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Tepptur framgangur hjá eldri frumbyrjum og áhrif þess á tíðni keisaraskurða 

Helga Margrét Helgadóttir1, Kristjana Einarsdóttir1, Þóra Steingrímsdóttir1,2, Ragnheiður I. Bjarnadóttir1,2,3 

Læknadeild Háskóla Íslands1,  Kvennadeild Landspítalans1,2, Heilsugæsla Höfuðborgarsvæðisins3 

Inngangur: Síðustu áratugi hefur meðalaldur frumbyrja á Vesturlöndum farið hækkandi (1). 

Rannsóknir hafa sýnt að tíðni keisaraskurða eykst með aldri þrátt fyrir að leiðrétt hafi verið fyrir 

meðgöngukvillum og fleiri þáttum sem gætu haft sjálfstæð áhrif á tíðnina (2-7). Það er þó ekki vitað 

hvað það er sem skýrir þetta. Talið er að það sé sambland af öðruvísi meðferð eldri mæðra í 

mæðravernd og í fæðingu svo og líkamlegum þáttum hjá þeim (4). Rannsóknir hafa einnig sýnt að 

tepptur framgangur fæðingar sé algengari hjá eldri mæðrum; það er að útvíkkun leghálsins stöðvist 

og/eða fyrirsætur fósturhluti gangi ekki niður í grind (4, 8). Því hefur oft verið nefnt að hærri 

keisaraskurðartíðni eldri mæðra megi rekja til minni virkni legvöðvans með aldri og að aukna tíðni teppts 

framgangs megi rekja til þess (2). Rannsókn þessi miðaðist að því að fá yfirsýn yfir tíðni keisaraskurða 

og greiningarinnar “tepptur framgangur” hér á landi. Leitast var við að skoða hvort aukna tíðni 

keisaraskurða hjá eldri mæðrum megi rekja til þess að þær greinist oftar með tepptan framgang eða 

hvort aðrar ábendingar skipti meira máli.  

Efni og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn og náði yfir allar frumbyrjur sem gengu fulla 

meðgöngu og fæddu lifandi einbura árin 1997-2015. Upplýsingar um móður, meðgöngu og fæðingu 

fengust úr Fæðingaskrá Landlæknis. Skoðað var keisaraskurðartíðni og tíðni teppts framgangs eftir 

aldri. Reiknað var hlutfall keisaraskurða vegna þriggja ábendinga. Þær voru tepptur framgangur, 

fósturstreita og misheppnuð framköllun fæðingar. Lógistísk aðhvarfsgreining var notuð til þess að meta 

áhrif teppts framgangs á keisaraskurðartíðni eftir aldurshópum.  

Niðurstöður: Hlutfallslega voru keisaraskurðir vegna teppts framgangs færri hjá konum 40 ára og 

eldri en konum 20-29 ára (49,2% á móti 63,7%, p=0,019). Hins vegar voru keisaraskurðir vegna 

fósturstreitu hlutfallslega fleiri hjá konum 40 ára og eldri en hjá konum 20-29 ára (39,7% á móti 22,1%, 

p=0,006). Árin 1997-2015 minnkuðu líkur þess að lenda í keisaraskurði vegna teppts framgangs með 

aldri. Konur 20-29 ára með tepptan framgang voru 12,1 sinnum líklegri til að fæða með keisaraskurði 

en konur á sama aldri sem ekki greindust með tepptan framgang (GLH: 12,1, ÖB:10,8-13,6) en konur 

40 ára og eldri 5,8 sinnum líklegri ef þær greindust með tepptan framgang (GLH: 5,8, ÖB: 6,3-9,2). 

Þegar leiðrétt hafði verið fyrir öllum blöndunarþáttum jukust þó líkurnar hjá konum 40 ára og eldri og 

þær urðu 15 sinnum líklegri til að lenda í keisaraskurði ef þær lentu í tepptum framgangi (GLH: 15,0, 

ÖB: 5,6-45,7). Sá blöndunarþáttur sem hafði mest áhrif var fæðingarár barns. Kom í ljós að konur 40 

ára og eldri voru fjórum sinnum líklegri til að fæða með keisaraskurði ef þær greindust með tepptan 

framgang árin 1997-2006 (GLH: 16,3, ÖB: 4,5-70,9) en árin 2007-2015 (GLH: 3,6, ÖB: 3,4-36,3).  

Ályktun: Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að ekki megi rekja aukna tíðni keisaraskurða 

hjá eldri mæðrum til þess að þær lendi oftar í tepptum framgangi. Hins vegar má rekja fleiri keisaraskurði 

hjá eldri mæðrum til fósturstreitu. Enn fremur benda niðurstöðurnar til að hlutur keisaraskurða vegna 

teppts framgangs hafi breyst á rannsóknartímabilinu. Það er því líklegt að eldri mæður fái öðruvísi 

meðhöndlun í heilbrigðiskerfinu en þær yngri, þröskuldur fyrir því að fara í keisaraskurð vegna 

fósturstreitu sé lægri og/eða fósturstreita algengari og viðhorf til þeirra hafi breyst á síðastliðnum árum.
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1 Inngangur  

Síðastliðna áratugi hefur meðalaldur frumbyrja á Vesturlöndum sífellt farið hækkandi (1).  Upplýsingar 

frá upphafi sjöunda áratugarins sýna að þá hafi meðalaldur frumbyrja á Íslandi verið 21,7 ár og var undir 

23 árum fram að miðjum níunda áratugnum. Síðan þá hefur hækkunin orðið meira áberandi og um 

aldamótin var meðalaldurinn orðinn 25,1 ár. Árið 2016 er meðalaldur frumbyrja á Íslandi orðinn 27,7 ár 

(9, 10). Ýmsar ástæður geta legið að baki því að aldur frumbyrja fari hækkandi. Helst ber að nefna að 

nú eiga konur auðveldara með að mennta sig og njóta starfsframa og það getur skýrt ákvörðun þeirra 

um að fresta barneignum.  Einnig hefur notkun getnaðarvarna aukist í upphafi sambanda (1). Dæmigert 

er í þessum fræðum að skilgreina "eldri mæður" þær, sem hafa náð 35 ára aldri (2). Hærri aldur mæðra 

hefur verið tengdur við ýmsa erfiðleika í fæðingu og á meðgöngu. Því er talið að hækkandi aldur 

frumbyrja geti aukið tíðni sjúkdóma og kostnað í heilbrigðiskerfinu í tengslum við fæðingar (11). 

Hækkandi aldur frumbyrja er því orðinn áhyggjuefni, m.a. vegna hærri keisaraskurðartíðni í þeim hópi 

(3).  

Rannsóknum ber ekki saman um hvort aukna tíðni keisaraskurða hjá eldri frumbyrjum megi 

rekja til meiri hættu á tepptum framgangi. Engar upplýsingar liggja fyrir um þetta á Íslandi. Rannsókn 

þessi gekk út á að fá yfirsýn yfir keisaraskurðartíðni og tíðni teppts framgangs eftir aldurshópum. Skoðað 

var hvort meiri hætta sé á keisaraskurði hjá frumbyrjum í tepptum framgangi eftir því sem þær eru eldri.  

Ritgerðin hefst á fræðilegum inngangi um eðlilegt fæðingarferli, keisaraskurði og tepptan framgang. 

Því næst verða sett fram markmið rannsóknarinnar, efni og aðferðarfræði og loks koma niðurstöður. 

Niðurstöðurnar verða svo túlkaðar í umræðukafla í lokin.   

 

2 Fæðingarferlið  

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) er eðlileg fæðing skilgreind með tilliti til tveggja 

þátta þ.e. áhættu á meðgöngu og hvernig fæðingarsóttin hefst og fæðingin gengur. Þeir skilgreina 

eðlilega fæðingu þar sem konan fer sjálf af stað í sótt og er án sérstakra áhættuþátta áður og eftir að 

fæðingin hefst og þar til henni lýkur. Barnið þarf að fæðast í höfuðstöðu eftir fulla meðgöngu (37-42 

vikur). Eftir fæðinguna þurfa svo bæði móðir og barn að vera í góðu ástandi. Þeir taka þó fram að þessi 

skilgreining sé mjög ströng og margar áhættumeðgöngur endi í svo gott sem eðlilegri fæðingu. Á 

Landspítala er einnig unnið eftir þessari skilgreiningu (12).  

 

2.1 Þrjú stig fæðingar 
Fæðingu er skipt í þrjú stig. Fyrsta stig fæðingar einkennist af reglulegum samdráttum sem leiða til þess 

að breytingar verða á leghálsi. Því er gjarnan skipt upp í tvennt, forstig (e. latent phase) og virkt stig (e. 

active phase). Forstig varir oftast upp í 3-4 cm útvíkkun og einkennist af fyrstu hríðum, missterkum 

samdráttum og hægum leghálsbreytingum. Virka stigið kemur á eftir forstiginu og þar heldur útvíkkun 

áfram upp í 10 cm. Virka stigið er gjarnan skilgreint þar sem hallatalan af leghálsbreytingu miðað við 

tíma hækkar en hér verða hríðir sterkari og oftast sárari. Sá tími sem fyrsta stigið tekur er mjög mislangur 
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og getur verið allt upp í 20 klst hjá frumbyrjum. Annað stig fæðingar hefst þegar fullri útvíkkun hefur verið 

náð. Það einkennist af hörðum samdráttum og rembingsþörf og lýkur þegar barnið kemur í heiminn (13, 

14). Öðru stiginu er líka skipt í tvö stig, passíft stig (e. passive phase) og virkt stig (e. active phase). 

Passífa stigið er tíminn frá fullri útvíkkun og þar til rembingsþörfin hefst. Áður fyrr var talið að á þessu 

stigi væri lítil sem engin samdráttarvirkni í leginu þar sem sársaukinn er oftast minni og konan nær að 

hvílast fyrir komandi átök. Nú hefur þó verið sýnt fram á að samdráttarvirknin minnkar ekki heldur 

breytist. Á virka stiginu kemur svo rembingsþörf hjá konunni og á þessu stigi fer fram vinna við að færa 

barnið niður fæðingarveginn og koma því í heiminn  (15).  Annað stig fæðingar í heild tekur oft um það 

bil 30 mínútur til tvær klukkustundir. Það er oftast lengra hjá frumbyrjum og getur orðið lengra en 2 klst 

t.d. ef konan hefur fengið mænurótardeyfingu.  Þriðja stig fæðingar tekur svo við, varir oftast í 5-30 mín 

og lýkur með fæðingu fylgju og belgja (13, 14). 

 

2.2 Leghálsbreytingar 
Áður en kona verður hagstæð til fæðingar þurfa að verða ákveðnar breytingar á leghálsi hennar. Hann 

verður mýkri, víkkar út, styttist, þynnist og færist úr afturstöðu í framstöðu. Einnig þarf kollur barnsins að 

að færast niður í grind móðurinnar en neðsta staða þess  er metin með tilliti til setbeinsnibbu (lat. spina 

ischiadica) í grindinni. Leghálsbreytingarnar halda svo áfram þar til barnið er tilbúið til að koma í heiminn 

(14, 16).  

