðar konar varðandi lyf á meðgöngu  
Þegar konurnar voru beðnar að meta þær upplýsingar sem læknir veitti þeim þegar 

lyfi var ávísað var niðurstaðan afgerandi. Konurnar voru langoftast sammála eða mjög 

sammála því að hafa fengið fullnægjandi upplýsingar. Þó var mjög algeng 

athugasemd frá þátttakendum að hafa þurft að falast eftir upplýsingunum sjálfar.  

Upplýsingarnar voru því ekki endilega veittar að frumkvæði læknanna heldur þurftu 

konurnar að spyrjast fyrir um þær. Þó voru nokkrar konur sem töldu sig hafa fengið 

misvísandi upplýsingar á milli lækna eða ljósmæðra þ.e. að einn 

heilbrigðisstarfsmaður hafi ráðlagt notkun einhvers lyfs eða talið hana í lagi á 

meðgöngu en annar ekki.  

Önnur algeng athugasemd frá þátttakendum var hve miklu máli viðmót 

læknisins skipti þegar lyfinu var ávísað. Ef læknir var til að mynda hikandi eða óviss 

við ávísun lyfs jók það tortryggni og áhyggjur kvennanna og þær sögðust hafa þurft 

að hugsa sig um hvort þær ættu að nota lyfið eða ekki. Eins nefndu konurnar hve góð 
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áhrif það hefði haft á þær þegar læknir var viss í sinni sök við ávísun og fullvissaði 

þær um að hafa ekki áhyggur.  

 Langstærsti hluti kvennanna (94%) var sammála eða mjög sammála því að 

hafa fullnægjandi aðgengi að upplýsingum á meðgöngu sem er mjög jákvætt. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að internetið og ljósmóðir séu helstu 

upplýsingaveitur þungaðra kvenna hér á landi. Rannsókn Hämeen-Anttila kannaði 

upplýsingaöflun rúmlega 7.000 þungaðra kvenna í 19 löndum víðsvegar um heiminn. 

Þar var internetið og heilbrigðisstarfsfólk einnig algengustu upplýsingaveitur fyrir 

þungaðar konur um lyf á meðgöngu. Þó var oftar leitað til lyfjafræðings eða læknis 

fremur en ljósmóður (Hämeen-Anttila o.fl., 2013). Möguleg skýring á því hve oft 

þátttakendur myndu leita til ljósmóður í þessari rannsókn getur verið öflug 

mæðravernd hér á landi og gott aðgengi þungaðra kvenna að ljósmæðrum. Konurnar 

töluðu einnig um aðgengilegar upplýsingar á internetinu t.d. á heimasíðu Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðsins og á vefsíðunni ljosmodir.is. Fyrrgreindar heimasíður innihalda 

áreiðanlegar upplýsingar skrifaðar af fagaðilum og því jákvætt að þátttakendur nýti 

sér þessar vefsíður. Hins vegar var einnig nokkuð algengt að nefna vefsíðurnar 

bland.is og facebook.com. Á bland.is er hægt að spyrja spurninga og stofna til 

umæðna þar sem hver sem er getur skrifað og svarað. Á facebook.com er algengt að 

þungaðar konur stofni hópa og ræði þar meðgönguna sín á milli. Upplýsingar á 

slíkum síðum geta verið óáreiðanlegar og ekki ætti að treysta þeim nema spyrjast fyrir 

hjá fagaðila fyrst. Rúm 10% kvennanna völdu fylgiseðil lyfs sem upplýsingaveitu sem 

þær myndu skoða ef spurningar vakna um lyf á meðgöngu. Þar er að finna 

áreiðanlegar upplýsingar en í sumum tilfellum er áhættan við notkun lyfs ofmetin af 

lyfjaframleiðandanum sem gæti valdið áhyggjum hjá konunum við notkun eða orðið 

þess valdandi að þær hætti við notkun lyfs eins og rannsakandi komst að í þessari 

rannsókn.  

 

5.1.6 Viðhorf þungaðra kvenna til lyfjanotkunar á meðgöngu  
Svipaður fjöldi kvenna var sammála eða mjög sammála því að hafa stundum áhyggjur 

af lyfjanotkun sinni og þær sem voru ósammála eða mjög ósammála því. Engin tengsl 

voru á milli fjölda lyfja sem konurnar tóku eða gerð þeirra og hvort þær hefðu 

áhyggjur. Nokkrar konur sögðust hafa haft áhyggjur í upphafi notkunar en eftir að 

hafa aflað sér upplýsinga um notkun á meðgöngu væru þær lausar við áhyggjur. Eru 

þessar niðurstöður í samræmi við aðrar rannsóknir sem einnig sýna fram á áhyggjur 
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og varkárni þungaðra kvenna í tengslum við lyfjanotkun. Styðja niðurstöðurnar við 

mikilvægi upplýsingagjafar til að draga úr óþarfa áhyggjum en þeim getur fylgt 

vanlíðan, kvíði og hugsanlega lakari meðferðarheldni (Bonari o.fl., 2005; Nordeng 

o.fl., 2010a; Nordeng o.fl., 2010b; Sanz, Gómez-Lopez & Martínez-Quintas, 2001).  

Meirihluti þátttakenda (83%) sagðist vera sammála eða mög sammála því að 

hafa hærri þröskuld fyrir notkun lyfja þegar þær væru ófrískar sem er í samræmi við 

niðurstöður rannsóknar Nordeng og samstarfsfélaga og Zaki og samstarfsfélaga 

(Nordeng o.fl., 2010a; Zaki og Albarraq, 2014). Eðlilegt er að konur séu varkárar og 

setji hærri þröskuld fyrir notkun lyfja á meðgöngu og kom sú niðurstaða ekki á óvart.  

Taka má fram að hætta á fæðingagöllum er alltaf einhver. Tíðni fósturgalla er 

almennt talin um 5% og þar af 2-3% alvarlegir. Þegar verið er að skoða og meta 

skaðsemi lyfja þarf að skoða grunntíðni galla og svo hvort lyfjanotkun tengist 

mögulega aukinni tíðni ákveðinna galla (Briggs o.fl., 2011). Það er mikilvægt að gera 

sjúklingum grein fyrir því að hætta á fósturgöllum er aldrei núll. 

 Konurnar voru flestar sammála eða mjög sammála því að það væri betra að 

sleppa því að taka lyf á meðgöngu við veikindum þrátt fyrir að þær gætu tekið leyf 

eða 60%. Það er sama hlutfall og í rannsókn Nordeng og samstarfsfélaga (Nordeng 

o.fl., 2010a) en í rannsókn Zaki og samstarfsfélaga var hlutfallið 80% (Zaki og 

Albarraq, 2014). Tæpur fjórðungur í þessari rannsókn var hlutlaus en margar þeirra 

sem völdu þann svarmöguleika töldu sig ekki geta tekið afstöðu nema vita um hvers 

konar veikindi væri að ræða og minntust nokkrar sérstaklega á hita í því samhengi. Ef 

þær væru með hita tækju þær lyf til að lækka hann en annars reyndu þær að sleppa við 

lyfjanotkun.  

Næst var fullyrðingunni snúið við og í stað veikinda spurt um sjúkdóm. Þá var 

afstaðan meira afgerandi en 74% voru sammála eða mjög sammála því að það væri 

almennt betra að taka lyf á meðgöngu við sjúkdóm heldur en að hafa hann 

ómeðhöndlaðan. Þetta hlutfall er töluvert hærra en í rannsókn Nordeng og Zakis en 

þar voru hlutföllin 42% og 45% (Nordeng o.fl., 2010a; Zaki og Albarraq, 2014). Hér á 

það sama við og áður en 24% voru hlutlausar og sögðu að það færi eftir sjúkdómi og 

ráðleggingum læknis. Niðurstöður úr þessum spurningum gefa til kynna fremur 

jákvætt viðhorf þungaðra kvenna hér á landi til lyfjanotkunar á meðgöngu og nokkuð 

rökrétt viðhorf til sambands áhættu og ávinnings við notkun lyfs. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að aukin menntun leiði til rökréttara viðhorfs til lyfjanotkunar á 

meðgöngu (Mårdby, Åkerlind og Jörgensen,  2007; Nordeng o.fl., 2010a; Phatak, 
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2006; Zaki og Albarraq, 2014;) og má benda á að í þessari rannsókn var fremur hátt 

menntunarstig þó ekki hafi fundist marktæk tengsl menntunar við fyrrgreindar 

spurningar. 

