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Útdráttur 

 Heimildasamantekt þessi er lokaverkefni til B.S. prófs í hjúkrunarfræði við Háskólann 

á Akureyri. Tilgangur heimildasamantektarinnar er að afla upplýsinga um góða næringu 

kvenna á meðgöngu, sem og mikilvægi hennar. Áherslan er þó sett á frjósemi, offitu og þær 

konur sem eru á barneignaraldri og hafa gengist undir hjáveituaðgerð á maga, með þeim 

tilgangi að ná tökum á heilsu sinni. Einnig er áhersla lögð á mikilvægi góðrar næringar þegar 

konur ganga með barn eftir slíka aðgerð. Þá með áherslu á hvað ber sérstaklega að varast og 

hverju þarf að fylgjast með, bæði hjá móður og barni. Í lok verkefnisins verður farið í 

stuðning og fræðslu til barnshafandi kvenna sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga. 

 Tíðni offitu fer hækkandi í heiminum og eru hlutföll karla og kvenna sem eiga við 

offituvandamál að stríða jafnhá í % talið. Konur eru í meirihluta þeirra sem kjósa að fara í 

hjáveituaðgerð á maga. Tilgangur heimildasamantektarinnar er að varpa ljósi á mikilvægi þess 

að hjúkrunarfræðingar og ljósmæður hafi faglega þekkingu á kostum, göllum, fylgikvillum og 

afleiðingum aðgerðarinnar með það að markmiði að geta veitt fræðslu til barnshafandi kvenna 

sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga. Þessi hópur kvenna fer stækkandi hér á Íslandi 

og þarf því að leggja meiri áherslu á að heilbrigðisstarfsfólk hafi þekkingu til að koma í veg 

fyrir fylgikvilla og jafnvel alvarlegar afleiðingar fyrir móður og barn. 

 

Lykilhugtök: Offita, hjáveituaðgerð á maga, megrunaraðgerðir, konur, barnshafandi konur, 

næring, hjúkrun, meðganga, næring á meðgöngu, góð næring, fræðsla, stuðningur, frjósemi. 
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Abstract 

 This theoretical thesis is a final thesis towards a B.S. degree in nursing at the 

University of Akureyri. The purpose of the material is to gather information regarding healthy 

nourishment for pregnant women as well as its importance. The emphasis is on fertility, 

obesity and women at child bearing age which have undergone a gastric bypass surgery in 

order to regain their health. Emphasis is also put on the importance of a nutritious diet for 

women who have undergone such a procedure. Special consideration is given to what should 

be observed and what should be avoided. Towards the end of the thesis support and advice to 

women who have undergone a gastric bypass procedure will be discussed. 

 The rate of obesity in the world is increasing and more women than men battle this 

problem.  The majority of those who undergo a gastric bypass operation are women. The 

purpose of this theoretical thesis is to demonstrate how important it is that nurses and 

midwives have the proper knowledge of the benefits, deficiency, side effects and 

consequences of the operation, in order for them to be able to inform pregnant women who 

have undergone a gastric bypass operation. This group is growing in Iceland and more 

emphasis must be put on educating health care staff in order for them to prevent side effects 

and even serious consequences for mother and child. 

 

Key concepts: Obesity, gastric bypass surgery, weight loss surgery, women, pregnant 

women, nourishment, nursing, pregnancy, diet during pregnancy, good nourishment, training, 

support, fertility.
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Kafli 1. Inngangur 

 Þessi heimildasamantekt er unnin sem lokaverkefni til B.S. gráðu í hjúkrunarfræði við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri, vorið 2018. Heimildasamantektin er unnin af 

einum fjórða árs hjúkrunarfræðinema og er leiðbeinandi ritgerðarinnar Dr. Hermann 

Óskarsson, prófessor við Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Ráðgjafi er Dr. 

Sigfríður Inga Karlsdóttir, dósent á Heilbrigðisvísindasviði við Háskólann á Akureyri.  

 Í heimildasamantektinni verður fjallað um næringu kvenna á meðgöngu með sérstaka 

áherslu á næringu kvenna sem hafa farið í hjáveituaðgerð á maga, hlutverk hjúkrunarfræðinga 

og ljósmæðra, frjósemi, meðgöngu, stuðning og fræðslu svo eitthvað sé nefnt. Meginmarkmið 

rannsóknarinnar er þó að leitast við að svara og dýpka þekkingu okkar á hvers vegna góð 

næring er mikilvæg á meðgöngu eftir að móðir hefur gengist undir hjáveituaðgerð á maga. 

Einnig hver þörfin er á áhættumæðravernd með tilliti til frekara eftirlits með næringu og 

fæðubótarefnainntekt verðandi mæðra.  

 Fjallað verður um markmið verkefnisins, tilgang og bakgrunnsupplýsingar. Einnig 

verður fjallað um gildi heimildasamantektarinnar bæði fyrir hjúkrunarfræðinga og ljósmæður. 

Meginhugtök verða skilgreind og greint verður frá heimildaleit og hvaða gagnasöfn voru 

notuð við gerð heimildasamantektarinnar.  

1.1 Bakgrunnur 

  Undanfarna áratugi hefur tíðni offitu aukist mikið. Í vestrænum ríkjum er offita orðin 

viðvarandi vandamál. Í dag má tengja fleiri dauðsföll í heiminum við offitu en hægt var að 

tengja við vannæringu fyrr á árum. Árið 2016 voru 39% kvenna og 39% karla, eldri en 18 ára 

í ofþyngd eða sjúklegri offitu (World Health Organization (WHO, 2016)). Á Vesturlöndum er 

heilbrigðiskerfið að reyna að sporna við þessari þróun með mörgum leiðum. Ein af þeim er að 

framkvæma megrunaraðgerðir. Til eru nokkrar tegundir slíkra aðgerða en í þessari ritgerð 
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verður áherslan lögð á hjáveituaðgerð á maga (Roux-en-Y). Roux-en-Y er maga- og 

garnahjáveituaðgerð og er ein algengasta megrunaraðgerðin í heiminum og einnig hér á landi 

í dag. Aðgerð sem þessi þykir gefa mikinn árangur og hefur hún orðið til þess að dregið hefur 

úr dánartíðni þeirra einstaklinga sem þjást af offitu. Hjáveituaðgerð á maga er langt frá því að 

vera hættulaus eða fylgikvillalaus, enda er inngripið sem á sér stað við framkvæmd 

aðgerðarinnar mikið. Talið er samt sem áður að heilsufarslegur ávinningur aðgerðarinnar vegi 

þyngra en afleiðingar fylgikvilla hennar (Björn G. Leifsson, Hjörtur Gíslason, Ludvig 

Guðmundsson, Svava Engilbertsdóttir og Halldór R. Lárusson, 2005).  