Stig fyrir þessi fimm atriði leghálsbreytinga eru gefin á svokölluðum Bishop skala, þar sem hvert 

atriði getur gefið stig frá 0 og upp í 2 eða 3. Ef 8 Bishop stigum er náð er leghálsinn talinn vera hagstæður 

hvort sem fæðing er framkölluð eða hún hefst sjálfkrafa. Ástand leghálsins er metið með fingrum, 

útvíkkun, lengd og þykkt eru mældar í cm. Staða fyrirsæts fósturhluta (kolls eða sitjanda) er einnig metin 

og því lýst hvar neðsti hlutinn er í grindinni. Staða 0 er þegar hann er við plan sem liggur um báðar 

setbeinsnibbur; fyrir ofan planið er talan neikvæð en fyrir neðan jákvæð.(17, 18).  Stigin eru þannig gefin 
frá -3 til+3 og er þá reiknað í þriðjungum fjarlægðarinnar frá grindarinngangi að setbeinsnibbuplani og 

aftur frá því plani að grindarútgangi eða grindarbotni (19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1: Bishop skali. Eyðublað sem notast er við þegar meta á leghálsbreytingar í fæðingu hér á Íslandi. 
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2.3 Framgangur fæðingar  
Þegar fæðingin er hafin þá er nauðsynlegt að meta framgang hennar. Með hliðsjón af ástandi móður og 

barns þarf að meta hvort þörf sé á að örva hríðir eða ljúka fæðingu með áhöldum eða keisaraskurði 

(20). Ýmsir erfiðleikar geta komið upp ef fæðing er langdregin og erfið, bæði meðan á henni stendur og 

eftir hana. Í langri fæðingu aukast líkur á keisaraskurði og öðrum inngripum. Eftir fæðinguna er svo meiri 

sýkingarhætta og blæðingarhætta. Einnig er líklegra að barnið verði fyrir súrefnisskorti (e. asphyxia) í 

langdreginni fæðingu.  Þess vegna er mikilvægt að fylgjast með móður og barni ef eitthvað bendir til 

þess að fæðing gangi ekki nægilega vel (13).  

Fæðingarferlið getur lengst bæði á fyrsta og öðru stigi. Á fyrsta stigi verður útvíkkun leghálsins og þá 

er mikilvægt að meta hana með tilliti til tíma. Misjöfn viðmið eru hins vegar um hvað telst nægileg 

útvíkkun á tímaeiningu; það er ýmist >1 cm/klst eða >0,5 cm/klst. Hér á landi og víðast hvar er notað 

svokallað fæðingarrit (e. partogram) til hjálpar við mat á útvíkkun og hvernig barnið færist niður í grindina  

(13, 21) . Á fæðingarritinu er útvíkkunin sett fram myndrænt. Útvíkkun í cm er á y-ás en tíminn í klst á x-

ás. Varnaðararlína (e. alert line) er dregin við 1 cm/klst og viðbragðslína (e. action line) dregin 2-4 klst 

til hægri (22). Meta má framgang fæðingar út frá viðbragðslínunni (13). Samhliða fæðingaritinu er fylgst 

með hjartslætti barnsins og ástandi móður, hjartslætti hennar, blóðþrýstingi, líkamshita og 

þvagútskilnaði (22). Mikilvægt er að konan sé komin í virkan fasa fæðingar þegar metinn er framgangur 

fæðingar því annars er hætta á að inngrip verði án nægilegrar ábendingar (13). Annað stig er sagt vera 

lengt ef fæðingu er ekki lokið eftir um það bil 3 klst hjá frumbyrjum og 2 klst hjá fjölbyrjum. Þessi tími 

lengist þó ef móðir hefur fengið mænurótardeyfingu. Misjafnt er á hvaða tímapunkti er gripið inní og eru 

engin sérstök tímamörk á því. Mestu máli skiptir hvernig barnið hefur það (23). Orsök þess að annað 

stig lengist getur verið misræmi fósturs og grindar. Grindin getur verið of  þröng fyrir barnið, sérstaklega 

ef kollurinn er í rangri eða óhagstæðri stöðu. Mat á stöðu barns og hvernig það færist neðar í 

fæðingarveginum er því mikilvægt á þessu stigi (8). Áður en annað stig hefst þarf barnið að skorða sig 

í grindinni og færast neðar í fæðingarveginum. Um leið og það færist neðar snýst það og hreyfist þannig 

að minnsta mögulega þvermál fer í gegnum þrengstu hluta fæðingarvegarins. Þessar hreyfingar eru 

flexion, internal rotation, extension og external rotation (14). Mat á stöðu barnsins er oftast gert með 

klínískri skoðun. Þá er kviður móðurinnar þreifaður og einnig þreifað um legöng  eftir langsaumi kollsins 

(lat. sutura sagittalis) og fremri og aftari hausamótum (lat. fontanella anterior/posterior). Sónarskoðun 

er einnig auðveld aðferð til að skoða stöðu barnsins og framgang fæðingar. Sú aðferð er sennilega 

nákvæmari og hlutlægari og er nú óðum að ryðja sér til rúms (24, 25).  

 

3 Keisaraskurðir  

Keisaraskurður (lat. sectio caesarea) heitir sú skurðaðgerð sem gerð er til þess að barn fæðist um kvið 

í stað þess að móðirin fæði það um leggöng (26). Þegar ákveðið er hvort nauðsynlegt sé að  framkvæma 

keisaraskurð þarf að vega og meta hvað sé best fyrir móður og barn (27). Keisaraskurðir eru flokkaðir í 

tvo flokka, valkeisaraskurði og bráðakeisaraskurði. Valkeisaraskurðir eru framkvæmdir áður en konan 

fer í sótt. Þeir þurfa að vera  ákveðnir með að minnsta kosti 8 klst fyrirvara og þeir eru jafnan gerðir á 

dagvinnutíma. Bráðakeisaraskurðir eru framkvæmdir hvenær sem er, eru ekki fyrirfram ákveðnir og oft 
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er konan komin í sótt (28). Á Landspítala eru bráðakeisaraskurðir flokkaðir eftir því hversu aðkallandi 

þeir eru og hversu mikil ógnin er við líf móður og barns. Fyrsti flokkurinn er þegar bráð ógn er við líf 

barns og móður og fæðing er æskileg innan fimmtán mínútna, sá næsti er þegar ástand móður er slæmt 

eða fósturstreita til staðar og fæðing er æskileg innan þrjátíu mínútna og sá síðasti er þegar ekki er 

yfirvofandi lífshætta fyrir móður eða barn en keisaraskurður æskilegur sem fyrst (26).  

Nýjustu tölur Fæðingarskrár Embættis landlæknis frá árinu 2015 sýna að það árið voru 16,3% 

barna tekin með keisaraskurði, 6,3% valkeisarar og 10,0% bráðakeisarar. Meðaltal síðustu 10 ára var 

15,9% og hefur farið lækkandi á þessum áratug (28). Keisaraskurðartíðni hefur þó verið að aukast 

undanfarna áratugi í heiminum (21, 27, 29). Talið er að það megi rekja til bæði framfara í vísindum og 

breytinga í samfélaginu. Ábendingar fyrir keisaraskurði hafa breyst og aukist hefur að andlegt ástand 

eða áhyggjur móður sé ábending fyrir valkeisaraskurði. Oft á konan sér þá sögu um fyrra þunglyndi eða 

kvíða og/eða hefur slæma fæðingu að baki (27). Einnig virðist vera aukin tilhneiging til þess að læknar 

hugsi sem svo að það sé ákvörðun konunnar hvort hún fari í keisaraskurði og ekki þurfi að liggja 

læknisfræðileg ástæða þar að baki (30). Rannsóknir frá Evrópu sýna þó að þessi viðhorf eru mismunandi 

milli landa. Einnig virðast skoðanir lækna á þessu vera misjafnar en ekki er vitað hvaða persónulegu 

eða starfstengdu þættir skipta þar máli. Í rannsókn á þessu málefni greindu sumir læknar frá því að þeir 

óttuðust lögsókn ef þeir neituðu konu um keisaraskurð og leggangafæðing myndi ekki ganga sem skyldi 

(31). Á Íslandi hefur síðustu ár verið reynt að fylgja því að sem flestar fæðingar eigi að fara eðlilega fram 

og að verkjalyfjanotkun og inngrip séu ekki meiri en þörf er á. Keisaraskurður er hættulegri en eðlileg 

fæðing, hvetur til fleiri aðgerða og er þrisvar sinnum dýrari fyrir þjóðfélagið og það er mikilvægt að hafa 

það í huga (28). Sem dæmi um fylgikvilla hjá móður eftir keisaraskurð má nefna sýkingar, 

líffæraskemmdir (þvagblaðra, þarmar, þvagleiðari o.fl.), rof á legi í næstu meðgöngu, blæðingar, þörf á 

blóðgjöf, viðvarandi sársauki, segamyndun og blóðrek til lungna (27). Einnig er hætta á 

öndunarörðugleikum (e. respiratory distress) hjá barninu ásamt því að hætta er á að skurðhnífurinn hitti 

barnið (32). Í skýrslu Euro-Peristat fyrir árið 2010 kemur fram að tíðni keisaraskurða í Evrópu er lægst 

á Íslandi (29).  

 

3.1 Helstu ábendingar 
Ein algengasta ástæða fyrir keisaraskurði er fyrri keisaraskurður. Ör á legi eftir fyrri keisaraskurð er 

algengasta ástæða valkeisaraskurðar. Aðrar algengar ástæður fyrir því að kona fer í valkeisara er 

versnandi ástand móður eða barns, sitjandi/þverlega, tvíburameðganga, lágsæt fylgja eða ósk móður 

(21, 26). Helstu ábendingar fyrir bráðakeisaraskurði á fyrsta stigi fæðingar eru fósturstreita og tepptur 

framgangur. (33, 34). Þegar komið er á annað stig fæðingar er óhagstæð staða barns og þannig tepptur 

framgangur algengasta ástæða keisaraskurðar (35). 

 

3.2 Keisaraskurðir meðal eldri mæðra  
Vitað er að tíðni keisaraskurða er meiri meðal eldri mæðra (29). Rannsóknir hafa sýnt að hærra hlutfall 

kvenna í aldursflokki 35 ára og eldri fara í keisaraskurð samanborið við yngri konur þrátt fyrir að leiðrétt 

hafi verið fyrir meðgöngukvillum og fleiri þáttum sem gætu skekkt niðurstöður(2-7). Ekki er vitað hvernig 
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megi skýra þessa auknu tíðni keisaraskurða hjá eldri mæðrum (4).  Meðganga konu eldri en 35 ára eða 

40 ára er sums staðar skilgreind sem áhættumeðganga (e. high risk pregnancy) en aldur einn og sér er 

þó ekki nægileg ástæða fyrir keisaraskurði (27). Ýmsar hugmyndir um orsakir hærri keisaraskurðartíðni 

hjá þessum hópi hafa verið settar fram, m.a. að þetta sé sambland af öðruvísi meðferð eldri mæðra í 

mæðravernd og fæðingarhjálp og svo einhverjum líkamlegum þáttum hjá þeim (4). Oft er nefnd minni 

virkni legvöðvans sem mætti skýra bæði með því að hann er eldri og ekki eins virkur ásamt því að ef 

konan hefur ekki farið í sótt áður eru færri gatatengi (e. gap junctions) milli vöðvaeininga og færri 

oxýtósín viðtakar (2). Niðurstöður rannsóknar frá árinu 1993 sýndu að annað stig fæðingar er oft lengra 

hjá eldri mæðrum og að það mætti mögulega skýra með þessari breyttu virkni legvöðvans en einnig 

hefur verið nefnt í því sambandi minni teygjanleiki grindarinnar eða minni rembingsgeta (3). 