 

5.1.7 Viðhorf þungaðra kvenna til notkunar náttúruvara á meðgöngu  
Rúmur helmingur (53%) sagðist hafa hærri þröskuld fyrir notkun náttúruvara á 

meðgöngu en fjórðungur (24%) sagði að fullyrðingin ætti ekki við sig vegna þess að 

þær myndu aldrei nota náttúruvörur né íhuga slíka notkun. Tæplega helmingur 

kvennanna (46%) var ósammála eða mjög ósammála því að ófrískar konur ættu frekar 

að nota náttúruvörur heldur en hefðbundin lyf. Þó eru 24% sem eru sammála eða 

mjög sammála því sem er varhugavert og æskilegra að þetta hlutfall væri lægra. Aðrar 

rannsóknir hafa sýnt fram á 13% - 40% hlutfall þeirra sem eru sammála því að 

þungaðar konur eigi frekar að nota náttúruvörur heldur en hefðbundin lyf (Nordeng 

o.fl., 2010a; Nordeng og Havnen, 2005; Zaki og Albarraq, 2014). Ein athugasemd 

þeirra sem voru sammála fullyrðingunni var sú að þungaðar konur ættu að byrja á að 

prófa náttúruvörur áður en þær nota lyf. Önnur algeng athugasemd var sú að 

náttúruvörur væru náttúrulegar og þar af leiðandi öruggari og betri valkostur. Virðist 

þetta vera nokkuð algeng skoðun í samfélaginu (McD Taylor, 2006; Holst o.fl., 

2009b) og í þessari rannsókn taldi rúmur þriðjungur þátttakanda að náttúruvörur væru 

öruggari en hefðbundin lyf. Þetta hlutfall er breytilegt á milli rannsókna en virðist 

vera á bilinu 20-40% (Nordeng o.fl., 2010a; Twigg o.fl., 2016; Zaki og Albarraq, 

2014).  

Konur með háskólapróf voru marktækt líklegri til þess að setja hærri þröskuld 

fyrir notkun náttúruvara í samanburði við konur með grunnskólapróf og iðnmenntun.  

Hlutfallslega færri konur sem starfa í heilbrigðismálum voru sammála því að 

þungaðar konur ættu frekar að nota nátturuvörur heldur en hefðbundin lyf samanborið 

við þær sem ekki höfðu slíkt starf eða menntun í heilbrigðisvísindum og reyndist sá 

munur marktækur. Styður þetta niðurstöður nokkurra rannsókna sem sína fram á 

tengsl aukinnar menntunar og neikvæðs viðhorfs til náttúruvara og eins þeirra sem 

starfa í heilbrigðisvísindum eða hafa slíka menntun (Lapi o.fl., 2008; Nordeng & 

Havnen., 2005). 

Þegar mat á virkni náttúruvara í samanburði við hefðbundin lyf var skoðað 

kom í ljós að einungis 1% kvennanna töldu náttúruvörur virkari en hefðbundin lyf en 

56% kvennanna töldu náttúruvörur minna virkar og nokkuð algeng athugasemd var að 
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náttúruvörur væru minna virkar en hefðbundin lyf og þar af leiðandi væru þær 

öruggari þ.e. að tengsl væru milli virkni og öryggis.  

 

5.1.8 Upplýsingar lækna og ljósmæðra varðandi lyf á meðgöngu  
Marktækur munur reyndist á svörum lækna og ljósmæðra um hvert þau leita helst að 

upplýsingum um lyf á meðgöngu. Ljósmæður sögðust leita marktækt oftar til annarra 

starfsstétta s.s. lækna og lyfjafræðinga og í bókina Drugs in Pregnancy and Lactation 

eftir Briggs samanborið við lækna. Læknar sögðust síður leita eftir aðstoð til annarra 

starfsstétta en leita hins vegar oftar í gagnagrunna (t.d. UpToDate eða Micromedix) 

eða annað (t.d. í sænsku sérlyfjaskránna) samanborið við ljósmæður. Þó var munur 

eftir svörum milli sérgreina lækna og t.d. leituðu fæðinga- og kvensjúkdómalæknar 

oftar en aðrar sérgreinar í bókina Drugs in Pregnancy and Lactation eftir Briggs. 

Marktækur munur var einnig eftir aldri, bæði meðal lækna og ljósmæðra, en þeir sem 

yngri eru leituðu frekar eftir svörum hjá öðrum starfsstéttum og sögðust spyrja frekar 

samstarfsfélaga en þeir sem eldri eru.  

 Flestir þátttakendur töldu skort vera á upplýsingum um lyf á meðgöngu sem er 

eðlilegt vegna siðferðislegra þátta gagnvart barni og móður og eru niðurstöðurnar í 

samræmi við aðrar rannsóknir (Adam o.fl., 2011; Chambers, 2015; Lupattelli o.fl., 

2014a; Schaefer, 2011). Ein leið til að auka upplýsingar um lyf á meðgöngu eru 

skráningar. Læknar og ljósmæður sem starfa með þungaðar konur gætu skráð 

lyfjanotkun kvennanna niður, t.d. í fæðingaskrár. Með tímanum gætu slíkar 

skráningar gefið mikilvægar upplýsingar um öryggi lyfja á meðgöngu. Slíkar 

skráningar þyrftu þó ávallt að vera teknar saman og rannsakaðar í stóru þýði (Daw 

o.fl., 2011; Sinclair o.fl., 2016).  

Í heildina var tæpur helmingur þátttakenda sammála því að aðgengi að þeim 

upplýsingum sem til eru um lyf á meðgöngu sé ábótavant og um helmingur telur 

krefjandi að túlka þær upplýsingarnar sem til eru þannig að þær nýtist í klínísku starfi. 

Eru þessar niðurstöður í samræmi við rannsókn Morgans og samstarfsfélaga (Morgan 

o.fl., 2010b). Þegar svör lækna og ljósmæðra voru borin saman taldi meirihluti 

ljósmæðra aðgengi að upplýsingum um lyf á meðgöngu ábótavant en minnihluti 

lækna og var þessi munur marktækur. Ljósmæður töldu einnig marktækt oftar 

krefjandi að túlka þær niðurstöður sem til eru um lyf á meðgöngu þannig að þær nýtist 

í klínísku starfi samanborið við lækna, þó tæpur helmingur lækna telji svo einnig vera. 

Taka skal fram að í námi ljósmæðra er ekki kennd lyfjafræði og oft hafa ljósmæður 
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ekki forsendur til þess að túlka upplýsingar um lyf á meðgöngu og ættu í þeim 

tilvikum að leita ráðgjafar fæðingalæknis. Starfssvið lækna krefst þess frekar að þeir 

afli sér upplýsinga um lyf á meðgöngu og hafa þeir því fengið betri þjálfun við slíkt. 

Þrátt fyrir þennan mun á bakgrunni lækna og ljósmæðra benda niðurstöðurnar engu að 

síður til þess að tækifæri sé til að bæta upplýsingaveitur sem til eru og gera þær 

aðgengilegri og notendavænni fyrir fagfólk. Á heimasíðu Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins er t.d. að finna leiðbeiningar og fróðleik á íslensku til fagfólks 

sem starfsfólk mæðraverndar á Þróunarsviði sendir reglulega frá sér (Heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins, e.d.). Urðu þessar upplýsingar aðgengilegar öllum í ársbyrjun 

2015 á vefsíðu heilsugæslunnar en fyrir þann tíma hafði fróðleikurinn eingöngu verið 

sendur á ljósmæður, heimilislækna og fæðinga- og kvensjúkdómalækna (Ragnheiður 

I. Bjarnadóttir, munnleg heimild, 28.04.2017). Eru þessar leiðbeiningar hnitmiðaðar 

og notendavænar fyrir fagfólk. Hlutfall lækna og ljósmæðra sem sagðist nýta sér 

þessa upplýsingaveitu var um 9%. Hugsanlega mætti kynna þennan fróðleik enn 

frekar fyrir fagfólki og mikilvægt er að halda áfram að fjölga þar upplýsingum. 

Velta má fyrir sér hvort Landspítalinn ætti jafnvel að halda utan um slíkan vef 

þar sem upplýsingar sem nú þegar eru til um lyf á meðgöngu væru samþættar og þær 

gerðar notendavænar fyrir fagfólk sem gæti þannig auðveldað ákvarðanatökur þeirra í 

klínísku starfi. Gott aðgengi fagaðila að traustum upplýsingum sem þeir geta nýtt sér 

er undirstaða góðrar upplýsingagjafar til skjólstæðings (Morgan o.fl., 2010a; Morgan 

o.fl., 2010b; Schaefer, 2011). 