 Einstaklingar sem gangast undir hjáveituaðgerð á maga þurfa að vera vel upplýstir 

fyrir aðgerðina. Fræðsla og eftirfylgni eftir aðgerðina er að miklu leyti í höndum 

hjúkrunarfræðinga og skiptir þar sköpum að hjúkrunarfræðingar séu faglegir og fróðir um 

hjáveituaðgerðina þ.e. kosti hennar, galla, aukaverkanir og fylgikvilla. Hjúkrunarfræðingar 

geta einnig hjálpað einstaklingum að meta andlegt og líkamlegt ástand sitt, sem og að aðstoða 

einstakling við að setja sér markmið fyrir komandi framtíð (Kaser og Kukla, 2009).  

 Konur sem stríða við offitu og eru á barneignaraldri, hvort sem þær eru að glíma við 

ófrjósemi eða ekki, geta skoðað hjáveituaðgerð sem meðferðarkost, ef aðrar meðferðir við 

offitu eru fullreyndar. Rannsókn Ólafar o.fl. hefur leitt í ljós að offita getur haft neikvæð áhrif 

á heilsu mæðra á meðgöngu sem og ófætt barn þeirra (Ólöf Jóna Elíasdóttir, Hildur 

Harðardóttir og Þórður Þórkelsson, 2010). Eftir hjáveituaðgerð á maga verður gríðarlegt 

þyngdartap. Við það að léttast geta konur sem eru ófrjóar vegna offitu orðið frjóar á ný, því er 

aðgerðin oft á tíðum lækning of feitra kvenna við ófrjósemi (Butterworth, Deguara og Borg, 

2016). Niðurstöður rannsókna hafa einnig gefið til kynna að konur sem hafa orðið fyrir 

þyngdartapi eftir að hafa gengist undir hjáveituaðgerð á maga, eru ólíklegri til að verða fyrir 

meðgöngukvillum heldur en konur sem þjást af offitu á meðgöngu (Magdaleno, Pereira, 
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Chaim og Turato, 2012). Konum sem gengist hafa undir megrunaraðgerð gengur betur að 

fæða börn sín en konum sem eru of feitar. Einnig eru börn mæðra sem hafa farið í aðgerð 

heilsuhraustari en börn kvenna í ofþyngd. Það er samt sem áður mjög mikilvægt að fylgjast 

vel með næringarástandi móður og barns á meðgöngu og eftir fæðingu (Kaska o.fl., 2013).  

1.2 Tilgangur og markmið rannsóknar 

 Tilgangur þessarar heimildasamantektar er að afla upplýsinga um góða næringu á 

meðgöngu og mikilvægi hennar. Einnig er tilgangur þessa verkefnis að koma inn á þær 

breytingar sem verða á næringarupptöku verðandi mæðra eftir hjáveituaðgerð og mikilvægi 

eftirlits með næringu bæði fyrir barn og móður á meðgöngu, ásamt því að koma inn á hvaða 

hættum varðandi upptöku næringarefna og vítamína eftir hjáveituaðgerð á maga ber 

sérstaklega að fylgjast með.  

1.3 Gildi fyrir ljósmóður- og hjúkrunarfræði 

 Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður sinna í starfi sínu konum sem eru of feitar og þjást 

af offitu. Vegna aukinnar tíðni í þessum hópi, skiptir öllu að hjúkrunarfræðingar og 

ljósmæður séu með þá þekkingu sem þarf til að veita konunum góða og faglega þjónustu. 

Margar þessara kvenna velja í lok langrar baráttu við fitupúkann að fara í megrunaraðgerð og 

þar á meðal er hjáveituaðgerð á maga ein algengasta megrunaraðgerðin í heiminum.  

 Niðurstöður heimildaverkefnisins má nýta til frekari fræðslu og til að auka þekkingu 

hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra á efninu. Einkum þeirra heilbrigðisstarfsmanna sem sinna 

konum sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga og eru í barneignarferli, mæðravernd, 

fæðingarþjónustu og mæðraeftirliti eftir fæðingu barns. Með því að ná til kvenna á þessum 

fjórum tímabilum í ferlinu er hægt að fræða þær, veita stuðning og fá þær til að bera ábyrgð á 

heilsu sinni og næringu og þar með auka heilbrigði sitt og barnsins. 

 Mitt persónulega gildismat á viðfangsefninu er það að sjálfur höfundurinn hefur 

gengist undir slíka aðgerð. Eftir að hafa tekið þá ákvörðun hef ég oft lent í þeim aðstæðum að 
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finnast ég ekki hafa verið frædd nógu vel um fylgikvilla og afleiðingar aðgerðarinnar áður en 

ég gekkst undir hana. Þá sérstaklega þegar höfundur gekk með barn eftir hjáveituaðgerð á 

maga. Einnig varð ég vör við að heilbrigðisstarfsfólk er oft á tíðum ekki með nógu mikla 

kunnáttu hvað varðar þarfir þessa hóps og hverju ber að huga að.  

1.4 Rannsóknarspurningar 

 Markmið þessarar heimildasamantektar er að auka fræðilega þekkingu höfundar og 

skilning á mikilvægi góðrar næringar, ávinning og hættur fyrir verðandi mæður sem gengist 

hafa undir hjáveituaðgerð á maga. Hverju ber að fylgjast vel með varðandi næringu og 

inntöku fæðubótarefna. Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru hafðar að leiðarljósi við gerð 

heimildasamantektarinnar:  

 Hvers vegna er góð næring mikilvæg á meðgöngu eftir hjáveituaðgerð á maga? 

 Hver er þörfin á áhættumæðravernd þegar kona gengur með barn eftir hjáveituaðgerð 

á maga? 

 Hverju ber að fylgjast með varðandi næringu og inntöku fæðubótarefna verðandi 

mæðra?  

1.5 Skilgreining meginhugtaka 

 Hér að neðan koma skilgreiningar á helstu hugtökum sem koma fyrir í 

heimildasamantektinni.  

Offita: Líkamsþyngdarstuðull frá 30 til 39,9 (WHO, 2017a). 

Sjúkleg offita: Líkamsþyngdarstuðull 40 eða yfir (WHO, 2017b). 