Meðgöngukvillar eru einnig tíðari og fleiri hjá eldri mæðrum sem getur skýrt fleiri inngrip, fleiri 

gangsetningar og fleiri keisaraskurði hjá þessum hópi (2). Ekki eru þó allir sammála um hvort þessar 

aðgerðir séu alltaf nauðsynlegar heldur er talið að hluta þeirra megi skýra með viðhorfi 

heilbrigðisstarfsfólks. Kvíði hjá móður og áhættustimpill á meðgöngu eldri kvenna gæti haft áhrif á 

ákvörðun heilbrigðisstarfsfólks bæði áður og eftir að sótt hefst. Það er því líklegt að það láti ekki eins oft 

reyna á leggangafæðingu hjá eldri konum ef eitthvað bendir til að hún muni mögulega ekki ganga (2, 4). 

Einnig er talið að eldri konur biðji sjálfar oftar um keisaraskurð sem gæti haft áhrif á ákvörðun 

heilbrigðisstarfsfólks (6). Aðrar ástæður sem hafa verið nefndar eru meiri notkun deyfilyfja í fæðingu, 

hærri líkamsþyngdarstuðull (BMI), hærri aldur föður, fyrri ófrjósemi, stærri fóstur (e. fetal macrosomia) 

og félagsleg staða (2).  

 

4 Tepptur framgangur  

Á ensku máli er langt fæðingarferli nefnt Dystocia sem kemur frá gríska orðinu tokos sem þýðir fæðing 

með forskeytinu dys sem þýðir erfitt. Segja má að það sem við á Íslandi köllum kalla langdregna fæðingu 

sé því regnhlífarheiti yfir erfiðar fæðingar (36). Langdregin fæðing getur annars vegar verið þegar 

fæðingin gengur of hægt (e. protraction) eða stöðvast algjörlega (e. arrest). Það getur gerst á fyrsta eða 

öðru stigi fæðingar. Þegar fæðingin stöðvast algjörlega (e. arrest) og grípa þarf inn í er talað um tepptan 

framgang (37). Tepptur framgangur  er algengasta ábending fyrir keisaraskurði þegar leggangafæðing 

hefur verið reynd. Í Bandaríkjunum er tepptur framgangur ábending fyrir u.þ.b. helmingi keisaraskurða 

og helsta ábending fyrir bráðakeisaraskurði í Englandi (23, 38). Frumbyrjur eru sérstaklega í hættu á að 

lenda í tepptum framgangi en ekki er vitað af hverju það er (39, 40).  

 

4.1 Orsakir  
Ýmsar orsakir geta legið að baki tepptum framgangi (13). Algengasta orsök teppts framgangs er ónóg 

vinnusemi legs. Þetta ástand er kallað legtregða, þar sem hríðir eru ekki nægilegar til að útvíkkun legháls 

verði með eðlilegum hraða (22). Einnig getur legið verið ofvirkt þar sem samdrættir verða of þéttir eða 

stöðugir en ekki að sama skapi árangursríkir til þess að hafa áhrif á leghálsinn (13). Önnur algengasta 

orsök teppts framgangs er óeðlileg staða eða stelling barns, þar sem óhagstætt ummál fyrirsæts 
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fósturhluta fer um grindina. Óeðlileg eða óhagstæð staða barns getur verið afturstaða hnakka (e. 

occipitoposterior position, OP), andlitsstaða, ennisaðkoma, þverlega eða sitjandastaða (21). Algengasta 

staðan er afturstaða hnakka þar sem andlit barnsins er á móti lífbeini móður, barnið horfir þá beint upp 

þegar það kemur í heiminn (40). Þriðja orsök fyrir tepptum framgangi er ósamræmi grindar og barns. 

Sjaldgæft er að grindin sjálf sé ástæða teppts framgangs nema hún hafi orðið fyrir skemmdum eða 

móðirin sé mjög lítil. Algengara er að barnið sé of stórt fyrir grindina og ýmsar ástæður geta legið þar að 

baki t.d. lengd meðganga eða sykursýki móður(22). Vitað er að hækkun á streituhormónum vegna kvíða 

eða sársauka getur haft áhrif á samdráttarhæfni legsins bæði í mönnum og dýrum. Það getur leitt til 

lengdrar sóttar og aukið þörf fyrir oxýtósín (41).  

 

4.2 Greining  
Til þess að greina tepptan framgang þarf konan að hafa reynt að fæða barnið gegnum leggöng (e. trial 

of labor) (39). Einnig þarf fæðingin að vera komin á virkt fyrsta stigs (8, 23). Mikil hætta er á ranglega 

greindum tepptum framgangi og þar af leiðandi inngripi án þess að þörf er á ef greiningin fer fram fyrr. 

Ef kona fer til að mynda af stað í sótt áður en legháls er tilbúin er líklegt að forstig fæðingar taki lengri 

tíma auk þess sem svokallaðir fyrirvaraverkir (e. prodromal contractions) geta komið fram löngu áður en 

fæðing hefs, oft kallað langdreginn latent fasi (8).   

Greiningin á tepptum framgangi er ekki vel skilgreind og oft eru misjafnar forsendur til staðar (23). 

Ekki eru allir sammála um meðallengd á virka fasa fæðingar og hvenær útvíkkun er óeðlilega hæg. 

Einnig er fyrsta fæðing hverrar konu oftast hennar lengsta og það þarf að hafa í huga (39). Á  virka 

stiginu má búast við 1 cm útvíkkun á klst hjá frumbyrjum og 1,2 cm á klst hjá fjölbyrjum. Útvíkkun með 

hraða yfir 0,5 cm/klst er talin í lagi en framgangur fæðingar er sagður vera hægur ef útvíkkun er minni 

en 2 cm á 4 klst á fyrsta stigi fæðingar (13). Því er oft miðað við að ef útvíkkun er minni en 1 cm/klst í 

aktíva fasanum þá þurfi að fara að fylgjast með. En hvort nauðsynlegt er að grípa til aðgerða þarf að 

meta með tilliti til nokkurra þátta (22). Þeir þættir sem þarf að hafa í huga við greiningu á tepptum 

framgangi og hvort möguleiki sé á fæðingu í gegnum leggöng eru oft settir saman í svokölluð þrjú P. 

Þau snúa að grind móður og mjúkvefjum hennar (e. passage),  stöðu og stærð fósturs (e. passenger) 

og styrk hríða (e. power). Grind móðurinnar getur verið of lítil eða þröng til þess að barnið komist í 

gegnum hana. Barnið getur verið of stórt eða í rangri stöðu. Hríðir geta svo verið ónógar, annað hvort 

of fáar og/eða of langt á milli þeirra eða þá að þá að þær eru ekki nægilega kröftugar. Þegar hríðir eru 

ekki nægilegar verður ekki nægileg útvíkkun á leghálsi (8, 13, 22).  

 

4.3 Forvarnir og meðferð  
Hægt er að koma í veg fyrir að fæðing verði langdregin og framgangur tepptur með ýmsum leiðum. 

Meðal þeirra er að reyna að koma í veg fyrir að konur séu lagðar inn á forstigi fæðingar (e. latent phase) 

og að fæðing sé framkölluð ef leghálsinn er ekki tilbúinn eða hagstæður, fara sparlega með notkun 

mænurótardeyfingar, passa að konan hafi nægilegan stuðning í fæðingunni og að hún hreyfi sig og sé 

ekki alltaf útafliggjandi. Einnig skiptir hugarfar heilbrigðisstarfsfólks máli og að það hafi í huga að fæðing 
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er náttúrulegt fyrirbæri (40). Önnur ráð til að koma í veg fyrir að fæðing verði langdregin eru aðferðir 

sem ljósmæður beita gjarnan s.s. nálastungur og vatnsmeðferð (13).    

Ef fæðing verður langdregin þá þarf að beita meðferð til að reyna að leiðrétta vandamálið. Ef það tekst 

ekki er eina lausnin oftast keisaraskurður, að minnsta kosti á 1. stigi (13). Ef fæðing verður langdregin 

og auka þarf hríðir er talið áhrifaríkt að rjúfa belgi og/eða gefa oxýtósín (12). Oxýtósín er framleitt af 

undirstúku og losað úr afturhluta heiladinguls. Eitt hlutverk oxýtósíns er að framkalla samdrætti í legi en 

viðtökum þess í leginu fjölgar þegar líður á meðgöngu. Oxýtósín má gefa í æð ef auka á eða koma af 

stað hríðum. Mælt er með notkun þess ef um langdregna fæðingu er að ræða en leggangafæðing er 

ennþá möguleg (42). Notast er við lyfið Syntocinonâ sem inniheldur sýntetískt oxýtósín sem líkist því 

sem framleitt er í líkamanum. Við notkun þess þarf að fylgjast vel með samdráttum í legi og líðan fósturs 

og tafarlaust stöðva gjöfina ef merki eru um fósturnauð eða of mikla samdrætti (43). Belgjarof er 

framkvæmt með notkun ílangs áhalds með krók á endanum (e. amnihook) sem stungið er upp í leggöng 

og gatar himnurnar sem liggja upp við legháls. Legvatn innan himnanna er ríkt af prostaglandínum sem 

eykur virkni oxýtósín. Þannig hefur belgjarof áhrif á kraft og tíðni hríða gegnum oxytocin. (13, 44). 

Bæði belgjarof og oxytocin gjöf er hluti svokallaðrar virkrar meðferðar sem sett var fram af 

O’Driscoll og fleirum á 8. áratug síðustu aldar (45). Virk meðferð átti að fullvissa konuna um að fæðingu 

lyki innan 12 klst en markmiðið sé að henni ljúki fyrir 8 klst. Það átti að koma í veg fyrir slæma 

fæðingarreynslu móður og minnka dánartíðni móður og barns (45). Nauðsynlegt var þá að greina 

uppphaf hríða rétt, framkvæma belgjarof ef belgir höfðu ekki rofnað bæði til að athuga lit legvatns og 

hraða ferlinu og nota oxyotocin 1 klst eftir belgjarof ef ekki eru merki um fósturstreitu. Þannig átti að 

hefja meðferð snemma og fyrirbyggja að fæðingin yrði of löng (45). Í nýlegri grein var enn mælt með 

notkun þessarar aðferðar til að flýta fæðingarferlinu og minnka líkur á keisaraskurði (46). Eldri rannsókn 

hafði þó sýnt fram á að aðferðin virkaði ekki til að koma í veg fyrir keisaraskurði og gat ekki sýnt marktækt 

fram á styttri tíma fæðingar (47). Í dag er ekki mælt með notkun þessarar aðferðar til að koma í veg fyrir 

tepptan framgang né keisaraskurði (48).  

Einnig er hægt að reyna að koma í veg fyrir að þörf verði til inngrips vegna teppts framgangs  með 

því að reyna að leiðrétta stöðu barns ef hún er óhagstæð. Fyrir fæðingu og á fyrsta stigi hefur verið reynt 

að leiðbeina móður um ýmsar stellingar og ákveðnar hreyfingar til að fá barnið til koma sér í rétta stöðu 

en ekki er vitað hvort það hafi raunveruleg áhrif. Á öðru stigi er mögulegt að leiðrétta stöðu þess í grind 

með handafli (e. manual rotation) eða áhöldum. Ef barnið snýr til að mynda með hnakkann aftur á við 

má setja hönd í leggöng með lófann upp á við, taka um höfuð barns og snúa því þannig að hnakki  snúi 

fram (e. occipitoanterior position). (40). Einnig eru til fæðingartangir sérhannaðar til þess, einkum 

Kiellands tangir (49).  

