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Ágrip 

Inngrip og íhlutanir í eðlilegar fæðingar hafa aukist síðustu ár og eðlilegum fæðingum fækkað. 

Vitundarvakning hefur þó átt sér stað á áhrifum óþarfa inngripa og íhlutana í fæðingarferlið ásamt aukinni 

áherslu á gagnreynda þekkingu og vinnubrögð í heilbrigðisþjónustu. Rannsóknir sem hafa skoðað 

hvaða þættir styðji við eðlilegt ferli fæðingar hafa sýnt fram á að yfirseta, nærvera og einstaklingsmiðuð 

umönnun sem og vatn, nudd og öndunar-og slökunartækni ásamt fleiri náttúrulegum aðferðum styðji við 

eðlilegt ferli fæðingar.  

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að skoða nálastungumeðferð ljósmæðra á meðgöngu 

og í fæðingu, hvort og hvernig nálastungumeðferð styðji við eðlilegt ferli fæðingar og jákvæða upplifun 

kvenna af fæðingu. Áhersla var lögð á upplifun kvenna af nálastungumeðferð ásamt því að skoða hvort 

nálastungumeðferð hafi áhrif á sjálfkrafa byrjun fæðingar og upplifun af verkjum og verkjameðferð í 

fæðingu. 

Eigindlegar rannsóknir hafa sýnt fram á almenna ánægju kvenna með nálastungumeðferð á 

meðgöngu og í fæðingu. Nálastungumeðferð hjálpar meðal annars við að ná fram slökun, við andlegan 

undirbúning, hefur valdeflandi áhrif og stuðlar að gagnkvæmu sambandi á milli konu og ljósmóður. 

Nálastungumeðferð hefur jákvæð áhrif á fæðingarupplifun og hjálpar konunni að fá þá fæðingu sem hún 

óskaði eftir. Rannsóknir sem skoðað hafa áhrif nálastungumeðferðar á sjálfkrafa byrjun fæðingar benda 

til þess að nálastungur hafi áhrif á þroskun legháls og geti þannig hugsanlega haft jákvæð áhrif á 

fæðingarferlið. Jafnframt hafa rannsóknir sýnt að nálastungumeðferð hjálpi konum að ráða við verki í 

fæðingu og dregur úr notkun annarra verkjameðferða eins og mænurótardeyfingu en niðurstöður á 

áhrifum nálastungumeðferðar til að draga úr verkjastyrk eru óljósari og misvísandi. 

Út frá þeim niðurstöðum sem fram koma í þessari fræðilegu samantekt má álykta að nálastungu-

meðferð styðji við eðlilegt ferli fæðingar og hafi jákvæð áhrif á upplifun kvenna af fæðingu. Frekari 

rannsókna er þó þörf á áhrifum nálastungumeðferðar á eðlilegt ferli fæðingar.  

Leitarorð : nálastungur (e. acupuncture), verkir í fæðingu (e. labor pain), framköllun fæðingar (e. 

induction of labour), áhrif á þroskun legháls (e. improving cervical maturity), eðlileg fæðing (e. normal 

birth). 
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Abstract 

Over the last years, interventions in normal birth have increased and normal births decreased. However, 

more awareness of the negative effects of unnecessary interventions on the birth process and more 

emphasis on using evidence-based practice in health care. Research on factors that support the normal 

birth process have shown that continuous support during birth and woman-centered care such as the 

use of water to relieve pain, massage, breathing and relaxing techniques along with other natural 

methods support the normal birth process. 

The purpose of this literature review was to look at research acupuncture treatment performed by 

midwives during pregnancy and in labor and explore if and how acupuncture treatment supports the 

normal birth process and encourages positive birth experience. This study particularly focused on 

women’s experiences of acupuncture treatment and whether or not acupuncture treatment has an effect 

on the spontaneous start of labor, the experience of pain and the use of pain relief methods in labor. 

Qualitative research has shown that most women are satisfied with acupunctural treatment during 

pregnancy and in labor. Acupunctural treatment helps with relaxation, emotional preparation for 

childbirth and the empowerment of women. It also contributes to the mutual relationship between woman 

and midwife. Acupunctural treatment also has a positive impact on birth experience and helps women 

to achieve their desired birth. Research on the influence of acupuncture on the spontaneous start of 

labor shows that acupuncture improves cervical maturity and because of this, possibly has a positive 

effect on the birth process. Research has also shown that acupunctural treatment helps women cope 

with pain during labor and decreases the use of other pain relief methods such as epidural anesthesia; 

however, studies on the effects of acupunctural treatment on the strength of pain are unclear and 

misleading. 

From the findings that appear in this literature review, it can be concluded that acupuncture treatment 

supports the normal birth process and has a positive effect on women’s birth experiences. Further 

research is needed, however, on the effect of acupuncture treatment on the normal birth process. 

Key words: Acupuncture, labor pain, induction of labor, improving cervical maturity, normal birth 
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1 Inngangur 

1.1 Lífeðlislegt barneignarferli 

Samkvæmt áherslum í námi ljósmæðra og hugmyndafræði þeirra kemur fram að „Ljósmæður líta á 

barneign sem lífeðlislegt ferli en ekki sjúkdóm og á fæðingu sem einstakan atburð í lífi fólks sem það 

ætti að upplifa á jákvæðan, einstaklingsbundinn og persónulegan hátt“ (Háskóli Íslands, 2018). 

Jafnframt kemur fram í stefnu Ljósmæðrafélags Íslands:  

Barneignarferlið er lífeðlislegt ferli sem ekki á að trufla með inngripum og tækni nema 
nauðsyn beri til. Þegar ákveðið er að grípa inn í barneignarferlið ber ávallt að velja 
áhættuminnstu aðferðina, þegar þess er kostur. Áhætta af inngripinu verður að vera minni 
en áhættan af því að grípa ekki inn í ferlið. Rannsóknir hafa sýnt að öryggi við barnsburð 
er, þrátt fyrir allt, mest þegar um fæst inngrip er að ræða af hendi fagfólks í 
heilbrigðisþjónustunni (Ljósmæðrafélag Íslands, 2000) 

Miklar samfélagslegar breytingar urðu á 20. öldinni samfara aukinni tæknivæðingu og framförum 

meðal annars í læknavísindum. Þessar breytingar leiddu af sér sjúkdómsvæðingu og fór 

barneignarþjónustan ekki varhluta af þessum breytingum. Meðal annars hafði sjúkdóms- og 

tæknivæðingin áhrif á aukna tíðni sjúkrahúsfæðinga ásamt því að auka tíðni ýmiskonar inngripa og 

íhlutana (Donnison, 2012; Kristín Björnsdóttir, 2005). Ísland var engin undantekning í þessum efnum og 

urðu miklar breytingar á barneignarþjónustu í íslensku samfélagi á 20 öld. Fram til ársins 1931 fóru 

fæðingar fram á heimilum kvenna en með opnun fæðingardeildar á Landspítala það ár fækkaði 

heimafæðingum hratt og náðu sögulegu lágmarki á níunda og tíunda áratug 20. aldar (Ásrún Ösp 

Jónsdóttir, 2011; Gunnlaugur Snædal, Gunnar Biering og Helgi Sigvaldson, 1975). Þessar breytingar 

urðu til þess að hugmyndafræði ljósmóðurfræðinnar og hin ljósmóðurfræðilega nálgun átti undir högg 

að sækja. Ekki var lengur litið á barneignarferlið sem lífeðlislegt ferli heldur sem áhættusamt og 

læknisfræðilegt vandamál þar sem fæðing barns var ekki talin eðlileg fyrr en hún var yfirstaðin. Þarna 

rákust á mismunandi hugmyndafræði, annars vegar hin ljósmóðurfræðilega nálgun og hins vegar 

læknisfræðileg nálgun (Bryar og Sinclair, 2011). Mannfræðingurinn Davies- Floyd lýsti þessari ólíku 

hugmyndafræði og setti fram töflu þar sem þessar tvær nálganir eru bornar saman (sjá töflu 1) (Walsh, 

El-Nemar og Downe, 2008).  

Tafla 1. Samanburður á læknisfræðilegu líkani og ljósmóðurfræðilegu líkani. 

Læknisfræðileg nálgun/ tæknilíkan 
Félagsfræðileg nálgun/ 
Ljósmóðurfræðilíkan 

Líkaminn er vél Heildræn nálgun 

Smættunarnálgun; kraftur, fæðingarvegur, barnið 
Samþætting (e. integration) lífeðlisfræði, sálfræði 
og innsæi 

Stjórna og drottna (e. subjugate) Virðing og valdefling 

Sérfræðiþekking/hlutlægni Að setja hlutina í samhengi/huglægni  

Umhverfisþættir á jaðrinum Umhverfið og aðstæður miðlægir  

Búast við meinsemd (e. pathology) Búast við hinu eðlilega, allt gagni vel (e. normality) 

Tæknin er allt umlykjandi/meistarinn Tæknin er þjónn  

Einsleitni (e. homogenization) Fagna fjölbreytileika 

Gagnreynd þekking Gagnreynd þekking og innsæi 

Öryggi Að taka völdin í eigin hendur (e. self-actualization 
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Í eigindlegri rannsókn frá 2008 á skynjun íslenskra ljósmæðra á öryggi og áhættu við eðlilegar 

fæðingar kom glöggt fram hvernig þessi ólíka hugmyndafræðilega nálgun og verklagsreglur höfðu áhrif 

á störf íslenskra ljósmæðra. Ljósmæðurnar upplifðu ákveðna togstreitu og fannst sjálfræði þeirra og 

klínískt mat eiga undir högg að sækja þar sem áhættuhugsun var oft ríkjandi (Valgerður Lísa 

Sigurðardóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009). Á síðustu árum hefur orðið mikil vitundarvakning á áhrifum 

óþarfa inngripa og íhlutana í barneignarferlinu (WHO, 2018; WHO, 1996). Fræðimenn hafa einnig bent 

á að eitt inngrip getur leit til fleiri inngripa og haft neikvæð áhrif á útkomu móður og barns (Tracy, Sullivan, 

Wang, Black og Tracy, 2007).  

Í grein Berg, Olafsdottir og Lundgren (2012) er lögð áhersla á að nota gagnreynda þekkingu þar sem 

það besta frá bæði læknisfræðinni og ljósmóðurfræðinni er notað til að styðja við það eðlilega. Þessir 

tveir heimar eru því ekki algjörar andstæður, svart eða hvítt, heldur vinna þeir saman á heildstæðan hátt 

til að tryggja góða útkomu og styðja við eðlilegt ferli. Inngrip og íhlutanir í barneignarferlinu eru oft 

nauðsynleg en mikilvægt er að tryggja að þau séu notuð af skynsemi og þegar þau reynast nauðsynleg 

til að tryggja sem besta útkomu fyrir móður og barn (Berg, o.fl., 2012; WHO, 2018).  

Aukin áhersla hefur verið á notkun gagnreyndrar þekkingar og vinnubragða í heilbrigðisþjónustu en 

þrátt fyrir það hafa inngrip og íhlutanir haldið áfram að aukast í barneignarþjónustunni og ákvarðanir 

teknar sem eru í mótsögn við þá fræðilegu þekkingu sem fyrir liggur (Olafsdottir, Kristjansdottir, 

Halfdansdottir og Gottfredsdottir, 2018; Valgerður Lísa Sigurðardóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009). 

Þegar tölur um inngrip og íhlutanir á Íslandi eru skoðaðar kemur fram að árið 2015 fengu 44,4% kvenna 

mænurótardeyfingu í fæðingu, framköllun fæðingar var í 26,3% tilfella, tíðni keisaraskurðar var 16,3% 

og áhaldafæðinga 7,7% (Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K. Smárason, 

Þórður Þorkelsson og Eva Jónasdóttir, 2017).  

Á síðustu áratugum hefur fæðingarstöðum á landinu fækkað um meira en helming og 

ljósmæðrastýrðum einingum hefur verið lokað samanber MFS-kerfið árið 2006 og Hreiðrinu árið 2014 

(Anna Sigríður Vernharðsdóttir og Helga Sigurðardóttir, 2014; Elva Björg Einarsdóttir og Ólöf Ásta 

Ólafsdóttir, 2009). Þessar breytingar hafa átt sér stað þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt fram á færri 

inngrip og bætta útkomu fæðinga á ljósmæðrastýrðum einingum og í heimafæðingum þar sem ljósmóðir 

er umönnunaraðili í fæðingu samanborið við hátæknisjúkrahús hjá hraustum konum í eðlilegri með-

göngu (Brocklehurst o.fl., 2011; Halfdansdottir, Smarason, Olafsdottir, Hildingsson og Sveinsdottir, 

2015). Yfirvöld í Bretlandi hafa breytt sínum leiðbeiningum sem eru í samræmi við þessar niðurstöður 

en árið 2014 gaf NICE út leiðbeiningar þar sem hraustum konum í eðlilegri fæðingu er ráðlagt að eiga 

heima eða á ljósmæðrastýrðum einingum (National Institute for Health and Care Excellence, 2017). Á 

Íslandi hafa slíkar leiðbeiningar ekki verið gefnar út. Heimafæðingum á Íslandi hefur þó farið fjölgandi 

síðustu ár og frá árinu 2005 verið á bilinu 1-2,2% fæðinga á ári (Landlæknir, 2017). Árið 2017 opnaði 

svo Björkin ljósmæðrastýrða fæðingarstofu þar sem hraustum konum í eðlilegri meðgöngu stendur til 

boða að fæða börn sín og fá samfellda þjónustu ljósmæðra (Steinunn H. Blöndal, 2017). Þessu má 

þakka einstaklingsframtaki ljósmæðra en ekki stefnu heilbrigðisyfirvalda um að slík þjónusta ætti að 

standa hraustum barnshafandi konum á Íslandi til boða.  

Það hefur verið mér hugleikið hvernig hægt sé að stuðla að og viðhalda eðlilegum fæðingum þegar 

inngripum og íhlutunum hefur fjölgað eins og raun ber vitni og eðlilegum fæðingum fækkað. Í nýlegri 



 

11 

Cochrane samantekt frá 2017 kemur fram að samfelld þjónusta sem og yfirseta, nærvera og stuðningur 

ljósmóður eykur líkur á eðlilegri fæðingu (Bohren, Hofmeyr, Sakala, Fukuzawa og Cuthbert, 2017). Berg 

og félagar (2012) hafa einnig þróað umönnunarmódel í fæðingu sem leggur áherslu á að styðja eðlilegt 

ferli með yfirsetu, nærveru og umönnun sem miðast við einstaklingsmiðaðar þarfir og óskir konunnar (e. 

women centred care).  

Sýnt hefur verið fram á að notkun náttúrulegra aðferða svo sem notkun vatns, nudds, þrýstipunkta 

(e. acupressure), öndunar- og slökunartækni og stuðningur frá maka hafa jákvæð áhrif á útkomu 

fæðingar (Adams, Frawley, Steel, Broom og Sibbritt, 2015; Levett, Smith, Bensoussan og Dahlen, 2016; 

Lewis, Hauck, Butt og Hornbuckle, 2018). Niðurstöður rannsókna hafa einnig sýnt fram á jákvæð áhrif 

nálastungumeðferðar á fæðingarferlið. Þær stuðla að bættri líðan og slökun bæði á meðgöngu og í 

fæðingunni sjálfri og hafa jákvæð áhrif á hina ýmsu meðgöngukvilla eins og ógleði, uppköst, bak- og 

grindarverki (Liddle,og Pennick, 2015, Lund, Lundeberg, Lonnberg, og Svensson, 2006; O'Donnell o.fl., 

2016; Stefanía Guðmundsdóttir og Helga Sigurðardóttir, 2006, Valgerður Lísa Sigurðardóttir, 2006). 

Í þessari fræðilegu samantekt ætla ég að skoða hvort og hvernig nálastungumeðferð ljósmæðra á 

meðgöngu og í fæðingu styðji við eðlilegt ferli fæðingar og jákvæða upplifun kvenna af fæðingunni. 

Eðlileg fæðing verður skilgreind og greint frá við hvaða skilgreiningu er stuðist. Jafnframt er gerð grein 

fyrir hugmyndafræði og virkni nálastungumeðferðar ásamt því að skoða hvernig ljósmæður nota 

nálastungumeðferð til að styðja við eðlilegt ferli hennar, á meðgöngu til að undirbúa fæðinguna og sem 

verkjameðferð í fæðingu. Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

Hver er upplifun kvenna af nálastungumeðferð á meðgöngu og í fæðingu?  