Líkamsþyngdarstuðull (Body Mass Index): Er þyngd einstaklings í kg deilt með hæð í m í 

öðru veldi. Þyngd (kg)/hæð2 (m2) (WHO, 2017c).  
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Hjáveituaðgerð á maga (Roux-en-Y): Offituaðgerð sem framkvæmd er á/í maga og 

görnum. Tengt er fram hjá 95% af maganum og einnig efsta þriðjungi mjógirnis (Björn G. 

Leifsson o.fl., 2005).  

Offitumeðferð: Meðferðin er sett upp sem atferlismeðferð sem felur meðal annars í sér 

kennslu og fræðslu um næringu, hreyfingu, svengdarvitund og fleira tengt offitu 

(Reykjalundur, e.d.).  

1.6 Heimildaöflun og leitarorð 

 Við gerð heimildasamantektarinnar var stuðst við heimildaleit úr greinum í 

tímaritum, sem út komu á tímabilinu 2007 til 2017 og bókum. Flestar erlendar tímaritsgreinar 

voru fengnar gegnum gagnagrunna eins og PUB-MED, Google Scholar, Ebsco Host 

(CINAHL) og ProQuest. Þau leitarorð sem notuð voru við leitina voru obesity, bariatric 

surgery, nursing, nutrition, fertility, gastric bypass, follow up, the importance of good 

nutrition og pregnancy. Íslensku upplýsingarnar sem stuðst var við voru fengnar af vef 

Embættis landlæknis, úr klínískum leiðbeiningum Landspítalans, fræðsluefni frá 

Landspítalanum, Tímariti íslenskra hjúkrunarfræðinga, Læknablaðinu og af vef Reykjalundar. 

Einnig var notast við Google Scholar leitarvélina. Íslensku leitarorðin voru offita, hjúkrun, 

hjáveituaðgerð, næring, mikilvægi góðrar næringar á meðgöngu, frjósemi, meðganga eftir 

hjáveituaðgerð og eftirfylgni.  

 Þær takmarkanir sem ég rakst á í heimildaleitinni voru þær helstar að lítið er til af 

ritrýndum íslenskum heimildum um efnið og flestar erlendu greinarnar fjölluðu ekki einungis 

um hjáveituaðgerð á maga heldur um samanburð þeirra ólíku megrunaraðgerða sem í boði 

eru.  

1.7 Samantekt 

 Í dag er offita viðvarandi vandamál á Vesturlöndum. Samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO) áttu 39% kvenna og 39% karla, 18 ára og eldri, við 
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offituvandamál að stríða árið 2016. Það er að segja voru að kljást við ofþyngd eða sjúklega 

offitu (WHO, 2016). Verðandi mæður og konur á barneignaraldri eru meðal annars þær sem 

tilheyra þessum hópi. Fræða þarf þessar konur og fjölskyldur þeirra um mikilvægi góðrar 

næringar á meðgöngu. Einnig þarf að upplýsa þær um hugsanlegar megrunaraðgerðir fyrir 

getnað. Tilgangur þessarar heimildasamantektar er að fjalla um mikilvægi góðrar næringar og 

hvað góð næring inniheldur. Farið verður í meðgöngu eftir hjáveituaðgerð á maga, mikilvægi 

góðrar næringar móður á meðgöngu eftir að hafa gengist undir aðgerð og hverju ber 

sérstaklega að vera vakandi fyrir með tilliti til áhættumeðgöngu. Verkefnið og umfjöllun þess 

hefur gildi fyrir ljósmóður- og hjúkrunarfræði og er unnið í von um að vekja upp áhuga á 

frekari fræðslu þessa efnis. 
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Kafli 2. Fræðileg samantekt 

 Í þessari samantekt verður fjallað um offitu hjá verðandi mæðrum. Einnig verður farið 

í stuðning og fræðslu til verðandi foreldra á meðgöngu eftir hjáveituaðgerð á maga. Fjallað 

verður um hjáveituaðgerð á maga og áhrif aðgerðarinnar á upptöku næringarefna. Þar næst er 

mikilvægi góðrar næringar mæðra á meðgöngu skoðað og almennt um hvað er góð næring og 

hversu miklu máli skiptir að barnshafandi konur nærist vel. Áhersla er lögð á mikilvægi 

góðrar næringar móður á meðgöngu eftir hjáveituaðgerð á maga og hverju ber sérstaklega að 

fylgjast með, hvað varðar bætiefni, vítamín og steinefni.  

2.1 Offita 

 Sjötta algengasta dánarorsök í heiminum í dag er af völdum offitu. Áætlað er að um 

2,8 milljónir manna láti lífið árlega vegna offitu eða yfirþyngdar (WHO, 2017c).  

 Líkamsþyngdarstuðull (BMI - Body Mass Index) er þekkt staðlað kerfi sem notað er 

um allan heim til að skilgreina offitu. Líkamsþyngdarstuðull stendur fyrir hlutfall á milli 

hæðar og þyngdar einstaklings og er fundinn með því að deila í þyngd einstaklings í kg með 

hæð í m í öðru veldi (kg/m2) (Hjartavernd, 2010).  

 Skilgreining offitu er líkamsþyngdarstuðull hærri en þrjátíu og of mikill eða óeðlilegur 

fitumassi sem getur haft neikvæðar afleiðingar á heilsu einstaklinga. 

 Líkamsþyngdarstuðulsformúlan sem farið var í hér að ofan á við um 18 ára og eldri. 

Önnur formúla er notuð fyrir börn. Galli þessarar formúlu er sá að hún gerir ekki mun á 

vöðvamassa og fitumassa, en í heildina gefur hún góða mynd af líkamlegu ástandi sjúklings. 

Sjá töflu 1 í fylgiskjölum (Hjartavernd, 2010).  

 Gerð var megindleg rannsókn þar sem spurningalisti var gerður og sendur á 28.000 

konur á aldrinum 18-45 ára. Af þessum 28.000 konum svöruðu 15.025 það er að segja 53,7% 

og var þyngd þeirra skoðuð. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að af þeim konum 
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sem svöruðu könnuninni flokkuðust 34,2% í hóp offitusjúklinga. Einnig gaf rannsóknin til 

kynna að með hækkandi aldri jókst tíðni of þungra kvenna. Mesta þyngdaraukningin átti sér 

stað á aldursbilinu 25-31 árs. Talið er að fjölgun á of þungum konum á þessu aldursbili sé 

tengd við barneignir, kröfur, ábyrgð og vinnuálag (Laufey Steingrímsdóttir, Elínborg J. 