 

5.1.9 Viðhorf lækna og ljósmæðra til notkunar lyfja og náttúruvara á 

meðgöngu og hæfni við ráðleggingar  
Stór meirihluti lækna (89%) sagðist setja almennt hærri þröskuld fyrir ávísun lyfja til 

þungaðra kvenna sem kemur ekki á óvart í ljósi skorts á upplýsingum um lyf á 

meðgöngu. Þátttakendur sögðu að upplifun sín væru sú að þungaðar konur hafi 

almennt áhyggjur af lyfjameðferð sinni á meðgöngu og séu varkárar í tengslum við 

hana sem er í samræmi við viðhorf kvennanna sjálfra og aðrar niðurstöður (Morgan 

o.fl., 2010a).  

 Rúmur helmingur þátttakenda (61%) taldi sig almennt hæfan eða mjög hæfan 

til að ávísa/ráðleggja notkun lyfja til þungaðra kvenna og eru niðurstöðurnar í 

samræmi við aðrar sambærilegar rannsóknir (Morgan o.fl., 2010a; Morgan o.fl, 

2010b). Læknar töldu sig oftar hæfa til þess í samanburði við ljósmæður enda hafa 
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þeir fengið meiri þjálfun og kennslu við slíkt eins og fram kom hér að framan. Einnig 

var marktækur munur á svörum með tilliti til vinnustaðar en þeir sem starfa á 

heilsugæslu töldu sig oftar hæfa samanborið við þá sem starfa á Landspítala. Ein 

hugsanleg ástæða þess gæti verið sú að heimilislæknir á heilsugæslu hittir oftar 

þungaðar konur í starfi sínu samanborið við almennan lækni á Landspítala. 

Ljósmæður á Landspítala starfa margar hverjar á fæðingardeild eða 

fósturgreiningardeild og eru mögulega síður að sinna almennri lyfjanotkun á 

meðgöngu þar samanborið við ljósmæður sem starfa á heilsugæslu og í mæðravernd.  

Athygli vekur að meirihluti þátttakenda taldi sig hæfan til að veita 

ráðleggingar varðandi fósturskemmandi áhrif lyfseðilsskyldra lyfja (54%) og 

lausasölulyfja (57%) en þessu var öfugt farið í tengslum við náttúruvörur, þar taldi 

minnihluti þátttakenda sig hæfa til að veita ráðleggingar (24%). Er þetta í samræmi 

við aðrar sambærilegar rannsóknir (Clement o.fl., 2005; Morgan o.fl., 2010b). 

Ljósmæður töldu sig marktækt oftar hæfari til að ráðleggja um fósturskemmandi áhrif 

lausasölulyfja og náttúruvara en læknar um lyfseðilsskyld lyf. Hugsanleg skýring á 

þessum mun er sú að læknar ávísa e.t.v. oftar lyfseðilsskyldum lyfjum, en ljósmæður 

veita hins vegar oftar ráðleggingar um notkun lausasölulyfja t.d. við algengum 

fylgikvillum meðgöngu. Einnig er líklegra að ljósmæður fái oftar spurningar um 

náttúruvörur frá þunguðum konum þar sem þær eiga almennt oftar í samskiptum við 

skjólstæðinga sína samanborið við lækna.  

Gefa þessar niðurstöður til kynna að þörf er á að bæta þekkingu á 

náttúruvörum en um 80% þátttakenda taldi þörf á því. Í heildina sagðist svipað 

hlutfall (77%) vilja fræðast meira um náttúruvörur. Aðrar rannsóknir hafa gefið 

sambærilegar niðurstöður (Clement o.fl., 2005; Giveon o.fl., 2003). Þó var marktækur 

munur á svörum eftir starfsstétt en 90% ljósmæðra sögðust vilja fræðast meira um 

náttúruvörur samanborið við 68% lækna. Rannsókn Magnúsar Jóhannssonar árið 

2002 sýndi fram á sama hlutfall lækna sem vildu fræðast meira um náttúruvörur eða 

68% (Jóhannsson, 2002). Samkvæmt þessum niðurstöðum ætti slík þjálfun og kennsla 

að vera hluti af námsefni ljósmæðra- og læknanema. Einnig væri æskilegt að bjóða 

uppá kennslu og endurmenntun fyrir starfandi lækna og ljósmæður.  

Þrátt fyrir að tiltölulega fáir þátttakendur sögðust spyrja oft eða mjög oft um 

notkun náttúruvara á meðgöngu (34%) taldi mikill meirihluti þeirra (93%) það skipta 

miklu máli að skjólstæðingur upplýsi lækni eða ljósmóður um notkun sína á 

náttúruvörum og 82% að ófrískar konur ættu ekki að nota náttúruvörur nema í 
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samráði við lækni eða ljósmóður. Má segja að hér komi fram ákveðin mótsögn. 

Mögulega telja þátttakendur að skjólstæðingurinn eigi að hafa frumkvæði að því að 

upplýsa sig um notkun náttúruvara. Niðurstöður annarra rannsókna sýna einnig fram á 

að heilbrigðisstarfsfólk spyr skjólstæðing sjaldan um notkun náttúruvara (Djuv o.fl., 

2013; Holst o.fl., 2009a; Jaradat & Adawi, 2013; Morgan o.fl., 2010a). Samkvæmt 

þessari rannsókn spyrja ljósmæður þungaðar konur marktækt oftar um notkun 

náttúrvara en læknar og hefja þannig umræðu um náttúruvörur við skjólstæðing sinn. 

Rannsóknir hafa sýnt að þekking fagfólks á viðfangsefni hefur áhrif á það hvort það 

ræði viðfangsefnið við skjólstæðing sinn (Giveon o.fl., 2003; Morgan o.fl., 2010b). 

Það gæti því skýrt afhverju ljósmæður spyrja oftar um þessa notkun en læknar þar 

sem ljósmæður töldu sig almennt hæfari til að ráðleggja um slíka notkun en læknar. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að læknar og ljósmæður vanmeta fjölda skjólstæðinga 

sem nota náttúruvörur og gæti það verið ein ástæða þess að svo sjaldan er spurt um 

slíka notkun (Giveon o.fl., 2003). Tímaskortur og álag á fagfólk gæti mögulega haft 

áhrif og það telur sig ekki hafa nægan tíma til þess að ræða þetta viðfangsefni. Getur 

verið að ljósmæður telji sig frekar hafa tíma til þess að spyrja um notkun náttúruvara 

en læknar? Æskilegt væri að það yrði hluti af verklagi lækna og ljósmæðra að spyrja 

um notkun náttúruvara og upplýsa um notkun þeirra. 

 

5.2 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 
Að því er best vitað hefur sambærileg rannsókn ekki verið framkvæmd hér á landi.  

Árið 2001 var gerð rannsókn á notkuna lyfja og náttúruvara meðal þungaðra kvenna á 

Íslandi (Guðmundsdóttir, 2001) en hér var ákveðið að skoða einnig alla notkun 

vítamína, steinefna og fitusýra. Auk þess að kanna lyf og náttúruvörur sem hætt var 

að nota vegna meðgöngunnar. Viðhorf og upplýsingar í tengslum við lyf á meðgöngu 

var einnig kannað bæði út frá sjónarhorni barnshafandi kvenna og lækna og 

ljósmæðra.  

Þátttakendur fyrri hluta rannsóknarinnar voru allar konur sem mættu í 

ómskoðun við 20 vikur á Landspítala á ákveðnu tímabili sem eykur líkur á að hægt sé 

að yfirfæra niðurstöðurnar á stærra þýði og að þátttakendur enduspegli þungaðar 

konur í samfélaginu. Svarhlutfall var hátt eða 93% og má m.a. þakka það ljósmæðrum 

fósturgreiningardeildar en þær buðu konunum þátttöku í rannsóknni. Þannig var 

ljósmóðirin búin að kynnast mögulegum þátttakanda í skoðuninni og konurnar þar 

með jákvæðari og móttækilegri fyrir þátttöku. 
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Þátttakendur í seinni hluta rannsóknarinnar voru allir læknar í Læknafélagi 

Íslands og allar ljósmæður í Ljósmæðrafélagi Íslands. Þannig var náð til fjölbreytts 

hóps lækna og ljósmæðra t.d. til þeirra sem starfa bæði á landsbyggðinni og á 

höfuðborgarsvæði, á sjúkrahúsum, stofum og heilsugæslu. Þannig var einnig náð til 

lækna sem starfa í mismunandi sérgreinum og þeirra sem starfa oft eða sjaldan með 

barnshafandi konur. Ókosturinn við þessa framkvæmd er lágt svarhlutfall því margir 

læknar sinna sjaldan eða aldrei þunguðum konum og hafa þá mögulega talið að 

spurningakönnunin ætti ekki við þá. Svarmöguleikinn „Á ekki við“ var hafður sem 

valmöguleiki við allar spurningar þannig að t.d. þeir læknar sem ekki sinna þunguðum 

konum í núverandi starfi gátu merkt við hann í þeim tilvikum. 