Hefur nálastungumeðferð áhrif á sjálfkrafa byrjun fæðingar?  

Hefur nálastungumeðferð áhrif á upplifun verkja og verkjameðferð í fæðingu?  

1.2  Eðlileg fæðing 

Hvað er eðlileg fæðing? Við fyrstu sýn virðist kannski ekki um flókna spurningu að ræða en þegar betur 

er að gáð er ekkert eitt einfalt svar við þessari spurningu. Það sem telst eðlilegt er mismunandi milli 

menningarheima og breytist í tíma og rúmi. Sumar skilgreiningar segja að eðlileg fæðing sé fæðing án 

allra utanaðkomandi íhlutana/inngripa meðan aðrir telja fæðingu með mænurótardeyfingu eðlilega 

(Waldenström, 2007). Alþjóðasamtök ljósmæðra skilgreina eðlilega fæðingu sem einstakt breytilegt ferli 

þar sem samspil margra þátta hafa áhrif en fæðingin fari sjálfkrafa af stað eftir fulla meðgöngu og án 

hverskonar læknis- eða lyfjafræðilegra inngripa (ICM, 2017).  

Samkvæmt Alþjóðheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) á eðlileg fæðing við um fæðingu sem fer 

sjálfkrafa af stað, er áhættulítil í upphafi fæðingar og helst þannig út fæðinguna. Barn fæðist sjálfkrafa í 

höfuðstöðu eftir 37-42 vikna meðgöngu ásamt því að móður og barni heilsast vel eftir fæðingu (WHO, 

1996). Í fæðingarskráningu fyrir árið 2010 á Íslandi er að finna tvær skilgreiningar á fæðingum. Annars 

vegar er talað um fæðingu án inngripa eða náttúrulega fæðingu sem er fæðing um leggöng án: 

framköllunar á fæðingu, notkun oxýtósín örvunar, mænurótardeyfingar, spangarskurðs, áhaldafæðing 

eða keisaraskurðar. Hins vegar er það fæðing án fylgikvilla sem er fæðing án: spangarskurðs, þriðju 

eða fjórðu gráðu rifu, áhaldafæðingar, keisaraskurðar, blæðingar eftir fæðingu, andvana fæðingar, 
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apgar undir sjö eftir fimm mínútur og krefst ekki innlagnar á vökudeild. (Ragnheiður I. Bjarnadóttir, 

Guðrún Garðrasdóttir, Alexander K. Smárason og Gestur I. Pálsson, 2011). Í grein Önnu Sigríðar 

Vernharðsdóttur og Elínar Örnu Gunnarsdóttir í Ljósmæðrablaðinu (2016) um árangursmæla á 

Fæðingarvakt er skilgreining á náttúrulegri fæðingu sú sama og fram kemur í fæðingarskráningu fyrir 

utan það að ef framkvæmt hefur verið belgjarof í fæðingu er fæðing ekki lengur talin náttúruleg fæðing 

(sjá töflu 2) 

Tafla 2. Skilgreingar á fæðingum úr fæðingaskrá. 

Fæðinga án inngripa 
„náttúrulega fæðing“ 

Fæðing án fylgikvilla 

Ekki framköllun fæðingar Ekki spangarskurður 

Ekki oxýtósín örvun Ekki 3. eða 4. gráðu rifa 

Ekki mænurótardeyfing Ekki áhaldafæðing 

Ekki spangarskurður Ekki keisari 

Ekki áhaldafæðing Ekki blæðing eftir fæðingu 

Ekki keisari Ekki andvana fæðing 

Ekki belgjarof Ekki apgar undir 7 eftir 5 mín 

 Ekki innlögn á vökudeild 

 

Náttúruleg fæðing hefur einnig verið nefnd lífeðlisfræðileg fæðing (e. physiological birth). Skilgreining 

á lífeðlisfræðilegri fæðingu er þegar hið náttúrulega hormónaflæði móður og samspil þess við hið 

ófædda barn fær að flæða óhindrað, án truflana og inngripa. Samspil hormónana oxýtósíns, endorfíns 

og katekólamína skipta máli, þar sem oxýtósín er í aðalhlutverki (Robertson, 2007).  

Endorfín er náttúrulegt verkjalyf líkamans en seyting þess eykst eftir því sem framgangur fæðingar 

eykst og hjálpar því hinni fæðandi konu að takast á við verkina. Ketekólamín/adrenalín losnar hins vegar 

þegar fæðandi kona verður fyrir ytri truflunum, finnur fyrir kvíða eða hræðslu. Adrenalín keppir við 

oxýtósín um viðtaka og getur þar af leiðandi haft neikvæð áhrif á framgang fæðingar þar sem adrenalín 

hefur hamlandi áhrif á oxýtósín. Þeir þættir sem taldir eru styðja við hina lífeðlisfræðilegu fæðingu er 

meðal annars að fæðing fari sjálfkrafa af stað, konan upplifi sig við stjórnina, hún sé fær um að hreyfa 

sig að vild og óhindrað alla fæðinguna, hún finni fyrir stuðningi og nærveru ásamt því að hún hlusti á 

eigin líkama í gegnum fæðinguna. Einnig er mikilvægt að stuðla að samveru móður og barns eftir 

fæðingu (Leap og Hunter, 2016; Robertson, 2007; Walsh, 2012). 

Í óbirtri eigindlegri fyrirbærafræðilegri meistararannsókn Steinunnar H. Blöndal (2015) um reynslu 

kvenna af eðlilegri fæðingu kom í ljós að konurnar leggja annan skilning á fyrirbærið eðlileg fæðing en 

fagfólk. Eins og getið hefur verið hér að ofan eru skilgreiningar fagfólks á eðlilegri fæðingu oft bundnar 

við hvort inngrip eigi sér stað eða ekki. Í rannsókn Steinunnar H. Blöndal (2015) kom hins vegar í ljós 

að eðlileg fæðing í huga kvenna er óháð inngripum og íhlutunum. Konurnar sem tók þátt í rannsókninni 

upplifðu sig allar eiga eðlileg fæðingu að baki og í sumum tilfellum náttúrulega fæðingu þrátt fyrir 

fjölbreytt inngrip eða eins og fram kemur í titli rannsóknarinnar „eðlilegt er svo afstætt: Það er ekki 

eitthvað eitt eðlilegt“. Meginniðurstaða rannsóknarinnar var að út frá reynslu kvenna er eðlileg fæðing 

jákvæð heildarupplifun og því ekki bútuð niður eða skilgreind út frá inngripum eða íhlutunum sem áttu 
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sér stað eða ekki. Það má því segja að jákvæð fæðingarsaga er í huga kvennanna eðlileg fæðing. Það 

að hafa stjórn, mynda tengsl, búa við öryggi og upplifa umhverfið verndandi sem og persónuleg 

lífsþroskasaga kvennanna hafði áhrif á upplifun þeirra af fæðingunni og um leið hvort fæðing var eðlileg 

í þeirra huga. Er þetta í samræmi við niðurstöðu annarra rannsakenda þar sem sýnt hefur verið fram á 

að eðlileg fæðing frá sjónarhóli kvenna mótist af upplifun og einstaklingsbundinni nálgun þeirra (Hunter, 

2007; Kennedy, Grant, Walton, Shaw-Battista og Sandall, 2010).  

Í óbirtri eigindlegri kandídatsrannsókn Sigrúnar Huldar Gunnarsdóttur (2014) í ljósmóðurfræði, um 

skilgreiningar og viðhorf íslenskra ljósmæðra til eðlilegrar fæðingar og fæðingarumhverfis, kom í ljós að 

ljósmæðrum fannst einnig erfitt að svara á einhvern einn hátt hvað eðlileg fæðing væri. Skilgreining og 

viðhorf til eðlilegrar fæðingar hafði tilhneigingu til að vera tengd því umhverfi sem þær störfuðu í. Í 

grunninn voru þó allar sammála um að í þeirra huga og hjörtum væri eðlileg fæðing lífeðlisfræðileg 

fæðing án læknisfræðilegra inngripa og hæfist sjálfkrafa. Hins vegar kom einnig í ljós að ljósmæðrunum 

fannst mikilvægast að konan upplifði sig sem sigurvegara í fæðingunni og til þess að svo gæti orðið væri 

mikilvægt að mæta henni á hennar forsendum, skapa fæðingarumhverfi sem veitti öryggistilfinningu og 

upplifun af stjórn í eigin fæðingu. Þessar niðurstöður eru í samræmi við ljósmóðurfræðilegt líkan Berg 

og félaga (2012) sem miðast við einstaklingsbundna umönnun í fæðingu og ljósmóðurfræðilega nálgun. 

Líkanið er byggt á niðurstöðum 

12 rannsókna frá Íslandi og 

Svíþjóð. Líkanið gengur út á að 

styðja við hið eðlilega með því 

horfa heilstætt yfir fæðingar-

ferlið. Talað er um ákveðna 

jafnvægislist þar sem mæta 

þarf konunni þar sem hún er og 

gera sér grein fyrir þeim 

hvetjandi og jafnframt 

hindrandi þáttum í umhverfinu 

sem geta haft áhrif. Stuðla að 

gagnkvæmu sambandi, 

tryggja fæðingarumhverfi í ró 

og nota grundaða þekkingu til 

þess að styðja við eðlilega 

fæðingu ( sjá mynd 1). Ljósmóðir þarf einnig að sjá hið eðlilega þó að eitthvað bregði út af í fæðingunni 

svo konan upplifi fæðingu sína eins vel og kostur er (Berg o.fl., 2012 ) 

Í þessari fræðilegu samantekt verður stuðst við þá skilgreiningu að eðlileg fæðing sé lífeðlisfræðileg 

fæðing án læknisfræðilegra inngripa og sem hefst sjálfkrafa.  

 

Mynd 1. Einstaklingsbundin umönnun í fæðingu, 
ljósmóðurfræðileg nálgun (A midwifery model of woman centered 
childbirth care) (Berg, Olafsdottir og Lundgren 2012). 
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1.3 Hugmyndafræði og áhrif nálastungumeðferðar 

Nálastungumeðferð er hluti af kínverskri læknisfræði og hefur verið notuð í að minnsta kosti 2.500 ár. 

Hugmyndafræðin byggir á heildrænni nálgun. Talið er að ákveðnar orkubrautir liggi um líkamann 

(Meridians) þar sem lífsorkan (qi) flæði um. Inn í lífsorkuna (qi) koma þeir þættir sem hafa áhrif á líf 

einstaklinga það er trúarlegir, andlegir, líkamlegir og tilfinningalegir þættir. Lífsorkan (qi) er talin vera 

uppspretta lífsins og að heilbrigði einstaklinga sé háð flæði hennar ásamt jafnvægi yin og yang. Yin og 

yang eru andstæðir kraftar sem vinna saman þegar jafnvægi er á milli þeirra. Ef flæði lífsorkunnar (qi) 

er truflað hefur það áhrif á jafnvægi yin og yang sem leiðir til þess að heilbrigði einstaklingsins er ógnað. 

Þar að segja þegar einstaklingur er við góða heilsu, eru andstæðir kraftar yin og yang í jafnvægi og 

lífsorkan (qi) flæðir óhindrað. Hins vegar ef einstaklingur er við lélega heilsu er ójafnvægi á yin og yang 

sem hindrar flæði lífsorkunnar (qi). Nálastungur í ákveðna punkta á líkamanum eru taldar geta leiðrétt 

flæði lífsorkunnar (qi), komið á jafnvægi og þannig stuðlað að heilbrigði. Sársauki er til dæmis 

samkvæmt kínverskri læknisfræði talinn stafa af hindruðu flæði lífsorkunnar (qi) (Cheng, 2014; 

VanderPloeg og Yi, 2009; Yelland, 2005).  

Þegar nálastungumeðferð er veitt er hárfínum, einnota, sótthreinsuðum nálum stungið í ákveðna 

nálastungupunkta þar sem nálarnar eru ýmist hafðar í ákveðin tiltekinn tíma eða hreyfðar á ákveðinn 

hátt nokkrum sinnum yfir meðferðartímann. Þegar nálinni er stungið í þessa tilteknu nálastungupunkta 

er reynt að ná fram svokallaðri de-qi tilfinningu þar sem sá sem meðferðina þiggur finnur fyrir doða, 

þyngsla- eða hitatilfinningu í kringum stungustað en talið er að um 356-1000 punktar séu um allan 

líkamann. Meðferðaraðili finnur einnig tilfinningu eins og nálin grípi í eða það verði þétting í kringum 

hana. Talið er að nauðsynlegt sé að finna de-qi til að meðferð beri árangur. Aðrar aðferðir hafa einnig 

verið tilgreindar til örvunar eins og raförvun og moxibustion sem er hitun með ákveðnum jurtum sem og 

með handstýrðum þrýstingi (þrýstipunktar (e. acupressure)) (VanderPloeg og Vi, 2009) 

Nálastungumeðferð fór að ryðja sér til rúms í vestrænum heimi á áttunda áratug síðust aldar og hafa 

ýmsar kenningar verið um hvernig nálastungumeðferð virki út frá sjónarhóli lífeðlisfræðinnar og nútíma 

læknisfræði. Nútímavísindin hafa hins vegar ekki getað með fullri vissu útskýrt virkni nálastungu-

meðferðar. Kenningar hafa komið fram um að nálastungumeðferð hafi áhrif á sársaukaboð/skynjun 

líkamans í gegnum miðtaugakerfið eða hið svokallaða limbíska kerfi og svokölluð sársaukagáttakenning 

(e. gate control theory) verið sett fram. Einnig hafa komið fram kenningar um að örvun nálastungupunkta 

hafi áhrif á vikni taugaboða í heilastofni og heiladingli þar sem aukning verði á seytingu taugaboðefna 

eins og seratóníns, noradrenalíns, endorfína og oxýtósíns. (Schlaeger o.fl., 2017; VanderPloeg og Yi, 

2009). Kenningar eru til um að nálastungumeðferð örvi taugar staðbundið sem stuðli að losun 

taugapeptíða, æðavíkkun verði og um leið aukið blóðflæði og verkjastillandi áhrif komi fram (Cheng, 

2014). Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á áhrif nálastungumeðferðar á bólgusvörun líkamans og bættrar 

virkni ónæmiskerfisins (Schlaeger o.fl., 2017).  
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1.4 Hvernig er nálastungumeðferð notuð af ljósmæðrum í 
barneignarþjónustunni? 

Rannsóknir hafa sýnt að notkun viðbótarmeðferða (e. commentary and alternative therapies, CAM) hjá 

barnshafandi konum er algeng þar sem markmiðið er að milda eða fyrirbyggja meðgöngutengda kvilla. 

Nálastungumeðferð telst til viðbótarmeðferðar ásamt fjöldanum öllum af öðrum úrræðum en náttúrulyf 

og bætiefni eru einnig í þeim flokki. Algengar viðbótarmeðferðir í barneignarþjónustunni eru meðal 

annars nálastungur, nudd, svæðanudd, jóga, ilmolíumeðferð, náttúrulyf, smáskammtalækningar, 

shiatsunudd og dáleiðsla (Hall, Griffiths og McKenna, 2011; Hope-Allan, Adams, Sibbritt og Tracy, 2004; 

Margrét Unnur Sigtryggsdóttir, Helga Gottfreðsdóttir og Þóra Jenný Gunnarsdóttir, 2015). Það að 

barnshafandi konur kjósi að nota viðbótameðferð virðist vera tengt vilja til að taka ábyrgð og hafa stjórn 

á eigin heilsu. Rannsóknir hafa sýnt að barnshafandi konur upplifi aukna stjórn á heilsu sinni og hins 

ófædda barns þegar viðbótarmeðferðum er beitt. Einnig skiptir mála að hafa aukið val og úrræði til að 

ráða við hina ýmsu meðgöngukvilla (Smith, Armour og Betts, 2014).  