Ólafsdóttir, Lilja Sigrún Jónsdóttir, Rafn Sigurðsson og Laufey Tryggvadóttir, 2010).  

 Á degi hverjum þarf líkaminn ákveðið margar hitaeiningar til að viðhalda 

grunnstarfsemi líkamans. Einstaklingur sem ætlar að viðhalda þyngd sinni þarf að innbyrða 

og brenna jafn mörgum hitaeiningum daglega (National Institute of Diabetes and Digestive 

and Kidney diseases, 2010). Orsakir þess að einstaklingar eru að bæta á sig kílóum og fituvef 

er að ójafnvægi er á milli fæðuinntöku og brennslu hitaeininga (WHO, 2017b).  

 Vandinn í heiminum í dag er offituvandi og er hann kominn til vegna of orkumikillar 

fæðu. Fæða nútímans inniheldur of mikið magn af salti, sykri og fitu. Breyting á matarvenjum 

í gegnum tíðina ásamt auknu hreyfingarleysi og aukinni orkuinntöku er það sem veldur 

aukinni offitu í heiminum í dag (WHO, 2017b). 

 Offita hjá konum getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Dæmi um sjúkdóma 

tengda offitu er sykursýki, blóðtappar, gigt, krabbamein, gallsteinar og ófrjósemi. Ástæða 

fyrir ófrjósemi offitusjúklinga er sú að líkaminn nær ekki að starfa sem skyldi vegna fitu sem 

truflar bæði hormónabúskap líkamans, efnaskipti og seytingu hormóna um líkamann sem þarf 

til að kona geti orðið þunguð (Talmor og Dunphy, 2015). 

2.2 Stuðningur og fræðsla eftir hjáveituaðgerð á maga 

 Þegar þær rannsóknir sem hafa verið gerðar eru skoðaðar kemur í ljós að þótt 

einstaklingar séu að léttast umtalsvert og fái betri möguleika á að lifa heilbrigðu lífi með því 

að fara í hjáveituaðgerð á maga er ekki þar með sagt að öllum líði þannig innra með sér. 

Vegna þessarar staðreyndar er mikilvægt að fræða einstaklinga sem gangast undir slíka 
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aðgerð um andlega líðan og að eftir aðgerð geti maður gengið í gegnum alls kyns öldudali rétt 

eins og maður gerði fyrir hana.  

 Mikilvægt er að hafa í huga að einn af fylgikvillum offitu er skert sjálfsálit, þunglyndi 

og kvíði. Það gefur því auga leið að offita hefur ekki bara áhrif á líkamlega stöðu fólks heldur 

líka andlegt ástand. Þótt offita sé farin að tilheyra fortíð þeirra einstaklinga sem gengist hafa 

undir hjáveituaðgerð á maga, er það fortíðin sem gerir mann að þeirri manneskju sem maður 

er í dag. Því er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk, stuðningshópar og fjölskylda séu meðvituð 

um fortíð kvenna á meðgöngu (Hout og Heck, 2009).  

 2.2.1 Hjúkrunarfræðingar, ljósmæður og hlutverk þeirra. 

 Fagleg þekking hjúkrunarfræðinga byggist á reynslu, færni og siðferðisvitund. Færni í 

mannlegum samskiptum og sjálfsþekkingu. Fyrst og fremst hefur hjúkrunarfræðingur 

faglegum skyldum að gegna gagnvart skjólstæðingum sínum (FÍH, 2015).  

 Því er kjarni hjúkrunar umhyggja fyrir velferð skjólstæðingsins og virðing fyrir lífi 

hans og mannhelgi. Hlutverk hjúkrunarfræðings er að lina þjáningar, efla heilbrigði og bæta 

líðan skjólstæðings. Allir eiga rétt á hjúkrun sama á hvaða aldri einstaklingurinn er, stétt, 

kynþætti, kynferði, útliti o.fl. Hjúkrunarfræðingur á að bera virðingu fyrir einstaklingnum og 

á ekki að fara í manngreinarálit. Vísindarannsóknir skulu efldar og hagnýting þeirra mun vera 

eitt af meginmarkmiðum í stefnu félagsins (FÍH, 2017).  

 Sú hugmyndafræði sem hjúkrunarfræðingar vinna eftir miðar að því að horfa á 

einstaklinginn á heildrænan hátt. Fá hann til að bera ábyrgð á eigin heilsu og lífsstíl. 

Hjúkrunarfræðingar hafa góða þekkingu á heilbrigðiskerfinu og geta því leiðbeint 

einstaklingum um hvert þeir eiga að leita til að fá hjálp við að fá bót meina sinna. Lykilstaða 

hjúkrunarfræðings er að ná til einstaklinga með forvörnum, heilsuvernd og heilsueflingu 

(FÍH, 2017).  
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 Hjúkrunarfræðingar sinna veigamiklu hlutverki í fræðslu, umönnun og eftirfylgni 

sjúklinga sem hafa tekið þá ákvörðun að gangast undir hjáveituaðgerð á maga. Það sem 

hjúkrunarfræðingurinn hjálpar einstaklingnum meðal annars með, er að gera honum grein 

fyrir mikilvægi þess að geta lesið í andlega og líkamlega líðan, markmiðasetningu, veita 

sálrænan stuðning, leiðbeiningar og fræðslu um hvernig sigrast megi á hindrunum og 

erfiðleikum. Það sem gefur hjúkrunarfræðingum hvað mest, er að sjá einstakling sigrast á 

erfiðleikum sínum, breyta líkamlegri og andlegri líðan og ná settum markmiðum (Kaser og 

Kukla, 2009). 

 Í  samantekt Sólfríðar Guðmundsdóttur, (2011) um eflingu á heilsu kemur fram hversu 

mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar séu góð fyrirmynd varðandi heilsueflingu og almenna 

heilsu. Einnig kom fram í greininni að góðar heilsufarsvenjur hjúkrunarfræðinga smita út frá 

sér og út í samfélagið á mjög skömmum tíma. Fyrirmynd er því eitt af hlutverkum 

hjúkrunarfræðinga og mikilvægt að hjúkrunarfræðingurinn geri sér grein fyrir því sem veldur 

offitu og ofþyngd svo hann sjálfur geti tileinkað sér þá lifnaðarhætti sem koma í veg fyrir að 

offita þróist.   