 

4.4 Tepptur framgangur hjá eldri mæðrum 
Rannsóknir hafa sýnt að algengara er að eldri mæður greinist með tepptan framgang (4). Enn fremur 

sýndi rannsókn í Bandaríkjunum að hríðir stóðu lengur yfir hjá eldri mæðrum bæði á fyrsta og öðru stigi 

ásamt aukinni þörf á oxytocini. Í sömu rannsókn sást einnig aukin notkun mænudeyfinga með aldri sem 

gæti haft áhrif. (50). Greining á tepptum framgangi er þó oft huglægt mat og ekki vel skilgreind (23). 
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Vegna þess er talið mögulegt að þeir þættir sem þurfa að koma til við greiningu á tepptum framgangi 

hjá eldri mæðrum séu öðruvísi en hjá yngri konum. Rannsóknum ber þó heldur ekki saman um það. 

Sumar hafa sýnt fram á að allar konur séu greindar með tepptan framgang eftir svipað langan tíma og 

með svipuð greiningarskilmerkin burtséð frá aldri (4). Þá er talið líklegra að um sé að ræða einhverja 

líkamlega þætti sem breytast þegar kona eldist s.s. í legvöðvanum eða fylgju og belgjum (4). Aðrar 

rannsóknir hafa hins vegar sýnt að greiningarskilmerki fyrir tepptan framgang séu ekki þau sömu þegar 

konan eldist (6) . Þeir vilja þá meina að eldri konur séu líklegri til að fá greindan tepptan framgang. Þær 

séu ekki látnar vera í sótt eins lengi og fari frekar í keisara vegna þessa (6). Það þarf því betri og fleiri 

rannsóknir á tepptum framgangi hjá eldri mæðrum ásamt því að skilgreina betur greiningarskilmerki (2).   

 

5 Tepptur framgangur og keisaraskurðir 

Tepptur framgangur er ábending fyrir allt að helmingi bráðakeisaraskurða í Bandaríkjunum og þar sem 

flestar konur sem hafa farið í keisaraskurð fara í keisaraskurð aftur þá má gera ráð fyrir að mjög stóran 

meirihluta keisararaskurða megi rekja til teppts framgangs (36).  

Tepptur framgangur er af sumum talinn vera það sem útskýrir mun á keisaraskurðartíðni milli 

yngri og eldri frumbyrja, þegar leiðrétt hefur verið fyrir meðgöngukvillum og öðrum skekkjuvöldum (6, 7). 

Rannsóknir hafa sýnt að helsta ábending fyrir keisaraskurði meðal eldri mæðra sé tepptur framgangur 

og hann hann sé stærra hlutfall keisaraskurða hjá eldri mæðrum en þeim yngri (50, 51). Nýlega var birt 

mjög stór rannsókn í Noregi sem skoðaði einungis konur sem höfðu enga áhættuþætti á meðgöngunni 

(51). Þar var tepptur framgangur helsta ábending fyrir keisaraskurði meðal eldri frumbyrja og þar á eftir 

kom fósturstreita (51). Önnur eldri rannsókn frá Bandaríkjunum sýndi einnig aukna keisaraskurðartíðni 

vegna teppts framgangs hjá eldri mæðrum þrátt fyrir að þær væru ekki í sérstökum áhættuhópi (50). 

Þar sást að þessi breyting í tíðni keisaraskurða og tepptum framgangi sem ábendingu fyrir þeim kom 

ekki í stóru stökki við 35 ára aldur heldur byrjaði að aukast frá 25 ára aldri og hélt stöðugt áfram. Þessi 

stöðuga aukning sást ekki á ábendingunni fósturnauð. Þeir vildu því meina að orsökin væri minnkandi 

virkni legvöðvans sem hæfist um 25 ára aldur. (50).  

Aðrir benda á að ekki sé hægt að skýra hærri keisaraskurðartíðni hjá eldri mæðrum með tepptum 

framgangi (52, 53). Stór rannsókn í Skotlandi sýndi að ekki væri hægt að rekja hærri keisaraskurðartíðni 

meðal eldri mæðra til neinna ákveðinna vandamála í fæðingunni (52). Þeir reiknuðu hlutfall 

keisaraskurða vegna teppts framgangs af öllum framkvæmdum keisaraskurðum og reyndist hlutfallið 

lægst meðal kvenna 40 ára og eldri. Sú rannsókn gaf þó ekki neina aðra skýringu en nefndi aðra 

mögulega þætti sem gætu haft áhrif eins og umönnun eldri kvenna í heilbrigðiskerfinu (52). Önnur 

rannsókn frá Bandaríkjunum greindi einnig frá því að ábendingar fyrir keisaraskurðum væru ekki þær 

sömu hjá yngri og eldri konum. Keisaraskurðir vegna teppts framgangs voru hlutfallslega flestir meðal 

kvenna yngri en 20 ára og lækkaði hlutfallið línulega með aldri. Þessi rannsókn skoðaði einnig konur 45 

ára og eldri og þar var hlutfall keisaraskurða vegna teppts framgangs enn lægra en hjá konum 40 ára 

og eldri (53). 
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6 Markmið 

Vitað er að óútskýrður munur er á tíðni keisaraskurða eftir aldurshópum. Keisaraskurðartíðni er hærri 

hjá eldri mæðrum þrátt fyrir að leiðrétt hafi verið fyrir meðgöngukvillum og öðrum þáttum sem gætu haft 

áhrif.  

 Í þessari rannsókn var reynt að fá yfirsýn yfir tíðni keisaraskurða og teppts framgangs eftir 

aldurshópum hér á Íslandi. Svo var leitast við að skoða hvort aukna keisaraskurðartíðni hjá eldri 

mæðrum megi rekja til þess að þær lendi oftar í tepptum framgangi eða þá hvort aðrar ábendingar skipti 

meira máli. Markmið rannsóknarinnar er því að fá betri upplýsingar um hvað það er sem útskýrir mun á 

keisaraskurðartíðni meðal yngri og eldri mæðra.  
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7 Efni og aðferðir 

7.1 Rannsóknarþýði 
Rannsóknin er afturskyggn tilfella-viðmiðarannsókn. Gögn voru fengin úr Fæðingarskrá 

Landlæknisembættisins um 65.462 fæðingar á tímabilinu 1.janúar 1997 til 31. Desember 2015.  Af þeim 

voru einungis skoðaðar frumbyrjur, sem fæddu lifandi einbura og gengu fulla meðgöngu (37-41 vikur). 

Þeim konum var sleppt sem fóru í keisaraskurð áður en hríðir hófust. Hjá einni konu vantaði aldur. Eftir 

þetta stóðu 19.373 fæðingar. Rannsóknarþýðið má sjá á mynd 1.  

 

Mynd	2: Flæðirit sem sýnir rannsóknarþýði. Þáttakendur sem uppfylltu rannsóknarskilyrði voru 19.373.  

7.2 Breytur og greiningar  
Í upphafi var þýðinu skipt í tvennt eftir því hvort konurnar höfðu greinst með tepptan framgang eða ekki. 

Ákveðnar bakgrunnsbreytur voru skoðaðar fyrir þessa tvo hópa. Þær voru aldur, hjúskaparstaða, 

þjóðerni, búseta og starf móður ásamt því að athugað var hvort móðir hafði greindan meðgöngukvilla, 

hversu löng meðgangan var og fæðingarár barnsins. Aldur kvenanna var flokkaður í fjóra flokka, yngri 

en 20 ára, 20-29 ára, 30-39 ára og svo 40 ára og eldri. Þær konur voru svo sérstaklega skoðaðar sem 

enduðu í keisaraskurði og ábendingar bakvið keisaraskurðinn skoðaðar. Ábendingarnar voru tepptur 

framgangur, fósturstreita, misheppnuð framköllun fæðingar og annað. Ef kona var með greininguna 

tepptur framgangur og aðra greiningu með þá gekk tepptur framgangur alltaf fyrir og hún var sett í þann 

hóp. Þannig var passað að tvítelja ekki þær konur sem til dæmis bæði lentu í tepptum framgangi og 

voru greindar með fósturstreitu. Einnig voru konur einungis settar í hópinn misheppnuð framköllun 

fæðingar ef þær höfðu ekki greinst með tepptan framgang. Þannig var komið í veg fyrir misgreiningar 

þar sem framköllun fæðingar getur ekki verið misheppnuð ef konan er nægilega lengi í sótt til að fá 

Gögn	úr	fæðingarskrá
n=65462

Einungis	frumbyrjur
n=25686

Mæður	sem	fæddu	lifandi	börn	
n=25586

Mæður	sem	gengu	með	einbura
n=24930

Mæður	sem	gengu	fulla	meðgöngu(37-41	vikur)
n=	22101

Mæður	sem	reyndu	við	fæðingu
n19374

Mæður	með	skráðan	aldur
n=19373
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greininguna tepptur framgangur. Konur voru svo einungis settar í hóp með greinda fósturstreitu ef þær 

höfðu ekki greinst með tepptan framgang né misheppnaða framköllun fæðingar þar sem líklega er 

fósturstreitan afleiðing teppts framgangs eða misheppnaðrar framköllunar fæðingar. Við útreikninga á 

gagnlíkindahlutföllum var leiðrétt fyrir fyrrnefndum bakgrunnsbreytum. Allar greiningar voru fundnar með 

ICD-10 skráningarkerfinu. Bakvið hverja greiningu eru ákveðnir ICD-10 kóðar en þá má sjá í töflu 1.   

Tafla	1:	Greiningar	og	ICD-skráningarkerfið.	Sýnir	þær		greiningar	sem	skoðaðar	voru	í	rannsókninni	ásamt	þeim	ICD-10	
kóðum	sem	liggja	að	baki	hverri	greiningu.	

