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Ragnheiður I. Bjarnadóttir1,2,3 og Alexander K. Smárason4,5 

1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Kvennadeild Landspítala, 3Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, 

4Sjúkrahúsið á Akureyri, 5Háskólinn á Akureyri 

 

Inngangur: Síðastliðna áratugi hefur meðalaldur mæðra hækkað jafnt og þétt og konur eru almennt að 

eignast sitt fyrsta barn síðar á ævinni heldur en áður tíðkaðist. Dæmigert er að skilgreina “eldri mæður” 

sem þær konur sem náð hafa 35 ára aldri. Hærri aldur mæðra hefur verið tengdur við aukna erfiðleika 

á meðgöngu og í fæðingu. Til dæmis hækkar tíðni keisaraskurða eftir aldri mæðra en ekki er vitað hvers 

vegna. Rannsókn þessi gengur út á að athuga hvort ákveðnar greiningar, þá sérstaklega lengt 1. og 2. 

stig fæðingar, sykursýki, meðgöngueitrun, háþrýstingur, fyrirsæt fylgja og sitjandastaða séu algengari 

hjá eldri konum en yngri. Einnig verður skoðað hvernig tíðnin hefur breyst á tímabilinu 1997-2015 á 

Íslandi. Markmið þessarar rannsóknar er því að fá betri upplýsingar um hvaða ástæður liggja að baki 

þessa munar á keisaraskurðatíðni milli yngri og eldri kvenna.    

Efni og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn. Allar upplýsingar um bakgrunnsbreytur móður og ICD-

10  kóðar greininganna sem skoðaðar voru fengust úr Fæðingarskrá. Skoðaðar voru allar fæðingar á 

þessu tímabili, 81.802 talsins. Öll gögn fengust á formi Microsoft Excel en tölfræðiúrvinnsla var unnin í 

tölfræðiforritinu R. Notast var við logistíska aðhvarfsgreiningu til að reikna gagnlíkindahlutfall fyrir líkur 

á þessum greiningum eftir aldursbilum. Gagnlíkindahlutfall var bæði reiknað óleiðrétt og leiðrétt.  

Niðurstöður: Tíðni sykursýki og háþrýstings á meðgöngu hækkaði á rannsóknartímabilinu, mest hjá 

konum 35 ára og eldri. Tíðni sykursýki á meðgöngu jókst frá 0,7% árið 1997 í 13,6% árið 2015 hjá 

konum sama aldurshópi. Tíðni háþrýstings á meðgöngu jókst frá 3,2% árið 1997 í 8,8% árið 2015 hjá 

konum á aldrinum 35 ára og eldri. Tíðni annarra greininga breyttist ekki á rannsóknartímabilinu. Meiri 

líkur voru á öllum greiningum hjá konum á aldrinum 30-34 ára og enn frekar hjá konum á aldrinum 35 

ára og eldri miðað við viðmiðunarhópinn, sem skilgreindur var 25-29 ára. Einnig voru minni líkur á 

greiningum hjá yngri konum miðað við 25-29 ára aldurshópinn. Niðurstöðurnar voru mjög svipaðar eftir 

að konunum var skipt í frumbyrjur og fjölbyrjur.  

Ályktun: Tíðni sykursýki og háþrýstings á meðgöngu hækkaði á rannsóknartímabilinu hjá öllum 

aldurshópum, en mest hjá konum 35 ára og eldri. Tíðni annarra greiningar breyttist ekki á 

rannsóknartímabilinu. Meiri líkur voru á öllum greiningum hjá konum á aldrinum 30-34 ára og enn frekar 

hjá konum á aldrinum 35 ára og eldri miðað við viðmiðunarhópinn. Einnig voru minni líkur á greiningum 

hjá yngri konum miðað við 25-29 ára aldurshópinn. Þessi aukna tíðni greiningar hjá eldri mæðrum getur 

að einhverju leyti skýrt hærri tíðni keisaraskurða meðal þeirra. 
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1 Inngangur 
 

Síðastliðna áratugi hefur meðalaldur fæðandi kvenna hækkað jafnt og þétt og konur eru almennt að 

eignast sitt fyrsta barn síðar á ævinni en áður tíðkaðist. Meðalaldur frumbyrja á Íslandi var undir 22 

árum frá byrjun sjöunda áratugarins og fram yfir 1980. Nú hefur meðalaldurinn hækkað og var orðinn 

27,7 ár árið 2016  (1). Til samanburðar var meðalaldur frumbyrja 28,7 ár í 28 löndum Evrópusambandins 

árið 2013 (2). Árið 2014 voru 9% af frumbyrjum í Bandaríkjunum ≥35 ára og þá hafði orðið 23% aukning 

frá árinu 2000 (3). Auk þess hefur meðalaldur frumbyrja í Bandaríkjunum hækkað um næstum 5 ár milli 

1970 og 2014, frá 21,4 í 26,3 ár (3, 4). Margt getur útskýrt þessa hækkun. Helst ber að nefna að konur 

eiga nú auðveldara með að mennta sig og njóta starfsframa heldur en áður fyrr. Aðrar ástæður eru 

betra aðgengi að getnaðarvörnum og að fólk gengur í hjónaband seinna á ævinni (5). Dæmigert er að 

skilgreina "eldri mæður" sem þær konur sem náð hafa 35 ára aldri (6).     

 Hærri aldur mæðra hefur verið tengdur við aukin vandamál á meðgöngu og í fæðingu (7). Til 

dæmis hækkar tíðni keisaraskurða eftir aldri mæðra (8, 9). Ekki er vitað hvað getur útskýrt þessa 

hækkun. Rannsókn þessi gengur út á að athuga hvort tíðni ákveðinna greininga, þá sérstaklega lengt 

1. og 2. stig hríða, sykursýki, meðgöngueitrun, háþrýstingur, fyrirsæt fylgja og sitjandastaða séu 

algengari hjá eldri konum miðað við yngri konur. Einnig verður skoðað hvernig tíðnin hefur breyst á 

árunum 1997-2015 á Íslandi.  

 

1.1 Þrjú stig fæðingar 

Fæðingu er skipt í þrjú stig: Fyrsta stig hríða, annað stig hríða og þriðja stig hríða (10). Fyrsta stig hríða 

er skilgreint sem tímabilið frá upphafi hríða til fullrar útvíkkunnar á leghálsi, sem er skilgreind sem 10 

cm. Fyrsta stigið einkennist af reglulegum samdráttum sem leiða til breytinga í leghálsi. Fyrsta stigið 

samanstendur af undirbúningsfasa (e. latent phase) og virkum fasa (e. active phase). Skilin á milli 

fasanna eru mismunandi eftir heimildum. Undirbúningsfasinn er annað hvort skilgreindur sem 0-4 cm 

eða 0-6 cm í útvíkkun og einkennist af hægfara leghálsútvíkkun, styttingu og samdráttum sem geta 

verið óreglulegir í styrk og tíðni (11, 12). Hingað til er ekki til nein skilgreining á eðlilegri tímalengd 

undirbúningsfasans og getur hann verið mjög mismunandi og mislangur á milli kvenna. Erfitt getur verið 

að greina undirbúningsfasann en hann getur tekið nokkra klukkutíma en getur líka staðið yfir í nokkra 

daga, jafnvel vikur (12, 13). Skilgreiningin á virka fasanum er einnig mismunandi eftir heimildum. Virki 

fasinn er skilgreindur sem 4-10 cm eða 6-10 cm í útvíkkun eða byrjunin á reglulegum, sterkum og 

sársaukafullum samdráttum, 3-5 á hverjum 10 mínutum til fullrar útvíkkunar (10-12). Meðal 

leghálsútvíkkun er á hraðanum 1cm/klst í frumbyrjum og um 2cm/klst í fjölbyrjum. Virka fyrsta stigið ætti 

venjulega ekki að vara lengur en 16 klst. Þessar skilgreiningar eiga við þegar virki fasinn er skilgreindur 

sem 4-10 cm í útvíkkun (12).         

 Annað stig hríða er skilgreint sem tímabilið frá fullri útvíkkun á leghálsi til fæðingar barnsins.  

Annað stig hríða samanstendur af óvirkum fasa (e. passive phase) og virkum fasa (e. active phase). 

Óvirki fasinn er tímabilið frá fullri útvíkkun þangað til að höfuðið kemst að grindarbotninum og 

rembingsþörf hefst. Þetta stig getur varað í nokkrar mínútur en getur verið mun lengra. Á virka stiginu 
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rembist konan til að koma barninu niður fæðingarveginn og barnið fæðist. Barnið fæðist að meðaltali 

eftir 40 mínútur í frumbyrjum eða eftir 20 mínútur hjá fjölbyrjum. Þetta stig getur verið styttra, en ef það 

tekur meira en 1 klst þá minnka líkurnar á sjálfkrafa fæðingu (10, 12, 14).   

 Þriðja stig hríða er skilgreint sem tímabilið frá fæðingu fósturs til fæðingar fylgjunnar. Það varir 

venjulega í um 5-15 mínútur og venjulegt blóðtap er allt að 500 ml. Vöðvaþræðir legsins dragast saman 

til að loka æðunum sem eftir sitja opnar í fylgjubeðnum þegar fylgjan losnar (10).  

         

1.1.1    Dystocia 

Dystocia er fræðiheitið yfir erfiða eða langa fæðingu og kemur frá gríska orðinu tokos sem merkir fæðing 

og forskeytinu dys sem merkir erfitt (15). Dystocia skiptist í tvennt eftir því hvort fæðing gengur of hægt 

(e. protraction eða prolongation) eða þegar fæðing stöðvast algjörlega (e. arrest). Þetta getur gerst 

bæði á fyrsta og öðru stigi hríða. Labor dystocia (hægar eða erfiðar hríðir eða fæðing) hefur í áratugi 

verið algengasta ábendingin fyrir keisaraskurðum fyrir konur sem reyna leggangafæðingu (16). 

 

1.1.1.1       Lengt 1. stig hríða 

Eðlileg tímalengd undirbúningsfasa fyrsta stigsins er mjög breytileg milli kvenna og milli fæðinga sömu 

konu. Í nokkrum heimildum er þó skrifað um tímalengd á þeim fasa og hann skilgreindur lengdur sem 

meira eða jafnt 20 klst hjá frumbyrjum og 14 klst hjá fjölbyrjum (17). Þar sem virki fasinn er skilgreindur 

frá 6-10 cm í útvíkkun er talið að hann eigi ekki að vara lengur en 12 klst hjá frumbyrjum og 10 klst hjá 

fjölbyrjum (18). Þar sem virki fasinn er skilgreindur frá 4-10 cm í útvíkkun er talið að hann eigi ekki að 

vara lengur en 16 klst (12).        

 Konur með lengdan undirbúningsfasa hríða eru í meiri hættu á að þróa með sér aðra erfiðleika 

í hríðum og að þurfa keisaraskurð. Nýburar þeirra eru líklegri til að þurfa innlögn á vökudeild (e. neonatal 

intensive care unit admission, NICU) (19).  Konur með lengdan virkan fasa eru líklegri til  þess að fá 

oxytocin til örvunar hríða, enda er það oftast fyrsta meðferð við ástandinu. Þær eru í aukinni hættu að 

legvatn litist af barnabiki, að enda í áhaldafæðingu, blæðingu eftir fæðingu og að barnið fái lága Apgar 

einkunn (20).  

        

1.1.1.2      Lengt 2. stig hríða 

Skilgreiningin á lengdu öðru stigi hríða er mismunandi eftir heimildum en er oftast miðað við meira en 3 

klst hjá frumbyrjum og meira en 2 klst hjá fjölbyrjum. Mænudeyfing getur gert þetta enn lengra (16, 18). 

Lengt 2. stig hríða hefur verið tengt við aukna sjúkdómsbyrði móður, þar með talið kvilla eftir barnsburð 

eins og sýkingu eða hita (21). Einnig hefur lengt 2. stig hríða verið tengt við þvagteppu eftir barnsburð. 

Þvagteppa getur orðið alvarlegur kvilli sem hefur bæði skammtíma og langtíma afleiðingar fyrir 

móðurina. Útþensla blöðrunnar getur leitt til taugaskerðingar, spennuleysi í detrusor vöðvunum í 

þvagblöðruveggnum og varanlegrar þvaglátatruflunar (21). 
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1.1.1.3       Tíðni lengdra hríða 

Lengd fæðing greinist í um það bil 8% fæðandi kvenna og þrefalt oftar hjá frumbyrjum heldur en 

fjölbyrjum (6% á móti 2%) í vestrænum löndum (22, 23). Lengt 2. stig fæðingar verður hjá allt að 11% 

frumbyrja (24).  Augljóst má vera að niðurstöður tíðnirannsókna eru mjög breytilegar þegar skilgreining 

kvillans er svo óljós og margbreytileg sem raun ber vitni. Lítið hefur verið birt um breytingar á tíðni á 

lengd 1. og 2. stigs hríða á síðustu áratugum. 

 

1.1.1.4       Áhættuþættir lengdra hríða og tengsl við hækkandi aldur kvenna 

Þekktir eru ýmsir áhættuþættir fyrir lengdum hríðum. Þeir eru m.a. fjölskyldusaga um lengdar hríðir, lág 

hæð móður (þá sérstaklega ≤150 cm), yfirþyngd og offita móður, mænudeyfing og það að vera 

frumbyrja (17, 25-27). Áhættuþættir fósturs eru m.a. mikil fósturþyngd ( >4 kg), stórt höfuðummál, 

afturstaða hnakka (e. occipitoposterior position) og óskorðaður kollur í byrjun virks fasa fæðingar (25, 

28, 29).           

 Hækkandi aldur móður (sérstaklega aldur yfir 35 ára) hefur verið tengdur við auknar líkur á 

dystociu og keisaraskurði í framhaldi af því (30, 31). Tíðni teppts framgangs eykst eftir aldri. Tíðni teppts 

framgangs á Íslandi frá 1997-2015 var 15,0% hjá konum á aldrinum 20 ára og yngri, 18,7% meðal 20-

29 ára, 25,5% meðal 30-39 ára og 26,1% meðal 40 og eldri (9). Eldri mæður eru í meiri hættu á lengdu 

1. stigi og 2. stigi fæðingar miðað við yngri konur, og virðist hækkaður aldur vera óháður áhættuþáttur 

(32). Þetta þýðir að áhættan var enn til staðar þrátt fyrir að leiðrétt var fyrir öðrum áhættuþáttum sem 

eru til staðar við háan aldur mæðra (32). Talið er að konur á aldrinum 35-39 ára séu í 1,15 sinnum meiri 

hættu á að fá lengdar hríðir, 40-44 ára konur séu í 1,22 sinnum meiri hættu og konur 45 ára og eldri 

séu í 1,26 meiri hættu á að fá lengdar hríðir (33).    

