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Ágrip 

Bakgrunnur: Meðgöngusykursýki er einn algengasti fylgikvilli sem greinist hjá konum á meðgöngu. 

Sjúkdómurinn hefur farið hratt vaxandi síðustu ár um allan heim. Meðgöngusykursýki tengist aukinni 

hættu á fylgikvillum á meðgöngu og eftir fæðingu hjá bæði móður og barni. Með bættri fræðslu og 

breyttum lífstíl er hægt að minnka líkur á að greinast með meðgöngusykursýki. Konur með 

meðgöngusykursýki eru í mikilli hættu á að greinast með sykursýki II síðar á ævinni. Eftirfylgni eftir 

fæðingu er mikilvæg í því skyni að tryggja snemmbúna greiningu á sykursýki II. Með markvissri 

eftirfylgni er hægt að koma í veg fyrir ýmsa fylgikvilla sem fylgja sykursýkinni. 

Markmið: Markmið verkefnisins skiptist í tvennt. Hins vegar að sjá hvaða eftirfylgni er í boði á 

heilsugæslustöðvum hér á landi fyrir konur sem ljúka meðgöngu sinni með meðgöngusykursýki. 

Annars vegar að bera saman þær niðurstöður sem hafa fengist úr fræðilegum heimildum við 

niðurstöður þessarar rannsóknar. 

Aðferð: Um er að ræða megindlega rannsókn sem byggir á svörum við rafrænum spurningalista 

sem sendur var á heilsugæslustöðvar hér á landi. Notast var við tvær rannsóknarspurningar. Við 

úrvinnslu gagna rannsóknarinnar var notast við tölfræði forritið Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS). Við öflun gagna var notast aðallega við gagnagrunnana Cinahl og Pubmed.  

Niðurstöður: Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að meirihluti heilsugæslustöðva á Íslandi bjóða 

konum, sem greinst hafa með meðgöngusykursýki, uppá eftirfylgni eftir fæðingu. Misjafnt er í hverju 

eftirfylgnin er fólgin en algengt er að boðið sé uppá viðtal við heimilislækni, eftirfylgni frá ljósmóður, 

blóðprufa eða tími í sykursýkismóttöku. Niðurstöður sýndu að hjúkrunarfræðingar sinna eftirfylgninni 

að mestu og þar á eftir koma ljósmæður og læknar. Helstu ástæður þess að heilsugæslustöðvar bjóða 

ekki uppá eftirfylgni eru þær að vöntun sé á verklagsreglum eða að ekki hafi tiltekið viðfangsefni verið 

rætt á þeim heilsugæslustöðvum.  

Ályktanir: Með aukinni fræðslu á meðgöngu um mikilvægi þess að þiggja þá eftirfylgni sem konum 

býðst eftir fæðingu ásamt úrbótum á verklagsreglum mun gæði eftirfylgninnar verða betri. Bæði 

hjúkrunarfræðingar og ljósmæður á heilsugæslustöðvum eru í kjörinni aðstöðu að fylgja þessum 

konum eftir eftir fæðingu.   

Lykilorð: Meðgöngusykursýki, eftirfylgni, eftir fæðingu, skimun, fyrirbygging.  
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Abstract 

Background: Gestational diabetes is one of the most common complications diagnosed in women 

during pregnancy. In recent years, the disease has grown rapidly around the world. Gestational 

diabetes is associated with an increased risk of complications for both mother and child during and 

after pregnancy. With improved education and a change in lifestyle, it is possible to reduce the risk of 

being diagnosed with gestational diabetes. Women diagnosed with this disease are at risk of 

developing type II diabetes later in life. A postnatal follow-up is important in order to ensure early 

diagnosis of type II diabetes. With targeted follow-up, various complications associated with diabetes 

can be prevented.  

Aim: The aim of this study is divided in two. First, to see what type of follow-up is offered in 

healthcare clinics in Iceland, for women who end their pregnancy with gestational diabetes. Second, to 

compare results obtained from theoretical sources to the results of this study. 

Method: This is a quantitative study based on answers to questionnaires sent to healthcare clinics 

across the country. Two research questions were used. When processing the data, the SPSS 

application was used. The databases Cinahl and Pubmed were the main users of the data collection.  

Results: The results of this study show that the majority of healthcare clinics in Iceland offer 

women, diagnosed with gestational diabetes, a postnatal follow-up after birth. The follow-up procedure 

varies, but it is common that women get an appointment with a doctor, follow-up from a midwife, blood 

test or an appointment at a diabetes clinic. The results showed that nurses mostly take care of the 

follow-up, followed by midwives and doctors. Some clinics do not offer a follow-up due to the lack of 

procedural regulations and the absence of discussions pertaining to that particular topic.  

Conclusion: With increased education about the importance of receiving the postnatal follow-up 

after birth along with remedial procedures, the quality of follow-ups will improve. Both nurses and 

midwives at healthcare clinics are in a good position to follow up on these women after delivery.  

Keywords: Gestational Diabetes, Follow-up, After Birth, Screening, Prevention. 
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1 Inngangur  
Sykursýki er alvarlegt heilsufarsvandamál í samfélaginu. Fjöldi einstaklinga sem greinast með 

sykursýki fer hratt vaxandi og talað er um sykursýki sem heimsfaraldur. Árið 2014 voru rúmlega 400 

milljónir fullorðinna með sykursýki og hefur fjöldinn tvöfaldast frá árinu 1980. Ástæðan fyrir þessari 

fjölgun er tengd ýmsum áhættuþáttum svo sem ofþyngd og öðrum lífstílstengdum þáttum (World 

Health Organization, 2016). 

Fjöldi kvenna sem greinist með meðgöngusykursýki (GDMA) hefur aukist og keppist 

heilbrigðisstarfsfólk við að finna mest viðeigandi skimanir, greiningarviðmið og almennar leiðbeiningar 

er varða GDMA. GDMA er skilgreint sem skert sykurþol sem greinist fyrst á meðgöngu. Konur sem 

ljúka meðgöngu sinni með GDMA eiga í mikilli hættu á því að þróa með sér sykursýki II seinna á 

ævinni. Auk þess eru börn þeirra líklegri til að glíma við efnaskiptatruflanir sem og ofþyngd seinna á 

ævinni. Algengi GDMA er á breiðu bili en talað er um að GDMA hrjái um það bil 5-18% þungaðra 

kvenna (Ellenberg, Sarvilinna, Gissler og Ulander, 2017; Melchior, Kurch-Bek og Mund, 2017).   

Talað er um að 50% kvenna sem greinast með GDMA fái sykursýki II innan fimm ára frá fæðingu ef 

ekki er gripið inní. Hægt er að seinka greiningu á sykursýki II með breyttum lífstíl og mataræði ásamt 

því að konum er ráðlagt að mæta í blóðsykursmælingar reglubundið eftir fæðingu (Chang, Chen, Cui, 

Zhang og Cheng, 2014). Ekki má gleyma að tímabilið eftir fæðingu er einnig mjög mikilvægur tími til 

forvarna en ekki aðeins tíminn á meðgöngu og í fæðingu. Forvörn eftir fæðingu felur meðal annars í 

sér fyrirbyggingu á sykursýki II, öðrum fylgikvillum og fyrir komandi meðgöngur (Peacock, Bogossian, 

McIntyre og Wilkinson, 2014).  

Í þessu verkefni er skoðað hvort og þá hvernig eftirfylgni kvenna sem greinst hafa með GDMA er 

háttað á heilsugæslustöðvum hér á landi og í hverju eftirlitið felst. Markmið verkefnisins er að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningum: Er konum sem greinst hafa með meðgöngusykursýki boðin 

eftirfylgni á heilsugæslustöðvum hér á landi eftir fæðingu? Í hverju er sú eftirfylgni fólgin?  
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2 Niðurstöður fræðilegrar úttektar 

2.1 Almennt um sykursýki 
Sykursýki er alvarlegur og langvarandi efnaskiptasjúkdómur þar sem sykurinn í blóðinu, glúkósi, 

hækkar vegna galla í seytingu insúlíns, óeðlilegri virkni insúlíns eða hvoru tveggja. Sykursýki er 

alvarlegt heilsufarsvandamál í samfélaginu. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnun (World Health 

Organization, 2016) hefur algengi sykursýki aukist jafnt og þétt á undanförnum áratugum. Meiri 

íbúafjöldi og hækkun á meðalaldri þjóðarinnar hefur áhrif á algengi sykursýki. Á heimsvísu var áætlað 

að um 422 milljónir fullorðinna væru með sykursýki árið 2014, samanborið við 108 milljónir árið 1980. 

Algengi sykursýki í heiminum hefur næstum tvöfaldast á þessum tíma. Þetta endurspeglar jafnframt 

aukningu á tengdum áhættuþáttum eins og ofþyngd. Á undanförnum áratugum hefur sykursýki aukist 

hraðar í lág- og meðaltekjulöndum en í hátekjulöndum. Sykursýki olli 1,5 milljón dauðsföllum í 

heiminum árið 2012. Sykursýki veldur truflun í innkirtlakerfinu sem hefur áhrif á efnaskipti kolvetna, fitu 

og próteina. Glúkósi er nauðsynlegur fyrir virkni frumna. Í flóknu efnaskiptaferli gerir insúlín glúkósa 

kleift að komast inn í frumurnar (Macdonald og Magill-Cuerden, 2011).  

Sykursýki hefur almennt verið skipt upp í tvær meingerðir. Annars vegar sykursýki I sem er 

algengust hjá ungu fólki, þar er nánast algjör skortur á insúlíni því beta frumur líkamans hætta að 

framleiða insúlin. Þessi tegund af sykursýki er insúlínháð. Hins vegar sykursýki II, sem greinist oftast 

seinna á ævinni. Þessi tegund af sykursýki er ekki insúlínháð og hægt er að stjórna framgangi hennar 

með mataræði og hreyfingu (Macdonald og Magill-Cuerden, 2011). 5-10% þeirra sem greinast með 

sykursýki eru með sykursýki I og 90-95% þeirra sem greinast eru með sykursýki II (American Diabetes 

Association, 2010). Nýjar vísbendingar eru um að innan þeirra sem greinast með sykursýki II sé mikill 

breytileiki og hafa því verið settar fram hugmyndir um flokkun sjúkdómsins í fimm flokka. Klasi 1 telst 

sem alvarlegur sjálfsónæmissjúkdómur, sem er í grunninn hið sama og áður hefur verið kallað 

sykursýki I. Þessi gerð sjúkdómsins kemur fram hjá ungu fólki og veldur ónæmissjúkdómurinn því að 

einstaklingar eru ekki færir um að framleiða insúlín. Í klasa 2 eru ungir einstaklingar sem eiga erfitt 

með að framleiða insúlín. Í þessum flokki er ónæmiskerfið hins vegar ekki ástæðan. Í klasa 3 eru 

einstaklingar í ofþyngd með verulegt insúlínónæmi. Klasi 4 er mild útgáfa sykursýki sem tengist 

ofþyngd. Klasi 5 er mild útgáfa sykursýki sem tengist aldri, einstaklingarnir í þessum hópi voru eldri en 

þeir fengu yfirleitt vægari einkenni sykursýki en aðrir. Í framhaldinu yrði þá beitt nákvæmari og 

einstaklingsbundnari meðferð fyrir hvern og einn (Ahlqvist o.fl., 2018). 