 Nákvæmari og ítarlegri upplýsingar fengust þar sem spurningalistinn var 

lagður fyrir á formi viðtals við þátttakanda. Rannsakandi gat aðstoðað þátttakendur 

við upprifjun lyfja ef þeir höfðu gleymt einhverjum lyfjum eða nafni lyfs. Viðtölin 

nýttust einnig til að útskýra betur spurningar ef eitthvað var óljóst og þannig var hægt 

að koma í veg fyrir misskilning og ólíka túlkun spurninga. Rannsakandi reyndi eftir 

bestu getu að nota sömu útskýringar fyrir alla þátttakendur og samræma svör 

þátttakenda.  

Hjá níu mögulegum þátttakendum var ómskoðun óeðlileg og þegar slíkar 

aðstæður komu upp þótti ekki viðeigandi að bjóða þeim þátttöku í rannsókninni. Það 

má velta því fyrir sér hvort hér sé bjagað úrtak að einhverju leyti þar sem einungis 

þær sem höfðu fengið eðlilega og jákvæða 20 vikna skoðun tóku þátt. Það er þó 

ólíklegt þar sem konurnar eru það fáar, einungis níu talsins. 

Í spurningalista lækna og ljósmæðra voru svarmöguleikarnir „Mjög oft“, 

„Oft“, „Stundum“ og „Sjaldan“  skilgreindir sérstaklega sem > 85% tilfella, í 50-80% 

tilfella, í 20-49% tilfella og < 20% tilfella. Þannig var reynt að samræma svör 

þátttakenda betur þar sem túlkun einstaklinga á mjög oft, oft, sjaldan og aldrei getur 

verið breytileg 

 Þegar viðhorf kvennanna til lyfja og náttúruvara var kannað voru staðlaðar 

fullyrðingar notaðar sem fyrirmynd (Nordeng o.fl., 2010a) sem gerði rannsakendum 

kleift að gera samanburð við þá rannsókn og aðra rannsókn sem einnig hafði notast 

við sömu fullyrðingar (Zaki og Albarraq, 2014).  

Notast var við huglægt mat þegar þátttakendur voru beðnir að meta viðhorf 

sitt, upplýsingaaðgengi og hæfni. Hafa þarf í huga þann einstaklingsbundna mun sem 

getur verið á svörum þátttakenda þegar eingöngu huglægt mat er notað.  
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 Þrátt fyrir marga kosti þess að afla gagna í viðtali hefur það einnig sína ókosti. 

Mögulega hafa einhverjar dregið úr lyfjanotkun sinni og ekki sagt hreinskilið frá. 

Einnig þarf að treysta algjörlega á að konurnar muni eftir þeim lyfjum sem þær hafa 

tekið og að lyfin sem þær nefna séu rétt. Það má því gera ráð fyrir að fjöldi lyfja sem 

notaður var í rannsókninni sé mögulega undirmat þ.e. að eitthvað hafi gleymst að 

koma fram. Ofmat á lyfjanotkun er hins vegar afar ólíklegt.  

 Einungis voru fyrstu 20 vikur meðgöngunnar kannaðar sem gefur ekki eins 

góða mynd af lyfjanotkun á meðgöngu og ef lyfjanotkun alla meðgönguna hefði verið 

könnuð. Það hefði sömuleiðis gefið betri mynd af lyfjanotkuninni ef styrkleiki 

lyfjanna hefði verið skráður. Það var mat rannsakanda í upphafi rannsóknar að 

æskilegra væri að sleppa því að spyrja um styrkleika lyfjanna þar sem ólíklegt væri að 

konurnar myndu muna nákvæman styrkleika og nógu krefjandi væri að muna eftir 

hvaða lyf hefðu verið tekin, hvenær og hve oft.  

 Þrátt fyrir að rannsóknin hefði náð til allra kvenna á ákveðnu tímabili kannaði 

hún einungis eitt sjúkrahús, Landspítalann. Ekki þótti marktækt að skoða mun á 

svörum kvennanna með tilliti til tekna þar sem nokkuð stór hluti kvennanna voru 

námsmenn, sumar á námslánum og aðrar í hlutastarfi með vinnu. Ekki var heldur 

skoðaður munur á svörum lækna eftir sérgrein þar sem fjöldi lækna innan hverrar 

sérgreinar var ekki nægilega mikill til að niðurstöðurnar yrðu tölfræðilega marktækar.  
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6 ÁLYKTANIR 

 
Rannsóknin sýnir að algengt er að þungaðar konur noti lyf. Þrátt fyrir að flest lyfjanna 

sem notuð voru séu talin örugg á meðgöngu voru nokkur lyf þar á meðal sem ekki er 

mælt með að nota á meðgöngu og oft var um lausasölulyf að ræða í þeim tilvikum. 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að bæta megi upplýsingagjöf starfsfólks lyfjaverslana 

til viðskiptavina og hugsanlega auka fræðslu til almennings um mikilvægi þess að 

nýta ráðgjöf fagfólks í lyfjaverslunum.  

 Notkun bætiefna er einnig mjög algeng. Sérstaklega jákvætt er hve algengt er 

að konur taki fólinsýru á meðgöngu. Þó má gera enn betur og ná frekar til yngsta 

aldurshópsins í þeim efnum og til kvenna sem búsettar eru á landsbyggðinni. 

 Þrátt fyrir að tiltölulega fáar konur hafi notað náttúruvörur í rannsókninni er 

notkun þeirra áhyggjuefni þar sem fæstar vörur sem notaðar voru hafa upplýsingar 

varðandi öryggi á meðgöngu og nokkrar þeirra hafa staðfesta áhættu fyrir fóstur. 

Niðurstöðurnar benda til þess að bæta þurfi umræðu og fræðslu til þungaðra kvenna 

um áhættuna sem getur fylgt notkun náttúruvara sem og þekkingu 

heilbrigðisstarfsfólks á slíkum vörum.  

Um þriðjungur kvennanna hætti notkun lyfs vegna þungunar. Langflestar 

hættu þær notkun að eigin frumkvæði án samráðs við lækni. Æskilegra væri að 

konurnar leituðu samráðs læknis þegar notkun lyfja er hætt og að læknir meti 

ávinning og mögulega áhættu við notkun í samráði við konuna.  

 Niðurstöðurnar gefa til kynna að viðhorf barnshafandi kvenna til lyfjanotkunar 

á meðgöngu sé nokkuð rökrétt og alla jafna jákvætt þrátt fyrir að hluti kvennanna hafi 

óþarfa áhyggjur. Þungaðar konur upplifa gott aðgengi að upplýsingum um lyf á 

meðgöngu. Þó er rými til að bæta upplýsingagjöf til þungaðra kvenna þegar lyfjum er 

ávísað eða þau keypt í lausasölu. Fullnægjandi upplýsingagjöf stuðlar að rökréttara 

viðhorfi til lyfjanotkunar, eykur meðferðarheldni og dregur úr óþarfa áhyggjum. Til 

þess að heilbrigðisstarfsfólk geti veitt fullnægjandi upplýsingar þarf það að hafa 

aðgengi að áreiðanlegum og notendavænum upplýsingum sem það getur nýtt sér í 

klínísku starfi. Niðurstöðurnar benda til þess að gera megi upplýsingar um lyf á 

meðgöngu notendavænni fyrir heilbrigðisstarfsfólk og kynna betur þær 

upplýsingaveitur sem nú þegar eru til. Niðurstöðurnar styðja það að skortur sé á 

upplýsingum almennt um lyf á meðgöngu. Það er því þörf á að halda áfram að safna 



 80 

upplýsingum um lyfjanotkun á meðgöngu sem með tímanum geta orðið að 

mikilvægum gagnreyndum upplýsingum sem nýtast í klínísku starfi. 

 

6.1 Tillögur að áframhaldandi rannsóknum 
Áhugavert væri að gera sambærilega rannsókn með stærra úrtaki t.d. á fleiri 

heilbrigðisstofnunum utan höfuðborgarsvæðisins og safna gögnum í lengri tíma og 

stækka þannig úrtakið. Auk þess væri fróðlegt að gera ítarlegri rannsókn á lyfjanotkun 

og skoða nánar tíðni notkunar og styrkleika lyfjanna og fá þannig nákvæmari mynd af 

lyfjanotkuninni.  