 2.2.2 Fræðsla og stuðningur heilbrigðisstarfsmanna.  

 Rannsókn var gerð á einstaklingum sem gengist höfðu undir hjáveituaðgerð á maga og 

athugað hvort einhver tenging væri á milli stöðu og stéttar einstaklinganna og andlegrar 

líðanar. Þar kemur fram að einstaklingar sem eru með minni tekjur, ekki með háskólamenntun 

og ógiftir eru líklegri til að þróa með sér vanmátt, þunglyndi og lágt sjálfsmat. 25-30% 

einstaklinga sem hafa farið í hjáveituaðgerð tala um að þjást af þunglyndi og 50% segjast vera 

með langa sögu um þunglyndi. Andleg heilsa eftir aðgerð er tengd þeirri staðreynd að 

einstaklingurinn þarf að fá andlegan og líkamlegan stuðning frá heilbrigðisstarfsfólki og 

sérfræðingum innan heilbrigðiskerfisins. Það sem er talið hafa hvað mest áhrif á andlega hlið 
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einstaklingsins eftir aðgerð er þyngdaraukning, hægt þyngdartap og umtalsverð aukahúð 

(Kubik, Gill, Laffin og Karmali, 2013).  

 Einstaklingurinn fer í aðgerðina með vissar væntingar og ef hann upplifir að aðgerðin 

standi ekki undir væntingum getur það snúist upp í sjálfsásakanir með tilheyrandi andlegri 

vanlíðan. Áður en það gerist getur heilbrigðisstarfsmaður verið búinn að fræða einstaklinginn 

vel um þessar tilfinningar og líðan, til að reyna að koma í veg fyrir og/eða minnka neikvæðar 

hugsanir. Einnig hefur komið fram í rannsóknum að stuðningur heilbrigðisstarfsmanna við 

einstakling sem er að ganga í gegnum lífsstílsbreytingar hefur mikil áhrif á áframhaldandi 

þyngdartap sem og líkamlega og andlega vellíðan (Kubik o.fl., 2013).  

 Sérfræðingar í offitu hittust til að taka saman upplýsingar er við koma offitu og 

fylgifiskum hennar. Í samantektinni er talað um að 30% þeirra sem fremja sjálfsvíg eftir 

hjáveituaðgerð á maga, framkvæma það innan tveggja ára frá aðgerðardegi. Um 70% hafa 

stytt sér aldur innan þriggja ára en um það bil 10% einstaklinga eiga við sjálfsvígshugsanir að 

stríða allt sitt líf eftir hjáveituaðgerð á maga. Niðurstöður þessarar greinar segja okkur að 

töluverð hætta er á sjálfsvígshugsunum einstaklinga sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð. 

Mikilvægt er að fræða heilbrigðisstarfsfólk um þessa miklu hættu svo það geti unnið í 

forvörnum og brugðist rétt við þegar við á (Busetto o.fl., 2017). 

 Einstaklingar sem fóru í viðtöl, eftirlit og stuðning eftir aðgerð eru að meðaltali með 

10% lægra BMI en þeir sem fara ekki í neina eftirfylgni. Til að stuðningshópar og eftirfylgni 

skili árangri þarf stuðningshópurinn að innihalda sérfræðinga á sviði næringar og 

hjáveituaðgerðar, bæði lækna, hjúkrunarfræðinga og næringarfræðinga. Það sem 

stuðningshópurinn leggur áherslu á er að hjálpa einstaklingum að aðlagast breyttum lífsstíl, 

fræða um breytingarnar og hjálpa einstaklingnum að skilja að þessar breytingar eru til 

langtíma. Fræðsla um hvaða næring er best til að koma í veg fyrir aukaverkanir 
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hjáveituaðgerðarinnar og hvaða fæða er best til að viðhalda þyngdartapi og heilbrigði (Busetto 

o.fl., 2017). 

 Rannsókn Livhits, o.fl. (2011) er partur af stórri heimildasamantekt. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru svipaðar niðurstöðunum í yfirferðinni hér að ofan. Þeir sem sóttu 

stuðningsviðtöl sem stjórnað var af sérfræðingum náðu betri árangri í þyngdartapi en þeir sem 

nýttu sér ekki þann stuðning fagmanna sem var í boði. Einnig kom fram í samantekt Livhits 

að þeir sem sóttu stuðninginn misstu fleiri kílógrömm á tímabilinu sex til tólf mánuðum eftir 

aðgerð. Hjá þeim sem sóttu ekki stuðning eftir hjáveituaðgerð fór að draga úr þyngdartapi sex 

mánuðum eftir aðgerð. 

 Árið 2010 var sett á laggirnar vefsíða sem heitir Frjáls.is. Vefsíðan er hugsuð fyrir 

fagfólk sem vill efla og leita sér að frekari þekkingu á leiðum til að hjálpa skjólstæðingum 

sínum til lífsstílsbreytinga. Forvarnir og heilsuefling eru stór partur af starfi 

hjúkrunarfræðinga og því er gott að hafa fræðsluefni aðgengilegt um hvernig er best að bera 

sig að þegar hvetja á skjólstæðing til lífsstílsbreytinga. Einnig eru þar leiðir fyrir fagfólk til 

fræðslu og hvernig er hægt að nálgast skjólstæðing sinn á réttum grundvelli. Á Frjáls.is er 

farið inn á áhugahvetjandi samtal sem er góð aðferð til að fá skjólstæðinga til að vinna með 

fagfólki við breytingar á lífsstíl (Lýðheilsustöð, 2010).  

 2.2.3 Stuðningur fjölskyldunnar. 

 Giftir einstaklingar sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga eru ólíklegri til að 

ná tilsettu marki í þyngdartapi í samanburði við þá sem eru einstæðir. Sama var upp á 

teningnum með að þeir sem mældust með sjálfsálit yfir meðallagi náðu betri árangri í 

þyngdartapi en þeir sem voru með lítið sjálfsálit (Livhits o.fl., 2011).  

 Í megindlegri rannsókn Shiri o.fl., (2007) voru 52 einstaklingar sem gengist höfðu 

undir megrunaraðgerð er tóku þátt í rannsókninni, sem tók eitt ár. Aðeins 31 einstaklingur 

kláraði út árið eða 54,4% þátttakenda. Í rannsókninni kom fram að meiri árangur fæst eftir 
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hjáveituaðgerð, ef einstaklingurinn sem gengst undir aðgerðina nýtur stuðnings fjölskyldu 

sinnar. Einnig var samhengi á milli þess að hafa stuðning fjölskyldunnar eftir aðgerðina og 

betri andlegrar og líkamlegrar heilsu (Shiri, Gurevich, Feintuch, og Beglaibter, 2007).  