2.2 Meðgöngusykursýki 
GDMA er einn algengasti fylgikvilli á meðgöngu og er hlutfallið á bilinu 1-20% milli landa (Chasan-

Taber, 2015). GDMA er skilgreind sem skert sykurþol eða hár blóðsykur sem er fyrst uppgötvað á 

meðgöngu (Melchior, Kurch-Bek og Mund, 2017). Ef sykursýki greinist snemma á meðgöngu er líklegt 

að um sykursýki II sé að ræða. GDMA skiptist í tvo flokka. GDMA1 er sykursýki þar sem mataræði og 

hreyfing dugar til að halda blóðsykri innan eðlilegra marka. GDMA2 er insúlínháð sykursýki þar sem 

þörf er á lyfjameðferð (Hildur Harðardóttir o.fl., 2012). Algengi GDMA er að aukast um allan heim og 

getur þessi sjúkdómur haft skaðlegar afleiðingar fyrir móður, fóstur og barn. Þess vegna er mikilvægt 
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að stjórna blóðsykrinum til að koma í veg fyrir blóðsykurshækkun (Padayachee og Coombes, 2015). 

Greiningarskilmerki GDMA eru ólík milli landa. GDMA tengist aukinni hættu á fylgikvillum á meðgöngu 

bæði hjá móður og barni. Alþjóðlegar leiðbeiningar mæla með virkum skimunum fyrir GDMA þar sem 

hægt er að minnka tíðni GDMA með því að grípa fyrr inní. Þessar leiðbeiningar eru mismunandi eftir 

löndum (Koning, o.fl., 2018). Greiningarskilmerki fyrir GDMA voru upphaflega þróuð til að spá fyrir um 

sykursýki í framtíðinni hjá móðurinni, þó að tengsl hennar við þungbura hafi verið viðurkennd. Í dag 

eru ýmsar skimunaraðferðir og greiningarviðmiðanir notaðar. Árið 2010 lagði The International 

Associatin of the Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG) til strangari viðmiðunarmörk í 

kjölfar rannsóknarinnar sem gerð var árið 2008, sem kallast Hyperglycemia and Adverse Pregnancy 

Outcomes (HAPO). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fylgni milli skerts sykurþols og aukinna 

fylgikvilla GDMA (Metzger o.fl., 2008). Þessi rannsókn sýndi tengsl milli fastandi glúkósa og 

sykurþolsprófs og hættu á fylgikvillum á meðgöngu, svo sem aukinni hættu á þungburum, fyrsti 

keisaraskurður kvenna og fleira (Jenum, o.fl., 2012; Metzger, o.fl., 2008).  

Uppgötvun og stjórnun á GDMA er mikilvæg til að draga úr hættu á fylgikvillum sem tengjast 

meðgöngu bæði hjá móður og barni. Árið 2013 samþykkti WHO ný greiningarviðmið fyrir GDMA til að 

bæta útkomu meðgöngu. Þessi greiningarviðmið hafa aukið fjölda greininga um 45% hjá konum í 

áhættuhópi fyrir GDMA. Konur greindar með GDMA, í samanburði við konur með eðlileg gildi 

blóðsykurs, voru líklegri til að hafa verið í ofþyngd (46,1% á móti 28,1%), með háþrýsting fyrir 

meðgöngu (3,3% á móti 1,2%) og hærri tíðni háþrýstings á meðgöngu (7,8% á móti 4,9%). Einnig var 

líklegra að konur með GDMA færu í fyrirfram ákveðinn keisaraskurð (10,3% á móti 6,5%) og 

framköllun á fæðingu (34,8% á móti 28,0%). Þar að auki voru nýburar þeirra líklegri til að hafa fengið 

lélegri Apgar stigun, eða undir 7 (4,4% samanborið við 2,6%) og hafa vera lagðir inná 

nýburagjörgæslu (15,0% á móti 11,1%). Þessar konur voru allar meðhöndlaðar fyrir GDMA með 

breyttu mataræði og 20,5% þeirra fengu viðbótar insúlín. Með því að fara eftir þessum viðmiðum mun 

það hafa veruleg áhrif á fjölda greininga á GDMA. Fastandi glúkósaþröskuldur er notaður fyrir þær 

konur sem eru í aukinni hættu á fylgikvillum samanborið við konur með eðlileg gildi glúkósa. Því styður 

þessi rannsókn við lægri fastandi glúkósaþröskuld fyrir greiningu á GDMA (Koning, o.fl., 2018; 

Metzger, o.fl., 2008).  

2.2.1 Áhættuþættir 
Ýmsir áhættuþættir auka líkur á að konur þrói með sér GDMA og því mikilvægt að meta þessa 

áhættuþætti hjá hverri konu á meðgöngu (Padayachee og Coombes, 2015). 

Helstu áhættuþættir fyrir GDMA eru meðal annars konur yfir 35 ára, konur í ofþyngd eða 

líkamsþyngdarstuðull (BMI) >30kg/m2, fjölskyldusaga um sykursýki hjá fyrstu gráðu ættingjum, fyrri 

saga um GDMA, fyrri fæðing þungbura >4500gr, skert sykurþol fyrir þungun og kynþáttur annar en 

hvítur (Logakodie, o.fl., 2017; Hildur Harðardóttir, o.fl., 2012). Konur sem greinst hafa með GDMA á 

fyrri meðgöngu eru 30-60% líklegri til að greinast aftur með sjúkdóminn (Padayachee og Coombes, 

2015). GDMA eykur áhættuna á blóðsykursfalli nýbura eftir fæðingu vegna lélegrar stjórnunar á 

GDMA hjá móður, hækkun á bilirúbín í blóði nýbura, keisaraskurði, meðgöngueitrun og fósturláti. 

Nýburar eru líklegri til að þurfa leggjast inná nýburagjörgæslu vegna fylgikvilla GDMA. Til lengri tíma 
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litið eru börnin líklegri til að glíma við offitu og fá efnaskiptasjúkdóma eins og sykursýki II (Jones, Yan, 

Colditz og Herrick, 2018; Padayachee og Coombes, 2015). 

Hjá sumum konum er nóg að breyta um lífstíl með bættu mataræði og aukinni hreyfingu. Aðrar 

konur þurfa blóðsykurslækkandi lyf eða insúlínmeðferð ef breytingar á mataræði og hreyfingu hafa 

ekki haft tilætluð áhrif. Ef GDMA er ekki uppgötvuð og meðhöndluð rétt er aukin hætta á alvarlegum 

fylgikvillum í fæðingu. Greining á GDMA leiðir til aukins eftirlits og getur leitt til frekari inngripa, bæði á 

meðgöngu og í fæðingu (NICE, 2015). Í fæðingu getur GDMA leitt til meiri hættu á fyrirburafæðingum, 

fæðingaráverkum, keisaraskurðum og axlarklemmu. Nýburar eru í meiri hættu á ýmsum vanskapnaði, 

vaxtarskerðingu á meðgöngu, blóðsykurfalli og sykursýki II síðar á ævinni (Ellen, A. Tryggvadóttir, 

Helga Medek, Bryndís, E. Birgisdóttir, Reynir T. Geirsson og Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2015).  

Rannsókn var gerð í Malasíu í janúar 2014 á 740 konum sem voru í áhættuhópi að greinast með 

GDMA. Farið var eftir klínískum viðmiðum um gildi glúkósa. Þar kemur fram að konur eru greindar 

með GDMA ef þær fara yfir 5,6mmol/L í fastandi blóðsykri og >7,8mmól/L með 120 mínútna 

blóðsykursgildi. Algengi kvenna með GDMA í þessari rannsókn var 27,9%. Það voru tengsl milli 

GDMA og helstu áhættuþátta, svo sem aldurshóps, offitu móður, fyrri sögu um GDMA og fleira 

(Logakodie o.fl., 2017). Hér á Íslandi eru gildin >5,1mmól/L í fastandi blóðsykri og >8,5mmól/L í 120 

mínútna blóðsykursgildi (Hildur Harðardóttir o.fl., 2012). Greiningarmörk IADPSG fyrir fastandi 

blóðsykur í plasma eru ≥5,1 mmól/L, við eina klukkustund ≥10,0mmól/L og við tvær klukkustundir 

≥8,5mmól/L. Þessi greiningarviðmið hafa verið samþykkt af mörgum leiðandi aðilum, þar á meðal 

WHO árið 2013 (Koning, o.fl., 2018). 

Rannsóknir hafa sýnt að til lengri tíma litið eru konur sem greinst hafa með GDMA í mikilli hættu á 

að fá sykursýki II seinna á ævinni eða á næstu meðgöngu (Kim, 2014). Skertur fastandi blóðsykur 

(≥5,6 og ≤6,9 mmól/l) og/eða skert glúkósaþol (≥7,8 og ≤11,0 mmól/l) spá bæði fyrir um þróun á 

sykursýki II í framtíðinni. Skertur fastandi blóðsykur og skert glúkósaþol tengjast óhagstæðum 

efnaskiptum, þar með talið offitu og háþrýsting. Þær konur sem eru í þessum áhættuhópum eru því í 

aukinni hættu á að fá fylgikvilla á meðgöngu (Koning, o.fl., 2018). Vegna mikillar áhrifa GDMA á heilsu 

móður og barns er stjórnun á GDMA því mikilvæg til að lágmarka áhrif blóðsykurshækkunar á 

meðgöngu (Padayachee og Coombes, 2015). 

2.2.2 Fyrirbygging 
Forvarnir miða að því að koma í veg fyrir heilsufarsvandamál og þróun sjúkdóma í framtíðinni og 

samanstanda af inngripum til að takmarka framvindu sjúkdómsins. Forvörnum hefur verið skipt upp í 

þrjú stig: Fyrsta stigs forvörn, annars stigs forvörn og þriðja stigs forvörn (Berman, Snyder, Kozier og 

Erb, 2014). Fyrsta stigs forvarnir eru notaðar áður en sjúkdómur kemur fram til að stuðla að heilbrigði 

fólks, betri lífsgæðum og koma í veg fyrir sjúkdóma. Með fyrsta stigs forvörnum er reynt að koma í veg 

fyrir áhættuþætti í umhverfinu og hjá einstaklingnum sjálfum. Þetta snýr að almenningi í samfélaginu, 

sama hver er í áhættuhópi. Dæmi um þetta geta verið bólusetningar, reykingaherferðir og fleira. 

Mikilvægt er að fólk þekki helstu áhættuþættina til að geta komið í veg fyrir að sjúkdómur komi fram. 

Heilbrigðisstarfsfólk leggur áherslu á það mikilvæga hlutverk hvers einstaklings að viðhalda eigin 

heilsu, lögð er áhersla á heilbrigðan lífstíl meðal annars hreyfingu og hollt mataræði. Annars stigs 
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forvarnir felast í að skimað er fyrir sjúkdómseinkennum á forstigi hjá einstaklingum í áhættuhópi með 

reglubundnum skimunum. Dæmi um annars stigs forvörn er fræðsla fyrir einstaklinga til að auka 

þekkingu og skilning þeirra á sjúkdómum almennt og hvaða afleiðingar þeir geta haft í för með sér. 