Flestar rannsóknir skoða lyfjanotkun þungaðra kvenna alla meðgönguna og 

áhugavert væri að gera slíka rannsókn hér á landi en að því er best vitað hefur 

einungis ein slík rannsókn verið gerð hér á landi árið 2001 (Guðmundsdóttir, 2001). 

Slíkar rannsóknir gefa betri mynd af heildarlyfjanotkun á meðgöngu en þær sem 

einungis kanna notkunina hluta af meðgöngunni.  Í slíkri rannsókn væri hægt að bera 

saman notkun lyfja á fyrri hluta meðgöngunnar við notkun á seinni hluta hennar. 

Auk þess væri fróðlegt að kanna nánar þær ástæður sem lágu að baki því að 

ekki allar konurnar tóku fólinsýru. Niðurstöður úr slíkri rannsókn gætu þá mögulega 

nýst til að bæta enn frekar notkun fólinsýru á meðgöngu.  

Í ljósi fjölda þeirra lausasölulyfja sem notuð voru væri áhugavert að kanna 

upplýsingagjöf í lyfjaverslunum og hversu oft konurnar leituðu eftir ráðgjöf 

heilbrigðisstarfsmanns áður en lyf var keypt. Einnig að kanna almennt hve oft læknar 

veita upplýsingar um lyf þegar lyfjum er ávísað.  

Að lokum mætti kanna hvort réttmætt sé að hafa lyf sem geta valdið 

fósturskaða í lausasölu. Auk þess að skoða réttmæti þess að lyfjaverslanir selji 

náttúruvörur þar sem takmarkaðar rannsóknir og eftirlit liggja að baki. 
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VIÐAUKI A 

 
Spurningalisti til þungaðra kvenna við 20 vikna ómskoðun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 C 

Spurningalisti: konur í 20.vikna ómskoðun 
 

1. Hefur þú tekið lyfseðilsskyld lyf eða lausasölulyf á þessari meðgöngu? 
( ) Já 
( ) Nei 

 

Lyf (lyfseðilsskyld 
og lausasölulyf) 

Ábending (ástæða 
notkunar) 

Hvenær 
notað? 

Tíðni 
notkunar? 

Regluleg 
notkun? 

Ráðlagt/ávísað 
af lækni eða 
ljósmóður? 

Athugasemdir 

V
ik

a 
1

 -
 1

3
 

V
ik

a 
1

4
 -

 2
0

 

V
ik

a 
1

 -
 2

0
 

1
x 

2
 –

 5
x 

>
 5
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Nei Já Já Nei 

             

             

             

             

             

 
 
Til hjálpar við upprifjun lyfja: 

- Lyfjaform: töflur, nefspray, dropar, krem, tyggjó, mixtúrur og fleira. 
- Dæmi um lyf: við brjóstsviða, ógleði, hægðatregðu, gyllinæð, nefstíflu, kvíða, þunglyndi, verkjum, sykursýki, háum blóðþrýsting, 

hitalækkandi, astma, ofnæmi, sýkingum, bólgueyðandi, hjartalyf, svefnlyf, róandi, nikótínlyf, ónæmisbælandi, skjaldkirtilslyf eða 
flogaveikilyf,  



 D 

2. Hefur þú notað fæðubótarefni/vítamín á þessari meðgöngu?   (  ) Já     (  ) Nei 
 

 
Vítamín og steinefni 

Hvenær notað? 
Regluleg 
notkun? 

Athugasemdir 

V
ik

a 
1

 -
 1

3
 

V
ik

a 
1

4
 -

 2
0
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a 
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 -
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0
 

Já
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3. Hefur þú notað náttúruvöru á þessari meðgöngu?   ( ) Já    ( ) Nei 

 
Dæmi um náttúruvöru: sólhattur, HCF, túrmerik, engiferhylki, ginseng, nutrilenk. 

 
Náttúruvara 

Ástæða notkunar 

Hvenær notað? 
Tíðni 

notkunar 
Regluleg 
notkun? 

Ráðlagt af 
lækni eða 

ljósmóður? 

Upplýst lækni 
eða ljósmóður 

um notkun? 
Athugasemdir 

V
ik

a 
 

1
 -

 1
3
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 1

4
 -

 2
0
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 1
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0
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Nei Já Nei Já  Nei Já 

               

               

               



 E 

4. Var eitthver af eftirtöldum aðilum eða atriðum áhrifavaldur í valinu þínu við kaup og notkun náttúruvöru? (má merkja við fleiri einn 
svarmöguleika) 
( ) Læknir 
( ) Ljósmóðir 
( ) Starfsmaður apóteks 
( ) Auglýsingar 
( ) Reynslusaga um notkun lyfsins t.d í blaði eða á samfélagsmiðlum. 
( ) Ættingi/vinur 
( ) Internetið 
( ) Annað: _____________________________________________________________________________________________________ 
( ) Nota ekki náttúruvöru 

 
 

5. Hefur þú hætt eða minnkað notkun einhvers lyfs eða náttúruvöru vegna meðgöngunnar? 
( ) Já 
( ) Nei 

 
Lyf/náttúrvörur sem var hætt vegna meðgöngu: 

Lyf/náttúruvara Ábending (ástæða notkunar) 
Hver ráðlagði að 

hætta notkun? 
Athugasemdir 

    

    

    

    

 



 F 

6. Hversu vel eða illa eiga eftirfarandi fullyrðingar  við þig? 

 

1
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Þegar læknir ávísar fyrir mig lyfi á meðgöngu, veitir hann mér 
fullnægjandi upplýsingar um lyfið. 

      

Ég tel mig hafa aðgengi* að fullnægjandi upplýsingum um 
lyfjanotkun á meðgöngu. 

      

Ég hef stundum áhyggjur af áhrifum lyfjanotkunar minnar á fóstrið. 
      

 

*Með aðgengi er átt við heilbrigðisstarfsfólk, internetið, fjölskylda, vinir, bækur eða hvað 
sem einstaklingur telur réttmætan stað til að afla sér upplýsinga. Tilgangur 
spurningarinnar er að kanna hvernig konan upplifir aðgengi sitt að upplýsingum um 
lyfjanotkun á meðgöngu.  
 
 

7. Ef þú þyrftir að afla þér upplýsinga um lyfjanotkun á meðgöngu, hvert myndir þú 
leita fyrst? (má merkja við fleiri einn svarmöguleika) 
( ) Læknis 
( ) Ljósmóður/hjúkrunarfræðings 
( ) Starfsfólk apóteks 
( ) Internetið. Hvert?__________________________________________________________________ 
( ) Fylgiseðli lyfs 
( ) Vinum/fjölskyldu 
( ) Annað: Hvert?______________________________________________________________________ 

  
 
8. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?   

 
 
 

Fullyrðing 
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Ég hef almennt hærri þröskuld fyrir notkun lyfja þegar ég er ófrísk        

Ég hef almennt hærri þröskuld fyrir notkun náttúruvara þegar ég er 
ófrísk  

      

Þrátt fyrir að ég sé veik og gæti tekið lyf til að bæta líðan er betra fyrir 
fóstrið að ég sleppi þeim. 

      

Það er almennt betra fyrir fóstrið að ég noti lyf og að mér batni heldur 
en að hafa ómeðhöndlaðan sjúkdóm á meðgöngu. 

      

Ófrískar konur ættu frekar að nota náttúruvörur en hefðbundin lyf       

Ófrískar konur ættu ekki að nota náttúruvörur án þess að ráðfæra sig 
við lækni fyrst. 

      



 G 

9. Hvernig metur þú almennt öryggi náttúruvara í samanburði við hefðbundin lyf? 
( ) Náttúruvörur eru öruggari en hefðbundin lyf  
( ) Náttúruvörur eru jafn örugg og hefðbundin lyf  
( ) Náttúruvörur eru ekki jafn örugg og hefðbudnin lyf  
( ) Ég veit ekki.  
 

10. Hvernig metur þú almennt virkni náttúruvara í samanburði við hefðbundin lyf? 
( ) Náttúruvörur eru virkari en hefðbudnin lyf     
( ) Náttúruvörur eru jafn virk og hefðbundin lyf. 
( ) Náttúruvörur eru minna virk en hefðbundin lyf.  
( ) Ég veit ekki.     