 

1.2 Sykursýki og meðgöngusykursýki 

Sykursýki er hópur af efnaskiptasjúkdómum sem einkennist af blóðsykurshækkun sem afleiðing af galla 

í insúlínseytun, insúlínvirkni, eða hvort tveggja. Langvinn blóðsykurshækkun í sykursýki er tengd við 

langtímaskemmdir, vanvirkni, og bilun í mörgum líffærum, sérstaklega í augum, nýrum, taugum, hjarta 

og æðum. Sykursýki er af mörgum tegundum (34).     

 Sykursýki á meðgöngu getur annars vegar verið fyrirverandi sykursýki og hins vegar 

meðgöngusykursýki.  Langalgengast er að fá meðgöngusykursýki, svo einblínt verður á þá tegund.  

 

1.2.1   Meðgöngusykursýki 

Meðgöngusykursýki (e. gestational diabetes mellitus, GDM) er tegund sykursýki sem er fyrst greind á 

meðgöngu, þó líklegt sé að einhverjar þeirra kvenna séu með ógreinda sykursýki fyrir þungun. Ef 

sykursýkin greinist snemma á meðgöngu bendir það frekar til þess að um sykursýki 2 sé að ræða. 

Nálægt miðri meðgöngu vex insúlínviðnám vefja jafnt og þétt og nær þeim gildum á þriðja þriðjungi 
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meðgöngu sem líkjast insúlínviðnámi sem sést í einstaklingum með sykursýki 2 (35). Insúlínviðnámið 

virðist stafa af aukinni fitusamsetningu móður og hormónum sem fylgjan myndar sem minnkar virkni 

insúlíns. Staðreyndin að insúlínviðnám lækkar aftur eftir meðgöngu bendir til þess að fylgjuhormónin 

hafi aðalhlutverk. Insúlínseytun beta frumanna í brisinu eykst til að vega á móti þessu aukna 

insúlínviðnámi, þetta leiðir til þess að gildi glúkósa haldast innan eðlilegra marka í eðlilegum 

meðgöngum. Konur með GDM framleiða ekki nægilega mikið insúlín, sem leiðir til blóðsykurshækkunar. 

Þetta gerist gjarnan á síðari hluta meðgöngunnar, vegna þess að þá er insúlínviðnámið mest (35).  

 

1.2.1.1      Skimun og greiningarskilmerki meðgöngusykursýki 

Skimun fyrir meðgöngusykursýki hefur breyst töluvert á tímabilinu 1997-2015. Fyrir árið 2006 var engin 

skimun á sykursýki á meðgöngu og greining var aðeins gerð þegar grunur um GDM vaknaði. Lítið var 

gert af sykurþolsprófum á þessum tíma og þess vegna voru næstum öll tilfelli GDM ógreind (Þóra 

Steingrímsdóttir fæðingalæknir, munnlegar upplýsingar, 2018). Árið 2006 byrjaði hérlendis regluleg 

skimun á sykursýki á meðgöngu. Á þeim tíma voru greiningarskilmerkin gerð til að finna þær konur sem 

voru í meiri hættu að fá sykursýki 2 seinna á ævinni, en minna var hugað að skaðlegum áhrifum GDM 

á móður og barn (36). Greiningarskilmerki sykursýki á meðgöngu sem notuð voru frá 2006 til 2012 voru 

7 mmól/L í sermi í fastandi blóðsykri eða HbA1c hærri en 6,5%, sem eru í raun greiningarskilmerki 

sykursýki 2 (Hildur Harðardóttir fæðingalæknir, munnlegar upplýsingar, 2018). Í febrúar 2012 komu ný 

greiningarskilmerki á Íslandi og síðan þá er mælt með skimun fyrir sykursýki 2 og GDM snemma á 

meðgöngu (37). Nýju greiningarskilmerkin eru byggð á gögnum úr HAPO-rannsókninni, sem birt var 

árið 2008 og sýndi fram á bein tengsl milli hækkandi blóðsykurs móður og aukinna fylgikvilla bæði 

móður og fósturs (38-40). Niðurstöður HAPO-rannsóknarinnar markaði ákveðin straumhvörf því þetta 

er rannsókn sem studdi það að hækkandi blóðsykur móður hefði áhrif á afdrif móður og barns þó það 

væri undir fyrri greiningarskilmerkjum GDM. Í kjölfarið birti alþjóðlegur samráðshópur um sykursýki, 

International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG), tillögur um 

greiningarskilmerki GDM (41). Hámarksgildi fastandi blóðsykurs, og gildi eftir 1 klst og 2 klst í 

sykurþolprófi, voru ákvörðuð með því að nota gagnlíkindahlutfallið (e. odds ratio) 1,75 fyrir greiningu á 

GDM. Þetta gagnlíkindahlutfall var valið til að ná til sem flestra kvenna sem væru í aukinni áhættu á 

fylgikvillum án þess að vera að ofgreina (42). Í kjölfar niðurstaðna IADPSG birti American Diabetes 

Association (ADA) grein þar sem ráðlagt var að allar konur færu í 75 g sykurþolpróf við 24-28 vikna 

meðgöngu (34). Auk þess var lagt til að eitt óeðlilegt gildi á sykurþolprófi væri nóg til greiningar. Gildin 

eru sem hér segir: fastandi blóðsykurgildi ≥ 5,1 mmól/L, 1 klst. gildi ≥ 10 mmól/L, og 2 klst. gildi ≥ 8,5 

mmól/L (34). Á Íslandi hefur verið stuðst við leiðbeiningar frá National Institute for Health and Clinical 

Excellence (NICE), American Diabetes Association (ADA) og World Health Organisation (WHO) 

varðandi greiningu og skimun GDM (37). Klínísku leiðbeiningarnar sem gefnar voru út á Íslandi í febrúar 

2012 breyttu greiningarskilmerkjum GDM í samræmi við tillögur IADPSG (37). Hér á landi eru konur 

með áhættuþætti skimaðar við fyrstu komu í mæðravernd með því að mæla fastandi blóðsykur. 

Meðgöngusykursýki er greind ef fastandi blóðsykur mælist hækkaður (≥ 5,1 mmól/L). Ef fastandi 

blóðsykur er eðlilegur í upphafi meðgöngu er aftur skimað við 24-28 vikur, nú með 75 g sykurþolprófi. 
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Gildin í sykurþolprófinu eru þau sömu og komu fram í grein IADPSG, sem eru sýnd hér að ofan, og eitt 

óeðlilegt gildi er nóg til greiningar á GDM (37). 

 

1.2.1.2       Afleiðingar meðgöngusykursýki 

Í dag er vitað að ómeðhöndluð GDM hefur skaðleg áhrif á meðgöngu, bæði á móður og barn (38, 43, 

44). Mæður með GDM og börnin sem fæðast eru í aukinni áhættu á að þróa með sér sykursýki 2 seinna 

á ævinni (45).          

 Blóðsykurshækkun móðurinnar getur valdið því að fóstrið fær mikla umframnæringu og getur 

því stækkað hraðar heldur en venjuleg fóstur (12). GDM eykur því hættu á þungbura, sem er skilgreint 

sem fæðingarþyngd ≥ 4 kg (46). Óhóflegur fósturvöxtur (e. macrosomia) er síðan tengdur erfiðri 

fæðingu, áverka við fæðingu, andvana fæðingu, fyrirburafæðingu, keisaraskurði og áhaldafæðingu (12, 

47, 48). Aðrir fylgikvillar fóstursins geta m.a. verið meðfæddir gallar (sérstaklega taugapípu- og 

hjartagallar) og nýburaandnauð (e. respiratory distress syndrome) vegna þess að lungnaþroski er 

hægari í þessum fóstrum (12, 49). Meðgöngusykursýki getur gert móðurina móttækilega fyrir 

sykursýkistengdum fylgikvillum eins og sjónukvilla og nýrnakvilla og er meðgöngueitrun og 

meðgönguháþrýstingur algengari í þessum meðgöngum (38, 47, 48, 50).  

 

1.2.1.3      Meðferð meðgöngusykursýki 

Meðgöngusykursýki er skipt í tvo flokka: GDMA1 White flokkur A1 og GDMA2 White flokkur A2 (37). 

Konum með GDMA1 dugar mataræðisbreyting og hreyfing til að halda blóðsykrinum innan eðlilegra 

marka en konur með GDMA2 þurfa lyfjameðferð, insúlín eða metformín. Talið er að um 60% kvenna 

með meðgöngusykursýki séu með GDMA1 og 40% séu með GDMA2. Meðgöngusykursýki hverfur eftir 

fæðingu barnsins (34).  

 

1.2.1.4      Tíðni meðgöngusykursýki 

Algengi GDM er breytilegt um allan heim og meðal kynþátta og þjóðfélagslegra hópa, og er venjulega 

samhliða algengi í sykursýki 2 (51). Algengi er líka breytilegt vegna mismunar í skimunarvenjum, 

greiningaraðferðum og greiningarskilmerkjum. Tíðni GDM á Íslandi var 8,1% árið 2015, 11,7% árið 2016 

og 15,5% árið 2017 (óbirtar niðurstöður úr BS ritgerð, Jóhannes Davíð Purkhús, 2018). Algengi hefur 

hækkað með tímanum vegna þess að mæður eru að eignast börn seinna á ævinni og vegna aukinnar 

þyngdar mæðra, og þá sérstaklega vegna aukningar í offitu (52-54).   

 

1.2.1.5      Áhættuþættir meðgöngusykursýki og tengsl við hækkandi aldur kvenna 

Aðaláhættuþættir GDM eru yfirþyngd (LÞS>30), hækkandi aldur (> 40 ár), fjölskyldusaga um sykursýki, 

saga um meðgöngusykursýki eða skert sykurþol fyrir þungun og þungburi á fyrri meðgöngu (34, 55). Í 
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mæðravernd á Íslandi er skimað fyrir meðgöngusykursýki hjá þessum hópum og konum af öðrum 

kynstofnum en hvítum, en það telst áhættuþáttur (37).      

 Þrátt fyrir að algengi GDM sé breytilegt milli rannsókna og á milli landa, eru flestar rannsóknir 

sammála um að algengi GDM hækkar jafnt og þétt eftir aldri og er munurinn greinilegri á meðal kvenna 

sem eru 35 ára og eldri (56). Jolly et al. komust að því að algengi GDM tvöfaldaðist hjá konum 35 ára 

og eldri samanborið við konur 18-35 ára (57). Ferrara et al. (2004) komust hins vegar að því að konur 

eldri en 35 ára höfðu 4 sinnum meiri áhættu á GDM heldur en yngri konur (58). Í seinni rannsókninni 

var algengið 2,7% meðan kvenna 15-24 ára, 7,3% meðal kvenna 25-34 ára og 13,3% meðal kvenna 

35-49 ára (58). Hár aldur móður er óháður áhættuþáttur GDM (59). 

 

1.3 Háþrýstingssjúkdómar á meðgöngu 

Háþrýstingssjúkdómar á meðgöngu eru algengustu meðgöngukvillarnir (60). Háþrýstingssjúkdómum er 

venjulega skipt í 4 flokka: meðgöngueitrun og burðarmálskrampi, meðgöngueitrun sem leggst ofan á 

langvinnan háþrýsting,  langvinnur háþrýstingur og meðgönguháþrýstingur. Fyrst verður fjallað um 

meðgöngueitrun og síðan um hina háþrýstingssjúkdómana (60). 

 

1.3.1   Meðgöngueitrun (e. pre-eclampsia) og burðarmálskrampi (e. eclampsia) 

Meðgöngueitrun er fjölkerfasjúkdómur sem takmarkast við meðgöngu, er af fylgjuuppruna með 

æðaþelsskaða og læknast aðeins við fæðingu (12, 61). Meðgöngueitrun er mikilvæg orsök 

mæðradauða og sjúkdómsbyrði, fyrirburafæðinga, dauða barns í fæðingu og vaxtarskerðingar fósturs 

(62). 

 

1.3.1.1      Greiningarskilmerki og einkenni meðgöngueitrunar 

Aðalgreiningarskilmerki meðgöngueitrunar er háþrýstingur og próteinmiga. Háþrýstingurinn er 

skilgreindur sem ≥ 140 mmHg í sýstólískum blóðþrýstingi (SBÞ) og ≥ 90 mmHg í díastólískum þrýstingi 

(DBÞ). Próteinmiga er skilgreind sem >300 mg á sólarhring. Einkennin koma venjulega fram eftir 20 

vikur meðgöngu og geta staðið yfir til 6 vikna eftir fæðingu (62, 63).    

 Greiningarskilmerki alvarlegrar meðgöngueitrunar geta annars vegar verið ≥160 mmHg í SBÞ 

eða ≥110 mmHg í DBÞ og próteinmiga, með eða án merkja eða einkenna um áhrif á líffærakerfin sem 

verða fyrir barðinu á sjúkdómnum. Hins vegar geta þau verið ≥140 mmHg í SBÞ eða ≥90 mmHg í DBÞ, 

með eða án próteinmigu, og þá með einkenni eða merki um áhrif þess á líffærakerfi, nýru, lifur, 

storkukerfi og miðtaugakerfi. Alvarlegasta stig miðtaugakerfisáhrifa er burðarmálskrampi (64).  
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1.3.1.2      Afleiðingar meðgöngueitrunar 

Afleiðingar meðgöngueitrunar geta verið margar og breytilegar og haft áhrif á bæði móður og barn. Í 

alvarlegustu tilfellum getur móðirin fengið burðarmálskrampa (e. eclampsia). Móðirin getur fengið 

heilablæðingu eða dáið vegna súrefnisþurrðar. HELLP sjúkdómur getur þróast í kjölfar 

meðgöngueitrunar og samanstendur af rauðkornarofi (e. hemolysis), hækkuðum lifrarensímum (e. 

elevated liver enzymes) og lágri blóðflögutalningu (e. low platelet count). Einnig getur konan fengið 

dreifða blóðstorknun (e. disseminated intravascular coagulation, DIC), lifrarbilun og lifrarrof (e. liver 

rupture), nýrnabilun og lungnabjúg (12).       

 Sjúkdómsbyrði og dánartíðni barns við fæðingu er aukin í meðgöngueitrun. Meðgöngueitrun er 

orsök um 5% andvana fæðinga og allt að 10% fyrirburafæðinga. Fylgikvillar fyrir fóstur eru þar að auki 

vaxtarskerðing, fylgjulos og súrefnisþurrð (12).         