Markmið þriðja stigs forvarna er að aðstoða fólk með sjúkdóm til að ná fyrri heilsu eða eins góðri 

heilsu og mögulegt er miðað við aðstæður. Dæmi um þriðja stigs forvörn er endurhæfing. Forvarnir 

gegn GDMA eru annars stigs forvarnir, þar sem konur eru í áhættuhópi og fela í sér að viðhalda 

viðeigandi þyngdaraukningu, næringu og hreyfingu (Berman, Snyder, Kozier og Erb, 2014; Kalra, 

Gupta og Kumar, 2016). 

Fyrirbyggjandi meðferð og stjórnun GDMA er gríðarlega mikilvæg fyrir þungun, á meðgöngu og eftir 

fæðingu. Lífsstílsbreyting er fyrsta forvarnaráætlunin til að ná stjórn á GDMA sem felur í sér 

næringarráðgjöf og líkamlega hreyfingu. Fyrir allar barnshafandi konur, einkum konur með 

áhættuþætti GDMA, þarf að veita einstaklingshæfða næringarráðgjöf og ráðleggja konum hvað sé 

fullnægjandi að borða og hvað eigi að forðast á meðgöngu. Mikilvægt er að borða fjölbreytt og hollt 

fæði í öllum fæðuflokkum til að viðhalda viðeigandi þyngdaraukningu. Fræðsla til kvenna hvað varðar 

lífsstíl þeirra á meðgöngu skiptir miklu máli til að koma í veg fyrir GDMA og ná betri stjórnun á 

sjúkdómnum. Hreyfing er viðurkennd sem árangursrík leið til að stjórna þyngdaraukningu og bæta 

blóðsykursstjórnun. Þegar lífsstílsbreyting nægir ekki til að viðhalda eðlilegum blóðsykri hjá konum 

með GDMA er þörf á lyfjameðferð. Núverandi lyfjameðferð við blóðsykurshækkun á meðgöngu er 

meðal annars insúlínmeðferð og sykursýkislyf til inntöku. Ekki má gleyma mikilvægi eftirfylgni eftir 

fæðingu þar sem það skiptir gríðarlegu máli til að koma í veg fyrir langvarandi sjúkdóma í framtíðinni 

(Wang og Yang, 2016). 

Samkvæmt rannsókn Sólfríðar Guðmundsdóttur (2012) kom í ljós að hjúkrunarfræðingar og 

ljósmæður telja sig ekki fá góð tækifæri til að stunda forvarnarstarf á Íslandi og töluðu um að það 

vantaði meiri samfellu í þjónustu milli kerfa innan hjúkrunar. Forvarnarþjónusta er mikilvæg til að koma 

í veg fyrir veikindi og þar geta hjúkrunarfræðingar og ljósmæður spilað enn stærra hlutverk.  

Til að hægt sé að ná þessum markmiðum er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk fái kennslu í ráðgjöf og 

þjálfun í viðtalstækni. Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður gegna mikilvægu hlutverki í forvarnarstarfi, 

veita konum með GDMA stuðning og aðstoð. Markmið með góðri fræðslu fyrir barnshafandi konur er 

að vernda bæði móður og barn fyrir þeim áhrifum sem GDMA getur haft í för með sér á meðgöngu og 

einnig fyrir þróun á sýkursýki II seinna á ævinni líkt og öðrum langvinnum sjúkdómum (Carolan, 2013). 

2.2.3 Heilsuefling á meðgöngu 
Ákveðnir þættir í heilsufari hafa verið tengdir við GDMA, eins og lýst hefur verið en þessir þættir hafa 

áhrif á bæði móður og barn. Konur sem eru of þungar fyrir meðgöngu eru líklegri til að greinast með 

GDMA en konur í kjörþyngd. Jafnframt er aukin þyngdaraukning á meðgöngu einnig tengd við frekari 

áhættu á GDMA (Ellen, A.Tryggvadóttir, o.fl., 2015).  

2.2.3.1 Næring 
Næringarástand á meðgöngu getur haft áhrif á þroska, vöxt og heilsu barns til lengri eða skemmri tíma 

(Lim , o.fl., 2013).  
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Rannsókn var framkvæmd á Íslandi þar sem konur á aldrinum 18-40 ára voru í úrtaki. Í 

rannsókninni var mataræði á meðgöngu skoðað. Mataræði stærsta hluta hópsins var innan ráðlagðra 

skammta hvað varðar prótein, fitu og kolvetni. Hins vegar voru mettaðar fitusýrur hlutfallslega hærri en 

meðaltal ráðlagðra dagskammta. Trefjainntaka reyndist of lítil og mikil neysla var á viðbættum sykri. 

Neysla á vítamínum og steinefnum var að meðaltali meiri en ráðlagðir dagskammtar segja til um. Hins 

vegar var þörf fyrir D-vítamín, joð og fólat ekki fullnægt, sem gegna þó öll lykilhlutverki í fósturþroska. 

Það reyndist ekki vera mikill munur á mataræði kvenna sem voru í kjörþyngd og þeirra sem voru í 

ofþyngd á meðgöngu. Hollt og fjölbreytt mataræði á meðgöngu tengist minni líkum á GDMA. Mikil 

þyngdaraukning á meðgöngu eykur hættuna á að þróa með sér GDMA um 43-74% (Ingibjörg 

Gunnarsdóttir, Ellen A. Tryggvadóttir, Bryndís E. Birgisdóttir, Þórhallur I. Halldórsson, Helga Medek og 

Reynir T. Geirsson, 2016; Padayachee og Coombes, 2015). Samkvæmt rannsókn Ellenar A. 

Tryggvadóttur o.fl. var algengi á GDMA fyrir konur í kjörþyngd fyrir meðgöngu 2,3% en hjá konum í 

ofþyngd var það 18,3%. Engin kona hafði gildi glúkósa yfir GDMA viðmiðum. Að stuðla að heilbrigðu 

mataræði til að koma í veg fyrir GDMA, með sérstakri áherslu á konur í aukinni áhættu, er gríðarlega 

þýðingarmikið (Ellen, A. Tryggvadóttir, o.fl., 2015).  

Fullnægjandi inntaka næringarefna hjá þunguðum konum sem greindar hafa verið með GDMA eða 

sykursýki II er mjög mikilvæg fyrir viðeigandi þyngdaraukningu og til að viðhalda eðlilegum gildum 

blóðsykurs. Mikilvægt er að mæta grundvallarkröfum um næringu móður fyrir vöxt og þroska fósturs á 

meðgöngu. Ráðlagðir skammtar af næringarefnum fyrir þungaðar konur er svipaðir og fyrir heilbrigðar 

konur sem ekki eru þungaðar. Þó er þunguðum konum einnig ráðlagt að innbyrða fleiri vítamín og 

steinefni þar á meðal, fólinsýru, járn og D-vítamín. Hins vegar getur ófullnægjandi næringarinntaka á 

meðgöngu leitt til blóðleysis, blóðeitrunar og fylgikvilla í fæðingu, auk vanþroska fósturs eða jafnvel 

haft í för með sér fósturlát. Af þessum sökum er sérstaklega lögð áhersla á mikilvægi þess að viðhalda 

hollu og fjölbreyttu mataræði á meðgöngu (Lim, o.fl., 2013).  

2.2.3.2 Hreyfing 
Samhliða mataræðinu hefur hreyfing mikið að segja til að aðstoða við blóðsykursstjórnun. Vegna 

ónógrar þekkingar um áhættu og ávinning af hreyfingu á meðgöngu, hafa konur tilhneigingu til að 

forðast hreyfingu. Sýnt hefur verið fram á að hreyfing sé gagnleg til að bæta útkomu kvenna á 

meðgöngu með GDMA. Dagleg hreyfing í meðallagi er áhrifarík og stuðlar að bættri glúkósastjórnun 

sem getur komið í veg fyrir, dregið úr eða seinkað þörf fyrir insúlínmeðferð (Padayachee og Coombes, 

2015). Hreyfing í meðallagi er skilgreind sem virkni í að minnsta kosti 30 mínútur á dag, fimm eða fleiri 

daga vikunnar (Wadsworth 2007).  

Ráðlagt er að ákveðnar æfingar skuli ekki framkvæma á meðgöngu, þar með talið þær íþróttir þar 

sem kona er í hættu á falli, til dæmis í boltaíþróttum (Padayachee og Coombes, 2015). Samkvæmt 

klínískum leiðbeiningum er mælt með daglegum gönguferðum eða sundferðum í að minnsta kosti 30 

mínútur í senn, svo lengi sem ekki eru til staðar fylgikvillar sem mæla gegn hreyfingu (Hildur 

Harðardóttir, o.fl., 2012). 

Niðurstöður erlendra rannsókna sýna að konur sem stunda hreyfingu auk heilbrigðs mataræðis 

höfðu lægri gildi fastandi blóðsykurs eftir sex vikna æfingar en konur sem tóku sig einungis á í 
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mataræðinu (Padayachee og Coombes, 2015). Rannsóknir sýna að hreyfing á meðgöngu bætir 

heilsufar móður og fósturs. Minni líkur eru á meðgöngueitrun, keisaskurði, GDMA og öðrum 

óþægindum á meðgöngu, svo sem bakverkjum hjá þunguðum konum, bjúg, hægðatregðu og fleira. 

Það getur einnig komið í veg fyrir langvarandi sjúkdóma eins og sykursýki II og háþrýsting. Einnig 

hefur hreyfing beinan ávinning fyrir fóstrið og stuðlar að fóstrið þroskist og vaxi í viðeigandi stærð. 

Hreyfing tengist lægri tíðni á tveimur alvarlegum sjúkdómum á meðgöngu, meðgöngueitrun og GDMA. 

Meðgöngueitrun einkennist af háþrýstingi móður á meðgöngu og próteinmigu í þvagi. Meðgöngueitrun 

er ein algengasta dánarorsök mæðra. Konur sem stunda hreyfingu í meðallagi lækka líkur á tíðni 

meðgöngueitrunar um 33-35%. Að minnka líkur á meðgöngueitrun er því augljóslega gagnlegt fyrir 

móður og barn til lengri og skemmri tíma litið (Wadsworth, 2007; Sorensen, Williams, Lee, Dashow, 

Thompson og Luthy, 2003). Hreyfing eykur einnig sjálfsmynd og vellíðan þungaðra kvenna á 

meðgöngu (Symons Downs og Hausenblas, 2004). Það er mikilvægt að upplýsa þungaðar konur og 

fjölskyldur þeirra um ávinninginn af hreyfingu og að aðstoða konur við að setja sér raunhæf markmið 

(Wadsworth, 2007).  

2.2.4 Skimun fyrir meðgöngusykursýki 
Það hafa lengi verið skiptar skoðanir um hversu há gildi blóðsykurs eigi að vera til að greining á 

GDMA sé sett fram. Nýlegar rannsóknir sýna að það eru bein tengsl milli hækkunar á blóðsykri móður 

og aukinnar hættu á fylgikvillum hjá móður og barni. Árið 2008 voru birtar niðurstöður HAPO 

rannsóknarinnar svokölluðu en þetta var stór rannsókn sem fór fram á 15 stofnunum í samtals níu 

löndum og úrtakið náði til 25.505 kvenna sem gengu allar undir 75g sykurþolpróf á 24.- 32.viku 

meðgöngu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fylgni milli skerts sykurþols og aukinna fylgikvilla 

GDMA. Samkvæmt niðurstöðum HAPO rannsóknarinnar má búast við að gildi fastandi blóðsykurs 

muni leiða til greiningar á GDMA hjá 8,3% þungaðra kvenna, hjá 14% þungaðra kvenna að viðbættu 1 

klukkustundar gildi og 16,1% við 2 klukkustunda gildi. Því hærri sem blóðsykur mældist hjá konunum 

því meiri líkur voru á að börnin yrðu þungburar, að fæðing endaði með keisara, að börnin lentu í 

blóðsykurfalli eða væru með of háan blóðsykur (Metzger, 2008).  