Rannsóknir hafa sýnt að konur nýta sér nálastungumeðferð á fjölbreytan hátt á meðgöngu, í fæðingu 

og sængurlegu. Á meðgöngu er algengast að fá nálastungumeðferð við bak- og grindarverkjum, 

ógleði/hyperemesis og öðrum verkjatengdum vandamálum á meðgöngu. Nálastungumeðferð hefur 

einnig verið notuð til að stuðla að slökun á meðgöngu og til undirbúnings fyrir fæðingu með svokölluðum 

undirbúningsnálum. Í fæðingu er algengast að nálastungumeðferð sé notuð sem verkja- og 

slökunarmeðferð en einnig hefur hún verið notuð til að losa fasta fylgju og sem meðferð við þvagteppu 

í og eftir fæðingu. Í sængurlegu er algengast að nota nálastungumeðferð í verkjastillandi tilgangi sem 

og til þess að stuðla að árangursríkari brjóstagjöf og auka mjólkurframleiðslu (Hope-Allen o.fl., 2004; 

Mårtensson, Kvist og Hermannsson, 2011; Smith o.fl., 2014). Nálastungumeðferð á meðgöngu og í 

fæðingu hefur einnig verið notuð við svefnleysi, þreytu, almennri vanlíðan, kvíða, spennu, æðahnútum, 

hægðatregðu, gyllinæð, háum blóðþrýstingi, sitjandi stöðu hins ófædda barns, bjúgi, til að örva sótt á 

öðru og þriðja stigi fæðingar og til framköllunar fæðingar (Hope-Allen o.fl., 2004 Schlaeger o.fl., 2017; 

Smith o.fl., 2014). Rannsóknir frá Svíþjóð og Þýskalandi hafa sýnt fram á að 4–13% kvenna nýta sér 

nálastungumeðferð á meðgöngu, í fæðingu og í sængurlegu (Soliday og Hapke, 2014; Mårtensson. o.fl., 

2011). 

1.4.1 Nálastungumeðferð í barneignarþjónustu á Íslandi 

Frá árinu 2002 hefur íslenskum ljósmæðrum staðið til boða námskeið og kennsla í nálastungumeðferð 

undir stjórn Guðlaugar Maríu Sigurðardóttur ljósmóður og nálastungufræðings og hafa 217 ljósmæður 

sótt námskeiðið hingað til. Námskeiðið stendur yfir í sex daga ásamt sex vikna æfingatímabili þar sem 

ljósmæður skrá og nota nálastungumeðferð í starfi. Markmið námskeiðsins er að ljósmæður geti notað 

og beitt nálastungumeðferð bæði í meðgönguvernd, í fæðingum eða í sængurlegu (Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 

2017). Takmarkað er þó vitað um það hvernig ljósmæður eru að nýta sér þessa þekkingu í starfi og lítið 

sem ekkert hefur verið gert af rannsóknum á Íslandi um nálastungumeðferð í barneignarferlinu á síðustu 

árum. 

Við vinnslu á þessari fræðilegu samantekt var haft samband við alla fæðingarstaði á landinu og 

fengnar munnlegar upplýsingar frá ýmist yfirljósmóður eða ljósmóður um hvort og þá hvernig 
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nálastungumeðferð er notuð á hverjum fæðingarstað. Einnig var spurt út í tölulegar upplýsingar varðandi 

notkun nálastungumeðferða sem og hvernig skráningu væri háttað. Í ljós kom að allir fæðingarstaðir 

bjóða upp á nálastungumeðferð bæði á meðgöngu og í fæðingu. Á meðgöngu er algengast að veita 

nálastungumeðferð við grindar- og bakverkjum ásamt ógleði (Erla Rún Sigurjónsdóttir munnleg heimild, 

12. apríl 2018; Guðlaug María Sigurðardóttir munnleg heimild, 19. Mars 2018; Ingibjörg Hanna 

Jónsdóttir munnleg heimild, 10. apríl: Jóhanna Ólafsdóttir munnleg heimild, 11. apríl 2018: Oddný Ö 

Gísladóttir munnleg heimild, 10. apríl 2018; Sigrún Kristjánsdóttir munnleg heimild 17. Apríl 2018). Á 

fæðingardeildinni á Neskaupstað og mæðravernd er boðið upp á undirbúningsnálar ásamt því að 

nálastungur eru notaðar við svefnleysi, til að styðja við reykleysi, vegna sinaskeiðarbólgu, bjúgs og til 

að styðja við mjólkurmyndun. Í fæðingu eru nálastungur notaðar til verkjastillingar, til að fá slökun en 

einnig til að örva hríðar en er það tilfinning ljósmæðra að nálastungur séu mest notaðar í þeim tilgangi í 

fæðingu þó ekki séu til tölulegar upplýsingar því til staðfestingar. Einnig er það tilfinning þeirra að þeim 

konum sem fá undirbúningsnálar á meðgöngu gangi betur að fæða (Oddný Ö. Gísladóttir munnleg 

heimild, 10. apríl 2018). Á fæðingardeildinni á Ísafirði eru nálastungur í fæðingu einnig mest notaðar til 

að örva hríðar og ef um fasta fylgju er að ræða (Erla Rún Sigurjónsdóttir munnleg heimild 12. apríl 2018).  

Á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja eru nálastungur mikið notaðar á meðgöngu og öllum konum boðið 

upp á undirbúningsnálar eftir 35 vikna meðgöngu. Nýta konur sér þessa þjónustu vel og virðast vera 

ánægðar með meðferðina. Meðferð er veitt að kvöldi til og segjast konurnar finna fyrir góðri slökun og 

sofa vel nóttina á eftir (Guðlaug María Sigurðardóttir munnleg heimild, 19. mars 2018).  

Á Selfossi er konum boðið upp á örvunarnálar við 41 vikna meðgöngu samhliða belgjalosun, fyrr ef 

fyrirhugað er að framkalla fæðingu fyrir þann tíma. Á Selfossi koma konur mest í nálastungur á 

meðgöngu við bak-og grindarverkjum, þær virðast vera ánægðar með árangurinn og koma yfirleitt í 

nokkur skipti. Hins vegar er það tilfinning ljósmæðra að nálastungumeðferð við ógleði beri ekki eins 

góðan árangur þar sem konur komi yfirleitt aðeins í eitt skipti (Sigrún Kristjánsdóttir munnleg heimild 17. 

Apríl 2018).  

Lítið er til af nákvæmum tölulegum upplýsingum um tíðni og notkun nálastungumeðferðar. Skráð er 

Sögukerfið en þó virðist mismunandi milli fæðingarstaða hvernig þeirri skráningu er nákvæmlega háttað.  

Á fæðingardeildinni á Akureyri eru skráðar um það bil 150 komur á ári þar sem konur koma í 

nálastungumeðferð á meðgöngu. Á bilinu 25-30 konur fá nálastungur í fæðingu en líklega er þar um 

vanskráningu að ræða (Ingibjörg Hanna Jónsdóttir, munnleg heimild, 10. apríl 2018). Frá 

Landspítalanum fengust tölulegar upplýsingar um notkun nálastungumeðferðar í fæðingu frá árinu 2006 

en upplýsingar fyrir það liggja ekki fyrir. Upplýsingarnar eru fengnar úr fæðingartilkynningum þar sem 

greiningin AXXA00 er skráð framan á mæðraskrá þegar nálastungumeðferð er veitt í fæðingu. Hins 

vegar segja þessar tölur aðeins til um tíðni nálastungumeðferða en hvorki í hvaða tilgangi henni var beitt 

né hvernig (sjá töflu 3) (Anna Sigríður Vernharðsdóttir, munnleg heimild, 7. mars 2018). Upplýsingar um 

tíðni nálastungumeðferða í fæðingu fengust frá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja frá árunum 2015-2017 

(sjá töflu 4) (Guðlaug María Sigurðardóttir, munnleg heimild, 19. Mars 2018).  
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Tafla 3. Tíðni nálastungna í fæðingum á LSH 

Fjöldi fæðinga 
án valkeisara   

Nálastungur án 
valkeisara   Hlutfall 

Ár 
Fjöldi 
fæðinga Ár 

Fjöldi 
nálastungna 
í fæðingu % 

2000 2.785       

2001 2.649       

2002 2.613       

2003 2.652       

2004 2.791       

2005 2.872       

2006 2.893 2006 722 25% 

2007 2.938 2007 815 28% 

2008 3.171 2008 661 21% 

2009 3.279 2009 486 15% 

2010 3.224 2010 419 13% 

2011 3.044 2011 397 13% 

2012 3.073 2012 368 12% 

2013 3.021 2013 333 11% 

2014 2.965 2014 347 12% 

2015 2.843 2015 252 9% 

2016 2.742 2016 248 9% 

2017 2.772 2017 276 10% 

 

Tafla 4. Tíðni nálastugna í fæðingum á HSS 

Ár 
Fjöldi 
fæðinga 

Fjöldi nálastungna 
í fæðingu Hlutfall 

2015 82 2 2% 

2016 82 21 26% 

2017 100 11 11% 
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2 Aðferðir 

Verkefnið er fræðileg samantekt á nálastungumeðferð ljósmæðra á meðgöngu og í fæðingu þar sem 

lögð er áhersla á að skoða hvort og hvernig nálastungumeðferð styðji við eðlilegt ferli fæðingar og 

jákvæða upplifun kvenna af fæðingu. Áherslan er á að skoða upplifun kvenna af nálastungumeðferð 

ásamt því að skoða hvort nálastungumeðferð hafi áhrif á sjálfkrafa byrjun fæðingar og upplifun af 

verkjum og verkjameðferð í fæðingu.  

Gagnasöfnun fór að mestu leiti fram á PubMed en einnig Cochrane og Google Scholar á tímabilinu 

janúar 2018 til apríl 2018. Heimildarleit var takmörkuð við fræðigreinar sem fjölluðu um upplifun kvenna 

af nálastungumeðferð ásamt fræðigreinum sem skoðuðu áhrif nálastungumeðferðar á sjálfkrafa byrjun 

fæðingar, verki og verkjameðferð. Leitast var við að finna sem nýlegastar fræðigreinar en einnig 

rannsóknir frá því í kringum aldamótin þar sem viðfangsefnið var vinsælt rannsóknarefni á þeim tíma.  

Í upphafi fór gagnasöfnun fram með leitarorðum í gagnasöfnum en síðan var notast við 

snjóboltaaðferð við heimildaröflun. Notast var við MeSH lykilorðagagnagrunn í PubMed 

gangagrunninum. Leitarorð voru notuð í samsetningum þar sem nálastungur (e. acupuncture) var notað 

samhlíða öðrum leitarorðum. Fræðigreinar sem fundust og notaðar eru í þessari fræðilegu samantekt 

eru frá árunum 1998-2018.  

Í þessari fræðilegu samantekt eru sex samantektarrannsóknir um viðfangsefni (sjá töflu 8), þrjár 

eigindlegar rannsóknir, eitt lokaverkefni til kandídatsprófs í ljósmóðurfræði (sjá töflu 5) og 23 

megindlegar rannsóknir (sjá töflu 6 og töflu 7). Samtals var því notast við 33 greinar í niðurstöðukafla 

þessarar fræðilegu samantektar. Langflestar rannsóknir komu frá norðurlöndunum, það er Noregi, 

Danmörku og Svíþjóð en einnig frá Bandaríkjunum, Austurríki, Bretlandi, Ástralíu, Nýja Sjálandi, Íran, 

Kóreu og Íslandi. Einnig var notast við aðrar fræðilegar greinar, kennslubækur í ljósmóðurfræði, 

meistaraverkefni í ljósmóðurfræði, lokaverkefni til kandídatsprófs í ljósmóðurfræði, skýrslur frá 

fæðingarskráningu, skýrslur frá Landlækni, hugmyndafræði og stefnu Ljósmæðrafélags Íslands, NICE 

leiðbeiningar og skýrslur frá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO) í inngangi og umræðukafla 

verkefnisins.  

Leitarorð : nálastungur (e. acupuncture), verkir í fæðingu (e. labor pain), framköllun fæðingar (e. 

induction of labour), áhrif á þroskun legháls (e. improving cervical maturity), eðlileg fæðing (e. normal 

birth). 

 

  



 

19 

3 Niðurstöður 

3.1 Upplifun kvenna af nálastungumeðferð á meðgöngu og í fæðingu 

Rannsóknir sem skoðað hafa áhrif nálastungumeðferða hafa takmarkað beint sjónum sínum að 

væntingum, reynslu og ánægju kvenna af nálastungumeðferð á meðgöngu og í fæðingu eða reynslu 

ljósmæðra. Við heimildaleit fundust nokkrar (sjá töflu 5) og þrjár nýlegar rannsóknir þar sem þessi þættir 

voru skoðaðir sérstaklega frá sjónarhóli kvenna. Niðurstöðurnar sýndu fram á almenna ánægju kvenna 

með nálastungumeðferð á meðgöngu og í fæðingu (Soliday og Hapke, 2013; Soliday og Hapke, 2014; 

Trutnovsky o.fl., 2018).  

Í rannsókn Trutnovsky og félaga (2018) voru væntingar og ánægja kvenna sem fengið höfðu 

nálastungumeðferð yfir þriggja ára tímabil á háskólasjúkrahúsi í Austurríki könnuð. Spurningalisti var 

sendur til 150 kvenna með bæði stöðluðum og opnum spurningum og svöruðu 70 konur eða 46,7%. 

Helstu niðurstöður væru þær að 97,1% kvenna voru ánægðar með meðferð þó meirihluti kvennanna 

gæti ekki dæmt um áhrif hennar á fæðingarferlið sjálft. Í opnum spurningum kom fram að konunum 

fannst nálastungumeðferð hafa slakandi og róandi áhrif, fannst hún hjálpa til við að byggja upp 

meðferðarsamband ásamt því að konurnar upplifðu sig vera að gera eitthvað gott fyrir sig og barn sitt. 

Þegar konurnar voru spurðar hvers vegna þær ákváðu að prófa nálastungumeðferð nefndu 91,4% 

ástæðuna að stytta fæðingarferlið, 45,7% til að minnka verki í fæðingu og 7,2% til að minnka verki á 

meðgöngu. Niðurstöður sýndu einnig að 81% kvenna sögðust geta mælt með nálastungumeðferð við 

aðra og 71% kvenna gátu hugsað sér nálastungumeðferð aftur í sömu aðstæðum.  

Í rannsókn Soliday og Hapke (2014) voru væntingar barnshafandi kvenna til nálastungumeðferðar 

einnig skoðaðar og voru niðurstöðurnar settar fram í fimm þemu. Fyrsta þema áhrif á meðgönguna og 

fæðingarferlið var skipt niður í fjögur undirþemu: 1. Koma fæðingu af stað. 2. Undirbúa líkama og sál 

fyrir fæðinguna. 3. Hafa jákvæð áhrif á fæðingarferlið og framgang fæðingar 4. Auka líkur á getnaði og 

viðhalda þungun. Vísaði þetta þema og undirþemur í þann vilja kvennanna að stuðla að og ýta undir 

eðlilega fæðingu. Annað þema var meðhöndlun einkenna og ástand hjá móður og barni. Undir þetta 

þema komu væntingar um að draga úr verkjum á meðgöngu og í fæðingu en einnig að leiðrétta 

óhagstæða stöðu fósturs eins og sitjandi stöðu og hlíðarbeinsstöðu. Jafnframt kom fram að konurnar 

höfðu óraunhæfar væntingar til nálastungumeðferðar þar sem þær höfðu væntingar um að meðhöndla 

einkenni eða ástand sem ekki hefur verið meðhöndlað með nálastungumeðferð eins og brjóstsviða og 

fyrirsæta fylgju. Þriðja þemað vísaði til væntinga um að hafa heildræn áhrif þar sem markmiðið var að 

stuðla að eðlilegri meðgöngu og vellíðan, minnka stress, kvíða og áhyggjur og bæta svefn. Fjórða þema 

koma í veg fyrir inngrip vísaði til vilja og óska kvennanna um eðlilega fæðingu og sóttust þær eftir 

nálastungumeðferð til þess að auka líkur á að fá þá ósk uppfyllta. Fimmta og síðasta þemað engar 

væntingar vísaði til þess hóps kvenna sem trúði ekki á virkni nálastungumeðferðar eða bjuggust ekki 

við áhrifum af meðferð.  

Soliday og Hapke (2013) skoðuðu einnig reynslu kvenna af nálastungumeðferð á meðgöngu og í 

fæðingu með sama hætti og þegar væntingar af nálastungumeðferð voru skoðaðar þar sem 137 konur 

svöruðu spurningarlista með opnum spurningum. Höfundar skiptu niðurstöðum niður í fimm þemu: 1. 

Uppfyllti væntingar - góður árangur. 2. Heildrænn ávinningur. 3. Engin áhrif. 4. Fá fæðingu sem óskað 
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var eftir. 5. Jákvæð áhrif á fæðinguna. Þemað heildræn ávinningur vísaði til þess að konunum fannst 

nálastungumeðferðin hafa góð áhrif á fæðingarferlið sjálft og stuðla að góðri fæðingarupplifun. 