 Hér kemur í ljós að fræðimennina Livhits o.fl. og Shiri o.fl. greinir á um áhrif 

stuðnings frá fjölskyldunni. Annars vegar kemur fram að giftir einstaklingar ná ekki tilsettum 

árangri í þyngdartapi eftir magahjáveituaðgerð (Livhits o.fl., 2011) og hins vegar kemur fram 

að einstaklingur sem fær stuðning fjölskyldu er líklegri til að ná settu marki í þyngdartapi 

(Shiri, Gurevich, Feintuch, og Beglaibter, 2007). 

 Ef fjölskyldan og félagslegur stuðningur nær að létta á andlegu álagi og hjálpa 

einstaklingnum við að aðlagast nýjum og breyttum matarvenjum er það talið leiða til frekara 

þyngdartaps einstaklingsins. Ekki er vitað hvort fjölskyldustuðningur eða félagslegur 

stuðningur almennt skiptir meira máli í þessu sambandi. Það sem skiptir máli er að eiga í 

mannlegum samskiptum, fá hvatningu og hafa trú á sjálfum sér. Ef einstaklingur finnur að 

fjölskyldan hefur trú á að honum takist að ná markmiðum sínum eru mun meiri líkur á að svo 

fari heldur en ekki (Livhits o.fl., 2011).  

 2.2.4 Stuðningur internetsins.  

 Internetið býður einstaklingum upp á alls kyns leiðir til að léttast og breyta sínum 

lífsstíl. Einnig eru til alls kyns boð um stuðning og eftirfylgni eftir þyngdartap. Í rannsókn 

Harvey-Berino o.fl. (2010) voru valdir heilbrigðir en of þungir einstaklingar og þeim var 

raðað með slembiúrtaki í þrjá hópa. Farið var yfir árangur þess að fara í gegnum 

lífsstílsbreytingar með ráðgjöf, eftirfylgni og stuðningi af internetinu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gáfu til kynna að internetið kemur ekki í stað þess að eiga mannleg samskipti 

við einstaklinga, augliti til auglitis. Það virðist sem persónuleg samskipti og stuðningur hafi 

meira að segja um þyngdartap og að viðhalda þyngdartapi heldur en samskipti í gegnum 

tölvur eða síma. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að þótt persónulegum samskiptum 
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sé bætt við samskipti fólks í gegnum netið var aukinn árangur það lítill að það þótti ekki 

marktækt. Þótt stöðugt sé verið að bjóða töfralausnir á internetinu hvað varðar 

lífsstílsbreytingar, fræðslu, stuðning, utanumhald o.fl. þarf að rannsaka þennan málaflokk 

betur til að geta sagt til um hvort hann sé að skila einhverjum varanlegum árangri. 

2.3 Hjáveituaðgerð á maga 

 Hjáveituaðgerð á maga er talin vera besta og árangursríkasta leiðin fyrir sjúklinga sem 

þjást af sjúklegri offitu til að létta sig og koma sér úr lífshótandi ástandi. Einnig er hún 

árangursríkust í að viðhalda þyngdartapi og dregur aðgerðin úr dánartíðni þessara einstaklinga 

(Farrell o.fl., 2009). Fleiri megrunaraðgerðir eru til en hjáveituaðgerð á maga er sú aðgerð 

sem talin er vera árangursríkust hvað þyngdartap varðar, til langtíma litið (Sjöström o.fl., 

2007).  

 Hjáveituaðgerð á maga er eins og nafnið gefur til kynna aðgerð þar sem er verið að 

veita fæðunni fram hjá 95% af maganum og efsta þriðjungi mjógirnis. Við þetta minnkar 

magamál mjög mikið þar sem einungis 5% eru eftir af maganum til að taka við fæðunni. 

Fæðan fer eftir aðgerð beint niður í annan þriðjung mjógirnis og byrjar að meltast þar. Tauga- 

og hormónastjórnun meltingarinnar raskast í kjölfar aðgerðarinnar sem verður til þess að 

hungurtilfinning og matarlyst minnkar (Björn G. Leifsson o.fl., 2005). Einnig breytist melting 

fæðunnar, því hún blandast ekki við meltingarensím og gall fyrr en hún kemur úr maga og að 

samskeytum mjógirnis og dausgarnar. Ekki eins og var fyrir aðgerð, þegar fæðan fór beint úr 

maga og niður í mjógirni (Quercia, Dutia, Kotler, Belsley og Laferrere, 2014) 

 Það er stór ákvörðun að fara í hjáveituaðgerð á maga. Í aðgerðinni eru miklar 

breytingar gerðar á meltingarfærum einstaklingsins og geta þeir því ekki sinnt vinnu sinni 

fyrst eftir aðgerð. Við þessar breytingar verður frásog bætiefna og steinefna minna og 

orkuþörf líkamans minnkar einnig (Björn G. Leifsson o.fl., 2005).  
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 Hjáveituaðgerð á maga er bæði hægt að framkvæma með kviðsjártækni og í opinni 

skurðaðgerð. Aðgerðin er í langflestum tilfellum framkvæmd í kviðsjártækni á Íslandi. Sýnt 

hefur verið fram á af íslenskum skurðlæknum, að ef aðgerðin er framkvæmd í kviðsjártækni 

séu minni fylgikvillar, minni óþægindi, góður árangur aðgerðar og mun styttri sjúkrahúslega 

eftir aðgerð (Leifsson og Gíslason, 2005).  

 2.3.1 Hjáveituaðgerðir á Íslandi. 

 Byrjað var að framkvæma hjáveituaðgerðir á maga á Íslandi árið 2000. Síðan þá og til 

ársins 2016 hafa verið framkvæmdar 855 aðgerðir við sjúklegri offitu. 83 þessara aðgerða 

voru enduraðgerðir á sjúklingum sem áður höfðu gengist undir annars konar 

megrunaraðgerðir (Rósamunda Þórarinsdóttir, Vilhjálmur Pálmason, Björn Geir Leifsson og 

Hjörtur Gíslason, 2016). Í rannsókn Rósamundu o.fl., (2016) var skoðaður árangur 772 

einstaklinga sem fóru í hjáveituaðgerð á maga sem var framkvæmd í kviðsjá.  