 

 ICD-10 greining 

Keisaraskurður O82.0 – Fæðing með valkeisaraskurði 

O82.1 – Fæðing með bráðakeisaraskurð 

Tepptur framgangur 

O63.0 – Lengt 1. stig hríða 
O63.1 – Lengt 2. stig hríða 
O64.0 – Tepptur framgangur fæðingar v. afturstöðu hnakka 
O64.1 – Tepptur framgangur fæðingar v. sitjandastöðu 
O64.2 – Tepptur framgangur fæðingar v. andlitsstöðu 
O64.3 – Tepptur framgangur fæðingar v. Ennisaðkomu 
O65.1 – Tepptur framgangur af völdum þröngrar grindar 
O65.4 – Misræmi fósturs og grindar (disproportio) 
O66.2 – Tepptur framgangur v. ofþyngdar fósturs (macrosomia) 

Fósturstreita 

O68.0 – Hjartsláttarfrábrigði fósturs (asphyxia) 
O68.1 – Barnabik í legvatni (meconium) 
O68.2 – Hjartsláttarfrábrigði fósturs með barnabiki í legvatni 
O68.3 – Lífefnafræðileg merki um fósturnauð (Lækkað pH) 
O68.8 – Fósturstreita v. annarra merkja 
O68.9 – Fósturstreita v. óskilgreindra merkja 
O69.0 – Framfall naflastrengs 
O69.1 – Naflastrengur um háls, með herðingu 
O69.2 – Önnur naflastrengsflækja sem fylgikvilli hríða og fæðingar 
O69.3 – Stuttur naflastrengur 
O69.4 – Fyrirsætar æðar / blæðing frá fyrirsætum æðum 
O69.8 – Aðrir naflastrengskvillar 
O69.9 – Óskilgreindur naflastrengskvilli 

Misheppnuð 
framköllun fæðingar 

O61.0 – Misheppnuð framköllun fæðingar m/lyfjum 
O61.1 – Misheppnuð framköllun fæðingar með belgjarofi 
O61.8 – Misheppnuð framköllun fæðingar með öðrum aðferðum 
O61.9 – Misheppnuð framköllun fæðingar með óskilgreindri aðferð 

Meðgöngukvillar 

O10.0 - Fyrrverandi háþrýstingur sem hefur áhrif á meðgöngu, í fæðingu og/eða sængurlegu 
O10.9 – Óskilgreindur fyrrverandi háþrýstingur 
O13 – Meðgönguháþrýstingur  
O14.0 –  Væg meðgöngueitrun 
O14.1 – Svæsin meðgöngueitrun 
O14.2 – Meðgöngueitrun (HELP Syndrome) 
O14.9 – Óskilgreind meðgöngueitrun 
O15.0 – Burðarmálskrampi(eclampsia) á meðgöngu 
O15.1 – Burðarmálskrampi(eclampsia) í fæðingu 
O15.2 – Burðarmálskrampi(eclampsia) í sængurlegu 
O24.0 – Fyrrverandi sykursýki, insúlínháð – IDDM(týpa I) 
O24.1 – Fyrrverandi sykursýki, insúlínóháð – DM(týpa II) 
O24.2 – Fyrrverandi sykursýki tengd vannæringu 
O24.3 – Óskilgreind fyrrverandi sykursýki 
O24.4 – Sykursýki sem hefst í þungun – GDMA1 
O24.9 – Meðgöngusykursýki, Insúlínháð – GDMA2 
O35.5 – Mæðrahjálp v. lítils fósturvaxtar  
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7.3 Tölfræðileg úrvinnsla 
Gögnin fengust á Excel formi og voru ópersónugreinanleg.  Þau voru svo færð inn í tölvuforritið R þar 

sem öll tölfræðileg úrvinnsla fór fram. Skoðuð var tíðni keisaraskurða og teppts framgangs eftir aldri. Kí-

kvaðrat próf voru notuð til að meta marktækni. Reiknaður var hver hlutur hverrar ábendingar fyrir 

keisaraskurði var og það lagskipt eftir aldri. Það var gert til að svara þeirri spurningu hvort hlutfall 

keisaraskurða vegna teppts framgangs aukist eftir aldri og þannig hvort fleiri keisaraskurðir séu 

framkvæmdir vegna teppts framgangs hjá eldri konum. Notuð voru kí-kvaðrat próf til þess að skoða 

hvort marktækur munur væri á fjölda ábendinga hjá konum 20-29 ára og konum 40 ára og eldri. Svo var 

framkvæmd lógistísk aðhvarfsgreining til að skoða líkur á keisaraskurði  ef kona lendir í tepptum 

framgangi. Fyrst var framkvæmd lógistísk aðhvarfsgreining fyrir alla aldurshópa og svo lagskipt eftir 

aldri. Leiðrétt var fyrir aldri, þjóðerni, starfi og hjúskaparstöðu móður ásamt fæðingarári barns, lengd 

meðgöngu og meðgöngukvillum. Þegar lagskipt var eftir aldri var þó ekki leiðrétt eftir aldri. Reiknað var 

gagnlíkindahlutfall (odds ratio) og 95% öryggisbil. Svo var skoðað hvernig gagnlíkindahlutfall hjá konum 

40 ára og eldri breyttist við það að leiðrétta fyrir ákveðnum þáttum. Það var til þess að skoða hvaða 

þættir eiga mestan þátt í því að breyta gagnlíkindahlutfallinu. Næst var svo framkvæmd lógistísk 

aðhvarfsgreining fyrir alla aldurshópa þar sem þýðinu var skipt upp í tvö tímabil, 1997-2006 og 2007-

2015. Að lokum var skoðað víxlverkun(e.interaction) milli aldurs móður og teppts framgangs. Það var til 

þess að svara þeirri spurningu hvort aldur hafi marktæk áhrif á sambandið milli keisaraskurðar og teppts 

framgangs. Úr þessu líkani var p gildi skoðað. Tölfræðileg marktækni var skilgreind sem p<0,05. 

 

7.4 Leyfi  
Við upphaf rannsóknarinnar lágu fyrir leyfi frá Vísindasiðanefnd.  
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8 Niðurstöður 

8.1 Rannsóknarþýði 
Rannsóknarþýðið voru 19.373 konur á aldrinum 14 ára til 49 ára. Langflestar kvennanna voru á aldrinum 

20-29 ára eða 13770 konur (71,1%). Þar á eftir voru 3554 konur (18,3%) í hópnum 30-39 ára og 1861 

(9,6%) yngri en 20 ára.  Fæstar voru á aldrinum 40 ára eða eldri eða 188 konur (0,97%).  

Hlutfall kvenna yfir fertugt sem eignuðust sitt fyrsta barn jókst á rannsóknartímabilinu. Á árunum 1997-

2006 voru þær að meðaltali 0.76% en árin 2007-2015 voru þær að meðaltali 1,3%. Fæstar voru þær 

árið 1999 eða 0,29% (n=3). Flestar voru þær árið 2013 eða 1,98% (n=21).  

Á mynd 3 má sjá hvernig hlutfall kvenna eldri en 30 ára sem eignast sitt fyrsta barn breyttist á 

rannsóknartímabilinu. Þeim fjölgaði fram til ársins 2006. Þá fækkaði þeim aðeins en fór svo aftur 

fjölgandi og náði hámarki á árunum 2013-2014 eða 19,6%. Fæstar voru þær árið 1999 eða 10,2%.   

Mynd	3:	Hlutfall		frumbyrja	yfir	þrítugt	á	rannsóknartímabilinu.	X	ás	stöplaritsins	sýnir	hvert	ár	á	rannsóknartímabilinu.	Y	
ás	sýnir	hlutfall	kvenna	yfir	þrítugt	af	öllum	konum	í	prósentum.			

3809 konur lentu í tepptum framgangi á rannsóknartímabilinu. Bakgrunnsbreytur fyrir konurnar má sjá í 

töflu 2. Þær bakgrunnsbreytur sem skoðaðar voru fyrir annars vegar konur með tepptan framgang og 

hins vegar konur sem ekki lentu í tepptum framgangi voru mjög svipað dreifðar milli hópana. Konur yngri 

en 20 ára og 20-29 ára voru þó síður greindar með tepptan framgang en konur 30-39 ára og 40 ára og 

eldri. Þær konur sem lentu í tepptum framgangi voru frekar giftar/í sambúð og í vinnu og þær sem lentu 

ekki í tepptum framgangi frekar í skóla og ógiftar/fráskildar/ekkjur. Lítill sem engin munur var á algengi 

meðgöngukvilla. Mestu munaði þó á sykursýki á meðgöngu sem var algengara meðal mæðra sem lentu 

í tepptum framgangi og of lítill fósturvöxtur var algengari meðal kvenna sem ekki lentu í tepptum 

framgangi. Einnig var nokkuð líklegra að lenda í tepptum framgangi árin 2001-2005 en hin árin.  Eina 

breytan sem var þó áberandi öðruvísi meðal kvenna sem lentu í tepptum framgangi og þeirra sem lentu 
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ekki í tepptum framgangi voru meðgönguvikurnar. Vikur 39-41 var mun líklegra að lenda í tepptum 

framgangi en vikur 37-38.  

Tafla	2:	Bakgrunnsbreytur	fyrir	rannsóknarþýði.	Bakgrunnsbreytur fyrir konur sem fóru í fæðingarsótt á Íslandi á árunum 
1997-2015 eftir því hvort fæðingin endaði tepptum framgangi eða ekki.	

 Fæðingar með tepptum framgangi 
n=3809 

Fæðingar án teppts framgangs 
n= 15564 

Aldur móður   
<20 ára  280 (7,35%) 1581 (10,16%) 

20-29 ára 2575 (67,60%) 11195 (71,93%) 
30-39 ára 905 (23,76%) 2649 (17,02%) 

40 ára og eldri 49 (1,29%%) 139 (0,89%) 
Fæðingarár barns   

1997-2000 871 (21,45%) 3470 (22,30%) 
2001-2005 1153 (30,27%) 4273 (27,45%)  
2006-2010 792 (20,79%) 3463 (22,25%) 
2011-2015 993 (26,07%) 4358 (28,00%) 

Þjóðerni móður   
Ísland 3550(93,20%) 14497 (93,14%) 
Annað 259 (6,80%) 1067(6,86%) 

Hjúskaparstaða móður   

Gift/í sambúð 1170 (30,72%) 4170 (26,79%) 
Ekkja/ógift/skilin 2579 (67,71%) 11180 (71,83%) 

Óvíst 60 (1,58%) 214 (1,37%) 
Búseta móður   

Reykjavík 2422 (63,59%) 10086 (64,80%) 
Landsbyggð 1387 (36,41%) 5478 (35,20%) 

Starf móður   

Í vinnu 2834 (74,40%) 10771 (69,20%) 
Í námi 740 (19,43%) 3666 (23,55%) 

Atvinnulaus 118 (3,10%) 567 (3,64%) 
Lífeyrisþegi/öryrki 63 (1,65%) 301 (1,93%) 

Annað 28 (0,74%) 154 (0,99%) 
Ekki vitað  26 (0,68%) 105 (0,67%) 

Meðgönguvikur   
37-38 360 (9,45%) 2520 (16,19%) 

 39-41 3449 ( 90,55%) 13044 (83,81%) 
Meðgöngukvillar   

Fyrrverandi háþrýstingur 46 (1,21%) 178 (1,14%) 
Meðgönguháþrýstingur 168 (4,41%) 641 (4,12%) 

Meðgöngueitrun 205 (5,38%) 743 (4,77%) 
Fyrrverandi sykursýki 18 (0,47%) 39 (0,25%)) 

Sykursýki á meðgöngu 124 (3,26%) 342 (2,20%) 
Mæðrahjálp vegna of 

lítils fósturvaxtar 
11 (0,29%) 201 (1,29%) 
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8.2 Keisaraskurðartíðni 
2532 fæðingar (13%) enduðu í keisaraskurði eftir að fæðing hafði verið reynd. Á mynd 2 má sjá 

keisaraskurðartíðni eftir aldri. Keisaraskurðartíðni jókst með aldri (p < 2,2x10-16). Keisaraskurðartíðni 

var 8,87% í yngsta aldurshópnum, 11,80% meðal 20-29 ára, 19,2% meðal 30-39 ára og 33,5% meðal 

40 ára og eldri.  

 

Mynd 4: Keisaraskurðartíðni eftir aldri móður. Lóðrétti ás stöplarits sýnir hlutfall keisaraskurða í prósentum. 
Láréttur ás stöplarits sýnir aldur móður í 10 ára tímabilum. 

8.3 Tíðni teppts framgangs  
3809 konur(19,7%) lentu í tepptum framgangi á tímabilinu. Á mynd 3 má sjá tíðni teppts framgangs eftir 

aldri. Tíðni teppts framgangs jókst með aldri (p < 2,2x10-16). Tíðni teppts framgangs var 15,0% í yngsta 

aldurshópnum, 18,7% meðal 20-29 ára, 25,5% meðal 30-39 ára og loks 26,1% meðal 40 ára og eldri. 