Ísland hefur tekið mið af niðurstöðum HAPO (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes) 

 og leiðbeiningum IADPSG (International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups) um 

skimanir og greiningu á GDMA. Samkvæmt klínískum leiðbeiningum Landspítalans er skimað fyrir 

sykursýki II og GDMA eftir fyrstu skoðun í mæðravernd hjá konum, með áhættuþætti, með mælingu á 

fastandi blóðsykri. GDMA er greind ef fastandi blóðsykur er hækkaður snemma í þungun eða 

sykurþolprófi við 24 - 28 vikur. Ef niðurstöður blóðsykursmælinga eru eðlilegar (<5,1 mmól/L) í fyrstu 

mæðraskoðun er mælt með 75 g sykurþolprófi við 24.-28.vikur (Hildur Harðardóttir, o.fl., 2012).  

Í dag hafa greiningarskilmerki verið hert miðað við það sem áður var. IADPSG lagði til að þessu 

yrði breytt og hefur Ísland að mestu leyti farið eftir þeim ráðleggingum, að því undanskyldu að hér er 

stefnt að því að einungis þær konur sem eru með þekktan áhættuþátt gangist undir sykurþolspróf á 

meðgöngu (Jenum, o.fl., 2012).  

Sykurþolsprófið er framkvæmt að morgni eftir að kona hefur verið fastandi í að minnsta kosti 10 

klukkustundir. Í prófinu eru mæld þrjú gildi; fastandi blóðsykur ≥ 5,1mmól/l, blóðsykur eftir eina 
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klukkustund ≥ 10 mmól/l og blóðsykur eftir tvær klukkustundir ≥ 8,5 mmól/l.  Fyrst er fastandi blóðsykur 

mældur og síðan fær kona 75g af sykri sem er blandað við vatn. Blóðsykur er þá mældur, fyrst einni 

klukkustund eftir að blanda er drukkin og aftur tveimur klukkustundum síðar. Ef eitt gildi er yfir mörkum 

er GDMA til staðar. Ef fastandi blóðsykur er ≥7,0 mmól/l þá er sykursýki II til staðar. Búast má við að 

með þessum nýju greiningarskilmerkjum muni tíðni á greiningu GDMA aukast (Hildur Harðardóttir, 

o.fl., 2012).  

Víða um heim hefur verið rætt hvaða greiningarmörk blóðsykurs eru ákjósanleg og er lítil samræmd 

á milli landa. Það hafa verið umræður um hvort breyta eigi greiningarskilmerkjum GDMA. Í Ástralíu var 

gerð rannsókn á 3571 konu og samkvæmt niðurstöðum þessara rannsókna er talið að konur með 

GDMA myndi fjölga um 20% í kjölfar breyttra greiningarskilmerkja. Ef fastandi blóðsykur er ≥ 5,1mmól/l 

er verið að ná til fleiri kvenna með áhættuþætti GDMA og þar af leiðandi hægt að bjóða uppá betra 

eftirlit með þeim konum (Laafira, o.fl., 2016).  

Konur sem greinast með GDMA eru í eftirliti hjá ljósmæðrum á heilsugæslustöðvum hér á landi. 

Þær konur sem þurfa á frekari meðferð að halda, sem sagt insúlínmeðferð eru í eftirliti hjá 

áhættumæðravernd Landspítalans sem er í samvinnu við göngudeild sykursjúkra. Mikilvægt er að þær 

konur sem þurfa á lyfjameðferð að halda til að stjórna blóðsykrinum mæli blóðsykurinn daglega, 

minnst fjórum sinnum á dag  (Hildur Harðardóttir, o.fl., 2012).  

2.3 Eftir fæðingu 
Í klínískum leiðbeiningum frá Landspítalanum er greint frá því að konur með GDMA1 þurfi ekki að 

mæla blóðsykur eftir fæðingu. Hins vegar þurfa konur með GDMA2 að mæla blóðsykur bæði fastandi 

og 1-2 klukkustundum eftir máltíðir í um það bil 1-2 daga eftir fæðingu. Eftir þeim tíma liðnum mega 

konur sem hafa eðlileg blóðsykurgildi hætta mælingum en þær konur með óeðlileg blóðsykurgildi þurfa 

að leita á heilsugæslustöð eða göngudeild sykursjúkra (Hildur Harðardóttir o.fl., 2012). 

Í leiðbeiningum frá The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) er talað um að 

fyrir þær konur sem greinast með GDMA og blóðsykur þeirra verður aftur eðlilegur eftir fæðingu er 

þeim ráðlagt að mæta í fastandi blóðsykurmælingu sex til 13 vikum eftir fæðingu til að útiloka 

sykursýki II. Einnig á að bjóða þessum konum fræðslu um heilbrigðan lífstíl, svo sem þyngdarstjórnun, 

mataræði og hreyfingu (NICE, 2015).  

Það er mikilvægt að ljósmæður hafi þekkingu á tengslunum milli GDMA og sykursýki II og hvernig 

það getur haft áhrif á framtíð kvenna og barna þeirra. Ljósmæður ættu að geta veitt þessum konum 

fræðslu og umönnun byggða á gagnreyndri þekkingu er varðar heilsu þeirra. Það er ýmsilegt hægt að 

gera eftir fæðingu til að fyrirbyggja sykursýki II og aðra fylgikvilla sem geta fylgt GDMA. Sú fyrirbygging 

felst í að meðhöndla áhættuþættina og bjóða skipulagða eftirfylgni. Með því að meðhöndla 

áhættuþættina er átt meðal annars við að lækka BMI stuðul þeirra kvenna sem eru of þungar, losna 

við þá aukaþyngd sem konur bættu á sig á meðgöngunni og auka við hreyfingu. Tækifærið til að grípa 

inn í er ekki aðeins tengt við meðgöngu og fæðingu heldur er tímabilið eftir fæðingu mjög mikilvægur 

tími til forvarna bæði fyrir komandi meðgöngur og fyrirbyggingu á sykursýki II (Peacock, Bogossian, 

McIntyre og Wilkinson, 2014).  
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Klínískar leiðbeiningar um allan heim ráðleggja ákveðna eftirfylgd eftir fæðingu ef konur greinast 

með GDMA. Þrátt fyrir að leiðbeiningarnar séu misjafnar eftir stöðum þá er algengt að mælt sé með 

sykurþolsprófi 6-12 vikum eftir fæðingu og síðan á eins til tveggja ára fresti eftir það (Peacock, 

Bogossian, McIntyre og Wilkinson, 2014). 

Lífstílsbreytingar eftir fæðingu hafa reynst mörgum nýbökuðum mæðrum erfiðar. Lífstílsbreytingar 

eru hins vegar mikilvægt inngrip fyrir þær konur sem greinst hafa með GDMA í því skyni að fyrirbyggja 

eða seinka greiningu á sykursýki II og öðrum mögulegum kvillum (Peacock, Bogossian, McIntyre og 

Wilkinson, 2014). 

2.3.1 Eftirfylgni 
GDMA er snemmbúið merki sykursýki II, efnaskiptasjúkdóma og hjarta- og æðasjúkdóma (Chang, 

Chen, Cui, Zhang og Cheng, 2014). GDMA getur verið ein af undirliggjandi orsökum þess að sykursýki 

II er að aukast um allan heim. Aukin þekking á mikilvægi þess að skima konur sem greinst hafa með 

GDMA og tengsl þess við minnkandi líkur á greiningu sykursýki II er nauðsynleg í þeim tilgangi að 

ákvarða mikilvægi skimunar. Til að tryggja snemmbúna greiningu og forvarnir er mikilvægt að grípa 

tímanlega inní með viðeigandi aðgerðum. Það er líklegra að takast ef markviss eftirfylgni er viðhöfð 

(Olesen o.fl., 2014).  

Konur sem greinast með GDMA eru í sjö sinnum meiri áhættu en aðrar konur á að fá sykursýki II á 

fyrstu fimm árum eftir fæðingu. Mælt er með því að fylgja þeim konum eftir sem greinst hafa með 

GDMA og skoða þá annað hvort blóðsykur með sykurþolsprófi eða fastandi blóðsykur (Van Ryswyk, 

Middleton, Hague og Crowther, 2016). Einnig er mikilvægt að þessar konur fái fræðslu varðandi það 

hvað þær geta sjálfar gert til að minnka líkur á því að fá sykursýki II seinna á ævinni. Í því felast ýmiss 

konar lífstílsbreytingar og bætt mataræði sem eru ekki síður mikilvæg eftir fæðingu eins og á 

meðgöngu (Fehler, Kennedy, McCargar, Bell og Ryan, 2007). 

Eins og fram kemur í klínískum leiðbeiningum frá Landspítalanum er konum ráðlagt að mæta í 

skimun fyrir sykursýki II, tveimur til fjórum mánuðum eftir fæðingu ef þær enduðu meðgönguna með 

GDMA. Konur sem þurftu háa insúlínskammta á meðgöngu er sérstaklega ráðlögð þessi skimun. Eftir 

það er konum ráðlagt að mæta í skimum á eins til þriggja ára fresti eða í samráði við heimilislækni 

(Hildur Harðardóttir o.fl., 2012). 

Rannsóknir hafa sýnt að á þeim stöðum þar sem konum hefur verið boðin eftirylgni er þátttaka 

þeirra í eftirfylgni ekki fullnægjandi. Í rannsókn sem Olesen o.fl. framkvæmdu í Danmörku var meðal 

annars skoðuð mæting í eftirfylgni sem stendur konum til boða sem ljúka meðgöngu sinni með GDMA. 

Alls voru skoðaðar skrár frá 2171 konum sem greindust í fyrsta skipti með GDMA á árunum 1994-

2011. Ýmsar ástæður fyrir lélegri þátttöku hafa verið greindar svo sem að heilbrigðisstarfsmenn vita 

ekki að eftirfylgni stendur konum til boða og konur kjósa að taka ekki þátt í þeirri eftirfylgni sem þeim er 

boðin eða þær einfaldlega mæta ekki í þann tíma sem þær hafa fengið (Olesen o.fl., 2014). Í rannsókn 

sem gerð var í Englandi var þátttaka kvenna, sem greinst höfðu með GDMA, í blóðsykursmælingar 

eftir fæðingu skoðuð. Rannsóknin náði yfir 127 heilsugæslustöðvar og kom í ljós að aðeins 18,5% 

kvenna höfðu komið í blóðsykurmælingu innan sex mánaða frá fæðingu (Van Ryswyk, Middleton, 

Hague, og Crowther, 2016). 
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Fjöldi rannsókna hafa sýnt að ef konur fá einhverskonar áminningu svo sem textaskilaboð eða bréf 

sent heim til sín þá er mætingin í eftirfylgni betri og blóðsykurmælingar eftir fæðingu. Þær konur sem 

hafa tekið þátt í þessum rannsóknum hafa kosið að fá rafræna áminningu, svo sem textaskilaboð eða 

tölvupóst og hefur það aukið mætingu þeirra í eftirfylgnina. Rannsóknir hafa einnig skoðað hver sé 

ástæða lélegrar mætingar kvenna í eftirfylgni. Það helsta sem kemur þar fram er tímaskortur, streita, 

týnd fæðingarskýrsla, vitneskjan um mikilvægi blóðsykurmælinga var ekki til staðar, tilfinningalegt álag 

meðan móðirin aðlagast nýja barninu og hræðsla við það að greinast með sykursýki II (Van Ryswyk, 

Middleton, Hague, og Crowther, 2016). Rannsókn frá árinu 2011 leiddi í ljós að konur sem fá bæði 

munnlega og skriflega ráðgjöf á meðan meðgöngu stendur varðandi eftirfylgni eftir fæðingu eru þær 

tvisvar sinnum líklegri til að mæta í þá eftirfylgni sem þeim stendur til boða en þær konur sem ekki fá 

ráðgjöf. Með því að auka vitundarvakningu kvenna á mikilvægi blóðsykursmælinga eftir fæðingu 

vegna hættu á sykursýki II, háþrýstingi og fleira eykst mæting í eftirfylgnina til muna (Stasenko o.fl., 

2011). 