 2.3.2 Kostir og fylgikvillar hjáveituaðgerðar á maga.   

 Ávinningur hjáveituaðgerðar á maga er þyngdartap. Aðgerðin hefur einnig mikil áhrif 

á fylgisjúkdóma offitu og má þar nefna að þeir sjúklingar sem gengust undir aðgerðina á 

árunum 2001-2015 hafa bætt lífsgæði sín allverulega. 71,2% þeirra einstaklinga sem voru 

með sykursýki týpu tvö fyrir aðgerð, voru að fullu lausir við sjúkdóminn eftir aðgerðina. 

17,2% einstaklinga gátu minnkað sykursýkislyfin sín um meira en helming að aðgerð lokinni. 

11,3% einstaklinga voru með óbreytt sjúkdómsástand (Rósamunda Þórarinsdóttir o.fl., 2016). 

 Um þriðjungur einstaklinga sem voru á lyfjameðferð við háþrýstingi fyrir aðgerð voru 

lausir við lyf eftir aðgerð. Þriðjungur gat minnkað háþrýstingslyfin og þriðjungur einstaklinga 

var á óbreyttri meðferð eftir aðgerð (Rósamunda Þórarinsdóttir o.fl., 2016).  

 8% einstaklinga voru á meðferð við blóðfituvandamálum og fengu flestir þeirra 

einstaklinga bót á sjúkdómi sínum eftir hjáveituaðgerð á maga (Rósamunda Þórarinsdóttir 

o.fl., 2016). 



 

 

16  
  

 138 einstaklingar voru greindir með kæfisvefn fyrir aðgerð og 87 þeirra notuðu ytri 

öndunarvél (CPAP). Eftir aðgerðina var 21 einstaklingur enn með öndunaraðstoð og 121 

einstaklingur fékk algera bót á kæfisvefninum (Rósamunda Þórarinsdóttir o.fl., 2016). 

 Meira en helmingur einstaklinga eða 53% fengu fulla eða töluverða bót á einkennum 

sínum (Rósamunda Þórarinsdóttir o.fl., 2016).  

 Snemmkomnir fylgikvillar (<30 daga eftir aðgerð) eru þeir fylgikvillar sem koma 

innan þrjátíu daga eftir hjáveituaðgerð á maga. 4,8% einstaklinga fengu fylgikvilla fljótlega 

eftir aðgerðina. Af þeim þurftu 2,6% að gangast undir bráðaaðgerð; 9 vegna leka á mjógirni 

og magastúf, 9 vegna innvortis blæðinga og 2 einstaklingar vegna stíflu í görnum 

(Rósamunda Þórarinsdóttir o.fl., 2016). 

 Síðkomnir fylgikvillar (>30 daga eftir aðgerð) eru þeir fylgikvillar sem koma þrjátíu 

dögum eða síðar eftir að hjáveituaðgerðin var framkvæmd. Alls voru 172 eða 25% 

einstaklinga sem fengu síðkomna fylgikvilla. Af þessum 174 einstaklingum voru 78 með 

einkenni sem bentu til að klemma væri á görninni í garnaglufu (internal hernía). Um 46 eða 

6,6% þeirra sem voru með slík einkenni reyndust vera með garnaklemmu en 5 þeirra voru 

með alvarlega garnaklemmu þar sem þurfti að fjarlægja hluta af mjógirni vegna dreps sem 

hafði myndast í görninni (Rósamunda Þórarinsdóttir o.fl., 2016). 

 63 einstaklingar eða 9% greindust með magasár og þurftu 27 eða 4% þeirra að gangast 

undir aðgerð til að ná bata. Sjö einstaklingar fóru í aðgerð vegna sárs í magastúf sem rofnaði 

(Rósamunda Þórarinsdóttir o.fl., 2016).  

 2.3.3 Frjósemi eftir hjáveituaðgerð á maga. 

 Vegna þyngdartaps eftir hjáveituaðgerð eykst frjósemi kvenna talsvert (Magdaleno, 

Pereira, Chaim og Turato, 2012). Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós að konur sem voru 

ófrjóar vegna þyngdar þurfa ekki að verða fyrir miklu þyngdartapi til að verða frjóar á ný 

(Butterworth, Deguara, og Borg, 2016).  
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 Grein Busetto o.fl. (2017) var skrifuð af hópi sérfræðinga í offitu. Rannsóknin var 

framkvæmd með gagnaöflun. Niðurstöður hennar gefa til kynna, að meirihluti þeirra sem 

gangast undir hjáveituaðgerð á maga er konur og 80% þessara kvenna eru á barneignaraldri. 

Við það að léttast eykst kynhormónaframleiðsla líkamans. Einnig breyting til batnaðar á 

efnaskiptum og hormónabúskap líkamans sem leiðir til aukinnar frjósemi. Þessi viðbrögð 

líkamans við þyngdartapinu gerast hratt og því verða konur að vera vel vakandi fyrir frjósemi 

sinni, jafnvel þótt þær hafi ekki verið frjóar fyrir aðgerð. Fræðsla er mikið atriði í þessu ferli 

sérstaklega vegna þess að ekki er mælt með að konur verði ófrískar fyrstu 12-18 mánuðina 

eftir aðgerð. Á þessum mánuðum er líkaminn í það miklu svelti að ekki er gott hvorki fyrir 

móður né barn að halda heilsu í þeim aðstæðum.  

 Eftir að hjáveituaðgerð hefur verið framkvæmd er skert frásog garna af hinum ýmsu 

næringarefnum og lyfjum. Það sama á við um getnaðarvarnarpilluna. Rannsóknir hafa verið 

gerðar á konum sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga og gefa þær niðurstöður til 

kynna að lítið magn getnaðarvarnarhormóna sé í blóði hjá þessum hópi kvenna. Konur ættu 

því að fá viðeigandi fræðslu og ráðleggingar um hvaða getnaðarvarnir séu í boði fyrir konur 

sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga (Ostrowaska, Lech, Jastrzebska-Mierzynska og 

Smarkusz, 2016).  

2.4 Næring kvenna á meðgöngu 

 Ófrískar konur þurfa ekki sérfæði á meðgöngu. Fjölbreyttur, hollur og næringarríkur 

matur á að fullnægja næringarþörf bæði móður og barns. Þó eru alltaf undantekningar. Fiskur 

er einstaklega hollur matur fyrir fólk en ekki síður fyrir barnshafandi konur. Fiskur er fullur af 

vítamínum sem hafa góð áhrif á fóstrið og svo er hann léttur í maga. Mælt er með að borða 

fisk alla vega tvisvar sinnum í viku (Karitas Ívarsdóttir og Ragnheiður Bachmann, 2008). 