Nálastungumeðferðin hafði áhrif á slökun, andlegan undirbúning, hafði valdeflandi áhrif og stuðlaði að 

gagnkvæmu sambandi milli konu og ljósmóður. Hátt hlutfall svarenda eða 27,9% fæddu utan sjúkrahúsa 

en athyglisvert var að sjá að töluverður munur var á reynslu þeirra kvenna af nálastungumeðferð 

samanborið við þær sem fæddu á sjúkrahúsi. Konur sem fæddu utan sjúkrahúsa höfðu jákvæðari 

upplifun af nálastungumeðferð og fannst meðferðin hafa áhrif á þau einkenni eða aðstæður sem þær 

upphaflega fengu meðferð við. Þemað engin áhrif þar sem konunum fannst nálastungumeðferð ekki 

bera árangur var nánast eingöngu upplifað af konum sem fæddu á sjúkrahúsi. Þemað fá fæðingu sem 

óskað var eftir vísaði meðal annars til þess að koma í veg fyrir inngrip sem konurnar vildu ekki eins og 

framköllun fæðingar og verkjalyf í fæðingu. Einnig vísaði þemað í þann vilja kvenna að eiga eðlilega 

fæðingu ýmist heima eða eftir fyrri keisara og fannst þeim nálastungur hjálpað þeim í átt að þeim 

markmiðum. Tilvitnanir eins og „útvíkkun kláraðist hratt og á skilvirkan hátt án verkja“ komu fram í þema 

jákvæð áhrif á fæðinguna. Þemað vísaði til þess að konurnar upplifðu margvísleg jákvæð áhrif 

nálastungumeðferðar umfram það sem meðhöndla átti upphaflega. Meðal annars nefndu konur að þeim 

fannst þær fljótari að jafna sig eftir fæðinguna og einnig að nálastungur höfðu hjálpað til við að ráða við 

fæðingarótta.  

Hafdís Hanna Birgisdóttir (2005) gerði eigindlega rannsókn í tengslum við lokaverkefnið sitt til 

embættisprófs um reynslu ljósmæðra af notkun nálastungumeðferðar í starfi en við heimildarleit fundust 

engar aðrar rannsóknir um þetta efni. Reynsla ljósmæðra af nálastungumeðferð var jákvæð, þeim fannst 

hún virka vel í fæðingu og töldu að ekki væri aðeins um innantómt tilboð að ræða heldur gott „nýtt vopn“ 

sem virkaði. Ljósmæðurnar töldu nálastungur hjálpa konunum að takast á við hríðarverkina og fleyta 

þeim áfram í fæðingunni, jafnvel seinka eða koma í veg fyrir verkjalyfjagjafir. Ljósmæðrunum fannst 

nálastungumeðferð samræmast hugmyndafræði ljósmæðra og vera leið til að stuðla að eðlilegu og 

náttúrulegu barneignarferli. Þrátt fyrir það kom efinn alltaf upp öðru hvoru og veltu ljósmæðurnar fyrir 

sér hvort nærvera ljósmóður og stuðningur hennar stuðlaði að þeim árangri sem þær sáu í kjölfar 

nálastungumeðferðar. 
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Tafla 5. Yfirlit yfir rannsóknir um reynslu af nálastungumeðferð  

Höfundur 
(Ár) 
Nafn rannsóknar 
Land 

Tilgangur Rannsóknarsnið  
aðferð 
úrtak 

Meðferð 
Punktaval 
  

Niðurstöður 

Trutnovsky o.fl. 
 
(2018). 
 
Prenatal 
acupuncture: 
Women's 
expectations and 
satisfaction and 
influence on labor.  
 
Austurríki 

Skoða væntingar, 
reynslu og ánægju 
kvenna af 
nálastungumeðferð.  
 
Skoða áhrif 
nálastugumeðferða 
á útkomu fæðingar. 

Afturvirk 
hóprannsókn (e. 
Retrospective cohort 
study). 
 
Spurningarlisti -
staðlaður 
spurningarlisti (ZUF-
8) og opnar 
spurningar. 
 
Nálastunguhópur: 
144. 
Samanburðarhópur: 
576 

Punktaval 
einstaklingshæft . 
 
Ljósmæður eða 
fæðingarlæknar 
veittu meðferð. 
 
Fjöldi meðferðar: 2,5 
að meðaltali.  

97,1% ánægja með 
meðferð þó meiri-
hluti kvennanna gæti 
ekki dæmt um áhrif 
á fæðingarferlið (t.d 
lengd fæðingar og 
verki) 
 
Slakandi og róandi 
áhrif, hjálpaði við að 
byggja upp 
meðferðarsamband. 
 
Ekki martækur 
munur á útkomu 
fæðingar milli hópa. 
 
 

Soliday og Hapke. 
 
(2013).  
 
Patient-reported 
benefits of 
acupuncture in 
pregnancy.  
 
Bandaríkin 

Skoða reynslu 
kvenna af 
nálastungumeðferð 
á meðgöngu og í 
fæðingu. 

Eigindleg rannsókn.  
 
Spurningarlisti með 
opnum spurningum. 
 
Úrtak 265 - 137 
svöruðu (51,7%) 

Punktaval 
einstaklingshæft. 
 
Sérfræðingur í 
nálastungumeðferð. 

5 þemur.  
1. Uppfyllti 
væntingar - góður 
árangur. 
2. Heildrænn 
ávinningur. 
3. Engin áhrif.  
4. Fá fæðingu sem 
óskað var eftir. 
5. Jákvæð áhrif á 
fæðinguna. 
27,9% svarenda 
fæddu utan 
sjúkrahúsa - 
jákvæðari upplifun 
og reynsla í þeim 
hópi samanborið við 
konur sem fæddu á 
sjúkrahúsi.  

Soliday og Hapke. 
 
(2014).  
 
Patient expectations 
of acupuncture in 
pregnancy.  
 
Bandaríkin 

Skoða væntingar 
barnshafandi kvenna 
til nálastungu-
meðferða. 

Eigindleg rannsókn.  
 
Spurningarlisti með 
opnum spurningum. 
 
Úrtak 265 - 137 
svöruðu (51,7%) 

Punktaval 
einstaklingshæft. 
 
Sérfræðingur í 
nálastungumeðferð. 

5 þemur.  
1.Hafa áhrif á 
meðgönguna og 
fæðingarferlið.  
2. Meðhöndla 
einkenni og ástand 
hjá móður og barni.  
3. Heildræn áhrif- 
stuðla að eðlilegri 
meðgöngu og 
vellíðan - minnka 
stress, kvíða og 
áhyggjur. Bæta 
svefn. 
4. Koma í veg fyrir 
inngrip. 
5. Engar væntingar. 
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Höfundur 
(Ár) 
Nafn rannsóknar 
Land 

Tilgangur Rannsóknarsnið  
aðferð 
úrtak 

Meðferð 
Punktaval 
  

Niðurstöður 

Hafdís Hanna 
Birgisdóttir. 
 
(2005).  
 
„Nýtt vopn“ – reynsla 
ljósmæðra af notkun 
nálstungumeðferðar 
í starfi. Óbirt 
lokaverkefni til 
embættispróf í 
ljósmóðurfræði: 
Háskóli Íslands. 
Hjúkrunarfræðideild. 
 
Ísland. 

Kanna reynslu 
ljósmæðra og safna 
upplýsingum hvernig 
þær nota 
nálastungur í starfi. 

Eigindlega 
rannsókn. 
Fagrýniviðtöl við 6 
ljósmæður.  

Á ekki við.  Ljósmæðrum fannst 
nálastungumeðferð: 
- virka vel í fæðingu.  
 - fleyta konum 
áfram og hjálpa 
þeim að takast á við 
hríðarverkina.  
-seinkuð eða koma í 
veg fyrir þörf fyrir 
önnur verkjalyfjum í 
fæðingu - jafnvel 
koma í veg fyrir 
notkun 
mænurótardeyfingar.  
-ljósmæður notuðu 
nálastungur á 
fjölbreyttan hátt 
bæði á meðgöngu, í 
fæðingu og í 
sængurlegu. 
-nýtt vopn í höndum 
þeirra - fleiri úrræði.  
-Leið til að stuðla að 
eðlilegu og 
náttúrulegu 
barneignaferli.  

 

Megindlegar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á almenna ánægju kvenna með nálastungumeðferð 

og flestir sagst velja hana aftur í fæðingu (Nesheim o.fl., 2003; Valgerður Lísa Sigurðardóttir, 2006). Í 

rannsókn Hantoushzadeh, Alhusseini, og Lebaschi (2007) sögðust 97,1% kvenna sem fengið höfðu 

nálastungumeðferð geta hugsað sér nálastungur aftur samanborið við 73,6% í gervinálastunguhóp. 

Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn Borup, Wurlitzer, Hedegaard, Kesmodel, og Hvidman, 

(2009) þar sem 53% sögðust velja nálastungur aftur í fæðingu og 29% hvorki né. Þrjár megindlegar 

rannsóknir sem höfðu það að aðalmarkmiði að skoða áhrif nálastungumeðferðar á sjálfkrafa byrjun 

fæðingar sýndu fram á ánægju með meðferð þrátt fyrir óljós áhrif á sjálfkrafa byrjun fæðingar (Harper 

o.fl., 2006; Modlock, Nielsen og Uldbjerg, 2010; Selmer-Olsen, Lydersen og Morkved, 2007). Í 

símaviðtölum eftir fæðingu í rannsókn Modlock og félaga (2010) kom meðal annars í ljós að konur voru 

ánægðar með nálastungumeðferðina og upplifðu hana á jákvæðan hátt. Þeim fannst mikilvægt og 

jákvætt að fá tækifæri til að prófa aðrar aðferðir áður en til framköllunar fæðingar með lyfjum kom til. 

Jafnframt fannst þeim tíminn á spítalanum á meðan á meðferð stóð góður og fannst hann hjálpa til við 

að dreifa huganum í erfiðri bið ásamt því að upplifa sig vera að gera eitthvað gagnlegt fyrir sig og ófædda 

barn sitt.  

3.2 Áhrif nálastungumeðferðar á sjálfkrafa byrjun fæðingar 

Á síðustu árum hafa verið gerðar nokkrar rannsóknir þar sem skoðað hefur verið hvort 

nálastungumeðferð geti aukið líkur á sjálfkrafa byrjun fæðingar (sjá töflu 6) og þar af leiðandi komið í 

veg fyrir framköllunar fæðingar til dæmis vegna meðgöngulengdar (Ajori, Nazari og Eliaspour, 2013; 

Andersen o.fl., 2013; Asher o.fl., 2009; Harper o.fl., 2006; Modlock o.fl., 2010; Smith, Crowther, Collins 
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og Coyle, 2008). Þrjár rannsóknir voru tvíblindar tilviljanakenndar samanburðarrannsóknir þar sem 

notast var við svokallaðar gervinálastungur (sham) hjá samanburðarhópi. Helstu niðurstöður þessara 

þriggja rannsókna sýndu að ekki var martækur munnur á milli nálastunguhóps og gervinálastunguhóps 

og tíðni sjálfkrafa byrjunar fæðingar. Framkvæmd rannsóknanna var hins vegar ekki sambærileg þar 

sem punktaval nálastungumeðferðarinnar var mismunandi og einnig hvenær á meðgöngu meðferð var 

veitt sem og hversu oft (Ajori o.fl., 2013; Modlock o.fl., 2010; Smith o.fl., 2008). Í rannsókn Ajor og félaga 

(2013) fengu konur sem dæmi meðferð tvisvar sinnum í viku frá 38 viku meðgöngu fram að fæðingu. Í 

rannsókn Modlock og félaga (2010) var meðferð aftur á móti veitt tvisvar sinnum sama daginn í 30 

mínútur í senn við 41 vikur og 6 daga meðgöngu. Smith og félagar (2008) veittu hins vegar 45 mínútna 

meðferð yfir tvo daga fyrir fyrirhugaða framköllun fæðingar með lyfjum þegar kona var komin að minnsta 

kosti 41 viku.  

Asher og félagar (2009) skoðuðu einnig áhrif nálastungumeðferðar á sjálfkrafa byrjun fæðingar og 

niðurstöður þeirrar rannsóknar voru nokkuð samhljóma þeim þremur sem rætt hefur verið um. Sú 

rannsókn var þó frábrugðin að því leiti að allar konurnar voru frumbyrjur gengnar 38 vikur ásamt því að 

þeim var skipt upp af handahófi í þrjá hópa, nálastunguhóp, gervinálastunguhóp og venjubundna 

meðferð. Þátttakendur voru samtals 89 frumbyrjur, konurnar fengu allt að fimm meðferðir yfir tveggja 

vikna tímabil. Í ljós kom að ekki var marktækur munur milli hópa þegar tími frá meðferð að fæðingu var 

skoðaður, tíðni sjálfkrafa byrjun fæðingar né tíðni keisaraskurðar.  

Harper og félagar (2006) sýndu aftur á móti fram á jákvæð áhrif nálastungumeðferðar á fæðinguna 

og ásamt því að draga úr inngripum í fæðingarferlið. Samtals tóku 56 frumbyrjur þátt í rannsókninni við 

39 viku meðgöngu og var þeim skipt upp í tvo hópa, annars vegar nálastunguhóp og hins vegar 

viðmiðunarhóp sem fékk venjubundna meðferð. Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókn voru að konan gengi 

með eitt barn og að Bishop skor (e. modified Bishop score) væri undir sjö í upphaf meðferðar. Konurnar 

í nálastunguhópnum fengu samtals þrjár meðferðir þar sem notast var við samtals fjóra 

nálastungupunkta. Niðurstöðurnar sýndu að 30% kvenna í nálastunguhópnum þurftu á framköllun 

fæðingar að halda og því fóru 70% kvenna sjálfkrafa af stað í fæðingu samanborið við 50% í 

viðmiðunarhóp. Tími frá meðferð til fæðingar var 21 klukkustundum styttri hjá nálastunguhópnum en þó 

var ekki um marktækan mun að ræða. Aftur á mót var ekki munur á milli hópa á stöðu legháls/útvíkkunar 

við komu á fæðingarstað. Tíðni keisaraskurðar var lægri í nálastunguhópum þar sem 17% kvenna 

enduðu í keisara samanborið við 39% í viðmiðunarhópnum. Þegar skoðað var tímalengd fæðingar hjá 

hópnum sem fór sjálfkrafa af stað í fæðingu kom í ljós að konur í nálastunguhópnum fæddu 50 

klukkustundum fyrr en konur í viðmiðunarhópnum.  

Rannsóknir hafa einnig skoðað og borið saman mismunandi aðferðir við að fá fæðingu sjálfkrafa af 

stað og í rannsókn Andersen og félagar (2013) var nálastungumeðferð borin saman við belgjalosun í 

þessum tilgangi. Niðurstöður sýndu að nálastungumeðferð sem var framkvæmd tvisvar sinnum annars 

vegar við 41 vikur og 3 daga og svo aftur við 41 vikur og 5 daga hafði ekki meiri áhrif en engin meðferð. 

Hins vegar dróg belgjalosun marktækt úr þörf á framköllun fæðingar eða í um 15% tilfella. 

Tvær rannsóknir fundust sem skoðuðu áhrif nálastungumeðferðar á sjálfkrafa byrjun fæðingar þegar 

legvatnið er farið (PROM) en niðurstöður þeirra var ekki samhljóma (Gaudernack, Forbord og Hole, 

2006; Selmer-Olsen o.fl., 2007). Rannsókn Selmer-Olsen og félaga (2007) var tvíblind tilviljanakennd 
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samanburðarrannsókn þar sem 106 frumbyrjur sem misst höfðu legvatnið (PROM) var skipt í tvo hópa 

annars vegar nálastunguhóp og hins vegar viðmiðunarhóp. Niðurstöður sýndu að ekki var marktækur 

munur á tímalengd frá því legvatnið fór og þangað til virkur fasi fæðingar hófst þar sem meðaltími var 

15 klukkustundir í nálastunguhópnum samanborið við 20,5 klukkustundir í viðmiðunarhópnum. 

Tímalengd frá virkum fasa til fæðingar var 6,6 klukkustundir hjá nálastunguhópnum en 5,5 klukkustundir 

í viðmiðunarhópnum og meðaltími frá því legvatnið fór til fæðingar var 31,5 klukkustundir hjá 

nálastunguhópnum en 25,3 klukkustundir hjá viðmiðunarhóp. Ekki var um marktækan mun að ræða. 