 
 

Persónuupplýsingar 
11. Fjöldi fæðinga fyrir núverandi meðgöngu: 

0 ( )        1 ( )          2 ( )         3 ( )       4 ( )       5 ( )        6 ( )         7 ( ) 

12. Aldur (fæðingarár):_________________________________ 

13. Póstnúmer búsetu:__________________________________ 

14. Hjúskaparstaða:_____________________________________ 

15. Hæsta menntunarstig:  
1. ( ) Grunnskólapróf   
2. ( ) Stúdentspróf 
3. ( ) Iðnmenntun 
4. ( ) Háskólapróf 
 

16. Starfar þú innan heilbrigðisgeirans eða hefur þú menntun í heilbrigðisvísindum?     

( ) Já      ( ) Nei 

17. Meðaltekjur heimilis á mánuði fyrir skatt: 

( )  < 300.000 
( ) 300 .000 – 600.000 
( ) 600.000 – 900.000 
( ) 900.000 – 1.200.000 
( ) 1.200.000 – 1.500.000 
( ) > 1.500.000 
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Spurningalisti til lækna og ljósmæðra  
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VIÐAUKI C 

 
Leyfi fyrir rannsókn 
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VIÐAUKI D 
 

Upplýsingabréf og samþykkisblað þátttakenda 
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Lyfjanotkun á meðgöngu 

Upplýsingar til þátttakenda 
 
 

Kæri viðtakandi 

 

Vinsamlega íhugaðu neðangreindar upplýsingar áður en þú ákveður hvort þú viljir 

taka þátt í þessari rannsókn.  

 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna notkun lyfja, náttúruvara og fæðubótarefna á 

meðgöngu, viðhorf gagnvart slíkri notkun, hvar upplýsingum um hana er leitað og 

hvort notkun hafi verið hætt vegna meðgöngunnar. Könnuð verða tengsl ofangreindra 

þátta m.a. við: aldur, menntun, búsetu, tekjur og starf.  

 

Óskað verður eftir þátttöku barnshafandi kvenna sem mæta í 20. vikna ómskoðun á 

fósturgreiningardeild Landspítalans. Einnig verður óskað eftir þátttöku lækna í 

Læknafélagi Íslands og ljósmæðra í Ljósmæðrafélagi Íslands.  

 

Rannsakendur eru: 

Anna Ingibjörg Gunnarsdóttir, klínískur lyfjafræðingur á Landspítala, S: 825 3771 , 

netfang: annaig@landspitali.is, ábyrgðarmaður rannsóknar. 

Freyja Jónsdóttir, klínískur lyfjafræðingur á Landspítala, s: 825 5079, netfang: 

freyjaj@landspitali.is 

Unnur Sverrisdóttir, meistaranemi í lyfjafræði við Háskóla Íslands, s: 661 2332 

netfang: uns18@hi.is 

 

Meðrannsakendur eru: 

Hildur Harðadóttir, yfirlæknir á Kvennadeild Landspítalans, netfang: 

hhard@landspitali.is 

Ragnheiður I. Bjarnadóttir, yfirlæknir mæðraverndar Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins og fæðingalæknir á Kvennadeild Landspítalans, 

ragnhib@landspitali.is 

 

Hægt er að hafa samband við rannsakendur ef það vakna spurningar varðandi 

rannsóknina. 

Þátttaka í rannsókninni felur í sér viðtal við rannsakanda þegar þátttakandi mætir í 

20.vikna ómskoðun á fósturgreiningardeild Landspítala. Viðtalið fer fram í 

viðtalsherbergi á deildinni og áætlað er að það taki um 10-15 mínútur.  

 

Rannsakendur telja engar líkur á að tekin sé áhætta með þátttöku í rannsókninni. 

Þátttakendur eru ekki sérstaklega tryggðir í þessari rannsókn. 

mailto:annaig@landspitali.is
mailto:freyjaj@landspitali.is
mailto:uns18@hi.is
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Ekki verður um neinar greiðslur né umbun að ræða fyrir þátttöku í rannsókninni. 

Rannsóknin tekur mið af alþjóðlegum samþykktum, svo sem Helsinki-sáttmálanum 

og tilmælum Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar um siðfræði og mannhelgi í 

vísindarannsóknum. Öll rannsóknargögn verða varðveitt leyndarmerkt á öruggum stað 

hjá rannsakanda á meðan á úrvinnslu þeirra stendur og unnin án persónuauðkenna. 

Öllum rannsóknargögnum verður eytt að lokinni úrvinnslu þeirra og eigi síðar en 

fimm árum eftir rannsóknarlok.  

 

Leitað verður eftir skriflegu samþykki þeirra þátttakenda sem leggja upplýsingar og 

efnivið í þágu rannsóknarinnar. Þátttakendum er frjálst að hafna þátttöku eða hætta í 

rannsókninni á hvaða stigi sem er, án útskýringa og án áhrifa á þá þjónustu sem þeirra 

eiga rétt á. 

 

Þátttaka í könnuninni er valfrjáls og þátttakendur mega sleppa að svara þeim 

spurningum sem þeir vilja. Þess ber þó að geta að niðurstöðurnar geta aldrei orðið 

nákvæmari en svörin sem fást. Könnunin er að sjálfsögðu nafnlaus og svörin er á 

engan hátt hægt að rekja til þátttakenda. 

Rannsóknin er unnin með samþykki Vísindasiðanefndar, tilkynning hafur verið send 

til Persónuverndar og framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala.   

 

Með von um góðar undirtektir, 

Fyrir hönd rannsóknarhópsins, 

 

_____________________________________________________ 

Anna Ingibjörg Gunnarsdóttir, s: 825 3771 

Unnur Sverrisdóttir, s: 661 2332 

Freyja Jónsdóttir, s: 825 5079 

Hildur Harðardóttir, s: 543 1000 

Ragnheiður I. Bjarnadóttir, s: 543 1000 
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Lyfjanotkun á meðgöngu 

Upplýsingar til þátttakenda 
 

Kæri viðtakandi, 

 

Rannsóknin er hluti af meistaraverkefni Unnar Sverrisdóttir, mastersnema í lyfjafræði 

við Háskóla Íslands. Rannsóknin en tvíþætt. Annar hluti snýr að þunguðum konum 

sem mæta í 20.vikna ómskoðun á fósturgreiningardeild LSH og hinn hlutinn snýr að 

læknum og ljósmæðrum.  

 

Markmið rannsóknarinnar sem snýr að þunguðum konum er eftirfarandi: 

• Að kanna lyfjanotkun á meðgöngu, lyfseðilsskyld lyf og lausasölulyf. 

• Að kanna notkun náttúruvara og fæðubótarefna á meðgöngu. 

• Að kanna viðhorf til lyfjanotkunar á meðgöngu. 

• Að kanna upplýsingaöflun í tengslum við lyfjanotkun á meðgöngu.  

 

Rannsakendur eru: 

Unnur Sverrisdóttir, meistaranemi í lyfjafræði við Háskóla Íslands.  

Freyja Jónsdóttir, klínískur lyfjafræðingur Landspítala.  

Anna Ingibjörg Gunnarsdóttir, klínískur lyfjafræðingur Landspítala. 

Hildur Harðadóttir, yfirlæknir á Kvennadeild Landspítalans. 

Ragnheiður I. Bjarnadóttir, yfirlæknir mæðraverndar Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins og fæðingalæknir á Kvennadeild Landspítalans. 

 

Þátttaka í rannsókninni felur í sér u.þ.b. 10 mínútna viðtal við rannsakanda á 

fósturgreiningardeild. Þátttaka er valfrjáls og mega þátttakendur sleppa að svara þeim 

spurningum sem þeir vilja. Svör eru með öllu órekjanleg til einstakra þátttakenda.  

 

Rannsóknin hefur fengið samþykki Vísindasiðanefndar, tilkynning hefur verið send til 

Persónuverndar og framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala.  

 

 

Með fyrirfram þökk og von um góðar undirtektir. 

 

Fyrir hönd rannsóknarhópsins, 

 

__________________________________________________________ 

Anna Ingibjörg Gunnarsdóttir, annaig@landspitali.is 

Unnur Sverrisdóttir, uns18@hi.is 

Freyja Jónsdóttir, freyjaj@landspitali.is 

Hildur Harðardóttir, hhard@landspitali.is 

Ragnheiður I. Bjarnadóttir, ragnheidur.i.bjarnadottir@heilsugaeslan.is 
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Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttakendur 

 

Lyfjanotkun á meðgöngu 

 

 Þátttaka í rannsókninni felur í sér að svara spurningum er varða lyfjanotkun og 

notkun á náttúruvörum og fæðubótarefnum/vítamínum á meðgöngunni, viðhorf þitt 

gagnvart slíkri notkun og hvar þú leitar þér upplýsinga um lyfjanotkun ef þörf er á. 

Viðtalið fer fram í viðtalsherbergi á deildinni og áætlað er að það taki um 10 mínútur.  