Aukningin verður langmest frá 20-29 ára í 30-39 ára en hækkar lítið sem ekkert eftir það.  

 

Mynd 5: Tíðni teppts framgangs eftir aldri. Lóðrétti ás stöplarits sýnir hlutfall teppts framgangs í prósentum. 
Láréttur ás stöplarits sýnir aldur móður í 10 ára tímabilum.  
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8.4 Ábendingar fyrir keisaraskurðum                       
Tafla 3 sýnir fjölda keisaraskurða og prósentu þeirra af öllum fæðingum í hverjum aldurshópi. Alls voru 

1566 keisaraskurðir framkvæmdir vegna teppts framgangs eða 61,8% allra keisaraskurða sem 

framkvæmdir voru eftir að fæðing hafði verið reynd. Hlutfall þeirra af öllum fæðingum í hverjum 

aldurshópi jókst með hverjum aldursflokki og meira eftir því sem aldur móður varð hærri. Mest aukning 

varð því frá konum 30-39 ára í konur 40 ára og eldri eða um 6,5%.   

Alls voru 535 keisaraskurðir framkvæmdir vegna fósturstreitu eða 21,1% allra keisaraskurða sem 

framkvæmdir voru eftir að fæðing hafði verið reynd. Hlutfall þeirra af öllum fæðingum var það sama hjá 

konum yngri en 20 ára og konum 20-29 ára eða 2,3% en eftir þann aldur jókst hlutfallið og varð 4,5% 

hjá konum 30-39 ára. Enn meiri aukning varð hjá konum sem voru 40 ára eða eldri eða jókst um 6,7% 

og varð 11,2%.  

Alls voru 158 keisaraskurðir framkvæmdir vegna misheppnaðrar framköllunar fæðingar á tímabilinu eða 

6,24% allra keisaraskurða sem framkvæmdir voru eftir að fæðing hafði verið reynd. Hlutfall þeirra af 

öllum fæðingum jókst einnig með aldri, nokkuð jafnt til 39 ára eða um 0,4-0,6%. Þegar konurnar voru 

orðnar 40 ára eða eldri jókst hlutfallið mun meira eða um 3,1%.  
Tafla 3: Fjöldi og hlutfall keisaraskurða í hverjum aldurshópi. Hér eru sýndir annars vegar keisaraskurðir alls 
og svo hins vegar helstu ábendingar. Prósentutölur í sviga sýna hlutfall af öllum fæðingum í aldurshópnum.  

Aldur Allir Keisaraskurðir 
Keisaraskurðir v. 
teppts framgangs 

Keisaraskurðir v. 
fósturstreitu 

Keisaraskurðir v. 
misheppnaðrar framköllunar 

fæðingar 

<20  ára 
(n=1861) 

165 (8,9%) 98 (5,3%) 42 (2,3%) 4 (0,2%) 

20-29 ára  
(n=13770) 

1625 (11,8%) 1035 (7,5%) 312 (2,3%) 105 (0,8%) 

30-39 ára  
(n=3554) 

679 (19,1%) 402 (11,3%) 160 (4,5%) 41 (1,2%) 

40 ára+ 
(n=188)  

63 (33,5%) 31 (16,5%) 21 (11,2%) 8 (4,3%) 

 

Tafla 4 sýnir hlutfall hverrar ábendingar af öllum framkvæmdum keisaraskurðum í hverjum aldurshópi. 

Hlutfallslega voru keisaraskurðir sem framkvæmdir voru vegna teppts framgangs ekki fleiri með 

hækkandi aldri og í raun fæstir í elsta aldurshópnum, 40 ára og eldri eða 49,2% af öllum keisaraskurðum 

framkvæmdum. Hlutfallslega voru þeir flestir í fjölmennasta hópnum, 20-29 ára eða 63,7%. Hjá yngri en 

20 ára og 30-39 ára var hlutfallið nokkuð jafnt eða um 59% hjá báðum hópum. Tölfræðilega marktækur 

munur var á hlutfalli keisaraskurða vegna teppts framgangs hjá konum 20-29 ára og konum 40 ára og 

eldri (p=0.019). Það samræmist niðurstöðum í töflu 4.  

Keisaraskurðir vegna fósturstreitu voru hlutfallslega flestir hjá konum 40 ára og eldri eða 33,3% af 

framkvæmdum keisaraskurðum í þeim aldurshópi. Næst flestir voru þeir hjá konum yngri en 20 ára eða 

25,5% af öllum framkvæmdum keisaraskurðum. Hlutfall þeirra lækkaði því um 20 ára aldur en jókst 

línulega eftir það og náði hámarki um 40 ára aldur. Tölfræðilega marktækur munur var á hlutfalli 

keisaraskurða vegna fósturstreitu hjá konum 20-29 ára og konum 40 ára og eldri (p=0,0057). Það 

samræmist niðurstöðum í töflu 4.  
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Fjöldi keisaraskurða vegna misheppnaðrar framköllunar fæðingar jókst hlutfallslega með aldri. 

Langlægst var það hjá konum yngri en 20 ára eða 2,4%. Hjá konum 20-29 ára og 30-39 ára var hlufallið 

nokkuð jafnt eða 6,0% og 6,5%. Hjá konum 40 ára og eldri var það langhæst eða 12,7%. Munur hjá 

konum 20-29 ára og konum 40 ára og eldri á hlutfalli keisaraskurða vegna misheppnaðrar framköllunar 

fæðingar reyndist ekki tölfræðilega marktækur (p=0,052). 

Tafla	4:	Hlutur	hverrar	ábendingar	fyrir	keisaraskurði.	Sýnir	hlutfall	hverrar	ábendingar	af	öllum	framkvæmdum	
keisaraskurðum	í	hverjum	aldurshópi.	Hlutfallið	er	gefið	upp	í	prósentum.	

Aldur 
Hlutfall keisaraskurða v. 

teppts framgangs 
Hlutfall keisaraskurða v. 

fósturstreitu 

Hlutfall keisaraskurða v. 
misheppnaðrar framköllunar 

fæðingar 

<20  ára 
(n=1861) 

59,4% 25,5% 2,4% 

20-29 ára  
(n=13770) 

63,7% 19,2% 6,5% 

30-39 ára  
(n=3554) 

59,2% 23,6% 6,0% 

40 ára+ 
(n=188)  

49,2% 33,3%% 12,7% 

 

8.5 Líkindi þess að lenda í keisaraskurði vegna teppts framgangs 
41,1% kvenna (n= 1566) sem lentu í tepptum framgangi enduðu í keisaraskurði samanborið við 6,2% 

(n= 966) þeirra sem ekki lentu í tepptum framgangi. Með aldri hækkuðu þessar prósentur línulega (p= 
0,00024) . 35% kvenna yngri en 20 ára sem lentu í tepptum framgangi enduðu í keisaraskurði, 40,2% 

kvenna 20-29 ára, 44,4% kvenna 30-39 ára og loks 63,3% kvenna 40 ára og eldri.  

Tafla 5 sýnir líkindi þess að lenda í keisaraskurði vegna teppts framgangs. Ef kona lendir í tepptum 

framgangi er hún 10,55x líklegri til þess að fara í keisaraskurð en kona sem lendir ekki í tepptum 

framgangi (GLH: 10,55, ÖB: 9,63-11,57). Þegar leiðrétt hefur verið fyrir öllum blöndunarþáttum aukast 

líkurnar örlítið (GLH: 11,14, ÖB: 10,11-12,28). Lagskipting eftir aldri sýnir að líkur þess að lenda í 

keisaraskurði ef kona er greind með tepptan framgang minnka með aldri. Kona sem er yngri en 20 ára 

og er greind með tepptan framgang er 12x líklegri til að lenda í keisaraskurði en kona á sama aldri sem 

ekki greinist með tepptan framgang (GLH: 12,17, ÖB: 8,62-17,27). Kona sem er 20-29 ára og er greind 

með tepptan framgang er einnig 12x líklegri til að lenda í keisaraskurði en kona á sama aldri sem ekki 

greinist með tepptan framgang (GLH: 12,08, ÖB: 10,78-13,55). Kona sem er 30-39 ára og er greind 

með tepptan framgang  er 6,84x líklegri til að lenda í keisaraskurði en kona á sama aldri sem ekki greinist 

með tepptan framgang (GLH: 6,84, ÖB: 5,72-8,21). Kona 40 ára og eldri og er greind með tepptan 

framgang er 5,76x líklegri til að lenda í keisaraskurði en kona á sama aldri sem ekki greinist með tepptan 

framgang (GLH:5,76, ÖB: 2,89-11,83).  Þegar leiðrétt hefur verið fyrir öllum blöndunarþáttum breytast 

líkurnar mest meðal yngsta og elsta aldurshópsins. Þá er kona yngri en 20 ára sem er greind með 

tepptan framgang rúmlega 15x líklegri til þess að lenda í keisaraskurði (GLH:15,47, ÖB: 10,57-22,90) 

og kona 40 ára og eldri sem er greind með tepptan framgang er einnig 15x líklegri (GLH: 15,00, ÖB: 
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5,63-45,72). Í hinum tveim hópunum, 20-29 ára og 30-39 ára aukast líkurnar minna við það að leiðrétta 

fyrir blöndunarþáttum.   

Aldur reyndist marktæk þriðja áhrifsbreyta á keisaraskurðartíðni vegna teppts framgangs bæði óleiðrétt 

(p = 4,84 x 10-11) og leiðrétt (p = 1,09 x 10-9). Það er því marktæk víxlverkun milli aldurs og líkum á 

keisaraskurði vegna teppts framgangs. 

Tafla 5: Hlutfall keisaraskurða, gagnlíkindahlutföll og 95% öryggisbil eftir því hvort konur fara í tepptan 
framgang. Efsta lína í hverjum aldursflokki sýnir hlutfallið keisari(%)/ekki keisari(%). Næstu línur sýna leiðrétt og 
óleiðrétt líkindi þess að lenda í keisaraskurði. Leiðrétt var fyrir starfi, hjúskaparstöðu, búsetu, þjóðerni, 
meðgönguvikum, fæðingarári barns og meðgöngukvillum. Einnig var leiðrétt fyrir aldri móður þegar reiknuð voru 
líkindi fyrir alla aldurshópa.  