Marktækur munur fannst heldur ekki milli hópanna þegar þörf fyrir framköllun fæðingar var skoðuð þar 

sem tíðni framköllunar fæðingar var 16,7% í nálastunguhópnum samanborið við 17% í 

viðmiðunarhópnum. Rannsókn Gaudernack og félaga (2006) komst hins vegar að þeirri niðurstöðu að 

lengd fæðingar og notkun oxýtósíns var martækt minnkuð. Einnig kom í ljós að virkur fasi fæðingar hjá 

nálastunguhópnum var martækt styttri samanborið við viðmiðunarhópinn þegar framkalla þurfti fæðingu 

með lyfjum. Þegar búið var að bera niðurstöður saman við þætti eins og notkun mænurótardeyfingar, 

fæðingarþyngd barns og persónuþætti konunnar (frum- eða fjölbyrja) var munurinn ennþá marktækur. 

Aftur á móti var ekki marktækur munur á milli hópa þegar skoðuð var tímalengd frá því legvatn fór og 

þangað til fæðing fór af stað. Notkun mænurótardeyfingar í fæðingu var svipuð milli hópa eða 30,1% í 

nálastunguhóp samanborið við 31,3% í viðmiðunarhóp. Ályktun höfunda var að nálastungumeðferð 

þegar framkalla þarf fæðingu eftir að legvatnið er farið (PROM) getur verið góður kostur og viðbót við 

hefðbundna lyfjameðferð ásamt því að stuðla að og auka líkur á eðlilegri fæðingu hjá konum sem missa 

legvatnið áður en fæðing hefst (PROM).  

Í rannsókn frá árinu 2006 sem gerð var á Nýja Sjálandi var skoðað hvort svokallaðar 

undirbúningsnálar hefðu áhrif á útkomu fæðingar þar sem nálastungumeðferð var veitt einu sinni í viku 

frá 36 vikna meðgöngu. Í ljós kom að meðferðin stytti fyrsta stig fæðingar, minnkaði líkur á framköllun 

fæðingar, notkun mænurótardeyfingar var minni sem og tíðni keisaraskurða. Niðurstöðurnar byggðu á 

upplýsingum frá 169 barnshafandi konum sem fengið höfðu undirbúningsnálar á fjögurra mánaða 

tímabili árið 2004 en 52,7% kvennanna voru frumbyrjur. Ályktuðu höfundar að undirbúningsnálar frá 36. 

viku meðgöngu hefðu jákvæð áhrif og ásamt því að auka líkur á eðlilegri fæðingu (Betts og Lennox, 

2006). Tempfer og félagar (1998) sýndu einnig fram á að nálastungur sem veittar voru einu sinni í viku 

í fjórar vikur eftir 35 vikna meðgöngu styttu fyrsta stig fæðingar en gátu ekki sýnt fram á mun á öðrum 

útkomuþáttum fæðingar. Markmið rannsóknarinnar var einnig að skoða hvort breytingar yrðu á serum 

IL-8, PGF2alfa og beta-endorfíni þegar nálastungumeðferð var beitt en þessi efni eru talin hafa áhrif á 

að leghálsinn mýkist og opnist en niðurstöður gátu ekki sýnt fram á það. 

Ein íslensk rannsókn hefur skoðað áhrif nálastungumeðferðar á sjálfkrafa byrjun fæðingar og 

þroskun legháls en um forprófun var að ræða. Rannsóknin var tvíblind tilviljanakennd 

samanburðarrannsókn þar sem 16 þátttakendur fengu annars vegar nálastungumeðferð og hins vegar 

enga meðferð, átta í hvorum hópi. Konurnar í nálastunguhópnum fengu ýmist eina eða tvær meðferðir, 

þá fyrri við 41 vikur (± 2 dagar) og síðari meðferð við 41 viku og 5 daga (± 2 dagar). Konurnar fengu 

nálar í tvo nálastungupunkta (L14 og SP6) báðum megin, samtals fjórar nálar. Nálarnar voru hafðar í 20 

mínútur og örvaðar með því að snúa þeim á fimm mínútna frest. Einnig var leghálshæfni metin með innri 

þreifingu og stig gefið samkvæmt Bishop-skori (e. modified Bishop score). Ekki var marktækur munur 
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milli hópa hvað varðar sjálfkrafa upphaf fæðingar né meðaltíma frá upphafi inngöngu í rannsókn til 

upphafs 1. stigs fæðingar. Niðurstöður rannsóknar gáfu hins vegar góðar vísbendingar um að 

nálastungumeðferð hefði jákvæð áhrif á þroskun legháls en þar sem úrtakið var lítið er erfitt að draga 

ályktanir út frá niðurstöðunum (Anna Sigríður Vernharðsdóttir, Stefanía Guðmundsdóttir, Helga 

Sigurðardóttir, Þóra Jenný Gunnarsdóttir og Helga Gottfreðsdóttir, 2009).  

Niðurstöður þessara rannsókna og Cochrene samantektar frá árinu 2017 benda því til þess að 

nálastungur hafi áhrif á þroskun legháls og geti þannig hugsanlega haft jákvæð áhrif á fæðingarferlið. 

Hins vegar eru niðurstöður annarra útkomuþátta óljósar og þörf á frekari rannsóknum sem eru vandaðar 

og með nægilega stóru úrtaki til að álykta frekar um gagnsemi nálastungumeðferðar við sjálfkrafa byrjun 

fæðingar (Smith, Armour og Dahlen, 2017). 

Tafla 6. Yfirlit yfir rannsóknir: Áhrif nálastungumeðferðar á sjálfkrafa byrjun fæðingar 

Höfundur 
(Ár) 
Nafn rannsóknar 
Land Tilgangur 

Rannsóknarsnið  
aðferð 
úrtak 

Meðferð 
Punktaval 
  Niðurstöður 

Andersen o.fl.  
 
(2013).  
 
Acupuncture and/or 
sweeping of the fetal 
membranes before 
induction of labor: a 
prospective, 
randomized, 
controlled trial.  
 
Danmörk. 

Bera saman og 
skoða áhrif 
nálastungmeðferðar 
og belgjalosunar 
sem aðferð til að 
koma fæðingu af 
stað. 

Tilviljanakennd 
samanburðar-
rannsókn (e. 
randomised 
controlled trial). 
 
4. Hópar.  
1. Nálastungur.  
2. Belgjalosun.  
3. Nálastungur og 
belgjalosun. 
4. Viðmiðunarhópur.  
 
Rannsókin fór fram á 
3 fæðingardeildum í 
Danmörku og var 
konunum skipt niður 
í hópana á 290 degi 
meðgöngu. Tvisvar 
meðferð við 41v+3d 
og 41v+5d.  
 
Útrak: 417 frum-og 
fjölbyrjur.  

Punktaval: 
LI4,ST36,LR3,BL60,
BL31,BL32,GV20,S
P6. Rafmagsörvun á 
punkta 
BL31,BL32,SP6. 
Nálar hafðar í a.m.k 
30 mín. 
 
Reyndur nálastungu-
séfræðingur sá um 
nálastungur og 
reynd ljósmóðir um 
belgjalosun. 
Ljósmóðir sem tók á 
móti barni vissi ekki í 
hvaða hópi konan 
var í.  

Ekki var marktækur 
munur milli hópa á 
tíðni sjálfkrafa sóttar 
fyrir planaða 
gangsetningu við 42 
vikur.  
 
Marktækt fleiri í 
sjálfkrafa sótt í 
belgjalosunarhóp.  
 
Ekki marktækur 
munur milli hópa á 
öðrum 
útkomuþáttum.  
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Höfundur 
(Ár) 
Nafn rannsóknar 
Land Tilgangur 

Rannsóknarsnið  
aðferð 
úrtak 

Meðferð 
Punktaval 
  Niðurstöður 

Ajori o.fl. 
 
 (2013).  
 
Effects of 
acupuncture for 
initiation of labor: a 
double-blind 
randomized sham-
controlled trial.  
 
Íran 

Athuga hvort 
nálastungurmeðferð 
auki líkur á sjálfkrafa 
sótt og þannig 
minnkað líkur á 
gagnsetningum 
vegna 
meðgöngulengdar.  
Skoðað tímalengd 
frá meðferð að 
fæðingu, 
fæðingarmáti, 
útkoma móður og 
barns og apgar skor.  

Tilviljanakennd 
samanburðar-
rannsókn (e. 
randomised 
controlled trial). 
 
2.hópar. 
1. Nálastungur. 
2. Gerivnálastungur 
(sham).  
 
Úrtak: 80 frum - og 
fjölbyrjur gengnar 38 
vikur eða meira. 

Punktaval: 
LI4,SP6,BL67. 
Meðferð: Nálar 
hafðar í hámark 2 
tíma, örvaðar 
reglulega (ekki 
tilgreind nánar). 
Meðferð allt að 
tvisvar í viku (3 daga 
fresti). 
 
Nálastungu-
sérfræðingur veitti 
meðferð. 

Ekki marktækur 
munur milli hópa í 
neinum af þeim 
þáttum sem skoðaðir 
voru.  
 
Sjálfkrafa byrjun 
fæðingar:  
Nálastungur: 94,7% 
Gervinálastungur: 
89,2% 
 
Tími frá meðferð að 
fæðingu var styttri í 
nálastunguhópnum 
en ekki um 
marktækan mun að 
ræða.  

Modlock o.fl.  
 
(2010).  
 
Acupuncture for the 
induction of labour: a 
double-blind 
randomised 
controlled study. 
 
Danmörk. 

Athuga hvort 
nálastungumeðferð 
sé áhrifarík leið til að 
fá fæðingu af stað 
þegar meðganga er 
orðin lengd.  

Tilviljanakennd 
samanburðar-
rannsókn (e. 
randomised 
controlled trial). 
 
2. hópar. 
1. Nálastungur. 
2. Gervinálastungur 
(sham). 
 
Úrtak: 125 frum -og 
fjölbyrjur gengnar 
41v + 6 daga  

Punktaval: GV20, 
BL67, LI14, SP6. 
Meðferð x 2 sama 
daginn í 30 mín í 
senn, örvaðar á 10 
mín fresti.  
 
Ljósmóðir veitti 
meðferð. 

Prósentuhluttfall 
þeira sem fóru yfir á 
virkt stig fæðingar 
innan 24. klst frá 
meðferð: 
Nálastunguhópur: 
12% 
Gerivnálastunguhóp
ur: 14%  
 
Konurnar ánægðar 
með meðferðina.  

Asher o.fl. 
 
(2009).  
 
Acupuncture to 
initiate labor 
(Acumoms 2): a 
randomized, sham-
controlled clinical 
trial. 
 
Bandaríkin. 

Skoða hvort 
nálastungumeðferð 
hafi áhrif á tíðni 
sjálfkrafa byrjaðra 
fæðinga.  

Tilviljanakennd 
samanburðar-
rannsókn (e. 
randomised 
controlled trial). 
 
3. hópar. 
1. Nálastungur. 
2. Gerivnálastungur 
(sham). 
3. Hefðbundin 
meðferð.  
 
Úrtak: 89 frumbyrjur 
gengnar 38 vikur 
eða meira. 

Punktaval: LI14, 
SP6, BL32 og BL54. 
Meðferð. Hámark 5 
meðferðir á 2 vikna 
tímabili. Nálar hafðar 
í 30 mín, de-qi náð í 
nálastunguhóp.  
 
Nálastungu-
sérfæðingur veitti 
meðferð.  

Ekki marktækur 
munur á milli hópa:  
- á tíma frá meðferð 
að fæðingu. 
- tíðni sjálfkrafa 
sóttar. 
- tíðni keisaraskurða.  
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Höfundur 
(Ár) 
Nafn rannsóknar 
Land Tilgangur 

Rannsóknarsnið  
aðferð 
úrtak 

Meðferð 
Punktaval 
  Niðurstöður 

Smith o.fl.  
 
(2008).  
 
Acupuncture to 
induce labor: a 
randomized 
controlled trial.  
 
Astralía. 

Skoða áhrif 
nálastungu-
meðferðar við að 
koma fæðingu af 
stað.  

Tilviljanakennd 
samanburðar-
rannsókn (e. 
randomised 
controlled trial). 
 
2 hópar.  
1.Nálastungur 
2. Gervinálastungur 
(sham). 
 
Úrtak: 364 konur 
frum- og fjölbyrjur 
gengnar að minnsta 
kosti 41 viku. 

Punktaval: Allir: LI4, 
SP6, UB31, UB32, 
ST36, LV3.  
Meðferð: 45 mín 
meðferð yfir tvo 
daga fyrir 
fyrirhugaða 
framköllun fæðingar 
með lyfjum. Nálar 
örvaðar reglulega. 
 
Nálastungu-
sérfæðingur veitti 
meðferð.  

Meðferð hafði ekki 
áhrif á og dró ekki úr 
þörf á meðferð við 
framköllun fæðingar 
né lengd fæðingar.  

Anna Sigríður 
Vernharðsdóttir o.fl. 
 
(2009). 
 
Nálastungumeðferð í 
ljósmóðurstarfi.  
 
Ísland.  

Rannsaka hvort 
ákveðin 
nálastungumeðferð 
sem veitt er 
frumbyrjum eftir 41 
viku (±2 dagar) í 
eðlilegri meðgöngu, 
geti ýtt undir 
sjálkrafa byrjun 
fæðingarhríða og 
þroskun legháls.  

Forprófun fyrir 
tilviljanakennda 
samanburðar-
rannsókn. 
 
2.hópar. 
1. Nálastungur. 
2. Engin meðferð. 
 
Úrtak: 16 
frumbyrjun.  

Punktaval: LI4, SP6. 
Meðferð: Ein til tvær 
meðferðir með 3 
daga millibili. Nálar 
hafðar í 20 mín og 
örvaðar á 5 mín 
fresti. Leghálshæfni 
metin með 
leghálsþreifingu.  

Ekki fannst 
marktækur munur á 
milli hópa. 
 
Þroskun legháls var 
meiri í nála-
stunguhóp en þó 
ekki marktækur 
munur (lítið úrtak). 
 
Engar aukaverkanir 
komu fram.  

Selmer-Olsen o.fl.  
 
(2007).  
 
Does acupuncture 
used in nulliparous 
women reduce time 
from prelabour 
rupture of 
membranes at term 
to active phase of 
labour? A 
randomised 
controlled trial.  
 
Noregur.  

Meta hvort 
nálastungurmeðferð 
geti komið fæðingu 
af stað eftir að 
legvatnið er farið 
(PROM).  
Skoða hugsanlega 
áhrif nálastungu-
meðferðar á líðan og 
velferð konunar. 

Tilviljanakennd 
samanburðar-
rannsókn (e. 
randomised 
controlled trial). 
 
2. hópar. 
1. Nálastungur. 
2. Engin meðferð.  
 
Líðan og velferð 
kvennanan metin 
með VAS skala 
 
Úrtak: 106 
frumbyrjur sem 
höfðu misst vatnið .  

Punktaval: 
Einstaklingshæft. 
Punktar notaðir: 
BL20, SP6, ST36, 
BL18, LIV3, LI4, 
BL23, KL3, GV4, 
GV20, HE7, BL5, 
LU7, BL32, P6, TH6, 
TB6. Nálar hafðar í 
30 mín, örvaðar 
reglulega, de-qi náð. 
 
Ljósmóðir veitti 
meðferð.  

Ekki martækur 
munur milli hópa á:  
- tímalengd frá því 
vatnið fór og þar til 
virkur fasi fæðingar 
hófst. 
- á tímalengd frá 
virkum fasta til 
fæðingar. 
 - hlutfalli 
framköllunar 
fæðingar.  
 
Ánægja með 
nálastungumeðferð 
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Höfundur 
(Ár) 
Nafn rannsóknar 
Land Tilgangur 

Rannsóknarsnið  
aðferð 
úrtak 

Meðferð 
Punktaval 
  Niðurstöður 

Harper o.fl. 
 
(2006).  
 
A randomized 
controlled trial of 
acupuncture for 
initiation of labor in 
nulliparous women. 
 
Bandaríkin.  

Skoða hvort 
nálastungumeðferð 
á göngudeild 
hjálpaði til við að 
koma fæðingu af 
stað.  

Tilviljanakennd 
samanburðar-
rannsókn (e. 
randomised 
controlled trial). 
 
2. hópar. 
1. Nálastungur. 
2. Engin meðferð. 
 
Úrtak: 56 frumbyrjur 
á 39 viku með 
einbura og bishop 
skor undir 7.  