  

Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið upplýsingarnar um rannsóknina 

sem mér voru afhentar og hef fengið tækifæri til að spyrja rannsakendur spurninga um 

rannsóknina og fengið fullnægjandi svör og útskýringar á atriðum sem mér voru 

óljós.    

 

Ég hef af fúsum og frjálsum vilja ákveðið að taka þátt í rannsókninni. Mér er ljóst, að 

þó ég hafi skrifað undir þessa samstarfsyfirlýsingu, get ég stöðvað þátttöku mína 

hvenær sem er án útskýringa og án áhrifa á þá læknisþjónustu sem ég á rétt á í 

framtíðinni. 

 

________________________________________ 

Dagsetning 

  

________________________________________ 

Nafn þátttakanda 

  

Undirritaður, starfsmaður rannsóknarinnar, staðfestir hér með að hafa veitt 

upplýsingar um eðli og tilgang rannsóknarinnar, í samræmi við lög og reglur um 

vísindarannsóknir. 

 

__________________________________________ 

Anna Ingibjörg Gunnarsdóttir 

 

__________________________________________ 

Unnur Sverrisdóttir  

 

Bréf þetta er í tvíriti, eitt fyrir þátttakanda og eitt fyrir rannsakanda. 
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VIÐAUKI E 
 

Öll lyfjanotkun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BB 

Virkt innihaldsefni Sérheiti 

Fjöldi 

kvenna 

sem tók 

lyfið (n) 

Hlutfall lyfs 

af 

heildarlyfja- 

notkun (%) 

Hlutfall 

kvenna 

sem 

notuðu 

lyfið (%) 

Parasetamól 
Paratabs®, 

Panodil® Pinex® 
142 26,06 66,67 

Sýrubindandi lyf (Ca og Mg blöndur) Rennie®, Tums® 29 5,32 13,62 

Oximetzól Nezeril® 22 4,04 10,33 

Xýlómetazól Otrivin® 21 3,85 9,86 

Omeprazól Omeprazol® 19 3,49 8,92 

Acetýlsalisýlsýra 
Hjarta 

magnýl/aspirín® 
18 3,3 8,45 

Parasetamól og kódein Parkódín® 18 3,3 8,45 

Magnesíum Magnesía medic® 18 3,3 7,98 

Prómetazín Phenergan® 17 3,12 7,98 

Levótýroxín 
Levaxin®, 

Euthyrox® 
14 2,57 6,57 

Pivmecillin Selexid® 13 2,39 6,1 

Sertralín Sertral® 13 2,39 6,1 

Meklózín Postafen® 12 2,2 5,63 

Metóklópramíð Afipran® 8 1,47 3,76 

Flútíkasónfúróat Avamys® 8 1,47 3,76 

Díklórbenzýl Strepsils® 8 1,47 3,76 

Flúoxetín Flúoxetín® 7 1,28 3,29 

Ispaghula husk Husk® 7 1,28 3,29 

Enoxaparaín Klexane® 7 1,28 3,29 

Hýdrókortisón Mildison® 7 1,28 3,29 

Nítrófúrantóín Furadantin® 6 1,1 2,82 

Sorbítól Sorbitól® 6 1,1 2,82 

Acetýlsalisýlsýra og koffein Treo® 6 1,1 2,82 

Esomeprazól 
Esomeprazol® 

Nexium® 
6 1,1 2,82 

Amoxicillin 
Amoxicillin®, 

Augmentin® 
5 0,92 2,35 

Fenoxýmetýlpenicillin Kåvepenin® 5 0,92 2,35 

Ecónazól Pevaryl® 5 0,92 2,35 

Ondansetrón Zofran® 5 0,92 2,35 

Cetirizín 
Histamín®, 

Cetirizín® 
5 0,92 2,35 

Dífenhýdramín 
Benýlan®, 

Benadrýl® 
5 0,92 2,35 

Sýrubindandi lyf (algínsýra) Gaviscon® 4 0,73 1,88 

Íbúprófen Íbúfen® 4 0,73 1,88 

Labetalól Trandate® 4 0,73 1,88 

Salbútamól Ventoline® 4 0,73 1,88 

Díklófenak staðbundið Voltaren® 4 0,73 1,88 



 CC 

Metformin 
Metformin®, 

Glucophage® 
4 0,73 1,88 

Escítalópram Esopram® 3 0,55 1,41 

Flútíkasónprópíónat Flixotide® 3 0,55 1,41 

Flúkónazól Flúkónazól® 3 0,55 1,41 

Hýdrókorisón Locoid® 3 0,55 1,41 

Zolpidem Stilnoct® 3 0,55 1,41 

Prednisólón Prednisólón® 2 0,37 0,94 

Lóratadín 
Clarityn®, 

Lóritín® 
2 0,37 0,94 

Klótrímazól Canesten® 2 0,37 0,94 

Metýlfenidat Concerta® 2 0,37 0,94 

Klindamýsín Dalacin® 2 0,37 0,94 

Melatónín Melatónín® 2 0,37 0,94 

Morfín Morfín® 2 0,37 0,94 

Parasetamól og kódein Parkódín forte® 2 0,37 0,94 

Aeskúlín Cinkókaín Framýcetín 

Hýdrókortísón 
Proctosedyl® 2 0,37 0,94 

Búdesónid Rhinocort® 2 0,37 0,94 

Oxazepam Sobril® 2 0,37 0,94 

Deslóratadín Aerius® 1 0,18 0,47 

Ranitídínum Asýran® 1 0,18 0,47 

Karbimazól Carbimazól® 1 0,18 0,47 

Hydrókortisón Daktacort® 1 0,18 0,47 

Doxýcýklín Doxylin® 1 0,18 0,47 

Kondróítín pólýsýlfat Hirudoid® 1 0,18 0,47 

Insúlín Insulatard® 1 0,18 0,47 

Lamótrigin Lamictal® 1 0,18 0,47 

Montelúkast Montelukast® 1 0,18 0,47 

Naproxen 
Naproxen E 

Mylan® 
1 0,18 0,47 

Mómetasónfúróat Nasonex® 1 0,18 0,47 

Nikótín Nikótíntyggjó 1 0,18 0,47 

Oxýkódón Oxynorm® 1 0,18 0,47 

Metrónídazól Rósazol® 1 0,18 0,47 

Metóprólól Seloken ZOC® 1 0,18 0,47 

Flútíkasónprópíónat og Salmeteról Seretide® 1 0,18 0,47 

Paroxetín Seroxat® 1 0,18 0,47 

Búdesóníd og formoteról Symbicort® 1 0,18 0,47 

Pýrvín Vanquin® 1 0,18 0,47 

Búprópíón Wellbutrin® 1 0,18 0,47 

Lidocain Xylocain® 1 0,18 0,47 

Azitrómýsín Zitromax® 1 0,18 0,47 

 

Heild 

  

545 100 255,49 
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VIÐAUKI F 
 

Allar ábendingar/ástæður fyrir notkun lyfs  
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Ábending/ástæða 

notkunar 

Fjöldi 

lyfja (n) 
Sérlyf (n) 

Fjöldi kvenna 

bakvið notkun 

(n) 

Vægir verkir 152 

Parasetamól® (141) 

Íbúfen® (4) 

Treo® (6) 

Naproxen® (1) 

150 

Bakflæði 59 

Omeprazol® (19)  

Esomeprazol® (4)  

Nexium® (2)  

Gaviscon® (4)  

Asýran® (1) 

Rennie® (25) 

Tums® (4) 

49 

Nefstífla 51 

Avamys® (8)  

Otrivin® (21)  

Nezeril® (22) 

 

51 

 

Ógleði 42 

Phenergan® (17)  

Postafen® (12)  

Afipran® (8) 

Zofran®  (5) 

 

28 

 

Hægðatregða 29 

Magnesía medic® (16)  

Sorbítól® (6) 

Husk® (7) 

27 

Kvíði/þunglyndi 25 

Sertral® (13) 

 Flúoxetín® (7)  

Esopram® (3)  

Seroxat® (1)  

Wellbutrin® (1) 

 

 

25 

 

 

Miklir verkir (s.s 

nýrnasteinar, slæmir 

grindarverkir, bakverkir) 

23 

Parkódín® (18)  

Parkódín forte® (2)  

Morfín® (2) 

 Oxynorm® (1) 

23 

Þvagfærasýking 19 
Selexid® (13)  

Furadantin® (6) 
19 

Í fyrirbyggjandi skyni 18 Acetýlsalisýlsýra® (18) 18 

Vanstarfsemi 

skjaldkirtils 
14 

Levaxin® (13)  

Euthyrox® (1) 
14 

Sýking 14 

Kåvepenin® (5) 