      

1.3.1.3       Meðferð meðgöngueitrunar 

Eina læknandi meðferðin við meðgöngueitrun er fæðing fósturs og fylgju. Meðferð á meðgöngu er 

einkennameðferð sem miðar að því að koma í veg fyrir heilablæðingar og burðarmálskrampa (63). 

Ákvörðun um að ljúka meðgöngu miðast við meðgöngulengd, ástand móður og fósturs, og alvarleika 

meðgöngueitrunarinnar. Meðgöngueitrun er ávallt ábending fyrir framköllun fæðingar eða keisara ef 37 

vikna meðgöngulengd er náð en fyrr ef sjúkdómurinn er á alvarlegra stigi (63).  

 

1.3.1.4       Tíðni meðgöngueitrunar 

Talið er að 4-5 % barnshafandi kvenna um allan heim fái meðgöngueitrun (65). Algengi 

meðgöngueitrunar í Bandaríkjunum er u.þ.b. 3,4%, en er 1,5-2-falt hærri í fyrstu meðgöngu (66). 

Breytileiki í algengi milli landa endurspeglast að hluta til af mismuninum á aldurdreifingu og hlutfalli 

frumbyrja í þýðinu (67). Nýgengi meðgöngueitrunar er á bilinu 3-7% fyrir frumbyrjur og 1-3% fyrir 

fjölbyrjur (62). Lítið hefur verið birt um breytingar á tíðni meðgöngueitrunar á síðustu áratugum.  

 

1.3.1.5      Áhættuþættir meðgöngueitrunar og tengsl við hækkandi aldur kvenna 

Margir áhættuþættir meðgöngueitrunar eru þekktir, m.a. frumbyrjufæðing, saga um meðgöngueitrun í 

fyrri meðgöngum, fjölskyldusaga um meðgöngueitrun, saga um langvinnan háþrýsing, nýrnasjúkdóm, 

sykursýki, offitu og hár og lágur aldur (< 18 ára) (68).       

 Talið er að konur ≥ 35 ára séu 1,2 sinnum (95% CI 1.2-2.0) líklegri til að fá meðgöngueitrun 

heldur en yngri konur (68). Einnig er talið að konur ≥ 40 ára séu 1,5 sinnum (95% CI 1.2-2.0) líklegri að 

fá meðgöngueitrun heldur en yngri konur (68). Eldri mæður eiga það til að hafa auka áhættuþætti, eins 

BMI>25, hafa farið í fleiri glasafrjóvganir,  sykursýki og krónískan háþrýsting, sem gerir þær móttækilegri 

til að þróa með sér meðgöngueitrun (69, 70). Þrátt fyrir þetta er hækkaður aldur móður líka talinn óháður 

áhættuþáttur meðgöngueitrunar (70). 
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1.3.2      Fyrirverandi háþrýstingur og meðgönguháþrýstingur 

Háþrýstingur tengdur meðgöngu, hvort sem er fyrirverandi háþrýstingur eða meðgönguháþrýstingur, er 

skilgreindur sem > 140mmHg í SBÞ og > 90 mmHg í DBÞ. Hann er flokkaður sem vægur þegar SBÞ 

er 140-149 og DBÞ er 90-99 mmHg, miðlungs þegar SBÞ er 150-159 og DBÞ er 100-109 mmHg og 

alvarlegur þegar SBÞ er ≥ 160 og DBÞ  er ≥ 110 mmHg (71).     

 Fyrirverandi háþrýstingur er hár blóðþrýstingur sem greinist annað hvort fyrir meðgöngu, fyrir 

20 vikna meðgöngu, eða er ekki horfinn 12 vikum eftir fæðingu (60). Oftast er þetta háþrýstingur af 

óþekktum orsökum, en stundum tengdur offitu, sykursýki eða nýrnasjúkdómum. Sjúklingar með 

undirliggjandi háþrýsting eru í aukinni hættu (6-faldri) að fá meðgöngueitrun í ofanálag (12). 

 Meðgönguháþrýstingur er upphaf háþrýstings eftir 20 vikna meðgöngu. Meðgönguháþrýstingur 

er í raun greindur á afturvirkan hátt þegar sjúklingur þróar ekki með sér meðgöngueitrun og ef 

blóðþrýstingurinn verður aftur venjulegur innan 12 vikna frá fæðingu (60).  

 

1.3.2.1      Afleiðingar fyrirverandi háþrýstings og meðgönguháþrýstings 

Háþrýstingur á meðgöngu er aðalorsök dánartíðni og sjúkleika móður, fósturs og nýbura (71). Konur 

með háþrýsting á meðgöngu eru í aukinni hættu á fylgjulosi, heilaæðasjúkdómum, 

blóðþurrðarsjúkdómum, hjartaáfalli, hjartabilun, heilablóðfalli, nýrnasjúkdómum og keisaraskurðum (71, 

72). Konur með alvarlegan háþrýsting á fyrsta þriðjungi meðgöngu hafa meira en 50% meiri áhættu á 

að þróa með sér ofanáliggjandi meðgöngueitrun (60). Meðgönguháþrýstingur  eykur hættu á háþrýstingi 

og sykursýki 2 eftir meðgöngu (73). Fóstrin eru í aukinni hættu á vaxtarskerðingu á meðgöngu, vera 

fyrirburar og fæðast andvana (71). 

 

1.3.2.2      Meðferð háþrýstings á meðgöngu 

Meðferð við háþrýstingi á meðgöngu fer eftir blóðþrýstingsgildum, meðgöngulengd, einkennum og 

áhættuþáttum. Þröskuldur fyrir lyfjameðferð á meðgöngu er breytilegur milli landa og 

heilbrigðisstofnanna. Samkvæmt leiðbeiningum frá The European Society of Cardiology (ESC) frá 

2013, er blóðþrýstingslækkandi meðferð ráðlögð á meðgöngu þegar blóðþrýstingsgildi eru ≥ 150/95 

mmHg (71). Labetalol er venjulega fyrsta val við meðferð á meðgöngu, en næstalgengast er að nota 

nifedipine (74).          

 Konur með háþrýstingssjúkdóma á meðgöngu þurfa náið eftirlit með blóðþrýstingi og 

hugsanlegum afleiðingum hans eins og vaxtarskerðingu fósturs (60). Markmið meðferðar er að koma í 

veg fyrir bráðaæðaskaða í t.d. í heila, hjarta, lifur og fylgju (75).  
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1.3.2.3      Tíðni háþrýstings á meðgöngu 

Í sænskri textabók segir að háþrýstingssjúkdómar á meðgöngu komi upp í um 8% af öllum meðgöngum 

og að 2% af þeim séu fyrirverandi  háþrýstingur og 3% meðgönguháþrýstingur (76). Talið er að algengi 

fyrirverandi háþrýstings sé að aukast vegna seinkaðra barnseigna (60).  

 

1.3.2.4     Áhættuþættir háþrýstings á meðgöngu og tengsl við hækkandi aldur kvenna 

Háþrýstingur á meðgöngu er m.a. algengari í offeitum konum, í konum með fjölskyldusögu um 

háþrýsting og fjölburameðgöngum, svipað og gildir fyrir meðgöngueitrun (77-79).  

 Háþrýstingur á meðgöngu er tengdur hækkuðum aldri mæðra. Timofeev et al. sýndu að 

áhættan er 1,22 sinnum hærri í mæðrum sem eru 35-39 ára og 1,63 sinnum hærri í mæðrum sem eru 

40-44 ára miðað við mæður sem eru 25-29 ára (80). Poon et al. sýndu að áhættan á meðgöngueitrun 

eykst um 4% fyrir hvert ár eftir 32 ára aldur (81).  

 

1.4 Lágsæt og fyrirsæt fylgja 

Fylgja er lágsæt ef hún situr að hluta til eða öllu leyti í neðra segmenti legsins (isthmus eða neðar). 

Lágsæt fylgja er fyrirsæt þegar hún hylur innra legopið eða nær alveg að því (Mynd 1). Í 20 vikna 

sónarskoðun er staðsetning fylgju ákvörðuð en þá eru um 3-5% fylgja lágsætar. Við 34 vikna meðgöngu 

eru 95% þeirra eðlilega staðsettar. Þetta gerist við þroskun neðra segments legsins á þriðja þriðjungi 

meðgöngu (12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Mismunandi staðsetningar fylgju: (a) Eðlilega staðsett fylgja. (b) Lágsæt fylgja.   

 (c) Algerlega fyrirsæt fylgja. Mynd fengin frá https://www.babycenter.com 

 

1.4.1   Afleiðingar fyrirsætrar fylgju 

Þungaðar konur með fyrirsæta fylgju geta fengið blæðingar á meðgöngu (82). Þessar blæðingar geta 

verið alvarlegar og einnig haldið áfram eftir fæðingu þar sem neðri hluti legsins er minna fær um að 
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dragast saman og loka æðum í fylgjubeðnum. Fylgja í neðri hluta legsins hindrar að fósturhöfuðið gangi 

niður í grindarinngang og oft leggst barnið í þverlegu. Fyrirsæt fylgja er alltaf ábending fyrir keisaraskurði 

(12). Lágsæt fylgja er, oftar en eðlilega staðsett fylgja, viðgróin (e. placenta accreta) eða niðurgróin (e. 

placenta percreta). Fyrri keisaraskurðir auka hættuna á lágsætri fylgju og þá verður hún gjarnan viðgróin 

eða niðurgróin í keisaraörið. Þetta getur valdið alvarlegum blæðingum við fæðingu, sem ekki tekst að 

stöðva nema með legnámi. Í löndum með gott heilbrigðiskerfi er dánartíðni mæðra í tengslum við 

fyrirsæta fylgju lág, en heldur áfram að vera há í fátækum löndum þar sem blóðleysi móður, skortur á 

læknisúrræðum, og heimafæðingar eru algengari (83).        

 Fyrirsæt fylgja er tengd við þrefalda til fimmfalda aukningu í hættu á: fyrirburafæðingu <37 vikur, 

innlögn á vökudeild, dauða nýbura og burðarmálsdauða (84). Í stórum rannsóknum fæddu u.þ.b. 15% 

af sjúklingum með fyrirsæta fylgju fyrir 34 vikur meðgöngu (85, 86). Aðalorsakir sjúkkdómsbyrði og 

dánartíðni nýbura eru tengdar fyrirburafæðingum (87). Sjúkdómsbyrði og dánartíðni nýbura í 

meðgöngum með fyrirsæta fylgju hefur hins vegar fallið á síðustu áratugum vegna framfara í meðferð 

á meðgöngu og í fæðingu sem og bættrar nýburaumönnunar (88). 

 

1.4.2 Greining og meðferð fyrirsætrar fylgju 

Blæðingar er vísbending um fyrirsæta fylgju. Blæðingarnar eru gjarnan sársaukalausar og koma öðru 

hvoru, en aukast svo í tíðni og magni á nokkrum vikum. 1/3 af konum hins vegar, upplifa ekki blæðingar 

fyrir fæðingu. Til að greina fyrirsæta fylgju er ómsjá notuð. Staðfesta þarf fyrirsæta fylgju áður en 

leggangaskoðun fer fram vegna þess að þreifing getur valdið alvarlegum blæðingum. Flestar fyrirsætar 

fylgjur eru nú greindar áður en blæðir. Ef búið er að greina lágsæta fylgju í ómun við annan þriðjung 

meðgöngu er hún endurtekin við 32 vikur meðgöngu til að útiloka fyrirsæta fylgju. Fylgja sem er minna 

en 2 cm frá innra legopinu er líkleg til að vera fyrirsæt við fulla meðgöngulengd. Ef fylgjan er framarlega 

og undir keisaraskurðaöri, er notuð venjuleg ómun, en segulómun og þrívíddarómun geta hjálpað við 

að ákvarða hvort sé viðgróin fylgja (12).       

 Meðhöndlun á fyrirsætri fylgju felur í sér endurteknar ómskoðanir á vexti fósturs, eftirlit með 

hjartslætti fósturs, seinkun á fæðingu til 36.viku með samdráttarletjandi lyfjum (e. tocolytic therapy) og  

keisaraskurði, helst valkeisara svo allt sé eins vel undirbúið og hægt er (89). Ef fyrirsæt fylgja er fundin 

í ómun og konur eru með leggangablæðingar, þurfa þær oft að vera á spítala þangað til þær fæða. Blóð 

fyrir blóðgjafir er til staðar, anti-D er gefið rhesus neikvæðum konum og sterar eru gefnir ef 

meðgöngulengd er minni en 34 vikur til að flýta fyrir lungnaþroska fósturs. Í konum með einkennalausa 

fyrirsæta fylgju, er hægt að seikna innlögn til 37 vikna meðgöngu eða til fæðingar, að því tilskildu að 

þær komist auðveldlega á spítala (12). 

 

1.4.3 Tíðni fyrirsætrar fylgju 

Fylgja er fyrirsæt í um 0,4% meðgangna við fulla meðgöngulengd, þ.e. í 4 af hverjum 1000 meðgöngum, 

en þessi tíðni er breytileg um allan heim því hún er tengd tíðni keisaraskurða í löndunum. Algengið er 

þó nokkuð hærra í kringum 20 vikur meðgöngu, allt upp í 2%, en flestar fyrirsætar fylgju sem eru 
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greindar snemma á meðgöngu hverfa fyrir fæðingu (82, 90). Lítið hefur verið birt um breytingar á tíðni 

fyrirsætrar fylgju á síðustu áratugum. 

 

1.4.4 Áhættuþættir fyrirsætrar fylgju og tengsl við hækkandi aldur kvenna 

Aðaláhættuþættir fyrirsætrar fylgju eru: fyrri fyrirsæt fylgja (4-8% líkur á að gerist aftur (91)), fyrri 

keisaraskurður (47-60% meiri líkur (66, 92)), hættan eykst með auknum fjölda fyrri keisaraskurða (93), 

fjölburameðganga, þar sem hættan er 40% hærri hjá tvíburum heldur en einburum (94). Fyrirsæt fylgja 

er algengari í þeim meðgöngum þar sem eru tveir æðabelgir (e. dichorionic) heldur en þar sem er einn 

æðabelgur (e. monochorionic) (95). Aðrir áhætturþættir eru: fjölbyrjur, ófrjósemismeðferð, fyrri 

fóstureyðing, fyrri skurðaðgerð á legi og kynþættir aðrir en hvíti kynþátturinn (96-99).   