Punktaval: LI4, SP6, 
UB31, UB32. 
Meðferð: 3 meðferðir 
á 4 dögum. Nálar 
hafðar í 30 mín.  
 
Nálastungu-
sérfræðingur veitti 
meðferð.  

Þörf á framköllun 
fæðingar: 
Nálastungur: 30%  
Engin 
meðferð/viðmiðunar
hópur: 50% 
 
Tími frá meðferð til 
fæðingar var 21 klst 
styttir hjá 
nálastunguhópnum 
(ekki marktækur 
munur). 
 
Ánægja með 
nálastungumeðferð. 

Betts og Lennox. 
 
(2006).  
 
Acupuncture for 
prebirth treatment: 
An observational 
study of its use in 
midwifery practice.  
 
Nýja Sjáland.  

Skoða áhrif 
undirbúningsnála frá 
36 vikna meðgöngu 
á: 
- meðgöngulengd. 
-þörf á framköllun 
fæðingar með 
lyfjum. 
- lengd fæðingar. 
- notkun verkja-
meðferðar í fæðingu. 
- fæðingarmáta. 

Athugunarrannsókn 
(e. obervational 
study) 
 
14 ljósmæður héldu 
skrá yfir 
undirbúningsnála-
meðferð sem þær 
veittu á 4 mánaða 
tímabili árið 2004. 
 
Úrtak: 169 frum-og 
fjölbyrjur. 

Punktaval: 
einstaklingshæft. 
Venjulega notaðir 4-
6 punktar í hverri 
meðferð. Meðferð: x 
1 í viku frá 36 vikna 
meðgöngu.  
 
Ljósmóðir veitti 
meðferð.  

Í samanburði við 
allar fæðingar í Nýja 
Sjálandi:  
-Þörf fyrir framköllun 
fæðingar minnkaði 
um 35%.  
- Þörf fyrir 
mænurótardeyfingu 
minnkaði um 31%:  
- Þörf fyrir 
bráðakeisaraskurði 
minnkaði um 32%. 
- Hafði ekki áhrif á 
tíðni 
áhaldafæðingar. 
- Auknar líkur á 
eðlilegri fæðingu. 

Gaudernack o.fl.  
 
(2006).  
 
Acupuncture 
administered after 
spontaneous rupture 
of membranes at 
term significantly 
reduces the length 
of birth and use of 
oxytocin. A 
randomized 
controlled trial. 
 
Noregur. 

Athuga hvort 
nálastungumeðferð 
sé ákjósanlega leið 
til þess að koma 
fæðingu af stað eftir 
að vatnið er farið 
(PROM) og skoða 
hugsanleg áhrif 
nálstungumeðferðar 
á framgang 
fæðingar.  
Breytur skoðaðar: 
-lengd virks fasa 
fæðingar. 
-magn oxýtósíns 
gefið. 
-tíðni framköllunar 
fæðinga.  

Tilviljanakennd 
samanburðar-
rannsókn (e. 
randomised 
controlled trial). 
 
2. hópar 
1. Nálastungur. 
2. Engin meðferð. 
 
Úrtak: 100 frum-og 
fjölbyrjur.  

Punktaval: Allar 
konur ST36, LR3 og 
CV4, aðrir punktar 
einstaklingshæfðir - 
alls 9 punktar.  
Meðferð: x 1 stóð 
yfir í um 20 mín. Eftir 
meðferð fóru 
konurnar heim - áttu 
að koma aftur eftir 
24 klst ef fæðingar 
væri ekki byrjuð.  
 
Ljósmóðir veitti 
meðferð. 

Samanborið við 
enga meðferð kom í 
ljós martækur munur 
hjá nálastunguhóp á: 
-lengd fæðingar 
-notkun 
hríðarörvandi lyfja 
(oxýtósín). 
-virkur fasi þar sem 
fæðing var 
framkölluð var styttri. 
 
Ekki martækur 
munur milli hópa á: 
- tímalengd frá því 
legvatn fór til 
byrjunar virks fasa 
fæðingar.  
- notkun á 
mænurótardeyfingu.  
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Höfundur 
(Ár) 
Nafn rannsóknar 
Land Tilgangur 

Rannsóknarsnið  
aðferð 
úrtak 

Meðferð 
Punktaval 
  Niðurstöður 

Tempfer o.fl. 
 
(1998).  
 
Influence of 
acupuncture on 
maternal serum 
levels of interleukin-
8, prostaglandin 
f2alpha, and beta-
endorphin: a 
matched pair study.  
 
Austurríki. 

Skoða áhrif 
nálastungna og 
fæðingarlengdar á 
serum IL-8, 
PGF2alfa og beta-
endorfín.  

Aðlöguð tilraun (e. a 
matched pair study) 
 
2. hópar: 
1. Nálastungur. 
2. Engin meðferð. 
 
Mælingar á serum 
IL-8 og PGF2alfa og 
beta-endorfín.  
 
Úrtak :80 

Punktaval: Ákveðnir 
slökunarpunktar.  
Meðferð: 
nálastungur x 1 í 
viku í 4 vikur eftir 35 
vikna meðgögnu. 
 
Kemur ekki fram 
hver veittir meðferð.  

Styttri tími á 1. stigi 
fæðingar.  
 
Ekki breyting á 
serum mælingum.  
 
Ekki munur á annarri 
útkomu fæðingar.  

 

3.3 Áhrif nálastungumeðferðar á verki og notkun annarra 
verkjameðferða 

Þegar rannsóknir á áhrifum nálastungumeðferða á verki og notkun annarra verkjameðferða er skoðuð 

kemur í ljós misvísandi niðurstöður. Nálastungumeðferð virðist hjálpa konum að ráða við verki í fæðingu 

og draga úr notkun annarra verkjameðferða en niðurstöður á áhrifum nálastungumeðferða til að draga 

úr verkjastyrk eru óljósari (sjá töflu 7 og töflu 8) (Cho, Lee, og Ernst, 2010; Levett, Smith, Dahlen, og 

Bensoussan, 2014; Schlaeger o.fl., 2017; Smith, Collins, Crowther og Levett, 2011; Valgerður Lísa 

Sigurðardóttir, 2006). Tvær tilviljanakenndar samanburðarrannsóknir þar sem viðmiðunarhópurinn fékk 

gervinálastungur sýndu að nálastungumeðferð dró úr verkjastyrk í fæðingu (Hantoushzadeh o.fl., 2007; 

Skilnand, Fossen og Heiberg, 2002). Hins vegar hafa aðrar rannsóknir ekki getað sýnt fram á að 

nálastungumeðferð hafi áhrif á verkjastyrk í fæðingu (Asadi o.fl., 2015; Borup o.fl., 2009; Mackenzie 

o.fl., 2011; Vixner, Schytt, og Martensson, 2017; Vixner o.fl., 2014). 

Við heimildaleit fundust fimm rannsóknir sem sýndu fram á minni notkun annarra verkjalyfjameðferða 

í fæðingu eins og mænurótardeyfingu og pethidins (Borup o.fl., 2009; Nesheim og Kinge, 2006; Nesheim 

o.fl., 2003; Ramnerö, Hanson og Kihlgren, 2002; Skilnand o.fl., 2002) en aðeins ein rannsókn fannst 

sem ekki gat sýnd fram á þessi áhrif (Mackenzie o.fl., 2011). Í rannsókn Borup og félaga (2009) kom í 

ljós að konur sem fengu nálastungumeðferð upplifðu meiri slökun og stjórn í fæðingu samanborið við 

TENS – verkjameðferð og hefðbundna meðferð en hins vegar var ekki munur á fæðingarupplifun. 

Niðurstöður Rammerö og félaga (2002) leiddi einnig í ljós meiri slökun samanborið við hefðbundna 

meðferð.  

Í rannsókn Mårtensson, Steiner-Victorin, og Wallin (2008) var verið að bera sama nálastungumeðferð 

og vatnsbólur og skoða áhrif á verki og slökun. Niðurstöður leiddu í ljós að vatnsbólur höfðu meiri 

verkjastillandi og slakandi áhrif samanborið við nálastungur. Ekki var munur milli hópa á notkun annarra 

verkjameðferða. 

Þrjár rannsóknir hafa sýnt fram á marktækt styttri fæðingarlengd hjá konum sem fá nálastungur í 

fæðingu samanborið við gervinálastungur (Asadi o.fl., 2015; Hantoushzadeh o.fl., 2007; Skilnand o.fl., 
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2002) en aftur á móti hafa einnig tvær aðrar rannsóknir ekki getað sýnt fram á þessi áhrif (Borup o.fl., 

2009; Meckenzie o.fl., 2011). Þegar aðrir útkomuþættir fæðinga eru skoðaðir hafa rannsóknir sýnt minni 

þörf fyrir áhaldafæðingar hjá nálastunguhópum samanborið við hefðbundna meðferð (Mackenzie o.fl., 

2011; Schlaeger o.fl., 2017; Smith o.fl, 2011); minni notkun hríðarörvandi lyfja (oxýtósín) 

(Hantoushzadeh o.fl., 2007; Schlaegar o.fl., 2017; Skilnand o.fl., 2002) og ein rannsókn sýndi fram á 

marktækt betri apgar eftir 5 mín og naflastrengs ph hjá nálastunguhóp samanborið við TENS – 

verkjameðferð og hefðbundna meðferð (Borup o.fl., 2009).  

Í rannsókn Vixner og félaga (2017) var skoðað hvort bakgrunnur einstaklings (menntun, 

hjúskaparstaða, aldur, BMI, reykingar, tíðaverkjasaga, áður fengið nálastungumeðferð, fæðingarkvíði, 

saga um kvíða, PROM) gæti haft áhrif á svörun nálastungumeðferðar við verkjum í fæðingu. Niðurstöður 

leiddu í ljós að ekki fannst samband þarna á milli en rannsóknir á krónískum verkjum hafa hins vegar 

getað sýnt fram á að bakgrunnur geti skipt máli þegar svörun við nálastungumeðferð er annars vegar. 

Vixner, Martensson og Schytt (2015) skoðaði fæðingarupplifun og endurminningar af fæðingarverkjum 

tveimur mánuðum eftir fæðingu hjá konum sem ýmist fengu hefðbundna nálastungumeðferð, 

rafmagnsnálastungumeðferð eða hefðbundna meðferð. Niðurstöður sýndu að allir þátttakendur mátu 

styrkleika fæðingarverkja minni tveimur mánuðum eftir fæðingu en þau gerðu í fæðingu. Einnig kom í 

ljós að ekki var munur á milli hópa þegar fæðingarupplifun eða ánægja með stuðning ljósmóður var 

skoðuð.  

Tafla 7. Yfirlit yfir rannsóknir: Áhrif nálastungumeðferðar á verki og notkun annarra 
verkjameðferða 

Höfundur 
(Ár) 
Nafn rannsóknar 
Land Tilgangur 

Rannsóknarsnið  
aðferð 
úrtak 

Meðferð 
Punktaval 
  Niðurstöður 

Vixner o.fl.  
 
(2014).  
 
Acupuncture with 
manual and 
electrical stimulation 
for labour pain: a 
longitudinal 
randomised 
controlled trial.  
 
Svíðþjóð 

Skoða hvort 
nálastungurmeðferð 
hafi áhrif á verki, 
slökun, notkun á 
öðrum verkjalyfjum, 
útkomu fæðingar og 
ánægju með 
meðferð.  

Langtíma 
tilviljanakennd 
samanburðar-
rannsókn (e. 
longitudinal 
randomised 
controlled trial). 
 
3 hópar:  
1. Hefbundnar 
nálastungur (MA).  
2. Rafmags-
nálastungur (EA).  
3. Hefðbundin 
meðferð (SC).  
 
Verkir metnir með 
VAS 0-10. 
 
Úrtak: 303 
frumbyrjur.  

Notast við 13-21 
nálar. Punktaval 
einstaklinshæft. 
Punktar sem notaðir 
voru: (LI4, EX2, 
LR3, GV20, SP6, 
LU7, PC6, KL11, 
SP12, BL27, ST29, 
BL26, BL25, Bl28, 
LR10, BL54, GB27, 
CV3, LR11, GB28, 
BL24, CV4, GB29, 
BL23, BL36, GB26, 
GB25) 
Meðferð stóð yfir í 
40 mín og nálar 
örvaðar á 10 mín 
fresti. Í MA hóp var 
de-qi náð. Í EA hópi 
nálar lagðar og 
örvaðar fyrst 
handvirkt þar til de-qi 
var náð. Eftir það var 
8 nálar örvaðar með 
rafmangi á 10 mín 
fresti.  
Ljósmæður veittu 
meðferð 

Nálastungumeðferð 
minnkaði ekki 
verkjaupplifun í 
fæðingu.  
 
Hafði ekki áhrif á 
slökun. 
 
Minni notkun 
mænurótardeyfingu 
hjá EA. 
 
Útkomuþættir 
fæðingar svipaðir 
milli hópa nema 
fæðingarlengd og 
blóðmissir var minni 
í EA samanborið við 
SC. Aðeins hærri 
tíðni keisara í SC. 
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Höfundur 
(Ár) 
Nafn rannsóknar 
Land Tilgangur 

Rannsóknarsnið  
aðferð 
úrtak 

Meðferð 
Punktaval 
  Niðurstöður 

Vixner o.fl. 
 
(2015). 
 
Acupuncture with 
manual and 
electrical stimulation 
for labour pain: a 
two month follow up 
of recollection of 
pain and birth 
experience.  
 
Svíðþjóð. 

Skoða 
fæðingarupplifun og 
endurminningar af 
fæðingarverkum 
tveimur mánuðum 
eftir fæðingu. 

Seinni greining úr 
tilviljanakenndri 
samanburðar-
rannsókn (e. 
secondary analyses 
of data collected for 
a randomised 
controlled trail). 
 
3 hópar:  
1. Hefbundnar 
nálastungur (MA).  
2. Rafmags-
nálastungur (EA). 
3. Hefðbundin 
meðferð (SC).  
 
Póstlagður 
spurningarlisti 2 
mánuðum eftir 
fæðingu. 
 
Úrtak: 303 
frumbyrjur - 67 konur 
svöruðu 
spurningarlistanum.  

Sjá Vixner o.fl. 
(2014) 

Allir þátttakendur 
mátu styrkleika 
fæðingarverkja minni 
2 mánuðum eftir 
fæðingu en þau 
gerðu í fæðingunni.  
 
Ekki munur milli 
hópa á 
fæðingarupplifun né 
ánægju með 
stuðning ljósmóður í 
fæðingu.  
 
Jákvæð 
fæðingarreynsla: MA 
64,6%, EA 61% og 
SC 54,3%.  
 
Ánægja með 
stuðning ljósmóður: 
MA 58,2% EA 
73,1% og SC 69,4%. 
  
Jákvæð 
heildarupplifun af 
ljósmóður: MA 95,5; 
EA 97,4%,SC 97,2% 

Vixner o.fl. 
 
(2017).  
 
Associations 
between maternal 
characteristics and 
women's responses 
to acupuncture 
during labour: a 
secondary analysis 
from a randomised 
controlled trial.  
 
Svíðþjóð 

Rannsaka hvort 
bakgrunnur 
(menntun, 
hjúskaparstaða, 
aldur, BMI, 
reykingar, 
túrverkjasaga, áður 
fengið 
nálastungumeðferð, 
fæðingarkvíði, saga 
um kvíða, PROM) 
hafi áhrif á svörun 
nálastungumeðferða
r við verkjum í 
fæðingu.  
 
Skoðað hvort 
nálastungumeðferð 
hefði áhrif á notkun 
mænurótardeyfingar.  

Feril rannsókn (e. 
chort study) þar sem 
gögn úr 
tilviljanakenndri 
samanburðar-
rannsókn var 
notkuð. 
 
Úrtak: 253 
frumbyrjur. 

Sjá Vixner o.fl. 
(2014) 

Ekki fannst samband 
milli bakgrunns 
einstaklings og 
áhrifum nálastungu-
meðferðar á 
einstakling.  
 
Fyrri reynsla af 
nálastungumeðferð 
jók líkur á notkun 
mænurótardeyfingar 
í fæðingu. 
 
Lægra verkjamat var 
tengt hækkandi aldri. 
 
Hærra verkjamat 
tengd reykingum, 
sögu um slæma 
túrverki og áhyggjur 
af fæðingarverkjum.  
 
Ekki var munur á 
verkjastyrk/upplifun 
kvenna milli hópa 
(MA.EA,SC).  
 