Þeir þættir sem vega þyngst í því að konur sækjast sjálfar eftir því að fá eftirfylgd er vegna þekktrar 

fjölskyldusögu um sykursýki eða ef heilbrigðisstarfsmaður hefur hvatt hana til þess vegna ástands 

hennar og ef hún hefur fengið fræðslu og skilur tilgang eftirfylgninnar (Chang, Chen, Cui, Zhang og 

Cheng, 2014). Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að minna en 30% kvenna sem greinast með GDMA 

telja sig vera í mikilli hættu á því að greinast með sykursýki í framtíðinni (Lipscombe o.fl., 2014). 

2.3.2 Áhrif brjóstagjafar á blóðsykur 
Sýnt hefur verið fram á það að brjóstagjöf getur minnkað líkur á sykursýki II. Því lengur sem konur 

hafa börn sín á brjósti ásamt magni brjóstamjólkur virðist hafa góð áhrif á niðurbrot glúkósa í 

líkamanum, næmni líkamans við insúlíni og minnkar þannig líkur á sykursýki II eftir GDMA (Peacock, 

Bogossian, McIntyre og Wilkinson, 2014).  

Í rannsókn sem framkvæmd var í Japan voru konur skoðaðar sem greinst höfðu með GDMA með 

það að leiðarljósi að athuga hvort brjóstagjöf hafi áhrif á betra jafnvægi blóðsykurs eftir fæðingu. 

Skoðað var hvort konur sem hafa börnin sín einungis á brjósti fyrstu sex mánuðina eða að 80% af 

fæðu barnanna sé brjóstamjólk kom í ljós að fyrir þær konur var brjóstagjöfin fyrirbyggjandi fyrsta árið 

eftir fæðingu að því leyti að blóðsykur þeirra var í betra jafnvægi en þeirra kvenna sem ekki voru með 

börn sín á brjósti eða voru einungis með þau stuttan tíma á brjósti. Þær konur sem voru með börn sín 

nánast einungis á brjósti í sex mánuði eða lengur voru með bætt insúlínviðnám óháð ofþyngd þeirra 

eða þyngdarbreytingum eftir fæðingu. Leiddi rannsóknin því í ljós að mælt er með brjóstagjöf í að 

minnsta kosti sex mánuði eftir fæðingu sem 80% af næringu barns í því skyni að halda blóðsykri 

kvenna í jafnvægi fyrsta árið eftir fæðingu (Yasuhi o.fl., 2017). Hins vegar hafa rannsóknir sýnt að 

konur með sögu um GDMA eru ólíklegri en konur sem hafa ekki sögu um GDMA til að vera með barn 

sitt eingöngu á brjósti. Ástæða þess er ekki þekkt en mögulega þurfa þær á aukinni fræðslu um 

mikilvægi brjóstagjafar að halda. Því er mikilvægt fyrir ljósmæður að styðja þessar konur sérstaklega 

og hvetja þær fyrstu dagana eftir fæðingu til brjóstagjafar (Haile o.fl., 2016). 
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2.3.3 Lífstílsbreytingar 
Eins og fram hefur komið er talað um að 50% af konum sem greinast með GDMA þrói með sér 

sykursýki II innan fimm ára frá fæðingu sé ekki gripið inn í. Þrátt fyrir að hægt sé að minnka líkur eða 

seinka greiningu á sykursýki II með breyttum lífstíl trúa því margir að eftir fæðingu muni sykursýkin 

hverfa fyrir fullt og allt (Chang, Chen, Cui, Zhang og Cheng, 2014). Minna en helmingur kvenna sem 

greinast með GDMA gera marktækar breytingar á hreyfingu sinni eftir fæðingu eða auka inntöku á 

heilbrigðara fæði ef skoðað er hvernig lífstíll þeira var fyrir þungun. Konur sem hafa betri skynjun 

og/eða þekkingu á líkum þess að þær geti greinst með sykursýki eru líklegri til að breyta lífstíl sínum 

(Lipscombe o.fl., 2014). Þyngdarstjórnun kvenna með GDMA er oftast vel fylgt eftir á meðgöngu en 

rannsóknir hafa sýnt að þessar konur munu þyngjast til lengri tíma litið. Brýn þörf er á fræðslu um 

mataræði og hreyfingu til að koma í veg fyrir óhóflega þyngdaraukningu eftir fæðingu (Linne, Barkeling 

og Rossner, 2002).  

Ýmis heilsueflandi módel hafa verið þróuð í því skyni að reyna að útskýra ástæðu þess að sumir 

einstaklingar tileinka sér heilbrigðar lífsvenjur og aðrir ekki. Eitt þekktasta módelið er the Health Belief 

Model sem var hannað sérstaklega til að útskýra og spá fyrir fyrirbyggiandi heilsuhegðun. (Macdonald 

og Magill-Cuerden, 2011) 

Annað módel sem tekið verður fyrir hér, The Health Development Model, sýnir að heilsuefling er 

ferli sem er sífellt í vinnslu og er bæði vísvitandi og fyrirfram ákveðið. Módelið sýnir þrjár víddir heilsu 

sem eru líkamleg, andleg og félagsleg heilsa. Þrátt fyrir að þetta séu allt ólíkir þættir þá tengjast þeir 

allir á einhvern hátt. Til dæmis þá hefur hreyfing á meðgöngu áhrif á líkamlegu, andlegu og félagslegu 

víddina. Módelið sýnir bæði hlutverk salutogenesis, sem felur í sér að vera virkur þátttakandi í eigin 

bata, og pathogenesis, sem snýr að læknisfræðilegri hlið bata. Pathogenesis greinir hvernig 

áhættuþættir einstaklinga og umhverfi þeirra leiða til slæmrar heilsu (Macdonald og Magill-Cuerden, 

2011). Salutogenesis snýr að jákvæðu viðhorfi til heilsu, svo sem andlegrar vellíðunar, líkamlegs 

heilbrigðis og að hámarka virkni og gæði lífs ásamt því að unnið er með styrkleika hvers og eins 

(Bauer, Davies og Pelikan, 2006). Þessi hugtök snúa bæði að því að viðhalda heilsueflingu á einhvern 

hátt. Salutogenesis og Pathogenesis mynda saman heild og hafa gagnkvæm áhrif á hvort annað í 

bataferlinu (Macdonald og Magill-Cuerden, 2011). Hugtökin salutogenesis og pathogenesis hafa bæði 

sama markmið sem er heilsa einstaklingsins í tengslum við umhverfi hans. Módelið sýnir hvernig 

hugtökin fyrirbygging sjúkdóma og heilsuefling styðja hvort við annað (Bauer, Davies og Pelikan, 

2006).  

Skilgreining einstaklings á heilsu er í miðju líkaninu þar sem sú skilgreining vegur þungt í 

heilsueflingu (sjá mynd 1). Í módelinu hefur núverandi heilsa áhrif á heilsu framtíðarinnar og því 

mikilvægt að efla hana ásamt því að núverandi heilsa helst í hendur við skilgreiningu einstaklings á 

heilsu. Einstaklingar geta upplifað jákvæða og neikvæða þætti heilsu sinnar á sama tíma. The Health 

Development Model er hugsað sem sameiginlegt módel fyrir alla sem hægt er að nota til viðmiðunar 

við eigin heilsu. Það leggur til einhvern ákveðinn upphafspunkt og leggur áherslu á viðeigandi nálganir 

og inngrip (Bauer, Davies og Pelikan, 2006). 
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Tilgangur the Health Development Model er sá að vekja athygli á því að hlið salutogenesis er 

einnig mikilvægur þáttur í heilsueflingu einstaklingsins en ekki einungis sjúkdómurinn og áhættuþættir 

hans sem flokkast undir hlið pathogenesis (Bauer, Davies og Pelikan, 2006). 

Módelið hefur þrjú markmið. Þau eru að færa rök fyrir vali, skipuleggja og túlka heilsueflandi 

vísbendingar, að miðla einstökum heilsueflingum til almennings og að þróa sameiginleg við-

miðunarmörk á sviði heilsueflingar og almennrar heilsu og sambandið þar á milli (Bauer, Davies og 

Pelikan, 2006). 

 

Mynd 1. The Health Development Model (Bauer, Davies og Pelikan, 2006). 

 

Konur á öllum aldri stunda hlutfallslega minni líkamsrækt en karlar og lægst er hlutfallið hjá 

mæðrum ungra barna. Rannsóknir hafa sýnt að konur með ungabörn tjá það erfitt að aðlagast 

heilbrigðum lífstíl vegna meðal annars tímaskorts, litils stuðnings frá fjölskyldu og lítils sjálfsaga. Konur 

sem greinast með GDMA eru líklegri til að vera í ofþyngd og stunda litla hreyfingu fyrir meðgöngu og 

geta því orðið fyrir auknum hindrunum á þeim lífstílsbreytingum sem þeim er ráðlagt (Lipscombe o.fl., 

2014). 

Konur með GDMA breyta oftast um mataræði á meðan á meðgöngu stendur en eftir fæðingu 

viðhalda þær mataræðinu ekki eins vel. Mælt er með því að konur haldi áfram breyttu og bættu 

mataræði eftir fæðingu þar sem það er mikilvægur tími til að fyrirbyggja ýmsa kvilla sem sagt sykursýki 

II. Mataræði með lítilli trefjainntöku og mikilli fitu eykur líkur á sykursýki II til muna, þá sérstaklega hjá 

konum á aldrinum 30-55 ára. Aukin inntaka próteina, trefja og mjólkurvara eru taldar góðar 
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fæðutegundir fyrir konur með GDMA eða konur í hættu á GDMA eða sykursýki II (Fehler, Kennedy, 

McCargar, Bell og Ryan, 2007). 
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3 Aðferðir 
Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar. Greint verður frá rannsóknaraðferð, 

rannsóknarspurningum, þýði rannsóknarinnar og farið verður yfir þær aðferðir sem notaðar voru til 

gagnasöfnunar og tölfræðilegrar úrvinnslu. Að lokum verður farið yfir siðfræðilega hlið rannsóknar-

innar. 