 Williams et al. fundu út að hækkaður aldur móður var sterklega tengdur fyrirsætri fylgju. Konur 

sem voru 30 ára og eldri voru meira en tvisvar sinnum líklegri að fá fyrirsæta fylgju á meðgöngum sínum 

í samanburði við viðmiðunarhópinn, sem voru konur 20-29 ára (100). Zhang et al. fundu út að konur á 

aldrinum 34 ára og eldri höfðu 2-3 sinnum meiri áhættu á fyrirsætri fylgju í samanburði við konur yngri 

en 20 ára (101). Jolly er al. í Englandi sýndi svipaðar niðurstöður, konur á aldrinum 35-40 voru í 1,93 

sinnum meiri hættu að fá fyrirsæta fylgju (99% ÖB 1,58-2,35) (57). Konur eldri en 40 ára voru í enn 

meiri hættu að fá fyrirsæta fylgju (57). Hár aldur móður er óháður áhættuþáttur fyrirsætrar fylgju (101). 

 

1.5  Sitjandastaða 

Sitjandastaða er þegar afturendi fóstursins er staðsettur í neðri hluta legsins eða grindaholsins. Til eru 

þrjár tegundir sitjandastöðu (Mynd 2): Einföld eða bein sitjandastaða (70%) er þegar fætur eru beinir og 

liggja alveg upp með líkama barnsins, fullkomin sitjandastaða (15%) er þegar fætur eru bognir og barnið 

situr á hækjum sér og fótstaða (15%) er þegar fætur eru fyrirsætir og ná niður fyrir rass barnsins (12, 

102). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Mismunandi tegundir sitjandastöðu: (a) Einföld eða bein sitjandastaða. (b) Fullkomin 

sitjandastaða. (c) Fótstaða. Mynd fengin frá Obtetrics & Gynaecology 5. útgáfu, eftir Impley og Child (2017) 
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1.5.1 Afleiðingar sitjandastöðu 

Sitjandastaða við fæðingu hefur tengsl við aukna sjúkdómsbyrði og dánartíðni móður og barns. 

Sitjandastaða getur verið tengd við fósturafbrigðileika og langtímafötlun, sem eru óháðir fæðingarmáta 

(12). Hætta á framfalli naflastrengs (e. cord prolapse) er aukin í sitjandastöðu (103).  

 

1.5.2 Greining og meðhöndlun sitjandastöðu 

Greining á sitjandastöðu er mikilvæg frá 37 vikna meðgöngu. Oftast vaknar grunur um sitjandastöðu 

við þreifingu kviðar og með ómun má staðfesta greininguna (12). Frá 36 vikna meðgöngu er tilraun gerð 

til vendingar, þ.e. að snúa barninu í höfuðstöðu. Þetta fækkar sitjandastöðum við fulla meðgöngulengd 

og fækkar þess vegna keisaraskurðum (12). Vending tekst í um 50% tilvika en um það bil 3% af 

börnunum snúast aftur til baka (12). Í þeim meðgöngum þar sem vending mistekst, munu aðeins 3% 

snúast sjálfkrafa fyrir fæðingu (12). Vending er gerð án deyfingarlyfja, en er gerð auðveldari og virkar 

oftar með því að gefa móðurinni legslakandi lyf. Fæðingarlæknir framkvæmir ytri vendingu. Þá er 

sitjanda barnsins lyft upp úr grindarinnganginum og ýtt undir að það taki kollhnís, oftast fram á við. Á 

meðan ytri vending er reynd er fylgst með hjartslætti barnsins með ómun (104). Áhætta vendingar er 

lítil, en grípa þarf þó til neyðarkeisaraskurðar í 0,5% tilfella. Vending tekst síður hjá frumbyrjum, ef 

legtónus er hár, hjá offeitum konum og ef vökvarúmmál er minnkað (12). Fósturstærð skiptir litlu máli. 

Vending er ekki framkvæmd ef legvatn er farið, ef fylgja er lágsæt eða fyrirsæt, ef grunur er um 

fósturstreitu, við óstöðuga legu eða fjölburaþungun (104). Ef frábending er fyrir vendingu eða hún 

mistekst, þá þarf að velja fæðingarmáta, valkeisaraskurð eða fyrirhugaða fæðingu um leggöng (12, 

104). Til þess að konu sé ráðlagt að fæða barn í sitjandastöðu um leggöng á Landspítala þarf hún að 

uppfylla skilyrði um góða fæðingasögu og/eða stærð grindar og fósturs (105). 

 

1.5.3 Tíðni sitjandastöðu 

Sitjandastaða gerist í 3-4% af öllum meðgöngum við fulla meðgöngulengd. Sitjandastaða er algengari 

við styttri meðgöngulegd. Við 32 vikur eru 7% af fóstrum í sitjandastöðu, en við 28 vikur eða minna eru 

25% af fóstrum í sitjandastöðu (103). Lítið hefur verið birt um breytingar á tíðni sitjandafæðingar á 

síðustu áratugum. 

 

1.5.4 Áhættuþættir sitjandastöðu og tengsl við hækkandi aldur kvenna 

Í flestum meðgöngum virðist sitjandastaða vera tilviljun (106). Í allt að 15% tilfella hins vegar, getur hún 

verið vegna fóstur-, móður- eða fylgjuafbrigðileika. Sett hefur verið fram tilgáta um að fóstur með 

venjulega líkamsbyggingu, virkni, legvatnsmagn og fylgjustaðsetningu fari í höfuðstöðu nálægt fullri 

meðgöngulengd vegna þess að það passar þar best fyrir í innanlegsrýminu, en ef einhverjir af þessum 

þáttum eru óeðlilegir, þá er sitjandastaða líklegri (106). Þess vegna eru áhættuþættir sitjandastöðu m.a. 

fóstur- og legafbrigðileikar, tvíburameðgöngur, fyrirsæt fylgja og fyrirferð í grindarholi (12). Það sem 
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sitjandastaða er algengari við styttri meðgöngulengd, er fyrirburafæðing áhættuþáttur. Fyrri 

sitjandastaða er líka áhættuþáttur og talið er að 8% lendi aftur í sitjandastöðu við fulla meðgöngulengd, 

og hætta á þriðju sitjandastöðunni við fulla meðgöngulengd er talin 27% (103). Fyrri keisaraskurður er 

talinn auka líkur á sitjandastöðu um tvöfalt (103).       

 Í einni enskri rannsókn eru mæður 35 ára og eldri taldar vera 1,37 (99% ÖB 1,28-1,47) sinnum 

líklegri til að bera barn í sitjandastöðu við fulla meðgöngulengd í samanburði við konur á aldrinum 18-

34 ára (57). Konur eldri en 40 ára voru í enn meiri hættu á sitjandastöðu (57). Robillard et al. fundu 

línulegt samband milli aldurs móður og sjálfkrafa sitjandastöðu (107). Tíðni sitjandastöðu eftir 32 vikur 

meðgöngu var 1,9% í konum sem voru 15-19 ára en 4,0% í konum 45 ára og eldri (107). Hár aldur 

mæðra er óháður áhættuþáttur sitjandastöðu (107). 
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2 Markmið 

Óútskýrður munur er á tíðni keisaraskurða eftir aldurshópum. Vitað er að meðgöngukvillar og tepptur 

framgangur auka líkurnar á keisaraskurði. Til að fá betri upplýsingar um hvaða ástæður liggja að baki 

þessa munar á tíðni keisaraskurða milli yngri og eldri kvenna var leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

1. Breytist tíðni lengds 1. stigs fæðingar, lengds 2. stigs fæðingar, sykursýki, 

meðgöngueitrunar, háþrýstings, fyrirsætrar fylgju og sitjandastöðu á tímabilinu 1997-2015 

með hækkandi aldri hinnar fæðandi konu? 

2. Hefur aldur kvenna áhrif á tíðni fylgikvilla á meðgöngu eða við fæðingu? 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Fæðingaskrá 

Í þessari rannsókn var notast við gögn úr Fæðingaskrá Embætti landlæknis. Vinnsluaðili gagnasafnsins 

er kvennasvið Landspítalans en lögum samkvæmt er landlæknir ábyrgðaraðili þess (108). Í skrána er 

safnað upplýsingum um allar fæðingar á landinu og nær skráning aftur til ársins 1972 en frá árinu 1981 

hefur hún verið rafræn (109). Fæðingaskrá hefur gefið út ársskýrslu frá 1995 (109). Úrvinnsla 

Fæðingaskrár er m.a. send landlækni sem birt hefur gögn um fæðingar á vefsíðu sinni (109). 

Fæðingaskrá safnar einnig saman tölfræði sem er send á alþjóðlega gagnagrunna ásamt því að taka 

þátt í norrænu samstarfi (109). Upplýsingar úr skráni geta nýst til vísindarannsókna (110). Tilgangur 

Fæðingaskrár er að afla þekkingar um fæðingar og nýbura, hafa eftirlit með fæðingaþjónustu, tryggja 

gæði hennar og meta árangur (110). Fæðingaskrá inniheldur ýmis atriði sem varða meðgöngu, fæðingu, 

vandamál í fæðingu, inngrip og fætt barn (109). Skráð er m.a. fæðingarstaður og stund, 

meðgöngulengd, fyrri fæðingar, afbrigði fæðingar, meðferð í fæðingu, þyngd og lengd barna og 

sjúkdómsgreiningar (109). Sjúkdómsgreiningar og afbrigði eru skráð samkvæmt ICD-10 

skráningarkerfinu (108). Upplýsingar sem ekki eru í Fæðingaskrá eru um fósturlát, notkun lyfja, tóbaks, 

áfengis og fæðubótarefna á meðgöngu sem og meðfæddir gallar sem greinast eftir útskrift af 

fæðingardeild (108).  

 

3.2 Rannsóknarþýði 

Rannsóknin var afturskyggn og gögnin voru fengin úr Fæðingarskrá Embætti landlæknis frá 1. janúar 

1997 til 31. desember 2015. Heildarfjöldi fæddra barna á þessu tímabili voru 83.330. Þessi rannsókn 

skoðaði allar fæðingar við allar meðgöngulengdir á þessu tímabili og þess vegna þurfti að taka út annað 

barnið í hverri tvíburafæðingu og tvö börn úr hverri þríburafæðingu, þar sem þær fæðingar teljast sem 

ein og sama fæðingin. Í einni fæðingu vantaði aldur móður svo hún var tekin út. Eftir stóðu 81.802 

fæðingar. 

  

3.3 Breytur 

Allar upplýsingar um rannsóknarþýðið fengust úr Fæðingarskrá. Bakgrunnsbreytur voru aldur, 

meðgönguvikur, þjóðerni móður, hjúskaparstaða móður, búseta móður, starf móður, fæðingarár barns 

og það hvort konan var frumbyrja eða fjölbyrja. Aldri mæðra var skipt upp í aldursflokkana yngri en 20 

ára, 20-24 ára, 25-29 ára, 30-34 ára og 35 ára og eldri. Meðgöngulengd var skipt upp í: minna en 28 

vikur, 28-31 vika, 32-36 vikur, 37-39 vikur, meira eða jafnt og 40 vikur og óvíst. Þjóðerni mæðra var 

skilgreint sem íslenskt og annað þjóðerni. Hjúskaparstaða mæðra var flokkuð í í sambúð, ekki í sambúð 

og óvíst. Búseta mæðra var skilgreind eftir póstnúmerum á höfuðborgarsvæði og utan 

höfuðborgarsvæðis. Höfuðborgarsvæði var skilgreint sem póstnúmer 101, 103-105, 107-113, 116, 162, 

170, 200-201, 203, 210, 220-221, 225, 270-271 og 276. Utan höfuðborgarsvæðis var skilgreint sem 
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önnur póstnúmer. Starf mæðra var flokkað í vinnandi, heimavinnandi, atvinnulaus, nemi, 

lífeyrisþegi/öryrki, annað og óvíst. Fæðingarár barns var skipt í tímabilin 1997-2000, 2001-2005, 2006-

2010 og 2011-2015.           

 Búnar voru til nýjar breytur fyrir hvern og einn meðgöngukvilla sem skoðaður var, en þeir voru 

sykursýki, meðgöngueitrun, háþrýstingur, fyrirsæt fylgja og sitjandastaða. Einnig voru búnar til nýjar 

breytur fyrir lengt 1. stig hríða og lengt 2. stig hríða sem teljast sem tepptur framgangur. Allar greiningar 

nema sitjandastaða voru fundnar í 10. útgáfu International Classification of Diseases (ICD-10) 

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

sitjandastaða var fengin úr breytunni “fósturstaða” þar sem flokkurinn “sitjandi”  var tekinn úr.   

Tafla 1. Greiningar og ICD-10 skráningarkerfið. Þær greiningar sem skoðaðar voru í rannsókninni 

ásamt þeim ICD-10 kóðum sem liggja að baki hverri greiningu.  

             ICD-10 greining 

       Tepptur framgangur 

Lengt 1. stig hríða O63.0 

Lengt 2. stig hríða O63.1 

       Meðgöngukvillar 

Sykursýki O24.0 – Fyrirverandi sykursýki, insúlínháð – IDDM(týpa I) 

O24.1 – Fyrirverandi sykursýki, insúlínóháð – DM(týpa II) 

O24.2 – Fyrirverandi sykursýki tengd vannæringu 

O24.3 – Óskilgreind fyrirverandi sykursýki 

O24.4 – Sykursýki sem hefst í þungun – GDMA1 

O24.9 – Meðgöngusykursýki, insúlínháð – GDMA2 

Meðgöngueitrun O11.0 – Fyrirv. háþr. að viðb. prótínmigu (superimposed pre-ecl) 

O14.0 – Væg meðgöngueitrun 

O14.1 – Svæsin meðgöngueitrun 

O14.2 – Meðgöngueitrun (HELLP Syndrome) 

O14.9 – Óskilgreind meðgöngueitrun 

O15.0 – Burðarmálskrampi (eclampsia) á meðgöngu 

O15.1 – Burðarmálskrampi (eclampsia) í fæðingu 

O15.2 – Burðarmálskrampi (eclampsia) í sængurlegu 

Háþrýstingur O10.0 - Fyrirverandi háþrýstingur sem hefur áhrif á meðgöngu, í 

fæðingu og/eða sængurlegu 

O10.9 – Óskilgreindur fyrirverandi háþrýstingur 

O13 – Meðgönguháþrýstingur 

O16 – Ótilgreindur háþrýstingur 

Fyrirsæt fylgja O44.0 – Fyrirsæt fylgja tilgreind án blæðingar 

O44.1 – Fyrirsæt fylgja með blæðingu 
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3.4 Tölfræðileg úrvinnsla 

Öll gögn Fæðingarskrár fengust á formi Microsoft Excel en tölfræðiúrvinnsla var unnin í tölfræðiforritinu 

R. Skoðuð var tíðni lengds 1. stigs hríða, lengds 2. stigs hríða, sykursýki, meðgöngueitrunar, 

háþrýstings, fyrirsætrar fylgju og sitjandastöðu eftir aldursbilum. Notast var við logistíska 

aðhvarfsgreiningu til þess að reikna gagnlíkindahlutfall (e. odds ratio, OR) og 95% öryggisbil (e. 

confidence interval, CI) fyrir líkur á þessum greiningum eftir aldursbilum. Gagnlíkindahlutfall var bæði 

reiknað óleiðrétt og leiðrétt. Leiðrétt var fyrir bakgrunnsbreytunum meðgönguvikur, þjóðerni móður, 

hjúskaparstaða móður, búseta móður, starf móður, fæðingarár barns og því hvort konan var frumbyrja 

eða fjölbyrja. Þrjár töflur með tíðni og gagnlíkindahlutföllum voru gerðar þar sem fyrsta innihélt allar 

konurnar, önnur innihélt allar frumbyrjur og þriðja innihélt allar fjölbyrjur. Í töflu fyrir frumbyrjur og 

fjölbyrjur var ekki leiðrétt fyrir því hvort konan væri frumbyrja eða fjölbyrja. 