Útvíkkun undir 3 var 
tengd lægra 
verkjamati.  
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Höfundur 
(Ár) 
Nafn rannsóknar 
Land Tilgangur 

Rannsóknarsnið  
aðferð 
úrtak 

Meðferð 
Punktaval 
  Niðurstöður 

Asadi o.fl. 
 
(2015).  
 
Effects of LI-4 and 
SP-6 Acupuncture 
on Labor Pain, 
Cortisol Level and 
Duration of Labor. 
 
Íran  

Rannsaka áhrif 
nálastungu-
meðferðar á verki í 
fæðingu, lengd 
fæðingar og cortisol 
magn í blóði. 

Tilviljanakennd 
einblind 
samanburðar-
rannsókn (e. 
randomised single-
blind controlled trial). 
 
2. hópar:  
1. Hefbundnar 
nálastungur. 
2. Gervinálastungur 
(sham) 
 
Verkir metnir með 
VAS 0-10. 
 
Úrtak: 63 frumbyrjur.  

Punktaval: LI4 og 
SP6.  
Meðferð: Nálar 
hafðar í 20 mín, de-
qi náð, nálar örvaðar 
á 5 mín fresti. 
 
Kemur ekki fram 
hver veitti meðferð.  

Ekki munur á 
verkjaskori milli 
hópa.  
 
Ekki munur á styrk 
cortisols í blóði.  
 
Marktækt styttri 
fæðingarlengd í 
nálastunguhóp. 

Mackenzie o.fl. 
 
(2011). 
 
Acupuncture for pain 
relief during induced 
labour in nulliparae: 
a randomised 
controlled study.  
 
Bretland. 

Rannsaka hvort 
nálastungumeðferð 
hafi áhrif á verki í 
fæðingu þar sem 
fæðing er 
framkölluð.  

Tilviljanakennd 
samanburðar-
rannsókn (e. 
randomised 
controlled trial). 
 
4.hópar:  
1. Hefbundnar 
nálastungur. 
2.Rafmagns-
nálastunguhópur. 
3. Gervinálastungu 
(sham). 
4. Hefðbundin 
meðferð.  
 
Verkir metnir með 
VAS 0-10. 
 
Úrtak: 105 
frumbyrjur. 

Punktaval: LI4, SP6, 
BL60, BL67. 
Meðferð: Nálar 
hafðar í 30 mín, de-
qi náð, nálar örvaðar 
stundum og 
óreglulega.  
 
Nálastungusérfræðin
gur veitti meðferð.  

Ekki munur á 
verkjaupplifun milli 
hópa. 
 
Ekki marktækur 
munur á notkun 
mænurótardeyfingar 
né lengd fæðingar. 
. 
Ekki marktækur 
munur á öðrum 
útkomuþáttum 
fæðingar. 
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Höfundur 
(Ár) 
Nafn rannsóknar 
Land Tilgangur 

Rannsóknarsnið  
aðferð 
úrtak 

Meðferð 
Punktaval 
  Niðurstöður 

Borup o.fl. 
 
(2009).  
 
Acupuncture as pain 
relief during delivery: 
a randomized 
controlled trial.  
 
Danmörk 

Bera saman áhrif 
nálastungu-
meðferðar, TENS og 
hefðbundinar 
meðferðar á þörf 
fyrir aðrar 
verkjameðferðir í 
fæðingu, 
fæðingarupplifun og 
verkjaupplifun 2 
mánuðum eftir 
fæðingu. Einnig að 
meta hvort munur 
væri milli hópa á 
lengd fæðingar, 
notkun á oxýtósín, 
fæðingarmáta, 
blóðmissi í fæðingu, 
apgar skori og 
naflastrengs ph.  

Tilviljanakennd 
samanburðar-
rannsókn (e. 
randomised 
controlled trial). 
 
3. hópar: 
1. Hefbundnar 
nálastungur. 
2. TENS. 
3. Hefðbundin 
meðferð. 
 
Verkir metnir með 
VAS 0-10. 
 
Úrtak: 607. 517 
kláruðu meðferð og 
490 svöruðu 
spurningarlista 2. 
mánuðum eftir 
fæðingu.  
Fleiri frumbyrjur tóku 
þátt í rannsókn eða 
75% vs 46%. 

Punktaval: 
Einstaklingshæft - 
hægt að velja úr 34 
punktum. 
Meðferðartími frá 30 
mín -2 klst.  
 
Ljósmóðir veitti 
meðferð. 

Marktækt minni 
notkun annarrar 
verkjameðferðar, 
meiri slökun og 
stjórn í fæðingu hjá 
nálastunguhóp. 
  
Ekki munur milli 
hópa á styrkleika 
verkja í fæðingu og 
fæðingarupplifun. 
Nálastunguhópur 
tjáði lægri verkjaskor 
2 mán eftir fæðingu. 
 
Nálastungur höfðu 
ekki áhrif á lengd 
fæðingar né notkun 
oxýtósíns, blóðmissi 
í fæðingu, 
fæðingarmáta og 
apgar e. 1 mín.  
Martækt betri apgar 
eftir 5 mín og ph hjá 
nálastunguhóp. 

Mårtensson o.fl.  
 
(2008).  
 
Acupuncture versus 
subcutaneous 
injections of sterile 
water as treatment 
for labour pain.  
 
Svíðþjóð 

Bera saman 
nálastungur og 
vatnsbólur og skoða 
áhrif á verki og 
slökun.  

Tilviljanakennd 
samanburðar-
rannsókn (e. 
randomised 
controlled trial). 
 
2. hópar 
1. Nálastungur. 
2. Vatnsbólur. 
 
Verkir metnir með 
VAS 0-10. 
 
Úrtak: 128 - 
Frumbyrjur 79. 
Fjölbyrjur 49. 

Punktaval: Allir: 
GV20, LI4, SP6. 
Einstaklingsmiðað 
milli 4-7 punkta: 
BL23-24, BL54, 
EX19, GB25-29, 
KL11. Nálar hafðar í 
40 mín, de-qi náð, 
örvaðar á 10 mín 
fresti.  
 
Ljósmóðir veitti 
meðferð.  

Vatnsbólur höfðu 
meiri verkjastillandi 
og slakandi áhrif 
samanborið við 
nálastungur.  
Ekki munur milli 
hópa á notkun 
annarra 
verkjameðferða. 

Hantoushzadeh o.fl.  
 
(2007).  
 
The effects of 
acupuncture during 
labour on nulliparous 
women: a 
randomised 
controlled trial.  
 
Íran. 

Skoða áhrif 
nálastungu-
meðferðar á verki í 
fæðingu, lengd 
fæðingar og ánægju 
með meðferð hjá 
frumbyrjum.  

Tilviljanakennd 
samanburðar-
rannsókn (e. 
randomised 
controlled trial). 
 
2.hópar: 
1. Hefðbundnar 
nálastungur. 
2. Gervinálastungur 
(sham). 
 
Verkir metnir með 
VAS 0-10. 
 
Úrtak: 144 
frumbyrjur. 

Punktaval: 
Einstaklingshæft. 
Punktar notaðir: 
LI4,UB32,UB60,SP6
,ST36,ST36,LIV3,G
B34,HT7. Nálar 
hafðar út fæðinguna 
eða eftir óskum 
konu, de-qi náð.  
 
Nálastungu-
sérfræðingur veitti 
meðferð. 

Verkjaskor lægra e. 
2 tíma hjá 
nálastunguhóp. 
Virkur fasi fæðingar 
styttri og oxýtósín 
notkun minni hjá 
nálastunguhóp. 
97,1% kvenna sem 
fengu nálastungur 
gátu hugsað sér 
nálastungur aftur 
samanborið við 
73,6% 
gervinálastungu-
hópnum.  
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Höfundur 
(Ár) 
Nafn rannsóknar 
Land Tilgangur 

Rannsóknarsnið  
aðferð 
úrtak 

Meðferð 
Punktaval 
  Niðurstöður 

Nesheim o.fl. 
 
(2006).  
 
Performance of 
acupuncture as 
labor analgesia in 
the clinical setting.  
 
Noregur 

Skoða hvort konur 
sem fá nálastungur í 
fæðingu þurfi síður á 
mænurótardeyfingu 
að halda.  

Athugunarrannsókn 
(e. observational 
study). 
 
Upplýsingum safnað 
frá Ullevaal 
Háskólasjúkrahúsinu 
í Oslo yfir 3 ára 
tímabil frá 1.12.99-
31.12.03.  

Punktaval: 
Upplýsingar koma 
ekki fram. 
 
Ljósmóðir veitti 
meðferð.  

Á tímabilinu fengu 
4,3% nálastungur í 
fæðingu.  
Fleiri frumbyrjur 
fengu 
nálastungumeðferð.  
Þær konur sem 
fengu nálastungur í 
fæðingu fengu síður 
mænurótardeyfingu. 

Nesheim o.fl. 
 
(2003). 
 
Acupuncture during 
labor can reduce the 
use of meperidine: a 
controlled clinical 
study.  
 
Noregur 

Athuga hvort 
nálastungumeðferð 
minnkaði noktun á 
pethidini í fæðingu. 
Skoða útkomu 
fæðingar.  

Stýrð klínísk tilraun 
(e. conntrolled 
clinical study). 
 
3.hópar. 
1.Hefðbundnar 
nálastungur. 
2.Hefðbundin 
meðferð. 
 
 
Verkir metnir með 
VAS 0-10 eftir 
fæðingu.  
 
Úrtak: 290 frum-og 
fjölbyrjur. 

Punktaval: 
Einstaklingshæft. 
 
Ljósmæður veittu 
meðferð. 

Marktækt minni 
notkun á pethidini. 
Flestar velja aftur 
nálastungur. 
Engar aukaverkanir. 
Minni þörf fyrir aðrar 
verkjameðferðir.  
 

Skilnand o.fl. 
 
(2002).  
 
Acupuncture in the 
management of pain 
in labor.  
 
Noregur 

Skoða áhrif 
nálastungu-
meðferðar á verki í 
fæðingu og 
framgang fæðingar.  

Tilviljanakennd 
einblind 
samanburðar-
rannsókn (e. 
randomised single-
blind controlled trial).  
 
2. hópar. 
1. Hefðbudnar 
nálastungur. 
2. Gervinálastungur 
(sham). 
 
Verkir metnir með 
VAS 0-10. 1/2, 1 og 
2 klst eftir meðferð 
og 2 klst eftir 
fæðingu. 
Spurningarlisti um 
reynslu af fæðingu. 
Viðtöl við konur 6-8 
vikum eftir fæðingu.  
 
Úrtak: 210 konur 
frum-og fjölbyrjur.  

Punktaval: 
Einstaklingshæft, 
de-qi náð. 
 
Ljósmóðir veitti 
meðferð.  

Verkjastykur minni - 
allar mælingar. Minni 
noktun á 
mænurótardeyfingu 
og pethidein. Styttri 
tími í fæðingu. Minni 
noktun oxýtósíns. 
Viðtöl: Þær konur 
sem tjáðu 
verkjastillingu voru í 
nálastunguhópnum. 
Engar aukaverkanir.  
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Höfundur 
(Ár) 
Nafn rannsóknar 
Land Tilgangur 

Rannsóknarsnið  
aðferð 
úrtak 

Meðferð 
Punktaval 
  Niðurstöður 

Ramnerö o.fl. 
 
(2002).  
 
Acupuncture 
treatment during 
labour—a 
randomised 
controlled trial.  
 
Svíþjóð. 

Skoða áhrif 
nálastungu-
meðferðar á verki, 
slökun og útkomu 
fæðingar 

Tilviljanakennd 
samanburðar-
rannsókn (e. 
randomised 
controlled trial). 
 
2. hópar. 
1.Hefðbundnar 
nálastungur. 
2. Hefðbundin 
meðferð. 
 
Verkir metnir með 
VAS 0-10 og slökun 
á NRS 0-10. 
 
Úrtak: 90 frum-og 
fjölbyrjur.  

Punktaval: 
Einstaklingshæft, 
de-qi náð. 
 
Ljósmóðir veitti 
meðferð.  

Ekki munur á 
verkjum. Meiri 
slökun. Minni notkun 
á mænurótar-
deyfingu. Ekki 
munur á útkomu 
fæðingar. Ánægja 
með meðferð í 
báðum hópum.  

 

Tafla 8. Yfirlit yfir rannsóknir: Samantektarrannsóknir 

Höfundur 
(Ár) 
Nafn rannsóknar 
Land 

Tilgangur  
 
Rannsóknarsnið 

Niðurstöður/Ályktun 

Schlaeger o.fl. 
 
(2017).  
 
Acupuncture and 
acupressure in labor.  
 
Bandarísk. 

Skoða þá þekkingu sem 
fyrir er um áhrif 
nálastungumeðferðar og 
þrýstipunkta á fæðinguna.  

Samantektarrannsókn. Rannsóknir á 
nálastungum í fæðingu 
hafa sýnt fram á jákvæð 
áhrif á: 
- verki í fæðingu. 
- notkun annarra 
verkjameðferða.  
- lengd fæðingar.  
- Þörf fyrir áhaldafæðingu.  
 
Rannsóknir þar sem 
nálastungumeðferð er 
notuð til að koma fæðingu 
sjálfkrafa af stað hefur 
sýnt jákvæð áhrif á 
þroskun legháls.  
 
Rannsóknir á 
nálastungumeðferð í þeim 
tilgangi að fá fæðingu 
sjálfkrafa af stað hefur 
hins vegar ekki geta sýnt 
fram á:  
- minni notkun 
hríðarörvandi lyfja 
(oxýtósín). 
- minni notkun 
mænurótardeyfingar. 
- haft áhrif á lengd 
fæðingar. 
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Höfundur 
(Ár) 
Nafn rannsóknar 
Land 

Tilgangur  
 
Rannsóknarsnið 

Niðurstöður/Ályktun 

Smith o.fl.  
 
(2017).  
 
Acupuncture or 
acupressure for induction 
of labour. The Cochrane 
Library.  

Skoða áhrif nálastungna 
og þrýstipunkta á þroskun 
legháls á þriðja þriðjungi 
meðgöngu og framköllun 
fæðingar. 

Kerfisbundin fræðileg 
samantekt. 
 
22 rannsóknir. 
Tímabil: 1992-2016. 

Nálastungur hafa sýnt 
nokkurn ávinning þegar 
kemur að þroskun legháls 
en hafa ekki getað sýnt 
fram á ávinning þegar 
aðrir útkomuþættir eru 
skoðaðir. Þörf á fleiri 
vönduðum rannsóknum.  

Levett o.fl.  
 
(2014).  
 
Acupuncture and 
acupressure for pain 
management in labour 
and birth: A critical 
narrative review of current 
systematic review 
evidence.  
 
Ástralía.  

Skoða niðurstöður fyrir 
kerfisbundna fræðilega 
samantekt á áhrifum 
nálastungumeðferðar og 
þrýstipunkta á meðgöngu 
og fæðingu ásamt því að 
meta aðferðarfræði og 
meðferðarramma sem 
niðurstöður byggja á.  

Samantektarrannsókn (e. 
critical narrative review). 

Mismunandi aðferðarfræði 
rannsókna og framkvæmd 
(punktaval, tíðni, 
tímalengd, fjöldi nála) og 
ólíkir útkomuþættir 
skoðaðir. Niðurstöður því 
misvísandi milli 
rannsókna. Niðurstöður 
sýna fram á að 
nálastungur geti haft 
jákvæð áhrif en þörf er á 
frekari rannsóknum. 
Ályktanir: Spurning hvort 
beita þurfi öðrum 
rannsóknaraðferðum til að 
rannsaka áhrif 
nálastungumeðferða.  

Smith o.fl.  
 
(2011).  
 
Acupuncture or 
acupressure for pain 
management in labour. 
The Cochrane Library.  

Skoða áhrif nálastungna 
og þrýstipunkta sem 
verkjameðferð í fæðingu.  

Kerfisbundin fræðileg 
samantekt. 
 
13 rannsóknir. 
Tímabil: 2002-2010. 

Nálastungur drógu úr styrk 
verkja samanborið við 
enga meðferð. Ein 
rannsókn sýndi fram á 
meiri ánægju með 
verkjameðferð 
samanborið við 
gervinálastungur. Minni 
notkun á öðrum 
verkjalyfjum samanborið 
við gervinálastungur en 
þegar borið saman við 
hefðbundna meðferð 
koma fram misvísandi 
niðurstöður. Færri 
áhaldafæðingar hjá 
nálastunguhóp 
samanborið við 
hefðbundna meðferð. 
Ályktun: 
Nálastungumeðferð getur 
haft verkjastillandi áhrif, 
aukið ánægju með 
verkjameðferð og dregið 
úr notkun annarra 
verkjameðferða. Þörf á 
frekari rannsóknum.  
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Höfundur 
(Ár) 
Nafn rannsóknar 
Land 

Tilgangur  
 
Rannsóknarsnið 

Niðurstöður/Ályktun 

Cho o.fl. 
 