         Tepptur framgangur 
 Nei Já 
Allir aldurshópar   
   Fjöldi 966(6,2%) /14598 (93,8%) 1566 (41,1%) / 2243 (58,9%) 
   ÓGLH (ÖB) 1 (viðmið) 10,55 (9,63-11,57) 
   LGLH (ÖB) 1 (viðmið) 11,14 (10,11-12,28) 
Yngri en 20 ára   

   Fjöldi 67 (4,2%) / 1514 (95,8%) 98 (35%) / 182 (65%) 

   ÓLH (ÖB) 1 (viðmið) 12,17 (8,63-17,27) 
   LGLH (ÖB) 1 (viðmið) 15,47 (10,57 – 22,90) 
20-29 ára   

   Fjöldi 590 (5,3%) / 10605 (94,7%) 1035 (40,2%) / 1540 (59,8%) 
   ÓGLH (ÖB) 1 (viðmið) 12,08 (10,78-13,55) 
   LGLH (ÖB) 1 (viðmið) 13,12 (11,63 – 14,82) 

30-39 ára   
   Fjöldi 277 (10,5%) / 2372 (89,5%) 402 (44,4%) / 503 (55,6%) 
   ÓGLH (ÖB) 1 (viðmið) 6,84 (5,72-8,21) 
   LGLH (ÖB) 1 (viðmið) 7,58 (6,25-9,22) 

40 ára og eldri   
   Fjöldi 32 (23%) / 107 (77%) 31 (63,3%) / 18 (36,7%) 
   ÓGLH (ÖB) 1 (viðmið) 5,76 (2,89–11, 83) 
   LGLH (ÖB) 1 (viðmið) 15,00 (5,63-45,72) 

ÓGLH: Óleiðrétt gagnlíkindahlutfall 
LGLH:  Leiðrétt gagnlíkindahlutfall 
ÖB: Öryggisbil 
 

8.5.1 Blöndunarþættir með áhrif á gagnlíkindahlutfall hjá konum 40 ára og eldri 
Gagnlíkindahlutfall fyrir það að lenda í keisaraskurði ef þú ert kona 40 ára eða eldri með tepptan 

framgang varð næstum því þrefalt hærra þegar leiðrétt hafði verið fyrir öllum blöndunarþáttum. Þegar 

áhrif einstakra þátta voru skoðuð reyndust ákveðnir þættir hafa meiri áhrif í að valda þessari hækkun á 

gagnlíkindahlutfallinu en aðrir. Í töflu 6 má sjá gagnlíkindahlutföll þegar leiðrétt var fyrir ákveðnum 

þáttum einum og sér. 

Fæðingarár barns hafði mest áhrif en þegar einungis var leiðrétt fyrir fæðingarári var 

gagnlíkindahlutfallið 7,59 (ÖB: 5.28-17,55). Næst mest áhrif höfðu meðgönguvikurnar (GLH: 6,98, ÖB: 

3,41-14,8). Þar á eftir komu bakgrunnsbreytur móður, starf, búseta, þjóðerni og hjúskaparstaða (GLH: 

6,78, ÖB: 3,26-14,76). Af þeim skipti hjúskaparstaða mestu máli en annars skiptu aðrar einar og sér litlu 
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sem engu máli. Loks voru það meðgöngukvillarnir (GLH: 6,64, ÖB: 3,2-14,3) en hver og einn þeirra einn 

og sér skipti litlu máli.  
Tafla 6: Leiðrétt gagnlíkindahlutföll fyrir konur 40 ára og eldri. Sýnir gagnlíkindahlutföll og öryggisbil þegar 
leiðrétt var fyrir einstökum þáttum.  

Leiðrétt fyrir GLH (ÖB) 

Engum þáttum 5,76 (2,89-11,83) 
Öllum þáttum  15,00 (5,63-45,72) 
Fæðingarári barns 7,59 (3,48-17,55) 

Meðgönguvikum 6,98 (3,41-14,8) 
Starfi, búsetu, þjóðerni og hjúskaparstöðu móður 6,78 (3,26-14,76) 

 Einungis hjúskaparstöðu 
 

6,52 (3,2-13,9) 
 Einungis þjóðerni 

 
5,69 (2,84-11,75) 

 Einungis búsetu 5,81 (2,9-11,97) 
 Einungis starfi 6,13(3,03-12,87 

Meðgöngukvillum 
 

6,64 (3,2-14,3) 
 Fyrrverandi háþrýstingur 5,93 (2,95-12,30) 
 Meðgönguháþrýstingur 

 
5,73 (2,87-11,77) 

 Meðgöngueitrun 
 

5,99 (2,98-12,40) 
 Fyrrverandi sykursýki 

 
5,94 (2,07-12,24) 

 Meðgöngusykursýki 
 

5,91 (2,92-12,38) 
Vaxtarseinkun fósturs 5,70 (2,86-11,72) 

 

8.5.2 Tepptur framgangur og keisaraskurðartíðni tímabilin 1997-2006 og 2007-2015 
Þegar rannsóknartímabilinu 1997-2015 var skipt upp í tvö tímabil voru gagnlíkindahlutföllin nokkuð 

svipuð fyrri og seinni árin hjá öllum aldurshópum nema hjá konum 40 ára og eldri. Gagnlíkindahlutföll 

fyrir þessi tvö tímabil fyrir alla aldurshópa má sjá í töflu 7.  

Árin 1997-2006 var kona 20 ára og yngri með tepptan framgang 12,43x líklegri til að lenda í 

keisaraskurði en kona á sama aldri sem ekki greindist með tepptan framgang (GLH: 12,43, ÖB:8,19-

19,07). Árin 2007-2015 var hún 11,52x líklegri (GLH: 11,52, ÖB: 6,29-21,39). Þegar leiðrétt hafði verið 

fyrir öllum blöndunarþáttum hækkuðu báðar tölurnar um u.þ.b 2. Það var því mjög lítill munur á líkindum 

fyrri og seinni árin hjá konum 20 ára og yngri en örlítið meiri líkur voru fyrri árin.  

Árin 1997-2006 var kona á aldrinum 20-29 ára með tepptan framgang 12,77x líklegri til að lenda í 

keisaraskurði en kona á sama aldri sem greindist ekki með tepptan framgang (GLH: 12,77, ÖB: 10,92-

14,96). Árin 2007-2015 var hún 11,28x líklegri (GLH:11,28, ÖB:9,55-13,35). Þegar leiðrétt hafði verið 

fyrir öllum blöndunarþáttum jókst gagnlíkindahlutfallið á báðum tímabilum en mun meira fyrra tímabilið 

eða um 1,5 en einungis 0,5 seinni árin. Það var því líklegra að kona 20-29 ára sem lenti í tepptum 

framgangi færi í keisaraskurð árin 1997-2006 en 2007-2015.  

Árin 1997-2006 var kona 30-39 ára sem lenti í tepptum framgangi 6,71x líklegri til að lenda í 

keisaraskurði en kona á sama aldri sem ekki lenti í tepptum framgangi (GLH:6,71, ÖB:5,14-8,79). Árin 

2007-2015 var hún 6,94x líklegri. Þegar leiðrétt hafði verið fyrir öllum blöndunarþáttum hækkuðu 

gagnlíkindahlutföllin örlítið og svipað mikið. Það var því nánast alveg jafn líklegt að kona 30-39 ára sem 

lenti í tepptum framgangi færi í keisaraskurð árin 1997-2006 og 2007-2015..  

Á árunum 1997-2006 var kona 40 ára og eldri með tepptan framgang 16,25x líklegri til að lenda í 

keisaraskurði en kona á sama aldri sem ekki lenti  í tepptum framgangi (GLH: 16,25, ÖB: 4,54-70,94). 
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Á árunum 2007-2015 var hún 3,59x líklegri. (GLH: 3,59, ÖB: 1,56-8,45). Þegar leiðrétt hafði verið fyrir 

öllum blöndunarþáttum hækkuðu bæði hlutföllin mikið. Þá var kona 40 ára og eldri með tepptan 

framgang 41,34x líklegri til að lenda í keisaraskurði en kona á sama aldri sem greindist ekki með tepptan 

framgang árin 1997-2005 (GLH: 41,34, ÖB:6,98-460,64) og 10,27x líklegri árin 2007-2015 (GLH: 10,27, 

ÖB: 3,37-36,25).  Gagnlíkindahlutföllin voru mjög ólík þessi tvö tímabil fyrir konur 40 ára og eldri. Mun 

líklegra var að þær enduðu í keisaraskurði vegna teppts framgangs fyrri árin en þau seinni.  
Tafla 7: Gagnlíkindahlutföll hjá öllum aldurshópum fyrir tímabilin 1997-2006 og 2007-2015. Efsta lína í 
hverju tímabili sýnir sýnir hlutfallið keisari(%) / ekki keisari(%). Næstu tvær línur sýna gagnlíkindahlutföll og 
öryggisbil, bæði óleiðrétt og leiðrétt. Leiðrétt er fyrir fyrrnefndum bakgrunnsbreytum að undanskildu fæðingarári 
og aldri móður.  

                         Tepptur framgangur 
             Nei                 Já 

Yngri en 20 ára   
1997-2006                               

Fjöldi 44 (4,3%) / 975 (95,7%) 69 (35,9%) / 123 (64,1%) 

ÓGLH (ÖB) 1 (viðmið) 12,43 (8,19-19,07) 

LGLH (ÖB) 1 (viðmið) 14,38 (9,20-22,86) 

2007-2015                              
Fjöldi 23 (4,1%) / 539 (95,9%) 29 (32,9%) / 59 (67,1%) 

ÓGLH (ÖB) 1 (viðmið) 11,52 (6,29-21,39) 

LGLH (ÖB) 1 (viðmið) 13,58 (7,10-26,64) 

20-29 ára   
1997-2006                               

Fjöldi 297 (5,2%) / 5368 (94,8%) 592 (41,4%) / 838 (58,6%)  

ÓGLH (ÖB) 1 (viðmið) 12,77 (10,92-14,96) 

LGLH (ÖB) 1 (viðmið) 14,35 (12,15-17,01) 

2007-2015  
Fjöldi 293 (5,3%) /5237 (94,7%) 443 (38,7%) / 702 (61,3%) 

ÓGLH (ÖB) 1 (viðmið) 11,28 (9,55-13,35) 

LGLH 1 (viðmið) 11,78 (9,90-14,05) 

 30-39 ára   
1997-2006                               

Fjöldi 122 (10,7%) / 1014 (89,3%)  188 (44,7%) / 233 (55,3%) 
ÓGLH (ÖB) 1 (viðmið) 6,71 (5,14-8,79) 

LGLH (ÖB) 1 (viðmið) 7,40 (5,55-9,93) 

2007-2015                              
Fjöldi 155 (10,2%) / 1358 (89,8%) 214 (44,2%) / 270 (55,8%) 

ÓGLH (ÖB) 1 (viðmið) 6,94 (5,44-8,88) 

LGLH (ÖB) 1 (viðmið) 7,82 (6,03-10,18) 

40 ára og eldri   
1997-2006                               

Fjöldi 8 (16,7%) / 40 (83,3%)  13 (76,5%) / 4 (23,5%) 

ÓGLH (ÖB) 1 (viðmið) 16,25 (4,54-70,94) 

LGLH (ÖB) 1 (viðmið)       41,34 (6,98-460,64) 
2007-2015                              

Fjöldi       24 (26,4%)  / 67 (73,6%) 18 (56,3%) / 14 (43,7%) 

ÓGLH (ÖB) 1 (viðmið) 3,59 (1,56-8,45) 

LGLH (ÖB) 1 (viðmið) 10,27 (3,37-36,25) 
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9 Umræður 

9.1 Helstu niðurstöður 
Hlutfall kvenna yfir þrítugt jókst á rannsóknartímabilinu. Konur yfir fertugt voru hlutfallslega fleiri árin 

2007-2015 en árin 1997-2006.  

Keisaraskurðartíðni jókst með aldri og var marktækt hærri meðal eldri kvenna. Tíðnin jókst mest við 40 

ára aldur. Tíðni teppts framgangs jókst einnig með aldri og var markækt hærri meðal eldri kvenna. 

Aukningin var jöfn til 30 ára aldurs en lítill sem enginn munur var á tíðni teppts framgangs meðal kvenna 

30-39 ára og kvenna 40 ára og eldri.  