 

3.5 Leyfi 

Við upphaf rannsóknar lágu fyrir leyfi frá Vísindasiðanefnd (tilvísun: VSNb2016040019/03.01).  Embætti 

landlæknis ber að þakka fyrir afhendingu gagna úr Fæðingarskrá.  
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4 Niðurstöður 
 

4.1 Bakgrunnsbreytur rannsóknarþýðis 

Í töflu 2 má sjá bakgrunnsbreytur rannsóknarþýðis skipt eftir aldursbili mæðra. Meirihluti kvennanna 

voru á aldrinum 25-29 ára (32,0%) og næstflestar voru á aldrinum 30-34 ára (27,7%). Þar á eftir voru 

konur á aldrinum 20-24 ára (19,1%) og svo konur 35 ára og eldri (17,3%). Fæstar voru undir tvítugu 

(3,8%). Yngsta konan var 13 ára og sú elsta 55 ára. Miðgildi aldurs var 29 ára. Algengasta 

meðgöngulengdin var ≥40 vikur hjá öllum aldursflokkum. Meðgöngulengd ≥40 vikur var aðeins 

algengari hjá konum undir þrítugu, en 37-39 vikur var algengari hjá konum yfir þrítugu. Konur af öðru 

þjóðerni en íslensku voru líklegri til að vera eldri og íslensku konurnar voru líklegri til að vera yngri. 

Hlutfall þeirra kvenna sem voru í sambúð við fæðingu jókst við aukinn aldur, en hlutfall þeirra sem voru 

ekki í sambúð minnkaði við aukinn aldur. Hlutfall þeirra kvenna sem voru í vinnu jókst einnig við aukinn 

aldur en hlutfall þeirra kvenna sem voru í námi minnkaði við aukinn aldur. Hlutfall þeirra kvenna sem 

voru heimavinnandi jókst við aukinn aldur. Mæðrum undir tvítugu fækkaði eftir því sem á leið á tímabilið 

1997-2015 en þær voru 6,14% á árunum 1997-2000 en fækkaði í 2,34% á árunum 2011-2015. Mæðrum 

á aldrinum 35 ára og eldri fjölgaði á tímabilinu en voru 15,0% á árunum 1997-2000 en fjölgaði í 19,3% 

á árunum 2011-2015. Frumbyrjum fækkaði með auknum aldri og fjölbyrjum fjölgaði með hækkandi aldri.  

Tafla 2. Bakgrunnsbreytur kvenna ásamt fæðingarári barns, skipt eftir aldursbilum. 

Aldursbil mæðra > 20 ára 20-24 ára 25-29 ára 30-34 ára ≥ 35 ára 
(n = 81802) (n = 3139) (n = 15608) (n = 26226) (n = 22688) (n = 14141) 

Meðgönguvikur           

    <28 15 (0,48%) 58 (0,37%) 76 (0,29%) 76 (0,33%) 67 (0,47%) 
    28-31 27 (0,86%) 67 (0,43%) 123 (0,47%) 106 (0,47%) 95 (0,67%) 
    32-36 160 (5,1%) 642 (4,11%) 1093 (4,17%) 925 (4,08%) 643 (4,55%) 
    37-39 1120 (35,7%) 5836 (37,4%) 9853 (37,6%) 8909 (39,3%) 5817 (41,1%) 
    ≥40 1800 (57,3%) 8959 (57,4%) 15017 (57,3%) 12626 (55,7%) 7476 (52,9%) 
    Óvíst 17 (0,54%) 46 (0,29%) 64 (0,24%) 46 (0,20%) 43 (0,30%) 

Þjóðerni móður       

    Íslensk (IS) 3016 (96,1%) 14499 (92,9%) 23763 (90,6%) 20817 (91,8%) 13212 (93,5%) 
    Annað 121 (3,86%) 1103 (7,07%) 2456 (9,37%) 1860 (8,20%) 920 (6,51%) 
    Óvíst 2 (0,06%) 6 (0,04%) 7 (0,03%) 11 (0,05%) 9 (0,06%) 
Hjúskaparstaða  
móður 

          

    Í sambúð 1391 (44,3%) 11326 (72,6%) 22752 (86,8%) 20553 (90,6%) 12685 (89,7%) 
    Ekki í sambúð 1672 (53,3%) 3929 (25,2%) 3132 (11,9%) 1913 (8,43%) 1326 (9,38%) 
    Óvíst 76 (2,42%) 353 (2,26%) 342 (1,30%) 222 (0,98%) 130 (0,92%)  

Búseta móður           

    Höfuðborgarsv. 1557 (49,6%) 8621 (55,2%) 16254 (62,0%) 14837 (65,4%) 9508 (67,2%) 
    Utan af landi 1582 (50,4%) 6987 (44,8%) 9972 (38,0%) 7851 (34,6%) 4633 (32,8%) 

Starf móður           

    Í vinnu 1468 (46,8%) 9296 (59,6%) 19017 (72,5%) 18451 (81,3%) 11859 (83,9%) 
    Heimavinnandi 88 (2,80%) 977 (6,26%) 1881 (7,17%) 1809 (7,97%) 1219 (8,62%) 
    Atvinnulaus 166 (5,29%) 454 (2,91%) 419 (1,60%) 302 (1,33%) 125 (0,88%) 
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    Nemi 1136 (36,2%) 4193 (26,9%) 4155 (15,8%) 1535 (6,77%) 511 (3,61%) 
    Lífeyrisþegi/öryrki 179 (5,70%) 366 (2,34%) 369 (1,41%)  280 (1,23%) 220 (1,56%) 
    Annað 57 (1,82%) 179 (1,15%) 180 (0,69%) 142 (0,63%)  99 (0,70%) 
    Óvíst 45 (1,43%) 143 (0,92%) 205 (0,78%) 169 (0,74%) 108 (0,76%) 

Fæðingarár barns           

    1997-2000 1014 (6,14%) 3665 (22,2%) 5071 (30,7%) 4287 (26,0%) 2480 (15,0%) 

    2001-2005 839 (4,09%) 4170 (20,3%) 6607 (32,2%) 5485 (26,7%) 3406 (16,6%) 

    2006-2010 786 (3,36%) 4155 (17,8%) 7728 (33,1%) 6590 (28,2%) 4116 (17,6%) 
    2011-2015 500 (2,34%) 3618 (16,9%) 6820 (31,9%) 6326 (29,6%) 4139 (19,3%) 

Frumbyrja/fjölbyrja           

    Frumbyrja 2969 (94,6%) 11190 (71,7%) 11697 (44,6%) 4796 (21,1%) 1986 (14,0%) 
    Fjölbyrja 170 (5,42%) 4418 (28,3%) 14529 (55,4%) 17892 (78,9%) 12155 (86,0%) 

 

4.2 Breytingar á tíðni fylgikvilla á Íslandi á árunum 1997-2015 eftir aldurshópum 

Á mynd 3 má sjá árlega tíðni sykursýki á meðgöngu á rannsóknartímabilinu eftir aldurshópum. 

Sykursýki á meðgöngu jókst hjá öllum aldurshópum á árunum 1997-2015. Tíðni sykursýki á meðgöngu 

jókst hins vegar mest hjá konum á aldrinum 35 ára og eldri, eða frá 0,7% árið 1997 í 13,6% árið 2015. 

Á þessu tímabili greindust 2863 konur (3,5%) með sykursýki á meðgöngu og af þeim greindust 2531 

(88,4%) með GDM. Árið 2006 byrjaði regluleg skimun á sykursýki á meðgöngu á Íslandi (Hildur 

Harðardóttir fæðingalæknir, munnlegar upplýsingar, 2018). Árið 2012 byrjaði regluleg skimun á 

meðgöngusykursýki (37). Greiningarskilmerki meðgöngusykursýki eru núna strangari en notuð voru á 

árunum 2006-2012, sem útskýrir þessa miklu hækkun í tíðni á árunum 2012-2015 (37).  

 Á mynd 4 má sjá árlega tíðni háþrýstings á meðgöngu á rannsóknartímabilinu eftir 

aldurshópum. Háþrýstingur á meðgöngu jókst hjá öllum aldurshópum á árunum 1997-2015. Tíðni 

háþrýstings á meðgöngu jókst hins vegar mest hjá konum á aldrinum 35 ára og eldri, eða frá 3,2% árið 

1997 í 8,8% árið 2015. Á þessu tímabili greindust 3245 (3,9%) konur með háþrýsting á meðgöngu og 

af þeim greindust 2164 (66,7%) með meðgönguháþrýsting.     

 Tíðni lengds 1. stigs fæðingar, lengds 2. stigs fæðingar, meðgöngueitrunar, fyrirsætrar fylgju og 

sitjandastöðu var skoðuð á tímabilinu 1997-2015. Engar breytingar á tíðni voru hins vegar á því tímabili 

og þess vegna var þeim gröfum sleppt. 
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 Mynd 3. Tíðni sykursýki á meðgöngu á Íslandi á árunum 1997-2015 eftir aldurshópum 

 

Mynd 4. Tíðni háþrýstings á meðgöngu á Íslandi á árunum 1997-2015 eftir aldurshópum 
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4.3 Tíðni og líkur á fylgikvillum eftir aldri mæðra 

Skoðuð var tíðni og líkur á lengdu 1. stigi fæðingar, lengdu 2. stigi fæðingar, sykursýki, meðgöngueitrun, 

háþrýstingi, fyrirsætri fylgju og sitjandastöðu hjá öllum konunum á rannsóknartímabilinu eftir aldursbilum 

(Tafla 3).             

 Í lengdu 1. stigi hríða var marktæk hækkun á líkum hjá konum á aldrinum 30-34 ára (LG 1,23; 

95% ÖB 1,09-1,37) miðað við konur á aldrinum 25-29 ára, en ekki var marktæk hækkun hjá konum 35 

ára og eldri. Konur yngri en 20 ára (LG 0,60; 95% ÖB 0,48-0,74) og konur á aldrinum 20-24 ára (LG 

0,88; 95% ÖB 0,79-0,99) voru í marktækt lægri áhættu á lengdu 1. stigi hríða miðað við konur á aldrinum 

25-29 ára. Óleiðréttu gagnlíkindahlutföllin fyrir alla aldurshópa lengdra 1. stigs hríða eru töluvert 

frábrugðið leiðréttu gagnlíkindahlutföllunum, þar sem leiðrétt gagnlíkindahlutföll sýna lækkaða áhættu 

sýnir óleiðrétt gagnlíkindahlutfall hækkaða áhættu, og öfugt. Þetta getur stafað að því að “frumbyrja“ er 

sterkur áhættuþáttur lengds 1. stigs hríða.       

 Í lengdu 2. stigi hríða var marktæk hækkun á líkum hjá konum á aldrinum 35 ára og eldri (LG 

1,34; 95% ÖB 1,18-1,51) og konum á aldrinum 30-34 ára (LG 1,17; 95% ÖB 1,06-1,30) miðað við konur 

á aldrinum 25-29 ára. Konur yngri en 20 ára (LG 0,73; 95% ÖB 0,61-0,86) og konur á aldrinum 20-24 

ára (LG 0,82; 95% ÖB 0,75-0,91) voru í marktækt lægri áhættu á lengdu 2. stigi hríða miðað við konur 

á aldrinum 25-29 ára. Óleiðréttu gagnlíkindahlutföllin fyrir alla aldurshópa lengds 2. stigs hríða eru 

töluvert frábrugðin leiðréttu gagnlíkindahlutföllunum, þar sem leiðrétt gagnlíkindahlutföll sýna lækkaða 

áhættu sýnir óleiðrétt gagnlíkindahlutfall hækkaða áhættu, og öfugt. Þetta getur stafað að því að 

“frumbyrja“ er sterkur áhættuþáttur lengds 2. stigs hríða.     

 Í sykursýki var marktæk hækkun á líkum hjá konum á aldrinum 35 ára og eldri (LG 2,12; 95% 

ÖB 1,91-2,36) og konum á aldrinum 30-34 ára (LG 1,40; 95% ÖB 1,27-1,55) miðað við konur á aldrinum 

25-29 ára. Konur yngri en 20 ára (LG 0,38; 95% ÖB 0,26-0,54) og konur á aldrinum 20-24 ára (LG 0,67; 

95% ÖB 0,58-0,77) voru í marktækt lægri áhættu á sykursýki miðað við konur á aldrinum 25-29 ára. 

 Í meðgöngueitrun var marktæk hækkun á líkum hjá konum á aldrinum 35 ára og eldri (LG 1,34; 

95% ÖB 1,18-1,51) og konum á aldrinum 30-34 ára (LG 1,12; 95% ÖB 1,00-1,24) miðað við konur á 

aldrinum 25-29 ára. Líkur hjá konum á aldrinum yngri en 20 ára og 20-24 voru ekki marktækar. 

Óleiðréttu gagnlíkindahlutföllin fyrir alla aldurshópa meðgöngueitrunar eru töluvert frábrugðin leiðréttu 

gagnlíkindahlutföllunum, þar sem leiðrétt gagnlíkindahlutföll sýna lækkaða áhættu sýnir óleiðrétt 

gagnlíkindahlutfall hækkaða áhættu, og öfugt. Þetta getur stafað að því að “frumbyrja“ er sterkur 

áhættuþáttur meðgöngueitrunar.         

 Í háþrýstingi var marktæk hækkun á líkum hjá konum á aldrinum 35 ára og eldri (LG 1,86; 95% 

ÖB 1,67-2,06) og konum á aldrinum 30-34 ára (LG 1,32; 95% ÖB 1,20-1,45) miðað við konur á aldrinum 

25-29 ára. Konur yngri en 20 ára (LG 0,59; 95% ÖB 0,47-0,74) og konur á aldrinum 20-24 ára (LG 0,79; 

95% ÖB 0,71-0,89) voru í marktækt lægri áhættu á háþrýstingi miðað við konur á aldrinum 25-29 ára. 