3.1 Rannsóknaraðferð 
Rannsóknin er megindleg rannsókn þar sem gögnum var safnað með svörum úr rafrænni könnun. 

Megindlegar rannsóknir eru þær rannsóknir sem byggja á tölulegum gögnum, til dæmis með 

spurningalista. Rafræn könnun er skilgreind sem megindleg rannsóknaraðferð. Með netkönnun er 

hægt að ná til fólks á einfaldan máta og er yfirleitt lögð fyrir sértæka hópa þar sem listi yfir netföng 

liggur fyrir. Helstu kostir þessara aðferða er að gagnasöfnun getur tekið skemmri tíma, auðvelt er að 

ítreka svörun og leiðbeiningar geta verið mjög nákvæmar (Polit og Beck, 2014). Spurningarlistinn var 

settur upp í könnun á vefforriti frá heimasíðunni Google sem nefnist Google Docs. Spurningarnar voru 

fimm samtals, þrjár lokaðar spurningar og tvær opnar spurningar. 

3.2 Rannsóknarspurningar 
Tvær rannsóknarspurningar voru lagðar til grundvallar í þessari rannsókn:  

Er konum sem greinst hafa með meðgöngusykursýki boðin eftirfylgni á heilsugæslustöðvum hér á 

landi eftir fæðingu? Í hverju er sú eftirfylgni fólgin? 

Tilgangur verkefnisins er að komast að því hvort og þá hvernig eftirfylgni kvenna sem hafa greinst 

með sykursýki á meðgöngu er háttað á heilsugæslustöðvunum.  

3.3 Rannsóknarþýði og gagnasöfnun 
Rannsakendur útbjuggu spurningarkönnun sem síðan var yfirfarin af leiðbeinanda. Spurningarnar 

byggðu á fræðilegri samantekt heimilda um viðfangsefnið. Spurningarlistinn samanstóð af spurningum 

sem allar fjölluðu um eftirfylgni kvenna sem greinst hafa með GDMA. Við vildum sjá hvernig 

eftirfylgninni væri hagað hér á Íslandi og völdum því þessar spurningar.  Lagðar voru fram fimm 

spurningar, þrjár lokaðar og tvær opnar. Spurningarnar voru eftirfarandi: 

1. Er boðið uppá sérstaka eftirfylgni fyrir konur, sem greinst hafa með meðgöngusykursýki, eftir 

fæðingu?  

2. Í hverju er eftirlitið fólgið?  

3. Hver sinnir eftirlitinu?  

4. Hver er ástæðan fyrir því að það sé engin eftirfylgni á ykkar heilsugæslustöð?  

5. Er fyrirhugað að auka eftirfylgnina á ykkar heilsugæslustöð? 

Sendur var spurningarlisti á allar heilsugæslustöðvar á landinu. Spurningarnar voru sendar á 

netföng viðkomandi svæðisstjóra eða hjúkrunarforstjóra sem gefið var upp á heimasíðu viðkomandi 

stöðvar. Ítrekun um þátttöku var síðan send nokkrum vikum seinna. Það var valkvætt að svara 
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spurningarlistanum ásamt því að algjör nafnleynd ríkti, þar sem einungis var leitast eftir hvernig 

eftirfylgni stæði konum til boða en ekki hvaða heilsugæslustöðvar bjóða ekki uppá eftirfylgni.  

Gögnum var safnað með svörum frá heilsugæslustöðvunum með rafrænum hætti. Spurningarlistinn 

ásamt kynningarbréfi var sent út 28. nóvember 2017 og ítrekun síðan send 18. janúar 2018. Svör 

fengust frá 40 heilsugæslustöðvum af 47 netföngum sem fengu spurningarlistann sendan. Í sumum 

tilfellum voru fleiri en ein heilsugæslustöð undir einu netfangi þar sem fyrir kom að einn svæðisstjóri 

eða hjúkrunarforstjóri var yfir nokkrum heilsugæslustöðvum. 

3.4 Tölfræðileg úrvinnsla 
Svör þátttakenda við spurningalistanum voru settar á tölfræðilegt form með aðstoð Microsoft Excel 

töflureiknis og var síðan varpað yfir á tölfræðiforritið SPSS og það notað við úrvinnslu þessara gagna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru settar fram ýmist í töflur, súlurit eða skífurit. Samhliða voru 

niðurstöður settar uppí krosstöflu og svo túlkaðar út frá því. Til að athuga hvort marktækur munur væri 

á niðurstöðum okkar notuðum við marktektarprófið kí-kvaðrat (p<0,05). 

3.5 Siðfræðilegt álitamál 
Rannsakendur sendu tilkynningarbréf til Vísindanefndar Háskóla Íslands um gerð verkefnisins ásamt 

því að verkefnið var tilkynnt til Persónuverndar. Síðan sendu rannsakendur svæðisstjórum allra 

heilsugæslustöðva á landinu kynningarbréf um rannsóknina og ásamt spurningum um eftirfylgni 

kvenna sem greinst hafa með GDMA. Nöfn stöðvanna koma ekki fram í umfjöllun og engar 

upplýsingar er varða skjólstæðinga eða starfsfólk. Þátttakendur voru ekki beðnir um að skrifa undir 

samþykki fyrir þátttöku. Ef þátttakendur óskuðu eftir frekari upplýsingum var þeim frjálst að hafa 

samband við rannsakendur í gegnum tölvupóst en lítið var um það. Þeir tölvupóstar sem bárust 

rannsakendum beindust aðallega að mikilvægi framkvæmdar þessa rannsóknar og áhugi fyrir því að 

sjá niðurstöður hennar. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Er boðið uppá sérstaka eftirfylgni fyrir konur, sem greinst hafa með 
meðgöngusykursýki, eftir fæðingu?  

Hér sést hversu margar heilsugæslustöðvar af þeim 40 stöðvum sem bjóða uppá eftirfylgni fyrir konur 

eftir fæðingu (sjá mynd 2). Af þessum 40 heilsugæslustöðvum bjóða 63% (n=25) þeirra uppá sérstaka 

eftirfylgni eftir fæðingu fyrir konur sem greinst hafa með GDMA og 37% (n=15) þeirra bjóða ekki neina 

eftirfylgni. Síðar í niðurstöðunum kemur fram að það er mismunandi hvað heilsugæslustöðvar flokka 

sem eftirfylgni.  

 

Mynd 2. Hlutfall heilsugæslustöðva sem bjóða konum uppá sérstaka eftirfylgni eftir fæðingu. 

4.2 Í hverju er eftirlitið fólgið?  
Lögð var fram sú spurning hvort boðið væri uppá sérstaka eftirfylgni eftir fæðingu fyrir konur sem 

greinst hafa með GDMA (sjá töflu 1). Alls voru 15 heilsugæslustöðvar sem bjóða uppá eftirfylgni og 

gáfu forsvarsmenn þeirra einnig svör við spurningunni í hverju eftirlitið væri fólgið. Það voru hinsvegar 

10 heilsugæslustöðvar sem buðu uppá sérstaka eftirfylgni en forsvarsmenn þeirra gáfu ekkert svar 

varðandi í hverju eftirlitið væri fólgið.  

Rannsakendur flokkuðu svörin í samtals sex flokka. Algengasta eftirfylgnin sem boðið var uppá var 

viðtal hjá heimilislækni nokkrum vikum eða mánuðum eftir fæðingu. Heilsugæslustöðvarnar boða 

konurnar til heimilislæknis sex til 12 vikum eftir fæðingu en það var misjafnt eftir heilsugæslum á 

hvaða tímabili þær boðuðu konurnar til sín. Ein heilsugæslustöð bauð konum að læknir fylgi þeim eftir 

sem þurfa á lyfjameðferð að halda vegna sykursýki. Þrjár heilsugæslustöðvar buðu einungis uppá 

blóðrannsókn eftir fæðingu en einnig voru fleiri stöðvar sem boða þær í blóðprufu ef þess þyrfti, til 

dæmis frá heimilislækni eða sykursýkismóttöku. Þrjár heilsugæslustöðvar bjóða konum að mæta í 

sykursýkismóttöku eftir fæðingu í eftirlit með blóðsykri og fleira. Ljósmóðir sinnti eftirlitinu, þá annað 
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hvort í heimavitjun eða beindi þeim í frekara eftirlit, á fjórum heilsugæslustöðvum. Á aðeins einni 

heilsugæslustöð sá hjúkrunarfræðingur um fræðslu fyrir konur sem ljúka meðgöngu sinni með GDMA. 

Tafla 1. Sú eftirfylgni sem heilsugæslustöðvar bjóða uppá, fyrir konur sem luku meðgöngu sinni með 
GDMA, eftir fæðingu. 

Breytur' Prósenta' Fjöldi' !
Blóðrannsókn! 12,0!%! 3! !
Viðtal!hjá!heimilislækni! 16,0!%! 4! !
Sykursýkismóttaka! 12,0!%! 3! !
Eftirfylgd!frá!ljósmóður! 16,0!%! 4! !
Fræðsla!hjúkrunarfræðings! 4,0!%! 1! !
Ekkert!svar! 40,0!%! 10! !
Samtals' 100,0!%! 25! !
!  

4.3 Hver sinnir eftirlitinu? 
Alls voru 25 sem svöruðu spurningunni um hver sinnir eftirlitinu. Algengast er að hjúkrunarfræðingar 

sinni því eftirliti sem konur fá eftir fæðingu, ef þær ljúka meðgöngunni með GDMA, eða 48% (n=12). 

Læknar sinna 32% (n=8) af því eftirliti sem konum er boðið uppá eftir fæðingu. Ljósmæður sinna síðan 

16% (n=4) af eftirfylgninni. Rannsakendur flokkuðu 4% (n=1) þeirra sem sinna eftirlitinu undir „annað" 

sem er til dæmis hreyfisstjóri heilsugæslustöðvanna (sjá mynd 3). 

 

Mynd 3. Hlutfall þeirra sem sinna eftirliti, með konum sem greinst hafa með GDMA á meðgöngu, á 

heilsugæslustöðvum. 
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4.4 Hver er ástæðan fyrir því að það sé engin eftirfylgni á ykkar 
heilsugæslustöð? 

Þegar spurt var um ástæðu þess að engin eftirfylgni væri til staðar fengust ekki mörg svör. Alls fengust 

10 svör og voru þau hver öðru ólík (sjá töflu 2). Algengustu ástæðurnar voru þó þær að vöntun væri á 

verklagsreglum og að umræðan um slíkt eftirlit hefur ekki átt sér stað á þeim stöðvum. Á tveimur 

heilsugæslustöðvum voru svörin á þá leið að fáar konur í þeirra umdæmi hafi greinst með GDMA og 

því engin eftirfylgni til staðar. Frá einni stöð bárust þau svör að aðalástæða þess að engin eftirfylgni 

væri til staðar væri tímaskortur en þau vonuðust eftir úrbótum á því snemma árs 2018. Að lokum voru 

svör frá einni heilsugæslustöð þess efnis að engin ljósmóðir væri starfandi á svæðinu til að halda utan 

um eftirlitið. Alls bárust fimm svör neitandi við fyrstu spurningunni, er varðaði það hvort þau byðu uppá 

sérstakt eftirlit en gáfu hins vegar enga ástæðu fyrir því að ekkert eftirlit var á þeirra heilsugæslustöð. 

Tafla 2. Helstu ástæður fyrir því að heilsugæslustöðvar bjóða ekki uppá eftirfylgni eftir fæðingu, fyrir 
konur sem greindust með GDMA. 