Þegar ábendingar fyrir keisaraskurðum voru skoðaðar fyrir tímabilið sást að flestir keisaraskurðir voru 

framkvæmdir vegna teppts framgangs, næst flestir vegna fósturstreitu og fæstir vegna misheppnaðrar 

framköllunar fæðingar. Hlutfall allra þessara ábendinga af öllum fæðingum í hverjum aldurshópi jókst 

með aldri. Hver og ein ábending jókst mest um 40 ára aldur. Hins vegar þegar skoðað var hlutfall hverrar 

ábendingar af öllum framkvæmdum keisaraskurðum í hverjum aldurshópi kom í ljós að keisaraskurðir 

vegna teppts framgangs voru hlutfallslega ekki fleiri meðal eldri kvenna og þvert á móti fæstir í elsta 

aldurshópnum þegar hlutfallið af öllum keisaraskurðum í þeim aldursshópi var skoðað. Það var því ljóst 

að aðrar ábendingar skiptu hlutfallslega meira máli í aukinni keisaraskurðartíðni meðal eldri kvenna. 

Keisaraskurðir vegna fósturstreitu voru hlutfallslega langflestir meðal kvenna 40 ára og eldri og næst 

flestir hjá konum 20 ára og yngri. Keisaraskurðir vegna misheppnaðrar framköllunar fæðingar jókst með 

hverjum hækkandi aldurshópi og voru þeir einnig langflestir meðal kvenna 40 ára og eldri. Munurinn á 

hlutfalli keisaraskurða vegna teppts framgangs og fósturstreitu reyndsti marktækur hjá konum 20-29 ára 

og konum 40 ára og eldri.  

Ef kona lenti í tepptum framgangi á rannsóknartímabilinu þá var hún meira en tíu sinnum líklegri til þess 

að  enda í keisaraskurði en kona sem ekki lenti ekki í tepptum framgangi. Líkurnar minnkuðu með 

hverjum hækkandi aldurshópi, voru mestar meðal kvenna 20 ára og yngri og minnstar meðal kvenna 40 

ára og eldri. Þegar leiðrétt var fyrir öllum blöndunarþáttum jukust líkurnar þó meðal kvenna 40 ára og 

eldri og þær urðu næst líklegastar á eftir yngsta aldurshópnum til að lenda í keisaraskurði vegna teppts 

framgangs. Þegar skoðað var hvaða blöndunarþættir skipta mestu máli kom í ljós að það væri 

fæðingarár barnsins. Það var um fjórum sinnum líklegra að kona 40 ára og eldri færi í keisaraskurð 

vegna teppts framgangs árin 1997-2006 en árin 2007-2015. Munurinn var svipaður þegar leiðrétt hafði 

verið fyrir öllum blöndunarþáttum. Hjá öðrum aldurshópum voru líkurnar mjög svipaðar fyrir þessi tvö 

tímabil, bæði óleiðrétt og leiðrétt.  

 
9.2 Túlkun  
Konum yfir þrítugt fjölgaði á árunum 1997-2015 og meðalaldur frumbyrja fór þannig hækkandi. Það er í 

samræmi við tölur Hagstofunnar (9, 10). Fjöldi rannsókna hafa áður sýnt fram á aukna 

keisaraskurðartíðni meðal eldri mæðra. Tíðnin eykst með aldri þrátt fyrir að leiðrétt sé fyrir 

meðgöngukvillum og fleiri þáttum sem gætu skekkt niðurstöður (2-6, 52). Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýna að það er líka tilfellið hér á landi en keisaraskurðartíðni á rannsóknartímabilinu jókst 

línulega með hverjum hækkandi aldursflokki og mest þegar konur voru orðnar fertugar. Þrátt fyrir margar 
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rannsóknir hefur þó ekki tekist að sýna fram á hvað skýrir aukna keisaraskurðartíðni meðal eldri mæðra 

(4, 52). Ýmsar skýringar hafa verið settar fram, bæði tengdar líffræðilegum breytingum með aldri og 

tengdar viðhorfi til eldri mæðra. Meðal annars hefur verið nefnd minni virkni legvöðvans með aldri, 

áhættustimpill sem eldri konur fá í heilbrigðiskerfinu og hræðsla móðurinnar sjálfrar (2, 4, 6, 52, 54).  

Tepptur framgangur er algengasta ástæða fyrir bráðakeisaraskurði og rannsóknir hafa sýnt fram á að 

eldri mæður lendi oftar í tepptum framgangi en þær yngri (4, 23, 38). Tepptur framgangur hefur því verið 

sett fram sem möguleg skýring á því hvers vegna eldri konur lenda oftar í keisaraskurði og orsakir fyrir 

því þannig verið taldar líkamlegar sbr. breytt virkni legvöðvans (6, 7, 55). Niðurstöður Bandarískrar 

rannsóknar sýndu að tíðni keisaraskurða vegna teppts framgangs var stöðug til 25 ára en þá fór tíðnin 

að aukast nokkuð jafnt og mest eftir fertugt. Þeir vildu því meina að það staðfesti það að virkni 

legvöðvans fari minnkandi með aldri og hafi áhrif á aukna keisaraskurðartíðni (50).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar staðfestu bæði að tepptur framgangur var algengasta ástæða 

keisaraskurða og að ef kona lendir í tepptum framgangi eru líkurnar á að lenda í keisaraskurði tíu sinnum 

meiri. Einnig jókst tíðni teppts framgangs með aldri. Hins vegar náði tíðnin hámarki um þrítugt og jókst 

lítið sem ekkert eftir það. Það bendir því frekar til þess að aðrar ástæður en líkamlegar liggi að baki fleiri 

greiningum teppts framgangs með aldri. Þegar skoðað var hversu stórt hlutfall keisaraskurða vegna 

teppts framgangs var af öllum framkvæmdum keisaraskurðum í hverjum aldurshópi kom í ljós að hlutfall 

þeirra varð ekki meira með aldri. Hlutfallið var þvert á móti lægst í elsta aldurshópnum. Þær niðurstöður 

gefa til kynna að þó að fleiri keisaraskurðir vegna teppts framgangs séu framkvæmdir með hækkandi 

aldri þá er það ekki það sem skýrir aukna keisaraskurðartíðni meðal eldri mæðra. Lógistísk 

aðhvarfsgreining sýndi svo enn frekar að líkur þess að lenda í keisaraskurði ef kona greinist með tepptan 

framgang minnka með aldri. Það er því ljóst að aukna keisaraskurðartíðni meðal eldri mæðra er ekki 

hægt að rekja til teppts framgangs heldur hafa aðrar ábendingar hlutfallslega meiri áhrif. Það styður því 

ekki þær hugmyndir um að minni virkni legvöðvans með aldri geti skýrt aukna keisaraskurðartíðni meðal 

eldri mæðra. Aðrar rannsóknir hafa greint frá svipuðum niðurstöðum þar sem hlutfall keisaraskurða 

vegna teppts framgangs var lægst meðal mæðra 40 ára og eldri (52, 53). Timofeev og fl. sýndu að 

hlutfall keisaraskurða vegna teppts framgangs lækkaði línulega með aldri. Þeir skoðuðu einnig konur 45 

ára og eldri sérstaklega og þar var hlutfallið enn lægra en hjá konum 40 ára og eldri (53). Í rannsókn 

Bell og fl. var hlutfall teppts framgangs hjá hjá heilsuhrausttum frumbyrjum með enga aðra kvilla lægst 

hjá konum 40+. Hins vegar sýndu þeir svipaðar niðurstöður og við, þar sem ekki var línuleg lækkun með 

aldri heldur var hlutfallið nokkuð stöðugt til 37 ára aldurs, hækkaði þá örlítið en lækkaði svo verulega við 

fertugt eða um það bil um 20% (52). Það eru því helst konur yfir fertugt sem fá aðrar ábendingar fyrir 

keisaraskurði.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu einnig að hlutur keisaraskurða vegna teppts framgangs hafi 

breyst á rannsóknartímabilinu þ.e. mun meiri líkur voru á því að kona 40 ára og eldri færi í keisaraskurð 

vegna teppts framgangs árin 1997-2006 en 2007-2015. Þetta bendir enn frekar til þess að það séu 

frekar aðrar ástæður en líkamlegar breytingar með aldri sem skýra aukna keisaraskurðartíðni. Það er 

líklegt að með auknum fjölda kvenna yfir fertugt sem eignast sitt fyrsta barn hafi skilningur á fæðingum 

eldri kvenna aukist, viðhorf heilbrigðisstarfsfólks til þeirra breyst og um leið ábendingar fyrir 

keisaraskurðum.  
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Þegar aðrar ábendingar fyrir keisaraskurðum voru skoðaðar kom í ljós að keisaraskurðir vegna 

fósturstreitu og misheppnaðrar framköllunar fæðingar voru hlutfallslega fleiri með hækkandi aldri og 

langflestir meðal kvenna 40 ára og eldri. Munurinn hjá konum 20-29 ára og konum 30 ára og eldri var 

marktækur fyrir fósturstreitu. Bell og fl. fengu einnig svipaðar niðurstöður varðandi fósturstreitu þar 

sem hlutfallið var mest meðal kvenna 40 ára og eldri (52).  Það lítur því út fyrir að eldri konur fari fyrr í 

keisaraskurð vegna merkja um fósturstreitu áður en þær hafi verið nægilega lengi í fæðingu til að fá 

greindan tepptan framgang.  

 

9.3 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar.  
Helsti styrkleiki rannsóknarinnar er að þau gögn sem voru notuð ná yfir allar fæðingar á Íslandi frá 

árunum 1997-2015 og niðurstöðurnar gefa því mjög góða mynd af fæðingum hér á landi. Einnig var sá 

fjöldi fæðinga sem uppfyllti rannsóknarskilyrði mjög mikill. Það ætti því að vera hægt að draga réttmætar 

ályktanir af niðurstöðunum. Helsti veikleiki rannsóknarinnar er hins vegar að hún er afturskyggn og 

þannig háð réttri og nákvæmri skráningu heilbrigðisstarfsmanns á greiningum og bakgrunnsbreytum á 

hverjum tímapunkti. Þar sem gögnin voru fyrirfram tilbúin voru einnig ákveðnar breytur sem ekki voru til 

staðar en hefðu mögulega haft þýðingu fyrir rannsóknina s.s. reykingar móður og BMI hennar.  

 

9.4 Lokaorð 
Þessi rannsókn gaf betri sýn yfir fæðingahjálp hjá þessum stækkandi hóp eldri frumbyrja á Íslandi. Við 

getum dregið þær ályktanir að hærri keisaraskurðartíðni verði ekki rakin til teppts framgangs og líkur 

þess að lenda í keisaraskurði vegna teppts framgangs, borið saman við aðrar ábendingar, minnka með 

aldri. Aðrar skýringar liggja að baki aukinni keisaraskurðartíðni meðal eldri mæðra. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar benda til þess að eldri mæður fái mögulega öðruvísi meðhöndlun í heilbrigðiskerfinu en þær 

yngri, þröskuldur fyrir því að fara í keisaraskurð vegna fósturstreitu sé lægri og/eða að fósturstreita sé 

algengari og að viðhorf til þeirra hafi breyst á síðastliðnum árum. Þetta er þó eitthvað sem þyrfti að 

skoða betur. Í framhaldi á þessari rannsókn væri áhugavert að skoða enn fleiri ábendingar fyrir 

keisaraskurðum eins og til dæmis kvíða  hjá móður. Einnig væri áhugavert að kynna sér fæðingar eldri 

mæðra umfram það sem stendur í Fæðingarskrá Landlæknis, mögulega með viðtölum við mæðurnar 

sjálfar og við heilbrigðisstarfsfólk til að skoða enn frekar hvaða ástæður liggja að baki hverjum 

keisaraskurði.  
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