 Í fyrirsætri fylgu var marktæk hækkun á líkum hjá konum á aldrinum 35 ára og eldri (LG 3,60; 

95% ÖB 2,60-5,03) og konum á aldrinum 30-34 ára (LG 1,93; 95% ÖB 1,38-2,70) miðað við konur á 

aldrinum 25-29 ára. Konur á aldrinum 20-24 ára (LG 0,36; 95% ÖB 0,18-0,66) voru í marktækt lægri 

áhættu á fyrirsætri fylgju miðað við konur á aldrinum 25-29 ára, en ekki var marktæk lækkun hjá konum 

yngri en 20 ára.           
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 Í sitjandastöðu var marktæk hækkun á líkum hjá konum á aldrinum 35 ára og eldri (LG 1,32; 

95% ÖB 1,16-1,49) og konum á aldrinum 30-34 ára (LG 1,19; 95% ÖB 1,06-1,32) miðað við konur á 

aldrinum 25-39 ára. Konur yngri en 20 ára (LG 0,62; 95% ÖB 0,48-0,79) og konur á aldrinum 20-24 ára 

(LG 0,83; 95% ÖB 0,74-0,94) voru í marktækt lægri áhættu á sitjandastöðu miðað við konur á aldrinum 

25-29 ára.  

 

Tafla 3. Tíðni og líkur á lengdu 1. stigi hríða, lengdu 2. stigi hríða, sykursýki, meðgöngueitrun, 

háþrýstingi, fyrirsætrar fylgju og sitjandastöðu hjá öllum konunum á  rannsóknartímabilinu, skipt eftir 

aldursbilum 

Aldursflokkar <20 ára 20-24 ára 25-29 ára 30-34 ára 35 ára og eldri 

Lengt 1.stig hríða           

    N (%) 105 (3,35%) 619 (3,97%) 833 (3,18%) 573 (2,53%) 271 (1,92%) 

    ÓG (95% ÖB) 
1,05 

(0,85-1,29) 
1,26 

(1,13-1,40) 
Viðmið 

0,79 
(0,71-0,88) 

0,60 
(0,52-0,68) 

    LG (95% ÖB)* 
0,60 

(0,48-0,74) 
0,88 

(0,79-0,99) 
Viðmið 

1,23 
(1,09-1,37) 

1,12 
(0,97-1,30) 

Lengt 2.stig hríða      

    N(%) 168 (5,35%) 797 (5,11%) 1160 (4,42%) 735 (3,24%) 411 (2,91%) 

    ÓG (95% ÖB) 
1,22 

(1,03-1,44) 
1,16 

(1,06-1,28) 
Viðmið 

0,72 
(0,66-0,80) 

0,65 
(0,58-0,73) 

    LG (95% ÖB)* 
0,73 

(0,61-0,86) 
0,82 

(0,75-0,91) 
Viðmið 

1,17 
(1,06-1,30) 

1,34 
(1,18-1,51) 

Sykursýki      

    N (%)  32 (1,02%) 288 (1,85%) 742 (2,83%) 919 (4,05%) 882 (6,24%) 

    ÓG (95% ÖB) 
0,35 

(0,24-0,50) 
0,65 

(0,56-0,74) 
Viðmið 

1,45 
(1,31-1,60) 

2,28 
(2,07-2,52) 

    LG (95% ÖB)* 
0,38 

(0,26-0,54) 
0,67 

(0,58-0,77) 
Viðmið 

1,40 
(1,27-1,55) 

2,12 
(1,91-2,36) 

Meðgöngueitrun      

    N (%) 159 (5,07%) 645 (4,13%) 884 (3,37%) 660 (2,91%) 472 (3,34%) 

    ÓG (95% ÖB) 
1,53 

(1,28-1,81) 
1,24 

(1,11-1,37) 
Viðmið 

0,86 
(0,78-0,95) 

0,99 
(0,88-1,10) 

    LG (95% ÖB)* 
1,03 

(0,85-1,24) 
0,99 

(0,89-1,11) 
Viðmið 

1,12 
(1,00-1,24) 

1,34 
(1,18-1,51) 

Háþrýstingur      

    N (%) 86 (2,74%) 517 (3,31%) 948 (3,61%) 919 (4,05%) 775 (5,48%) 

    ÓG (95% ÖB) 
0,75 

(0,60-0,93) 
0,91 

(0,82-1,02) 
Viðmið 

1,13 
(1,03-1,23) 

1,55 
(1,40-1,70) 

    LG (95% ÖB)* 
0,59 

(0,47-0,74) 
0,79 

(0,71-0,89) 
Viðmið 

1,32 
(1,20-1,45) 

1,86 
(1,67-2,06) 

Fyrirsæt fylgja       
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    N (%) 3 (0,10%) 12 (0,08%) 58 (0,22%) 100 (0,44%) 124 (0,88%) 

    ÓG (95% ÖB) 
0,43 

(0,11-1,17) 
0,35 

(0,18-0,62) 
Viðmið 

2,00 
(1,45-2,78) 

4,00 
(2,94-5,49) 

    LG (95% ÖB)* 
0,43 

(0,10-1,20) 
0,36 

(0,18-0,66) 
Viðmið 

1,93 
(1,38-2,70) 

3,60 
(2,60-5,03) 

Sitjandastaða      

    N (%) 82 (2,61%) 454 (2,91%) 779 (2,97%) 692 (3,05%) 484 (3,42%) 

    ÓG (95% ÖB) 
0,88 

(0,69-1,10) 
0,98 

(0,87-1,10) 
Viðmið 

1,03 
(0,93-1,14) 

1,16 
(1,03-1,30) 

    LG (95% ÖB)* 
0,62 

(0,48-0,79) 
0,83  

(0,74-0,94) 
Viðmið 

1,19  
(1,06-1,32) 

1,32  
(1,16-1,49) 

 

ÓG: Óleiðrétt gagnlíkindahlutfall 

LG: Leiðrétt gagnlíkindahlutfall 

ÖB: Öryggisbil 

* Leiðrétt fyrir meðgönguvikum, þjóðerni móður, hjúskaparstöðu móður, búsetu móður, starfi móður, 

fæðingarári barns og hvort móðirin sé frumbyrja eða fjölbyrja.  

 

4.4  Tíðni og líkur á fylgikvillum hjá frumbyrjum 

Skoðuð var tíðni og líkur á lengdu 1. stigi hríða, lengdu 2. stigi hríða, sykursýki, meðgöngueitrun, 

háþrýstingi, fyrirsætri fylgju og sitjandastöðu hjá öllum frumbyrjum á rannsóknartímabilinu og skipt var 

eftir aldursbilum (sjá töflu 4). Ástæðan fyrir því að sér tafla var gerð fyrir frumbyrjur er sú að það gætu 

verið mismunandi áhættur hjá frumbyrjum, “frumbyrja“ er áhættuþáttur fyrir lengdum hríðum, 

meðgöngueitrun og meðgönguháþrýstingi. Niðurstöður fyrir frumbyrjurnar voru bornar saman við allar 

konur.            

 Í lengdu 1. stigi hríða var örlítil hækkun á líkum hjá frumbyrjum á aldrinum 35 ára og eldri og 

30-34 ára miðað við allar konur, en hvort tveggja aukin áhætta. Líkur voru þær sömu hjá frumbyrjum og 

hjá öllum konum fyrir konur yngri en 20 ára og 20-24 ára miðað við konur á aldrinum 25-29 ára.  

 Í lengdu 2. stigi hríða var örlítil hækkun á líkum hjá frumbyrjum á aldrinum 35 ára og eldri og 

30-34 ára miðað við allar konur, en hvort tveggja var aukin áhætta. Líkur voru mjög svipaðar hjá 

frumbyrjum og hjá öllum konum fyrir konur yngri en 20 ára og 20-24 ára miðað við konur á aldrinum 25-

29 ára.            

 Í sykursýki var meiri hækkun á líkum hjá frumbyrjum á aldrinum 35 ára og eldri (LG 2,69; 95% 

ÖB 2,19-3,30) og konum á aldrinum 30-34 ára (LG 1,67; 95% ÖB 1,39-2,00) miðað við konur á aldrinum 

25-29 ára, samanborið við hækkun á líkum í þessum aldursflokkum hjá öllum konum. Hvort tveggja var 

aukin áhætta. Frumbyrjur á aldrinum yngri en 20 ára og konur á aldrinum 20-24 ára voru með örlítið 

hærri líkur miðað við konur í sömu aldursflokkum hjá öllum konum, en hvort tveggja var lækkuð áhætta.

 Í meðgöngueitrun var örlítil hækkun á líkum hjá frumbyrjum á aldrinum 35 ára og eldri ára og 

örlítil lækkun á líkum hjá 30-34 ára miðað við allar konur, en hvort tveggja var aukin áhætta. Líkur hjá 

frumbyrjum yngri en 20 ára, 20-24 ára og 30-34 ára voru ómarktækar.    

 Í háþrýstingi voru sömu líkur hjá frumbyrjum á aldrinum 35 ára og eldri miðað við allar konur, 

en líkur hjá frumbyrjum 30-34 ára voru örlítið lægri miðað við allar konur, en hvort tveggja var aukin 
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áhætta. Lækkaðar líkur voru mjög svipaðar hjá frumbyrjum og hjá öllum konum yngri en 20 ára og 20-

24 ára miðað við konur á aldrinum 25-29 ára.       

 Í fyrirsætri fylgju hjá frumbyrjum var meiri hækkun á líkum hjá konum á aldrinum 35 ára og eldri 

(LG 4,17; 95% ÖB 2,21-7,77) og konum á aldrinum 30-34 ára (LG 2,20; 95% ÖB 1,21-3,99) miðað við 

konur á aldrinum 25-29 ára, samanborið við hækkun á líkum í þessum aldursflokkum hjá öllum konum. 

Hvort tveggja var aukin áhætta. Frumbyrjur á aldrinum yngri en 20 ára og 20-24 ára voru með örlítið 

hærri líkur og konur í sömu aldursflokkum hjá öllum konum, en hvort tveggja var lækkuð áhætta. Líkur 

hjá frumbyrjum yngri en 20 ára voru ómarktækar.       

 Í sitjandastöðu hjá frumbyrjum var meiri hækkun á líkum hjá konum á aldrinum 35 ára og eldri 

(LG 1,52; 95% ÖB 1,22-1,88) miðað við konur á aldrinum 25-29 ára, samanborið við hækkun á líkum í 

þessum aldursflokki hjá öllum konum. Frumbyrjur á aldrinum 30-34 ára voru með örlítið hærri líkur en 

allar konur, en hvort tveggja var aukin áhætta. Frumbyrjur yngri en 20 ára og 20-24 ára voru með örlítið 

hærri líkur miðað við konur í sömu aldursflokkum hjá öllum konum, en hvort tveggja var lækkuð áhætta. 

Líkur hjá frumbyrjum 20-24 ára voru ómarktækar.      

     

Tafla 4. Tíðni og líkur á lengdu 1. stigi hríða, lengdu 2. stigi hríða, sykursýki, meðgöngueitrun, 

háþrýstingi, fyrirsætri fylgju og sitjandastöðu hjá öllum frumbyrjum á rannsóknartímabilinu, skipt eftir 

aldursbilum. 

Aldursflokkar <20 ára 20-24 ára 25-29 ára 30-34 ára 35 ára og eldri 

Lengt 1.stig hríða           

    N (%) 102 (3,44%) 560 (5,00%) 649 (5,55%) 354 (7,38%) 134 (6,75%) 

    ÓG (95% ÖB) 
0,61  

(0,49-0,75) 
0,90  

(0,80-1,01) 
Viðmið 

1,36  
(1,19-1,55) 

1,23  
(1,01-1,49) 

    LG (95% ÖB)* 
0,60  

(0,47-0,74) 
0,88 (0,78-0,99) Viðmið 

1,37  
(1,20-1,57) 

1,29  
(1,06-1,56) 

Lengt 2.stig hríða           

    N(%) 164 (5,52%) 753 (6,73%) 962 (8,22%) 475 (9,9%) 228 (11,48%) 

    ÓG (95% ÖB) 
0,61  

(0,49-0,75) 
0,90  

(0,80-1,01) 
Viðmið 

1,36  
(1,19-1,55) 

1,23  
(1,01-1,49) 

    LG (95% ÖB)* 
0,72  

(0,60-0,87) 
0,84  

(0,76-0,93) 
Viðmið 

1,21  
(1,07-1,36) 

1,48  
(1,27-1,73) 

Sykursýki           

    N (%) 30 (1,01%) 207 (1,85%) 308 (2,63%) 219 (4,57%) 152 (7,65%) 

    ÓG (95% ÖB) 
0,38  

(0,25-0,54) 
0,70  

(0,58-0,83) 
Viðmið 

1,77  
(1,48-2,11) 

3,06  
(2,50-3,74) 

    LG (95% ÖB)* 
0,43  

(0,29-0,63) 
0,75  

(0,62-0,90) 
Viðmið 

1,67  
(1,39-2,00) 

2,69  
(2,19-3,30) 

Meðgöngueitrun           

    N (%) 156 (5,25%) 565 (5,05%) 628 (5,37%) 265 (5,52%) 158 (7,96%) 

    ÓG (95% ÖB) 
0,98  

(0,81-1,17) 
0,94  

(0,83-1,05) 
Viðmið 

1,03  
(0,80-1,19) 

1,52  
(1,27-1,82) 

    LG (95% ÖB)* 0,99  0,96  Viðmið 1,03  1,39  
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(0,81-1,20) (0,85-1,08) (0,88-1,19) (1,15-1,67) 

Háþrýstingur           

    N (%) 83 (2,80%) 448 (4,00%) 593 (5,07%) 291 (6,07%) 190 (9,57%) 

    ÓG (95% ÖB) 
0,54  

(0,42-0,68) 
0,78 

(0,69-0,89) 
Viðmið 

1,21 
(1,05-1,40) 

1,98  
(1,67-2,35) 

    LG (95% ÖB)* 
0,58  

(0,45-0,74) 
0,81  

(0,71-0,92) 
Viðmið 

1,21  
(1,04-1,39) 

1,86  
(1,56-2,21) 

Fyrirsæt fylgja            

    N (%) 3 (0,10%) 8 (0,07%) 23 (0,20%) 22 (0,46%) 19 (0,96%) 

    ÓG (95% ÖB) 
0,51  

(0,12-1,48) 
0,36  

(0,15-0,78) 
Viðmið 

2,34 
 (1,30-4,21) 

4,90  
(2,64-9,01) 

    LG (95% ÖB)* 
0,59  

(0,14-1,82) 
0,41  

(0,17-0,90) 
Viðmið 

2,20  
(1,21-3,99) 

4,17  
(2,21-7,77) 

Sitjandastaða           

    N (%) 77 (2,59%) 376 (3,36%) 443 (3,79%) 230 (4,80%) 122 (6,14%) 

    ÓG (95% ÖB) 
0,68  

(0,53-0,86) 
0,88  

(0,77-1,02) 
Viðmið 

1,28  
(1,09-1,50) 

1,66 
 (1,35-2,04) 

    LG (95% ÖB)* 
0,67 

(0,51-0,86) 
0,90  

(0,77-1,04) 
Viðmið 

1,28  
(1,08-1,52) 

1,52  
(1,22-1,88) 

ÓG: Óleiðrétt gagnlíkindahlutfall 

LG: Leiðrétt gagnlíkindahlutfall 

ÖB: Öryggisbil 

* Leiðrétt fyrir meðgönguvikum, þjóðerni móður, hjúskaparstöðu móður, búsetu móður, starfi móður og 
fæðingarári barns.  