(2010). 
 
Acupuncture for pain relief 
in labour: a systematic 

review and meta‐analysis. 
 
Kórea 

Skoða áhrif 
nálastungumeðferðar á 
verki í fæðingu.  

Kerfisbundin fræðileg 
samantekt og 
safngreining. 
 
10 rannsóknir.  
Tímabil: 2002-2009. 

Niðurstöður 
tilviljanakenndra 
samanburðarrannsókna 
styðja ekki notkun 
nálastungumeðferðar til 
verkjastillingar í fæðingu. 
Aðferðir rannsókna 
mismunandi og formgallar 
til staðar. Frekari 
rannsókna þörf.  

Valgerður Lísa 
Sigurðardóttir 
 
(2006). 
 
Nálastungumeðferð í 
fæðingu.  
 
Ísland 

Skoða hvaða áhrif 
nálastungur hafa á: verki 
og slökun í fæðingu, lengd 
fæðingar og notkun 
verkjalyfja og deyfinga í 
fæðingu.  

Fræðileg samantekt. 
 
8 rannsóknir.  
Tímabil: 1998-2003. 

Marktækt minni notkun á 
öðrum verkjalyfjum og 
deyfingum hjá konum sem 
fá nálastungumeðferð í 
fæðingu. Jákvæð áhrif á 
slökun en misjafnt milli 
rannsókna hvort 
verkjastillandi áhrif komu 
fram. Engar teljandi 
aukaverkanir. Almenn 
ánægja með 
nálastungumeðferð og 
flestar myndu velja hana 
aftur í fæðingu.  
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4 Umræða 

4.1 Áhrif nálastungumeðferðar á sjálfkrafa byrjun fæðingar, upplifun 
verkja og verkjameðferðar 

Niðurstöður megindlegra rannsókna á áhrifum nálastungumeðferðar á sjálfkrafa byrjun fæðingar, verki 

og notkunar annarra verkjameðferða eru misvísandi. Helsta ástæða fyrir þessum misvísandi 

niðurstöðum hefur meðal annars verið rakin til þess að úrtök hafa verið misstór og oftast lítil ásamt því 

að aðferðarfræði rannsóknanna hafa verið mismunandi. Framkvæmd nálastungumeðferðar hefur einnig 

verið mismunandi milli rannsókna þar sem punktaval, tíðni og tímalengd meðferða ásamt fjölda nála 

hefur verið breytilegur (Cho o.fl., 2010; Levett o.fl., 2014). Gagnrýnd hefur verið sérstaklega notkun 

gervinála (sham) í tilviljanakenndum samanburðarrannsóknum þar sem bent hefur verið á að 

samanburðurinn getur verið varhugaverður. Þegar rannsóknir um nálastungur sem verkjameðferð eru 

skoðaðar, kemur í ljós að nálastungur geti verið árangursrík leið og haft staðbundin verkjastillandi áhrif 

ásamt því að hafa áhrif á taugaboð þegar nál er stungið í líkamann þó ekki sé um ákveðna 

nálastungupunkta að ræða (Cheng, 2014; VanderPloeg og Yi, 2009). Þannig getur samanburðarhópur 

orðið fyrir einhverjum áhrifum og þar af leiðandi haft truflandi áhrif á samanburðinn við rannsóknarhópinn 

sem fær raunverulegar nálastungur. Út frá þessum rökum hefur því verið velt upp hvort heppilegra væri 

að nota aðrar rannsóknaraðferðir þegar kemur að rannsóknum á nálastungumeðferð en einnig hefur 

verið bent á að þörf sé á frekari rannsóknum um viðfangsefnið (Cho o.fl., 2010; Levett o.fl., 2014). 

Þrátt fyrir þessar misvísandi niðurstöður hafa kerfisbundnar fræðilegar samantektir um þetta 

viðfangsefni komist að þeirri niðurstöður að nálastungumeðferð í fæðingu lofi góðu þar sem hún minnki 

notkun á öðrum verkjalyfjum eins og mænurótardeyfingu, auki ánægju með verkjameðferð og hafi 

jákvæð áhrif á slökun í fæðingu en óljósara sé um verkjastillandi áhrif nálastungumeðferðar og hvort 

hún dragi úr verkjastyrk (Smith o.fl., 2011; Valgerður Lísa Sigurðardóttir, 2006).  

Í rannsókn Soliday og Hapke (2013) kom í ljós og eins og fjallað var um í niðurstöðukafla þessarar 

fræðilegur samantektar að konur sem fæddu utan sjúkrahúsa upplifðu nálastungumeðferð á mun 

jákvæðari hátt en þær sem fæddu á sjúkrahúsi. Veltu höfundar því upp hvort fæðingarumhverfi og 

viðhorf kvenna hefði áhrif á virkni nálastungumeðferðar og þar af leiðandi hefði ákveðinn hópur kvenna 

meira gagn af nálastungumeðferð. Einnig hefur því verið velt upp hvort þær konur sem kjósi að fá 

nálastungumeðferð í fæðingu hafi ákveðið að eiga „náttúrulega“ eðlilega fæðingu og því fyrirfram 

ákveðið að fá ekki annarskonar verkjameðferð eins og mænurótardeyfingu (Nesheim og Kinge, 2006). 

4.2 Áhrif nálastungumeðferðar á eðlilegt ferli fæðingar 

Út frá þeim niðurstöðum sem kom fram í þessari fræðilegu samantekt má segja að nálastungumeðferð 

styðji við eðlilega fæðingu í þeim skilningi að nálastungumeðferð virðist hjálpa konum að ná fram slökun 

og hjálpa þeim að ráða við fæðingarverkina ásamt því að koma í veg fyrir eða seinka þörf á öðrum 

verkjameðferðum eins og mænurótardeyfingu. Til þess að stuðla að eðlilegri fæðingu er meðal annars 

mikilvægt að reyna eins og kostur er að styðja konu í fæðingu á þann hátt að koma megi í veg fyrir 

íhlutanir og inngrip. Sýnt hefur verið fram á í rannsóknum að mænurótardeyfing truflar hið 

lífeðlisfræðilega ferli fæðingar með því að hafa áhrif á seytingu oxýtósíns og endorfíns (Robertson, 
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2007). Rannsóknir hafa einnig sýnt að mænurótardeyfing geti haft ýmis neikvæð áhrif á framgang 

fæðingar ásamt því að hafa neikvæð áhrif á móður og barn þar sem íhlutunum og inngripum getur fjölgað 

þegar mænurótardeyfing er notuð í fæðingu (Bartholomew og Yerby, 2012; Birna Ólafsdóttir, 2005). Það 

að nálastungumeðferð stuðli að minni notkun annarra verkjalyfjameðferða eins og mænurótardeyfingar 

styður því þá fullyrðingu að nálastungumeðferð styðji við eðlilega fæðingu. Ávinningur 

nálastungumeðferðar getur því ekki aðeins verið fólginn í því að koma í veg fyrir notkun annarra 

verkjameðferða heldur getur hann einnig verið fólginn í því að seinka notkun og þannig hugsanlega 

komið í veg fyrir neikvæðar afleiðingar þeirra. 

Í eiginlegum rannsóknum hefur verið sýnt fram á ánægju kvenna og ljósmæðra með 

nálastungumeðferð og ályktað að nálastungumeðferð styðji við eðlilega fæðingu. Þar hefur meðal 

annars komið fram að konum finnst nálastungumeðferð hjálpa til við að ná fram slökun, undirbúa sig 

andlega, hafa valdeflandi áhrif og um leið stuðla að gagnkvæmu sambandi á milli sín og ljósmóður en 

rannsóknir hafa einmitt sýnt fram á að þessir þættir styðji og auki líkur á eðlilegri fæðingu (Berg o.fl., 

2012: Bohren o.fl., 2017; Soliday og Hapke, 2013; Hafdís Hanna Birgisdóttir, 2006; Soliday og Hapke, 

2014; Trutnovsky o.fl., 2018). Einnig má draga þá ályktun út frá þeim rannsóknum sem fjallað er um í 

þessari fræðilegu samantekt að nálastungumeðferð hafi áhrif á og stuðli að jákvæðri fæðingarupplifun 

kvenna og þar af leiðandi upplifun af eðlilegri fæðingu þar sem rannsóknir hafa sýnt að eðlileg fæðing 

frá sjónarhóli kvenna er góð fæðingarupplifun (Steinunn H. Blöndal, 2015).  

Nálastungumeðferð styður við eðlilega fæðingu bæði út frá hinni þröngu skilgreiningu að eðlileg 

fæðing sé fæðing án læknisfræðilegra inngripa og hefjist sjálfkrafa en einnig út frá sjónarhóli kvenna þar 

sem eðlileg fæðing miðast við góða fæðingarupplifun og að konan sé sigurvegari (Sigrúnar Huldar 

Gunnarsdóttur, 2014; Steinunnar H. Blöndal, 2015). Í raun tel ég að skilgreining kvenna á eðlilegri 

fæðingu eigi að vera ljósmæðrum leiðarljós í sinni ljósmóðurfræðilegu nálgun því þegar upp er staðið er 

það reynsla kvenna sem skiptir mestu máli en ekki endilega hvort eða hversu mörg inngrip þurfi í 

fæðingunni. Markmiðið er þó alltaf að takmarka óþarfa inngrip og stuðla að eins góðri útkomu og hægt 

er fyrir móður og barn þar sem inngrip eru notuð af skynsemi og þegar þörf er á. Í samræmi við 

ljósmóðurfræðilega nálgun og líkan Berg og félaga (2012) er gríðarlega mikilvægt að veita 

einstaklingshæfða umönnun og mæta konunni þar sem hún er hverju sinni ásamt því að nota og stuðla 

að aðferðum sem styðja við það eðlilega þó að farið sé að nota inngrip eða íhlutanir. Svarið við 

spurningunni styður nálastungumeðferð við eðlilega fæðingu er því hægt að svara játandi. Út frá 

niðurstöðum í þessarar fræðilegu samantektar má álykta að nálastungumeðferð geti verið eitt af þeim 

tækjum sem ljósmæður geta notað til þess að styðja við eðlilega fæðingu sem samræmist þá vel 

hugmyndafræði ljósmæðra (Háskóli Íslands, 2018; Ljósmæðrafélag Íslands, 2000) 

4.3 Umbætur á skráningu nálastungumeðferða og framtíðarrannsóknir 

Ljóst er að til þessa að fá upplýsingar, rannsaka og leggja mat á nálastungumeðferð er nauðsynlegt að 

vönduð skráning sé til staðar, Hún er einnig mikilvæg í öllu klínísku starfi og forsenda þess að hægt sé 

að leggja mat á árangur og að skjólstæðingur geti tekið upplýsta ákvörðun um val á meðferð. Tel ég því 

nauðsynlegt og mikilvægt að samræma skráningu nálastungumeðferða í barneignarþjónustunni hér á 

landi. Tækifæri eru fólgin í því að samræma skráningu milli fæðingarstaða í nýrri rafræni mæðraskrá. 
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Hægt væri að útbúa staðlað form sem ljósmæður gætu nýtt sér við skráningu nálastungumeðferða og 

rannsóknir á þeim. Í skráningu þyrfti að koma fram tilgangur nálastungumeðferðar ásamt upplýsingum 

um punktaval, tíðni, tímalengd meðferða og fjölda nála sem notaðar eru. Einnig er mikilvægt að fram 

komi í skráningu mat á árangri meðferðar sem og ef einhver sérstök vandamál hafa komið upp eða 

hugsanlegar aukaverkanir komið fram.  

Vísbendingar eru um að notkun nálastungumeðferðar í fæðingu sé minni á Ísland í dag en eins og 

til dæmis fyrir 10 árum. Þetta má meðal annars sjá á tölulegum upplýsingum um notkun 

nálastungumeðferða í fæðingu á Landspítalanum. Þar kemur fram að á árunum 2006-2007 fengu 25-

28% kvenna nálastungumeðferð í fæðingu á Landspítalanum samanborið við 15% árið 2009. Frá árinu 

2014 hefur tíðni verið í kringum 10% (sjá töflu 3). Erfitt er að segja til um hver vegna notkun 

nálastungumeðferðar í fæðingu hefur dregist saman þar sem ekki liggja fyrir rannsóknir um þetta 

viðfangsefni. Hins vegar má velta má því upp hvort hugsanlega sé það vegna aukinnar notkunar vatns 

til verkjastillingar í eðlilegum fæðingum en árið 2007 komu fram verklagsreglur á Landspítalanum þar 

sem vatnsfæðingar voru samþykktar með formlegum hætti (Steinunn H. Blöndal, 2009). Einnig má velta 

því upp hvort þær breytingar sem urðu á fæðingarþjónustu á Landspítalanum árið 2014 þegar Hreiðrinu, 

ljósmæðrastýrðri einingu fyrir eðlilegar fæðingar var lokað, geti hafa haft einhver áhrif.  

Nálastungumeðferð á meðgöngu og í fæðingu virðist samt sem áður töluvert notuð á Íslandi meðal 

ljósmæðra og því mikilvægt að rannsaka þetta viðfangsefni betur. Áhugavært væri að skoða og 

kortleggja betur hvernig nálastungumeðferð er notuð á Íslandi ásamt því að gera eiginlegar rannsóknir 

á upplifun kvenna og ljósmæðra af nálastungumeðferð í barneignarferlinu. Einnig væri hægt að gera 

megindlegar rannsóknir þar sem árangur nálastungumeðferða og áhrif á eðlilegt ferli væri skoðuð. Meðal 

annars væri áhugavert að gera afturvirka ferilrannsókn þar sem árangur undirbúningsnála á eðlilega 

fæðingu og útkomu fæðingar væri könnuð.  

Til þess að styðja við eðlilegt ferli og auka tíðni eðlilegra fæðingar í því umhverfi sem við lífum í dag 

er mikilvægt að halda áfram rannsóknum á þáttum sem stuðla að eðlilegum fæðingum ásamt því að 

missa ekki sjónar af hinni ljósmóðurfræðilegu nálgun. Rannsóknir eru grundvöllur þekkingar þróunar og 

framfara, þess vegna er mikilvægt og nauðsynlegt að halda áfram rannsóknum á sviði 

ljósmóðurfræðinnar.  

Helstu veikleikar og takmarkanir þessara fræðilegu samantektar er stærð þess. Þar sem um lítið 

verkefni er að ræða þurfti að takmarka umfjöllunarefnið við ákveðna þætti og niðurstöður því í samræmi 

við það. Jafnframt hafa fáar rannsóknir verið gerðar um viðfangsefnið síðustu ár og því þurfti að styðjast 

töluvert við eldri rannsóknir en einnig hafa fáar íslenskar rannsóknir verið gerðar um viðfangsefnið. Ljóst 

er að skráningu á nálastungumeðferðum ljósmæðra er ábótavant á Íslandi og við þær aðstæður var 

erfitt að rannsaka og leggja mat á nálastungumeðferð til að styðja eðlilegt ferli. Upplýsingasöfnun 

studdist því að hluta við munnlegar heimildir. Styrkleiki þessa verkefnis er að flestar þær rannsóknir sem 

gerða hafa verið um þetta afmarkaða viðfangsefni eru teknar með inn í samantektina og ætti hún því að 

gefa nokkuð góða mynd af stöðu þekkingar á viðfangsefninu.  

Rannsóknir á áhrifum nálastungumeðferðar á eðlilegt ferli hafa hér verið dregnar saman og er það 

von mín að þessi fræðilega samantekt geti nýst ljósmæðrum sem og barnshafandi konum og jafnvel 

stuðlað að aukinni notkun á nálastungumeðferð til þess að styðja við eðlilegt ferli fæðingar. Ég tel það 
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mikilvægt að auka tíðni eðlilegra fæðinga og stuðla þannig að betri útkomu móður og barns sem og að 

auka líkur á góðri fæðingarupplifun. Þessi fræðileg samantekt er innlegg inn í umræðuna um eðlilegar 

fæðingar en ég tel þá umræðu mikilvæga bæði fyrir ljósmæður og ekki síður fyrir hina barnshafandi konu 

og fjölskyldu hennar.  
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