Breytur' Prósenta' Fjöldi'

Engin%starfandi%ljósmóðir% 6,7%%% 1%

Tímaskortur% 6,7%%% 1%

Vöntun%á%verklagsreglum% 20,0%%% 3%

Hefur%ekki%verið%rætt% 20,0%%% 3%

Fáar%konur%sem%greinast%með%

meðgöngusykursýki%

13,3%%% 2%

Ekkert%svar% 33,3%%% 5%

Samtals' 100,0%%% 15%

%  

4.5 Er fyrirhugað að auka eftirfylgnina á ykkar heilsugæslustöð? 
Að lokum var lögð fram sú spurning hvort fyrirhugað væri að auka eftirfylgnina á hverri 

heilsugæslustöð fyrir sig (sjá mynd 4). Alls fengust 40 svör við þessari spurningu. 35% (n=14) þeirra 

svöruðu játandi varðandi það að auka ætti eftirfylgnina. 15% (n=6) þeirra svöruðu neitandi að ekki væri 

fyrirhugað að auka eftirfylgnina. Meirihluti þátttakenda voru ekki viss um hvort ætti að auka eftir-

fylgnina, eða 50% (n=20). 
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Mynd 4. Hlutfall heilsugæslustöðva sem hafa hug á því að auka eftirfylgnina á sinni stöð, fyrir konur 
sem greindust með GDMA á meðgöngu. 

4.6 Marktækni rannsóknar 
Á mynd 5. má sjá fylgni milli heilsugæslustöðva sem bjóða uppá sérstaka eftirfylgni, fyrir konur sem 

greinst hafa með GDMA, eftir fæðingu og hvort fyrirhugað sé að auka eftirfylgnina. 

Ekki er mikill munur á því að fyrirhugað sé að auka eftirfylgni milli heilsugæslustöðva sem eru nú 

þegar með eftirfylgni og þeirra sem eru ekki með eftirfylgni.  

Þær heilsugæslustöðvar sem bjóða uppá eftirfylgni og hafa í hyggju að auka hana eru um 32% 

(n=13) á móti 16% (n=6) sem ætla ekki að auka eftirfylgnina. 52% (n=21) forsvarsmanna þessara 

heilsugæslustöðva voru ekki vissir hvort fyrirhuguð aukning væri á eftirfylgni. 40% (n=16) heilsugæslu-

stöðva sem ekki bjóða uppá eftirfylgni ætla að auka hana en 13,3% (n=5) þeirra ætla ekki að bæta 

eftirfylgnina. Meirihluti þeirra, eða 46,7% (n=19), vita ekki hvort fyrirhugað sé að auka eftirfylgnina. 

Einnig var marktektarprófið kí-kvaðrat (p<0,05) framkvæmt til að finna út hvort marktækur munur 

væri á tengslum milli þeirra stöðva sem eru með eftirfylgni og þeirra sem ætla að auka hana og öfugt 

(sjá tafla 3). Í töflunni má sjá að ekki reyndist marktækur munur (p>0,05). 
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Mynd 5. Hlutfall þeirra heilsugæslustöðva sem bjóða uppá sérstaka eftirfylgni fyrir konur, sem greinst 
hafa með GDMA, eftir fæðingu og hvort þau hafi hug á því að bæta eftirfylgnina. 

 

Tafla 3. Kí-kvaðrat marktektarpróf 
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5 Umræður 
Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og þær túlkaðar í ljósi fræðilegra 

heimilda sem fjallað var um fyrr í þessu verkefni. Skoðað verður hvort eftirfylgni sé til staðar fyrir konur, 

sem greinst hafa með GDMA, eftir fæðingu og þá í hverju hún er fólgin. Rætt verður um mikilvægi 

þess að innleiða eftirfylgni í þeim tilvikum þar sem hún er ekki til staðar fyrir konur sem ljúka 

meðgöngu sinni með GDMA. Einnig verða tillögur að mögulegum framtíðarrannsóknum lagðar fram og 

takmarkanir þessarar rannsóknarinnar ræddar.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að meiri hluti heilsugæslustöðva á landinu telja sig bjóða 

uppá sérstaka eftirfylgni fyrir konum, sem greinst hafa með GDMA, eftir fæðingu. Sú eftirfylgni er þó 

mjög misjöfn en oft kemur fram að vöntun sé á verklagsreglum. Um 50% þátttakenda hafa ekki 

vitneskju um hvort þeirra stöð hafi hug á því að auka eftirfylgni. Í þessum kafla munum við túlka 

niðurstöður rannsóknarinnar og bera saman við aðrar rannsóknir og fræðilegar heimildir. 

5.1 Er konum sem greinst hafa með meðgöngusykursýki boðin eftirfylgni 
á heilsugæslustöðvum hér á landi og í hverju er sú eftirfylgni fólgin? 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að meirihluti kvenna, sem greinst hafa með GDMA, er boðin 

eftirfylgni eftir fæðingu á heilsugæslustöðvum. Misjafnt er þó í hverju sú eftirfylgni er fólgin en algengt 

er að þeim sé boðið viðtal við heimilislækni, eftirfylgni frá ljósmóður, blóðprufa eða tími í 

sykursýkismóttöku. Algengast er að hjúkrunarfræðingar sinni því eftirliti sem konum er boðið uppá.  

5.1.1 Mikilvægi eftirfylgni 
Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar kemur í ljós að hér á landi bjóða 63% (n=25) 

heilsugæslustöðva uppá eftirfylgni fyrir konur sem greinst hafa með GDMA. Hins vegar voru 37% 

(n=15) heilsugæslustöðva ekki með eftirfylgni, sem er há tala þar sem eftirfylgni með konum eftir 

fæðingu er mjög mikilvæg til að koma í veg fyrir sykursýki II og aðra fylgikvilla síðar á ævinni 

(Peacock, Bogossian, McIntyre og Wilkinson, 2014).  

Konur sem þróa með sér GDMA á meðgöngu þurfa náið eftirlit á heilsugæslustöðvum undir eftirliti 

fagfólks. Þörf er á fræðslu um mataræði og hreyfingu, til að koma í veg fyrir óhóflega þyndaraukningu, 

eftir fæðingu. Eftir að barn er fætt og blóðsykursgildi hafa farið aftur í eðlileg horf hafa flestar konur 

með GDMA ekki fengið fullnægjandi eftirfylgni. Þó að þyngdarstjórnun kvenna með GDMA sé vel fylgt 

eftir á meðgöngu, hafa rannsóknir sýnt að þær konur muni þyngjast til lengri tíma litið. Ólíklegt er að 

konurnar leiti sér aðstoðar á heilbrigðisstofnun fyrr en þær eru farnar að þróa augljós merki um 

sykursýki tegund II (Linne, Barkeling og Rossner, 2002). Þrátt fyrir að flestar konur með GDMA séu vel 

upplýstar um ástand sitt á meðgöngu, hafa um það bil helmingur þeirra ekki vitneskju um að þær séu í 

meiri áhættu en aðrir til að þróa með sykursýki II eftir fæðingu (Lipscombe o.fl., 2014). Ekki er vitað 

hvort ástæðan fyrir þessu sé ófullnægjandi eftirfylgni innan heilbrigðiskerfisins eða skortur á viðeigandi 

klínískum leiðbeiningum. Í sumum löndum, svo sem Svíþjóð, eru tilmæli um að fylgjast með þessum 

hópi kvenna árlega með sykurþolsprófum en rannsóknir hafa sýnt að flestar konur leita ekki til læknis 

fyrr en þær fá klínísk einkenni sykursýki II (Linne, Barkeling og Rossner, 2002). Það er augljóst að 
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nauðsynlegt er að bæta langtíma eftirfylgni, fyrir konur sem greinst hafa með GDMA, til að koma í veg 

fyrir að þær þrói með sér óhóflega þyngdaraukningu og sykursýki II. 

Um allan heim hefur tíðni GDMA farið hratt vaxandi síðastliðin 15 ár. Með nýju greiningar-

mörkunum sem tóku gildi hér á landi árið 2012 hefur hlutfall GDMA aukist mikið. Með aukinni tíðni 

greininga gegna ljósmæður sífellt mikilvægara hlutverki í umönnun kvenna með GDMA hvað varðar 

eftirfylgni (Peacock, Bogossian, McIntyre og Wilkinson, 2014). Í þessari rannsókn var rætt um 

mikilvægi ljósmæðra í eftirfylgni en samkvæmt niðurstöðum úr okkar rannsókn eru ljósmæður aðeins 

16% (n=4) þeirra sem sinna eftirlitinu.  

5.1.2 Hlutverk þeirra sem sinna eftirfylgni 
Í niðurstöðum má sjá að algengast er að eftirfylgni heilsugæslustöðva hér á landi sé viðtal hjá 

heimilislækni nokkrum vikum eða mánuðum eftir fæðingu. Hins vegar kemur fram að algengast sé að 

hjúkrunarfræðingar sinni eftirlitinu á heilsugæslustöðvum. Við teljum að skýringin á því að hjúkrunar-

fræðingar sinni meira eftirliti en læknar sé sú að hjúkrunarfræðingar sinni margvíslegu eftirliti á 

heilsugæslustöðvum svo sem sykursýkissmóttöku, blóðrannsóknum, fræðslu og fleira. Það var 

einungis ein heilsugæslustöð sem svaraði því að eftirfylgnin fælist í fræðslu frá hjúkrunarfræðingi, sem 

kemur á óvart, þar sem fræðsla fyrir konur sem eru í hættu á að greinast með sykursýki II seinna á 

ævinni er gríðarlega mikilvæg. Klíniskar leiðbeiningar mæla með að bjóða þessum hópi fræðslu um 

heilbrigðan lífstíl, svo sem þyngdarstjórnun, mataræði og hreyfingu (NICE, 2015). Tímabilið eftir 

fæðingu er ekki síður mikilvægt en meðgangan sjálf og fæðingin með tilliti til forvarna og fyrirbyggingar 

á sykursýki II (Peacock, Bogossian, McIntyre og Wilkinson, 2014). 

Samkvæmt okkar niðurstöðum eru konur innkallaðar í viðtal hjá heimilislækni nokkrum vikum eftir 

fæðingu, boðaðar í sykursýkismóttökuna eða í blóðprufu til að athuga með blóðsykurinn og eftir það er 

endurmetið hvort þörf sé á frekari eftirfylgni. Hætta er á því, að þegar skipulögð eftirfylgni er ekki til 

staðar á heilsugæslustöðvum, að konur fái ekki fullnægjandi eftirlit og heldur því sykursýkin áfram að 

aukast hjá þessum hópi kvenna. 

Erlendar rannsóknir sýna að eftirfylgni felst aðallega í því að fylgjast með blóðsykri með 

sykurþolsprófi eftir fæðingu eða fastandi blóðsykri sex til 12 vikum eftir fæðingu (Van Ryswyk, 

Middleton, Hague og Crowther, 2016). Hér á landi eru bæði sykurþolpróf og mælingar á fastandi 

blóðsykri mikið notuð. 