 

4.5  Tíðni og líkur á fylgikvillum hjá fjölbyrjum 

Skoðuð var tíðni og líkur á lengdu 1. stigi hríða, lengdu 2. stigi hríða, sykursýki, meðgöngueitrun, 

háþrýstingi, fyrirsætri fylgju og sitjandastöðu hjá öllum fjölbyrjum á rannsóknartímabilinu og skipt var 

eftir aldursbilum (sjá töflu 4). Ástæðan fyrir því að sér tafla var gerð fyrir fjölbyrjur er sú að það gætu 

verið mismunandi áhættur hjá fjölbyrjum, “fjölbyrjur“ er áhættuþáttur fyrir fyrirsætri fylgju. Niðurstöðurnar 

fyrir fjölbyrjurnar voru bornar saman við allar konur.       

 Í lengdu 1. stigi og lengdu 2. stigi hríða hjá fjölbyrjum voru líkur ekki marktækar hjá neinum 

aldursflokki.           

 Í sykursýki var örlítil lækkun á líkum hjá fjölbyrjum á aldrinum 35 ára og eldri og 30-34 ára miðað 

við allar konur, en hvort tveggja var aukin áhætta. Líkur voru mjög svipaðar hjá fjölbyrjum og hjá öllum 

konum fyrir konur yngri en 20 ára og 20-24 ára miðað við konur á aldrinum 25-29. Líkur hjá fjölbyrjum 

yngri en 20 ára voru ekki marktækar.        

 Í meðgöngueitrun var örlítil lækkun á líkum hjá fjölbyrjum á aldrinum 35 ára og eldri en örlítil 

hækkun á líkum hjá fjölbyrjum 30-34 ára miðað við allar konur, en hvort tveggja var aukin áhætta. Líkur 

hjá fjölbyrjum á aldrinum yngri en 20 ára og 20-24 ára voru ekki marktækar.    

 Í háþrýstingi var örlítil hækkun á líkum hjá fjölbyrjum á aldrinum 35 ára og eldri og 30-34 ára 

miðað við allar konur, en hvort tveggja var aukin áhætta. Líkur voru örlítið lækkaðar hjá fjölbyrjum á 

aldrinum 20-24 ára miðað við allar konur, en hvort tveggja var lækkuð áhætta. Líkur hjá fjölbyrjum yngri 
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en 20 ára voru ekki marktækar.         

 Í fyrirsætri fylgju var örlítil lækkun á líkum hjá fjölbyrjum á aldrinum 35 ára og eldri og konum á 

aldrinum 30-34 ára miðað við konur í þessum aldursflokkum hjá öllum konum, en hvort tveggja var 

aukin áhætta. Hins vegar var meiri lækkun í líkum hjá konum á aldrinum yngri en 20 ára (LG 0) miðað 

við konur á aldrinum 25-29 ára, en konur á aldrinum 20-24 ára voru með svipaðar líkur og konur í 

þessum aldursflokki hjá öllum konum, en hvort tveggja voru lækkaðar líkur.    

 Í sitjandastöðu var örlítil hækkun á líkum hjá fjölbyrjum á aldrinum 35 ára og eldri og 30-34 ára 

miðað við allar konur, en hvort tveggja var aukin áhætta. Líkur hjá fjölbyrjum á aldrinum 30-34 ára voru 

hins vegar ekki marktækar. Líkur voru örlítið lækkaðar hjá fjölbyrjum á aldrinum 20-24 ára miðað við 

allar konur, en hvort tveggja var lækkuð áhætta. Líkur hjá fjölbyrjum yngri en 20 ára voru ekki 

marktækar. 

Tafla 5. Tíðni og líkur á lengdu 1. stigi hríða, lengdu 2. stigi hríða, sykursýki, meðgöngueitrun, 

háþrýstingi, fyrirsætri fylgju og sitjandastöðu hjá öllum fjölbyrjum á rannsóknartímabilinu, skipt efitr 

aldursbilum. 

Aldursflokkar <20 ára 20-24 ára 25-29 ára 30-34 ára 
35 ára og 

eldri 

Lengt 1.stig 
hríða           

    N (%) 3 (1,76%) 59 (1,34%) 
184 

(1,27%) 
219 (1,22%) 137 (1,13%) 

    ÓG (95% ÖB) 
1,40  

(0,34-3,73) 
1,06  

(0,78-1,41) 
Viðmið 

0,97 
(0,79-1,18) 

0,89  
(0,71-1,11) 

    LG (95% ÖB)* 
1,61  

(0,39-4,34) 
1,09  

(0,81-1,47) 
Viðmið 

0,98  
(0,81-1,20) 

0,92  
(0,73-1,15) 

Lengt 2.stig 
hríða 

          

    N(%) 4 (2,35%) 44 (1,00%) 
198 

(1,36%) 
260 (1,45%) 183 (1,51%) 

    ÓG (95% ÖB) 
1,74  

(0,53-4,17) 
0,73  

(0,52-1,00) 
Viðmið 

1,07  
(0,89-1,29) 

1,11  
(0,90-1,35) 

    LG (95% ÖB)* 
2,21  

(0,67-5,34) 
0,78  

(0,55-1,07) 
Viðmið 

1,07  
(0,89-1,29) 

1,14 
(0,93-1,40) 

Sykursýki           

    N (%) 2 (1,18%) 81 (1,83%) 
434 

(2,99%) 
700 (3,91%) 730 (6,01%) 

    ÓG (95% ÖB) 
0,39  

(0,06-1,21) 
0,61  

(0,47-0,77) 
Viðmið 

1,32  
(1,17-1,50) 

2,08  
(1,84-2,34) 

    LG (95% ÖB)* 
0,39  

(0,06-1,23) 
0,61  

(0,47-0,77) 
Viðmið 

1,27  
(1,12-1,44) 

1,92  
(1,69-2,18) 

Meðgöngueitrun           

    N (%) 3 (1,76%) 80 (1,81%) 
256 

(1,76%) 
395 (2,21%) 314 (2,58%) 

    ÓG (95% ÖB) 
1,00  

(0,25-2,66) 
1,03 

 (0,79-1,32) 
Viðmið 

1,26  
(1,07-1,48) 

1,48  
(1,25-1,75) 

    LG (95% ÖB)* 
0,70  

(0,17-1,91) 
1,05  

(0,80-1,35) 
Viðmið 

1,20  
(1,02-1,41) 

1,32  
(1,11-1,57) 

Háþrýstingur           

    N (%) 3 (1,76%) 69 (1,56%) 
355 

(2,44%) 
628 (3,51%) 585 (4,81%) 
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    ÓG (95% ÖB) 
0,72  

(0,18-1,90) 
0,63 

(0,48-0,82) 
Viðmið 

1,45  
(1,27-1,66) 

2,02  
(1,77-2,31) 

    LG (95% ÖB)* 
0,75  

(0,18-1,99) 
0,66  

(0,50-0,85) 
Viðmið 

1,39  
(1,22-1,59) 

1,86  
(1,63-2,14) 

Fyrirsæt fylgja            

    N (%) 0 (0,00%) 4 (0,09%) 35 (0,24%) 78 (0,44%) 105 (0,86%) 

    ÓG (95% ÖB) 0 
0,38  

(0,11-0,94) 
Viðmið 

1,81  
(1,23-2,73) 

3,61  
(2,49-5,37) 

    LG (95% ÖB)* 0 
0,34  

(0,10-0,86) 
Viðmið 

1,82  
(1,22-2,76) 

3,43  
(2,34-5,14) 

Sitjandastaða           

    N (%) 5 (2,94%) 78 (1,77%) 
336 

(2,31%) 
462 (2,58%) 362 (2,98%) 

    ÓG (95% ÖB) 
1,28 (0,45-

2,82) 
0,76  

(0,59-0,97) 
Viðmið 

1,12 (0,972-
1,29) 

1,30 (1,12-
1,51) 

    LG (95% ÖB)* 
0,63 (0,22-

1,46) 
0,70 (0,54-

0,89) 
Viðmið 

1,10 (0,95-
1,28) 

1,20 (1,03-
1,41) 

ÓG: Óleiðrétt gagnlíkindahlutfall 

LG: Leiðrétt gagnlíkindahlutfall 

ÖB: Öryggisbil 

* Leiðrétt fyrir meðgönguvikum, þjóðerni móður, hjúskaparstöðu móður, búsetu móður, starfi móður og 
fæðingarári barns.  
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5 Umræða 
 

5.1 Helstu niðurstöður 

Í þessari afturskyggnu rannsókn fékkst góð innsýn í hvernig tíðni lengdra 1. stigs hríða, lengdra 2. stigs 

hríða, sykursýki, meðgöngueitrunar, háþrýstings, fyrirsætrar fylgju og sitjandastöðu á meðgöngu hefur 

breyst á rannsóknartímabilinu. Í ljós kom að tíðni sykursýki og háþrýstings á meðgöngu hafði hækkað 

á rannsóknartímabilinu og hafði hækkað mest hjá konum á aldrinum 35 ára og eldri en að tíðni hinna 

greininganna hafði ekki breyst á rannsóknartímabilinu.      

 Einnig fékkst góð innsýn í hvernig áhrif hækkaður aldur mæðra hefur á líkur á að greinast með 

þessa fylgikvilla. Allar þessar greiningar voru algengari hjá konum á aldrinum 30-34 ára og enn frekar 

hjá konum á aldrinum 35 ára og eldri miðað við viðmiðunarhópinn, sem skilgreindur var sem 25-29 ára. 

Einnig voru minni líkur á greiningum hjá yngri konum miðað við 25-29 ára aldurshópinn. Niðurstöðurnar 

voru mjög svipaðar eftir að konunum var skipt í frumbyrjur og fjölbyrjur.  

 

5.2 Breytingar á tíðni fylgikvilla á Íslandi á árunum 1997-2015 eftir aldurshópum  

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar jókst tíðni sykursýki á meðgöngu hjá öllum aldurshópum 

á rannsóknartímabilinu. Tíðni sykursýki á meðgöngu jókst mest hjá konum á aldrinum 35 ára og eldri. 

Meirihluti sykursjúku mæðranna greindust með meðgöngusykursýki eða 88,4%, en 11,6% hafði 

sykursýki fyrir meðgöngu. Þessar niðurstöður samræmast niðurstöðum Dabelea et al. í Bandaríkjunum 

sem fengu út að algengi meðgöngusykursýki í þeirra rannsóknarþýði jókst um tvöfalt á árunum 1994-

2002 (52). Niðurstöður Getahun et al. í Bandaríkjunum eru líka svipaðar, þar sem tíðni 

meðgöngusykursýki í því rannsóknarþýði tvöfaldaðist á tímabilinu 1989-2004 (53). Þessar greinar 

skoðuðu hins vegar ekki tíðni eftir aldursflokkum. Okkar rannsókn sýndi að tíðni sykursýki á meðgöngu 

hafi 19,4 faldast hjá konum á aldrinum 35 ára og eldri á rannsóknartímabilinu, en þessi mikla hækkun 

getur stafað að því að skimun á sykursýki á meðgöngu var ekki byrjuð árið 1997. Skimun á sykursýki 

byrjaði 2006 og 2012 komu út ný greiningarskilmerki sem voru enn strangari en þau árið 2006. Ástæðan 

fyrir því að hækkunin var mest hjá elstu konunum gæri verið að þeim fjölgaði á rannsóknartímabilinu en 

einnig að lífeðlisfræði eldri kvenna er öðruvísi heldur en yngri kvenna. Einnig er aldur >40 ára 

skilgreindur sem áhættuþáttur og því eru allar konur á þeim aldri skimaðar.   

 Tíðni háþrýstings á meðgöngu jókst hjá öllum aldurshópum á rannsóknartímabilinu. Tíðnin jókst 

mest hjá konum á aldrinum 35 ára og eldri. Þessar niðurstöður samræmast niðurstöðum Mammaro et 

al. frá Ítalíu sem segja að tíðni fyrirverandi háþrýstings á meðgöngu fer hækkandi vegna seinkaðra 

barnseigna. Mammaro et al. skoðuðu hins vegar bara fyrirverandi háþrýsting, en þessi rannsókn 

rannsakaði líka meðgönguháþrýsting, en þrátt fyrir það er þokkalegt samræmi í niðurstöðum. 

Takmarkað er til af öðrum rannsóknum sem skoðað hafa breytingar á tíðni háþrýstings á meðgöngu. 

Ástæðan fyrir því að tíðni háþrýstings á meðgöngu er að hækka á tímabilinu gæti verið sú að fólk í 

heiminum er að fitna, er að hreyfa sig minna og er á óhollara mataræði. Ástæðan fyrir því að hækkunin 

var mest hjá elstu konunum gæti verið sú að þeim fjölgaði á rannsóknartímabilinu, lífeðlisfræði þeirra 
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sé öðruvísi en yngri kvenna og að þær séu líklegri að hafa farið í glasafrjóvganir og hafa áður farið í 

keisaraskurð.  

 

5.2 Tíðni og líkur á greiningum hjá öllum konunum 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar voru konur á aldrinum 30-34 ára í 1,23 sinnum meiri 

hættu á að fá lengt 1. stig hríða miðað við konur á aldrinum 25-29 ára á rannsóknartímabilinu. Einnig 

voru konur á aldrinum 35 ára og eldri í 1,34 sinnum meiri hættu að fá lengt 2. stig hríða miðað við konur 

á aldrinum 25-29 ára.  Þessar niðurstöður samræmast rannsókn Luke et al. í Englandi sem sýndu að 

konur á aldrinum 35-39 ára eru í 1,15 sinnum meiri hættu að fá lengdar hríðir miðað við konur á aldrinum 

30-34 ára. Einnig fengu þau út að konur á aldrinum 40-44 ára eru í 1,22 sinnum meiri hættu og konur á 

aldrinum 45 ára og eldri eru í 1,26 meiri hættu á að fá lengdar hríðir miðað við konur á aldrinum 30-34 

ára. Rannsókn Luke et al. reiknaði hvort tveggja, lengdar 1. stigs hríðir og 2. stigs hríðir, saman (33). 