Dalacin® (2)  

Doxylin® (1)  

Amoxicillin® (3)  

Augmentin® (2)  

Zitromax® (1) 

14 

Hálsbólga/hósti 12 Benýlan® (4)  

Strepsils® (8) 

11 

 



 FF 

Ofnæmi  

 

12 

 

Nasonex® (1)  

Aerius® (1) 

Clarityn® (1)  

Benadrýl® (1)  

Rhinocort® (2)  

Histamín® (4)  

Cetirizin® (1)  

Lóritín® (1)  

8 

Sveppasýking 11 

Pevaryl® (5) 

 Canesten® (2)  

Flúkónazól® (3)  

Daktacort® (1)  

 

11 

 

Astmi 10 

Ventoline® (4)   

Flixotide® (3)  

Montelukast® (1)  

Symbicort® (1)  

Seretide® (1) 

 

 

6 

 

 

Exem 10 
Mildison® (7)  

Locoid® (3) 
10 

Segavörn 7 Klexane® (7) 7 

Svefnörðugleikar 5 
Stilnoct® (3) 

 Melatónín® (2) 
5 

Vöðvabólga 4 Voltaren® (4) 4 

Háþrýstingur 4 Trandate® (4) 4 

Sykursýki  4 

Metformin® (2)  

Insultard® (1)  

Glucophage® (1) 

 

4 

 

Gyllinæð 3 
Proctosedyl® (2)  

Xylocain® (1) 
3 

Róandi 2 Sobril® (2) 2 

Fótaóeirð 2 Magnesía medic® (2) 2 

Athyglisbrestur með 

ofvirkni (ADHD)  
2 Concerta® (2) 2 

Ónæmisbælandi 2 Prednisólón ® (2) 2 

Geðhvarfasýki 1 Lamictal® (1) 1 

Nikótínfíkn 1 Nikótíntyggjó (1) 1 

Hjartsláttartruflanir 1 Seloken ZOC® (1) 1 

Hitalækkandi 1 Parasetamól® (1) 1 

Njálgur 1 Vanquin® (1) 1 

Mar/bólga eftir stungu 1 Hirudoid® (1) 1 

PCOS 1 Metformín® (1) 1 

Rósroði 1 Rósazól® (1) 1 

Ofvirkur skjaldkirtill 1 Carbimazól® (1) 1 

Heild 545 

 
508 
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VIÐAUKI G 
 

FASS öryggisflokkar allra lyfja 
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Virkt innihaldsefni Sérheiti 

Fjöldi 

kvenna 

sem tók 

lyfið (n) 

Hlutfall lyfs af 

heildarlyfjanotkun 

kvennanna (%) 

FASS 

flokkur 

Parasetamól 
Paratabs®, Panodil® 

Pinex® 
142 26,06 A 

Sýrubindandi lyf (Ca og Mg 

blöndur) 
Rennie®, Tums® 29 5,32 A 

Oximetzól Nezeril® 22 4,04 A 

Omeprazól Omeprazol® 19 3,49 A 

Magnesíum Magnesía medic® 18 3,3 A 

Prómetazín Phenergan® 17 3,12 A 

Levótýroxín Levaxin®, Euthyrox® 14 2,57 A 

Pivmecillin Selexid® 13 2,39 A 

Meklózín Postafen® 12 2,2 A 

Ispaghula husk Husk® 7 1,28 A 

Hýdrókortisón Mildison® 7 1,28 A 

Sorbítól Sorbitól® 6 1,1 A 

Amoxicillin 
Amoxicillin® 

Augmentin® 
5 0,92 A 

Sýrubindandi lyf (algínsýra) Gaviscon® 4 0,73 A 

Salbútamól Ventoline® 4 0,73 A 

Klótrímazól Canesten® 2 0,37 A 

Búdesónid Rhinocort® 2 0,37 A 

Deslóratadín Aerius® 1 0,18 A 

Kondróítín pólýsýlfat Hirudoid® 1 0,18 A 

Insúlín Insulatard® 1 0,18 A 

Búdesóníd og formoteról Symbicort® 1 0,18 A 

Pýrvín Vanquin® 1 0,18 A 

Lidocain Xylocain® 1 0,18 A 

Parasetamól og kódein Parkódín® 18 3,3 B1 

Enoxaparaín Klexane® 7 1,28 B1 

Esomeprazól 
Esomeprazol® 

Nexium® 
6 1,1 B1 

Ondansetrón Zofran® 5 0,92 B1 

Cetirizín Histamín®, Cetirizín® 5 0,92 B1 

Metformin 
Metformin®, 

Glucophage® 
4 0,73 B1 

Klindamýsín Dalacin® 2 0,37 B1 

Melatónín Melatónín® 2 0,37 B1 

Ranitídínum Asýran® 1 0,18 B1 

Montelúkast Montelukast® 1 0,18 B1 

Metrónídazól Rósazol® 1 0,18 B1 

Azitrómýsín Zitromax® 1 0,18 B1 

Díklórbenzýl Strepsils® 8 1,47 B2 

Dífenhýdramín Benýlan®, Benadrýl® 5 0,92 B2 

Búprópíón Wellbutrin® 1 0,18 B2 

Xýlómetazól Otrivin® 21 3,85 B2 



 II 

Ecónazól Pevaryl® 5 0,92 B3 

Flútíkasónprópíónat Flixotide® 3 0,55 B3 

Flúkónazól Flúkónazól® 3 0,55 B3 

Hydrókortisón Daktacort® 1 0,18 B3 

Lamótrigin Lamictal® 1 0,18 B3 

Mómetasónfúróat Nasonex® 1 0,18 B3 

Flútíkasónprópíónat og 

Salmeteról 
Seretide® 1 0,18 B3 

Lóratadín Clarityn®, Lóritín® 2 0,37 B3, B1 

Acetýlsalisýlsýra Hjarta magnýl/aspirín® 18 3,3 C 

Sertralín Sertral® 13 2,39 C 

Metóklópramíð Afipran® 8 1,47 C 

Flútíkasónfúróat Avamys® 8 1,47 C 

Flúoxetín Flúoxetín® 7 1,28 C 

Nítrófúrantóín Furadantin® 6 1,1 C 

Acetýlsalisýlsýra og koffein Treo® 6 1,1 C 

Íbúprófen Íbúfen® 4 0,73 C 

Labetalól Trandate® 4 0,73 C 

Díklófenak staðbundið Voltaren® 4 0,73 C 

Escítalópram Esopram® 3 0,55 C 

Hýdrókorisón Locoid® 3 0,55 C 

Zolpidem Stilnoct® 3 0,55 C 

Prednisólón Prednisólón® 2 0,37 C 

Metýlfenidat Concerta® 2 0,37 C 

Morfín Morfín® 2 0,37 C 

Parasetamól og kódein Parkódín forte® 2 0,37 C 

Oxazepam Sobril® 2 0,37 C 

Naproxen Naproxen E Mylan® 1 0,18 C 

Nikótín Nikótíntyggjó 1 0,18 C 

Oxýkódón Oxynorm® 1 0,18 C 

Metóprólól Seloken ZOC® 1 0,18 C 

Paroxetín Seroxat® 1 0,18 C 

Doxýcýklín Doxylin® 1 0,18 D 

Fenoxýmetýlpenicillin Kåvepenin® 5 0,92 Vantar 

Aeskúlín Cinkókaín 

Framýcetín Hýdrókortísón 
Proctosedyl® 2 0,37 Vantar 

Karbimazól Carbimazól® 1 0,18 Vantar 

 

Heild 

  

545 100   
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VIÐAUKI H 
 

Öll notkun vítamína, steinefna og fitusýra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KK 

 

 
Fjöldi kvenna 

(n) 

Hlutfall af 

heildarnotkun 

vítamína/steinefna/ 

fitusýra (%) 

Hlutfall kvenna 

sem notuðu 

vöruna (%) 

Fólínsýra 143 24 67 

D vítamín 127 21 60 

Omega 3 65 11 31 

Fjölvítamín fyrir 

þungaðar konur 
64 11 30 

Fjölvítamín hefðbundið 42 7 20 

Lýsi 39 7 18 

Járn 27 5 13 

B sterkar®/ súper® 

vítamín 
22 4 10 

B 12 vítamín 21 4 10 

C vítamín 16 3 8 

Kalk 9 2 4 

Magnesíum (ekki 

magnesia medic) 
9 2 4 

Heilsutvenna® 7 1 3 

Kalk og magnesíum 

saman 
5 1 2 

B 6 vítamín 2 0 1 

Heild 598 100 281 

 
 
 