Þátttakendur 10 heilsugæslustöðva, sem tóku þátt í þessari rannsókn, sem bjóða uppá sérstaka 

eftirfylgni fyrir konur sem greinst hafa með GDMA, svöruðu ekki þeirri spurningu hvað varðar í hverju 

eftirlitið er fólgið. Þetta getur mögulega sagt okkur að starfsfólk heilsugæslustöðvana vanti skýrari og 

skipulagðari leiðbeiningar er varðar eftirlit þessarra kvenna. Til eru klínískar leiðbeiningar um skimun, 

greiningu og meðferð sykursýki á meðgöngu sem kom út árið 2012, en þar er lítið fjallað um eftirfylgni 

eftir fæðingu. Þar kemur fram að mælt er með skimun fyrir sykursýki II tveimur til fjórum mánuðum eftir 

fæðingu hjá þeim konum sem þurft hafa á insúlínmeðferð að halda. Í samráði við heimilislækni á hverri 

heilsugæslustöð er ráðlagt að skimað sé fyrir sykursýki II á eins til þriggja ára fresti (Hildur 

Harðardóttir, o.fl., 2012). Þörf er á betri og skipulagðari eftirfylgni hér á landi ásamt því að skilgreina 

betur hvaða heilbrigðisstétt eigi að sinna eftirlitinu. Það er mjög misjafnt eftir stöðvum hver sinnir 
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þessari eftirfylgni hér á landi samkvæmt niðurstöðum okkar. Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður eru í 

kjörinni aðstöðu til að sinna þessu eftirliti og veita viðeigandi forvarnir (Sólfríður Guðmundsdóttir, 

2012). 

5.1.3 Skortur á eftirfylgni 
Aðalástæður þess að eftirfylgni er ekki til staðar á heilsugæslustöðvum hér á Íslandi, ef miðað er við 

niðurstöður þessarar rannsóknar, eru þær að vöntun sé á verklagsreglum og umræðan um eftirfylgni 

hefur ekki átt sér stað. Spurningarlistinn sem sendur var á heilsugæslustöðvarnar í rannsókninni var 

stílaður á stöðvastjóra eða hjúkrunarforstjóra. Þar kom í ljós að í 50% þeirra svara sem okkur bárust 

voru þessir aðilar ekki vissir hvort auka ætti eftirlit á þeirra heilsugæslustöð. Það vekur upp ýmsar 

spurningar eins og hvort þetta efni hafi ekki verið rætt á þeim stöðvum. Mikilvægi þess að eftirfylgni sé 

viðhöfð með konum sem ljúka meðgöngu sinni með GDMA er óumdeild. Eins og fram kom í öðrum 

kafla er endurtekið talað um áhrif eftirfylgninnar og hve áhrifarík hún getur verið. Í því skyni að tryggja 

snemmbúna greiningu á sykursýki II er gríðarlega mikilvægt að grípa inní snemma með viðeigandi 

aðgerðum og er það líklegra til að takast ef markviss eftirfylgni er viðhöfð (Olesen o.fl., 2014).  

Skoðaðar voru þær heilsugæslustöðvar sem buðu ekki uppá sérstaka eftirfylgni en af þeim hafa 

13,3% ekki hug á því að auka eftirfylgnina. Þetta voru alls fimm stöðvar. Ástæða þess að þessar 

heilsugæslustöðvar höfðu ekki hug á að auka eftirfylgnina var ekki gefin upp í þessari rannsókn.  

Rannsóknir hafa sýnt að konur leita ekki nægilega mikið eftir eftirfylgni á heilsugæslustöðvum eftir 

fæðingu þó það standi þeim til boða. Þær konur sem sækja sjálfar í eftirfylgnina hafa oftast þekkta 

fjölskyldusögu um GDMA, sykursýki II eða að heilbrigðisstarfsmaður hefur ráðlagt þeim að sækja 

eftirfylgni á sinni heilsugæslustöð. Rannsóknir hafa ennfremur sýnt að minna en 30% kvenna sem 

greinst hafa með GDMA telja sig vera í mikilli hættu á því að greinast með sykursýki II seinna á ævinni 

(Lipscombe o.fl., 2014) sem sýnir hve mikilvæg reglubundin eftirfylgd fyrir heilsu þessara kvenna er og 

mikilvægi þess að heilbrigðiskerfið beri samábyrgð með konunum.  

Hugtakið salutogenesis felur í sér að vera virkur þátttakandi í eigin bata (Macdonald og Magill-

Cuerden, 2011). Þar er átt við meðal annars að konur hafi jákvætt viðhorf til eigin heilsu og leiti sér 

sjálfar þeirrar aðstoðar sem þær þurfa á að halda (Bauer, Davies og Pelikan, 2006). Hugtakið 

pathogenesis snýr að læknisfræðilegri hlið heilsu og saman mynda salutogenesis og pathogenesis 

heild og hafa gangkvæm áhrif á hvort annað í heilsueflingu og sjúkdómsferli (Macdonald og Magill-

Cuerden, 2011). Þessi hugtök má meðal annars finna í Health Development Model sem fjallað var um 

í öðrum kafla. Þetta sýnir ennfremur mikilvægi samábyrgðar heilbrigðiskerfisins og kvennana sjálfra 

sem eiga í hættu á því að greinast með sykursýki II. Mikilvægt er að konur séu vakandi fyrir 

áhættuþáttum sem snúa að sykursýki II og fleiri lífstílstengdum sjúkdómum sem geta komið í kjölfar 

GDMA. Einnig þarf heilbrigðiskerfið að halda utan um þessar konur með því að boða þær í eftirfylgni.  

Í klínískum leiðbeiningum um allan heim hefur verið ráðlögð ákveðin eftirfylgd eftir fæðingu ef konur 

greinast með GDMA. Algengast er að mælt sé með sykurþolsprófi sex til 12 vikum eftir fæðingu og 

síðan reglubundið á eins til tveggja ára fresti eftir það (Peacock, Bogossian, McIntyre og Wilkinson, 

2014). Rannsóknir hafa samt sem áður sýnt að konur skila sér ekki í þá eftirfylgd sem þeim er boðin. 

Ástæður þess eru tímaskortur, álag í aðlögun foreldrahlutverks, streita, vitneskjan ekki til staðar um 
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mikilvægi eftirfylgninnar, hræðsla við að greinast með sykursýki II og margt fleira. Rannsóknir hafa 

hins vegar sýnt að ef konur fá einhverskonar áminningu svo sem rafræn skilaboð eða bréf sent heim 

eru þær líklegri til að mæta í þá eftirfylgd sem þeim er boðin (Van Ryswyk, Middleton, Hague, og 

Crowther, 2016).  

Allar konur frá 20 ára aldri, sem byrjaðar eru að stunda kynlíf, á Íslandi eru hvattar til að mæta í 

krabbameinsskoðun á tveggja til þriggja ára fresti af leitarstöð Krabbameinsfélagsins (Þorbjörg 

Guðmundsdóttir, 2011) og fá þær bréf sent heim til sín og þær minntar á að mæta í leghálsskoðun. 

Auðvelt væri að útfæra álíka áminningu er varðar þær konur sem greinst hafa með GDMA og þær 

hvattar til að mæta í eftirfylgni með blóðsykrinum.  

Áhugaverð voru þau svör þátttakenda í þessari rannsókn um að verklagsreglum um ráðlagða 

eftirfylgni kvenna sem ljúka meðgöngu sinni með GDMA, eftir fæðingu sé ábótavant. Auðvelt væri í 

framkvæmd að útbúa verklagsreglur fyrir allar heilsugæslustöðvar landsins. Taka þarf umræðuna um 

hvað hægt sé að gera fyrir þessar konur á heilsugæslustöðvunum og koma því í framkvæmd. Kominn 

er tími til að skoða núverandi verklag með tilliti til nýjustu rannsókna og fyrirmynda erlendis frá. 

5.2 Framtíðarrannsóknir og takmarkanir rannsóknarinnar 
Þessi rannsókn býður uppá margar framtíðarrannsóknir. Hægt væri að gera rannsóknina markvissari 

með ítarlegri spurningum. Jafnvel mætti nota rýnihópa fagfólks til að skoða leiðir til úrbóta. Einnig væri 

áhugavert að sjá mun á milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar. 

Áhugavert væri að skoða þá fræðslu um eftirfylgni sem ljósmæður, sem starfa sjálfstætt í 

heimaþjónustu, eru að veita nýbökuðum mæðrum sem greinst hafa með GDMA á meðgöngu. Einnig 

væri gott að framkvæma eigindlega rannsókn þar sem skoðuð er upplifun þeirra kvenna sem greinst 

hafa með GDMA á eftirfylgni sem þeim er boðin eftir fæðingu.  

Þetta er málefni sem brýnt er að rannsaka enn frekar. Eins og fram hefur komið hefur WHO líkt 

aukningu sykursýki saman við heimsfaraldur (World Health Organization, 2016) en með aukinni 

eftirfylgd, vitundarvakningu og fleiri rannsóknum á þessu viðfangsefni munum við færast nær því 

markmiði að fækka fjölda greininga á GDMA og sykursýki II. 
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Ályktanir og leiðir til úrbóta 

GDMA er alvarlegur fylgikvilli á meðgöngu og er talað um að hlutfallið sé á bilinu 1-20% milli landa 

(Chasan-Taber, 2015). Algengi GDMA er að aukast um allan heim og getur þessi sjúkdómur haft 

skaðlegar afleiðingar fyrir móður og barn (Padayachee og Coombes, 2015). Því er eftirfylgni með 

þessum konum eftir fæðingu gríðarlega mikilvæg.  

Við teljum að ef konur eru vel fræddar á meðgöngu, um mikilvægi þess að þiggja þá eftirfylgni sem 

þeim býðst, eru þær líklegri til að sækja þjónustuna á sína heilsugæslustöð. Hins vegar er skýrari 

verklagsreglum greinilega ábótavant á heilsugæslustöðvunum ef marka má niðurstöður 

rannsóknarinnar. Ef allar konur, sem ljúka meðgöngu sinni með GDMA, fengju stöðluð fyrirmæli og 

boðun í reglubundna eftirfylgni eftir fæðingu teljum við að gæði eftirfylgninngar yrði betri. 

Þó flestar heilsugæslustöðvar á landinu bjóði uppá sérstaka eftirfylgni, fyrir konur sem greinst hafa 

með GDMA, þá teljum við að eftirfylgnin sé ekki fullnægjandi. Þrátt fyrir hátt hlutfall heilsugæslustöðva 

sem bjóða uppá eftirfylgni er hlutfall þeirra sem ekki bjóða uppá eftirfylgni of hátt. Fram kom í 

rannsókninni að 32% þeirra heilsugæslustöðva sem bjóða uppá sérstaka eftirfylgni eftir fæðingu hafa 

hug á því að auka hana frekar. Það segir okkur að þátttakendur telji eftirfylgnina ófullnægjandi þrátt 

fyrir að hún sé til staðar. Samkvæmt niðurstöðum okkar reyndist ekki marktækur munur á þeim 

heilsugæslustöðvum sem bjóða uppá eftirfylgni og þeim sem ekki gera það um hvort eigi að bæta 

eftirfylgnina. Einnig kom fram í rannsókninni að 50% þátttakenda voru ekki vissir um hvort fyrirhugað 

væri að auka eftirfylgnina á þeirra stöð. Þetta segir okkur að umræða um eftirfylgni er nauðsynleg.  

Niðurstöður rannsóknarinnar hafa vonandi jákvæð áhrif á heilbrigðisstarfsfólk heilsugæslustöðva 

sem og annarra stofnanna til að taka umræðu um að auka eftirfylgni með konum sem greinst hafa 

með GDMA. 
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