Ástæðan fyrir því að konur á aldrinum 35 ára og eldri eru í meiri hættu að fá lengt 1. og 2. stig hríða 

gæti verið sú að legháls þeirra sé ekki eins virkur í samdráttum og legháls yngri kvenna. Einnig gæti 

verið að ljósmæður og læknar séu fyrri til að grípa til aðgerða ef fæðing eldri konu verður aðeins 

langdregin heldur en hjá yngri konu.         

 Á rannsóknartímabilinu voru konur á aldrinum 35 ára og eldri í 2,12 sinnum meiri hættu á að fá 

sykursýki á meðgöngu miðað við konur á aldrinum 25-29 ára. Meirihluti kvenna sem höfðu sykursýki á 

meðgöngu greindust með GDM, eða 88,4%. Þessar niðurstöður samræmast rannsókn Jolly et al. í 

Englandi sem komust að því að algengi GDM tvöfaldaðist hjá konum 35 ára og eldri samanborið við 

konur 18-35 ára (57). Ferrara et al. (2004) í Bandaríkjunum komust hins vegar að því að konur eldri en 

35 ára höfðu 4 sinnum meiri áhættu á GDM heldur en yngri konur (eldri en 25 ára) (58). Rannsókn 

Ferrara et al var gerð í Bandaríkjunum svo þessi munur í áhættu gæti stafað að því að eldri konur í 

Bandaríkjunum séu almennt með hærri BMI stuðul heldur en eldri konur á Íslandi. Ástæðan fyrir því að 

konur á aldrinum 35 ára og eldri eru í meiri hættu að hafa sykursýki á meðgöngu gæti verið sú að eldri 

konur séu með hærri BMI stuðul heldur en yngri konur, bæði vegna breytinga í efnaskiptum með hærri 

aldri og minni hreyfingu (111).          

 Á rannsóknartímabilinu voru konur á aldrinum 35 ára og eldri í 1,34 sinnum meiri hættu á að fá 

meðgöngueitrun miðað við konur á aldrinum 25-29 ára. Þessar niðurstöður samræmast niðurstöðum 

Bartsch et al. í Kanada sem fengu út að konur 35 ára og eldri séu 1,2 sinnum (95% CI 1.2-2.0) líklegri 

til að fá meðgöngueitrun og að konur ≥ 40 ára séu 1,5 sinnum (95% CI 1.2-2.0) líklegri að fá 

meðgöngueitrun heldur en yngri konur (68). Ástæðan fyrir því að konur á aldrinum 35 ára og eldri eru í 

meiri hættu að fá meðgöngueitrun gæti verið sú að eldri konur séu með hærri BMI stuðul heldur en yngri 

konur (111). Á rannsóknartímabilinu voru konur á aldrinum 35 ára og eldri í 1,86 sinnum meiri hættu 

á að fá háþrýsting á meðgöngu miðað við konur á aldrinum 25-29 ára. Þessar niðurstöður sýna örlítið 

meiri líkur heldur en niðurstöður Timofeev et al. í Bandaríkjunum sem fengu út að áhættan er 1,22 

sinnum hærri í mæðrum sem eru 35-39 ára og 1,63 sinnum hærri í mæðrum sem eru 40-44 ára miðað 

við mæður sem eru 25-29 ára (80). Ástæðan fyrir því að konur á aldrinum 35 ára og eldri eru í meiri 

hættu að hafa háþrýsting á meðgöngu gæti verið sú að eldri konur séu með hærri BMI stuðul heldur en 
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yngri konur (111).           

 Á rannsóknartímabilinu voru konur á aldrinum 35 ára og eldri í 3,60 sinnum meiri hættu á að fá 

fyrirsæta fylgju miðað við konur á aldrinum 25-29 ára. Þessar niðurstöður samræmast niðurstöðum 

Williams et al. í Bandaríkjunum sem fundu út að konur sem voru 30 ára og eldri voru meira en tvisvar 

sinnum líklegri að fá fyrirsæta fylgju á meðgöngum sínum í samanburði við viðmiðunarhópinn, sem voru 

konur 20-29 ára (100). Zhang et al. í Bandaríkjunum fundu út að konur á aldrinum 34 ára og eldri höfðu 

2-3 sinnum meiri áhættu á fyrirsætri fylgju í samanburði við konur yngri en 20 ára (101). Jolly et al. í 

Englandi sýndi svipaðar niðurstöður, konur á aldrinum 35-40 voru í 1,93 sinnum meiri hættu að fá 

fyrirsæta fylgju (99% ÖB 1,58-2,35) (57). Konur eldri en 40 ára voru í enn meiri hættu að fá fyrirsæta 

fylgju (57). Niðurstöður þessara rannsókna eru svipaðar niðurstöðum okkar rannsóknar. Ástæðan fyrir 

því að konur á aldrinum 35 ára og eldri eru í meiri hættu að fá fyrirsæta fylgju gæti verið sú að eldri 

konur eru líklegri til að hafa farið í fyrri keisaraskurði, en ör á legi er áhættuþáttur fyrirsætrar fylgju.  

 Á rannsóknartímabilinu voru konur á aldrinum 35 ára og eldri í 1,32 sinnum meiri hættu á að 

lenda í sitjandastöðu miðað við konur á aldrinum 25-29 ára. Þessar niðustöður samræmast niðurstöðum 

Jolly et al. í Englandi sem fundu út að konur á aldrinum 35 ára voru í 1,37 (99% ÖB 1,28-1,47) sinnum 

meiri hættu að lenda í sitjandastöðu við fulla meðgöngulengd í samanburði við konur á aldrinum 18-34 

ára (57). Ástæðan fyrir því að konur á aldrinum 35 ára og eldri eru í meiri hættu að lenda í sitjandastöðu 

gæti verið sú að eldri konur séu með aðra áhættuþætti sem hækka líkurnar, eins og fyrirburafæðing og 

fyrirsæt fylgja (111, 112).  

 

5.3 Tíðni og líkur á fylgikvillum hjá frumbyrjum 

Lítið er til um rannsóknir sem skoða frumbyrjur sérstaklega og líkur þeirra á þessum greiningum. Hins 

vegar skoðaði Bianco et al. í Bandaríkjunum áhættur frumbyrja á meðgöngusykursýki, meðgöngueitrun 

og fyrirsætri fylgju. Ekki fundust rannsóknir sem skoðuðu áhættu frumbyrja á hinum greiningunum.

 Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar voru frumbyrjur á aldrinum 35 ára og eldri í 2,69 

sinnum meiri hættu á að fá sykursýki á meðgöngu miðað við frumbyrjur á aldrinum 25-29 ára. Þetta 

samræmist niðurstöðum Bianco et al., sem fengu út að frumbyrjur 40 ára og eldri væru í 2,7 (95% ÖB 

1,9-3,7) sinnum meiri hættu að fá meðgöngusykursýki miðað við frumbyrjur á aldrinum 20-29 ára (113). 

 Á rannsóknartímabilinu voru frumbyrjur á aldrinum 35 ára og eldri í 1,39 sinnum meiri hættu á 

að fá meðgöngueitrun miðað við frumbyrjur á aldrinum 25-29 ára. Bianco et al. fengu út að frumbyrjur 

40 ára og eldri væru í 1,8 (95% ÖB 1,3-2,6) sinnum meiri hættu að fá meðgöngeitrun miðað við 

frumbyrjur á aldrinum 20-29 ára, sem er aðeins hærri áhætta (113).    

 Á rannsóknartímabilinu voru frumbyrjur á aldrinum 35 ára og eldri í 4,17 sinnum meiri hættu á 

að fá fyrirsæta fylgju miðað við frumbyrjur á aldrinum 25-29 ára. Bianco et al. fengu út að frumbyrjur 40 

ára og eldri væru í 13,0 (95% ÖB 4,8-35,0) sinnum meiri hættu að fá fyrirsæta fylgju miðað við frumbyrjur 

á aldrinum 20-29 ára, sem er töluvert hærri áhætta (113). Rannsókn Bianco et al. var gerð fyrir mörgum 

árum svo mismunur í niðurstöðum geti verið vegna mismunandi greiningaraðferða á þessum tíma, 

einnig er öryggisbilið mjög stórt svo þessar niðurstöður eru ekki eins áreiðanlegar og í þessari rannsókn. 
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5.4  Tíðni og líkur á fylgikvillum hjá fjölbyrjum 

Lítið er til um rannsóknir sem skoða fjölbyrjur sérstaklega og líkur þeirra á þessum greiningum. Hins 

vegar skoðaði Bianco et al. í Bandaríkjunum áhættur fjölbyrja á meðgöngusykursýki, meðgöngueitrun 

og fyrirsætri fylgju. Ekki fundust rannsóknir sem skoðuðu áhættu fjölbyrja á hinum greiningunum.

 Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar voru fjölbyrjur á aldrinum 35 ára og eldri í 1,92 

sinnum meiri hættu á að fá sykursýki á meðgöngu miðað við fjölbyrjur á aldrinum 25-29 ára. Bianco et 

al. fengu út að fjölbyrjur 40 ára og eldri væru í 3,8 (95% ÖB 2,7-5,4) sinnum meiri hættu að fá 

meðgöngusykursýki miðað við fjölbyrjur á aldrinum 20-29 ára, sem er aðeins hærri áhætta (113).  

 Á rannsóknartímabilinu voru fjölbyrjur á aldrinum 35 ára og eldri í 1,32 sinnum meiri hættu á að 

fá meðgöngueitrun miðað við fjölbyrjur á aldrinum 25-29 ára. Bianco et al. fengu út að frumbyrjur 40 ára 

og eldri væru í 1,9 (95% ÖB 1,2-2,9) sinnum meiri hættu að fá meðgöngeitrun miðað við frumbyrjur á 

aldrinum 20-29 ára, sem er aðeins hærri áhætta (113).      

 Á rannsóknartímabilinu voru fjölbyrjur á aldrinum 35 ára og eldri í 3,43 sinnum meiri hættu á að 

fá fyrirsæta fylgju miðað við fjölbyrjur á aldrinum 25-29 ára. Bianco et al. fengu út að fjölbyrjur 40 ára 

og eldri væru í 6,4 (95% ÖB 2,6-15,6) sinnum meiri hættu að fá fyrirsæta fylgju miðað við fjölbyrjur á 

aldrinum 20-29 ára, sem er töluvert hærri áhætta (113). Rannsókn Bianco et al. var gerð fyrir mörgum 

árum svo mismunur í niðurstöðum geti verið vegna mismunandi greiningaraðferða á þessum tíma, 

einnig er öryggisbilið mjög stórt svo þessar niðurstöður eru ekki eins áreiðanlegar og í þessari rannsókn. 

 

5.5 Styrkleikar og veikleikar 

Helsti styrkleiki þessarar rannsóknar er að notuð var Fæðingarskrá Embætti landlæknis til að afla allra 

upplýsinga, en skráin geymir gögn um allar fæðingar á Íslandi frá og með árinu 1972. Rannsóknin náði 

yfir langt tímabil, 1997-2015, sem er einnig mikill kostur. Þess vegna var rannsóknarþýðið stórt og því 

ætti að vera hægt að draga ályktanir af flestum niðurstöðum rannsóknarinnar.    

 Helsti veikleiki rannsóknarinnar er að hún er afturskyggn og því háð því að skráning í 

fæðingarskrá hafi verið rétt og nákvæm. Það hefði mátt leiðrétta fyrir fleiri mögulegum blöndunarþáttum 

(e. confounders) í módelum logistískrar aðhvarfsgreiningar, til dæmis BMI móður og reykingum á 

meðgöngu. Fæðingarskrá innihélt hins vegar engar upplýsingar um reykingar á meðgöngu og byrjað 

var að skrá BMI stuðul móður frá og með árinu 2012.  

 

5.6 Ályktanir og næstu skref 

Rannsóknin veitti betri innsýn í það hvort tíðni lengds 1. stig hríða, lengds 2. stig hríða, sykursýki, 

meðgöngueitrunar, háþrýstings, fyrirsætrar fylgju og sitjandastöðu hafi breyst á rannsóknartímabilinu. Í 

ljós kom að tíðni sykursýki og háþrýstings á meðgöngu hafði hækkað mest hjá konum á aldrinum 35 

ára og eldri en að tíðni hinna greininganna hafði ekki breyst á rannsóknartímabilinu.  

 Einnig fékkst góð innsýn í hvernig áhrif hækkaður aldur mæðra hefur á líkur á að greinast með 

þessa kvilla. Allar þessar greiningar voru algengari hjá konum á aldrinum 30-34 ára og enn frekar hjá 

konum á aldrinum 35 ára og eldri miðað við viðmiðunarhópinn, sem skilgreindur var sem 25-29 ára. 
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 Niðurstöður þessarar rannsóknar hjálpa við að svara þeirri spurningu af hverju 

keisaraskurðatíðni er hærri hjá eldri mæðrum miðað við yngri konur þar sem allar þessar greiningar 

geta verið ábendingar fyrir keisaraskurð.        

 Í framhaldi þessarar rannsóknar væri áhugavert að skoða fleiri þætti sem eru líklegir til að hafa 

áhrif á hækkaðar líkur eldri kvenna á að lenda í keisaraskurði. Þar á meðal er vert að skoða BMI stuðul 

móður, þar sem hækkaður BMI stuðull er tengdur við marga meðgöngukvilla og auknar líkur á 

keisaraskurði (114). Einnig væri vert að skoða reykingar móður. Rannsókn á þessum þáttum gæti leitt 

til þess að við séum nær því að svara spurningunni hvers vegna keisaraskurðatíðni er hærri hjá eldri 

mæðrum miðað við yngri mæður. Einnig væri áhugavert að kafa dýpra í ástæðuna fyrir því af hverju 

fyrirsæt fylgja er einnig algegnari hjá eldri frumbyrjum, þar sem fyrri keisaraskurður er aðaláhættuþáttur 

fyrirsætrar fylgju. Það væri líka áhugavert að athuga hvort eldri fjölbyrjur væru í aukinni áhættu á 

fyrirsætri fylgju þegar búið væri að leiðrétta fyrir fyrri keisaraskurði. Þannig væri hægt að komast að því 

hvort aldur væri óháður áhættuþáttur fyrirsætrar fylgju. 
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