Barnshafandi konum er ráðlagt að taka fólat töflur, neyta fólatríkrar fæðu og taka B12-

vítamín. Fólat er mikilvægt bætiefni sem dregur úr fósturskaða. Einnig er konum ráðlagt að 
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taka D-vítamín hvort sem það er í töflu- eða fljótandi formi t.d. lýsisperlur, þorskalýsi eða 

fjölvítamín. Verðandi mæður þurfa að passa vel meðhöndlun á matvælum og eru nokkrar 

fæðutegundir sem ber að forðast sérstaklega eins og hráan fisk, hrátt kjöt og egg (Karitas 

Ívarsdóttir og Ragnheiður Bachmann, 2008). Óhófleg saltneysla á meðgöngu getur haft þau 

áhrif að blóðþrýstingur hækkar og bjúgur myndast hjá konum. Þessi einkenni geta meðal 

annars leitt til meðgöngueitrunar. Því ber að hafa saltneyslu í algjöru lágmarki á meðgöngu 

(Sjúkrahúsið á Akureyri, 2011).  

 2.4.1 Þyngdaraukning á meðgöngu. 

 Leggja mætti meiri áherslu á fræðslu til barnshafandi kvenna hvað varðar ráðlagða 

þyngdaraukningu á meðgöngu, t.d. með frekari fræðslu um mataræði. Misjöfn áhersla er lögð 

á vigtun kvenna hjá næringarfræðingi (eða mæðraeftirliti) og er þeirri skráningu ábótavant, 

ásamt skráningu um veitta fræðslu, ráðgjöf, mataræði og þyngdaraukningu á meðgöngu. 

Þyngd getur haft töluverð áhrif á þroska barns, allt frá getnaði til fæðingar barnsins. 

Heilbrigðisstarfsfólki ber skylda til að koma þessari fræðslu til skila til verðandi mæðra og 

skrá í skráningarkerfi heilbrigðisstofnana á viðunandi hátt (Ólöf Jóna Elíasdóttir o.fl., 2010). 

 Að þyngjast á meðgöngu er fullkomlega eðlilegt. Hæfileg þyngdaraukning á 

meðgöngu fer eftir þyngd móður áður en hún varð barnshafandi. Þessar ráðleggingar eru 

byggðar á rannsóknum á heilsu móður og barns. Þær konur sem eru í kjörþyngd eða undir 

henni fyrir meðgöngu, hafa meira svigrúm í þyngdaraukningu á meðgöngu en konur sem eru 

yfir kjörþyngd fyrir meðgöngu. Meðganga er ekki tími fyrir konur að léttast heldur er mælt 

með að allar konur þyngist eitthvað á meðgöngu. Aðhald eða megrun á meðgöngu getur haft 

varanleg áhrif á vöxt og þroska barnsins. Í fylgiskjali er tafla sem fer yfir ráðlagða 

þyngdaraukningu í kg á meðgöngu en fullkomlega eðlilegt getur verið að þyngjast meira eða 

minna en taflan segir til um (Ólöf Jóna Elíasdóttir, Hildur Harðardóttir og Þórður Þórkelsson, 

2010). Ef heilsa móður er góð á meðgöngu, heilbrigður lífsstíll er stundaður, maturinn er 
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hollur, fjölbreyttur og í passlegu magni, segir kílóatalan ekki allt. Sjaldnast er áhyggjuefni 

hvort konan er að þyngjast meira eða minna en ráðleggingar segja til um varðandi 

þyngdaraukningu á meðgöngu (Karitas Ívarsdóttir og Ragnheiður Bachmann, 2008).  

 2.4.2 Góð næring og mikilvægi hennar. 

 Mataræði hefur margvísleg áhrif á heilsu okkar og líðan. Hollt mataræði getur stuðlað 

að betri heilsu, komið í veg fyrir sjúkdóma, dregið úr einkennum og þróun núverandi 

veikinda. Má þar nefna sykursýki, krabbamein, hjartasjúkdóma og heilablóðfall. Slæmt 

mataræði og hreyfingarleysi er það sem er að stofna heilsu fólks í heiminum í hættu. Hlutfall 

inntöku næringarefna á að vera í jafnvægi við það hlutfall sem einstaklingur brennir á degi 

hverjum. Ef inntaka er meiri en brennsla næringarefna er hætta á þyngdaraukningu og aukinni 

tíðni sjúkdómsgreininga (World Health Organization (WHO, 2015). 

 Framkvæmd var þversniðsrannsókn þar sem hundrað ófrískar konur á aldrinum 18-42 

ára voru valdar í rannsóknina af handahófi. Rannsóknin gaf til kynna að konur sem voru í 

ofþyngd fyrir meðgöngu, áttu við sjúklega offitu að stríða þegar leið á meðgönguna. Eftir 

barnsburð voru flestar þeirra enn í sjúklegri offitu sem er alvarlegt sjúkdómsástand (Tsigga, 

Filis, Hatzoloulou, Kotzamanidis og Grammatikopoulou, 2010).   

2.5 Meðganga eftir hjáveituaðgerð á maga 

 Að verða þunguð eftir hjáveituaðgerð er talið vera öruggt bæði fyrir móður og barn. 

Jafnvel er það talið öruggara en meðganga kvenna sem þjást af sjúklegri offitu (Magdaleno 

o.fl., 2012).  

 Í grein Ólafar Jónu Elíasdóttur o.fl. (2010) sem var afturskyggð og tilfellaviðmiðuð 

rannsókn, var unnið með bakgrunnsupplýsingar frá 600 konum. 300 þeirra voru í kjörþyngd, 

150 í ofþyngd og 150 í sjúklegri offitu. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að konur 

sem þjást af offitu eru líklegri til að greinast með meðgöngusykursýki, meðgönguháþrýsting 
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og stoðkerfiseinkenni sem eiga upptök sín í baki og mjöðmum samanborið við þær konur sem 

eru í ofþyngd eða kjörþyngd.  

 Rannsókn Johansson o.fl. (2015) var byggð á barnshafandi konum sem bjuggu í  

Svíþjóð og læknaskrám frá árunum 2004-2011. Í ljós kom að tíðni meðgöngutengdra kvilla 

eins og meðgöngusykursýki, háþrýstings og meðgöngueitrunar greinist sjaldnar hjá konum 

sem hafa náð þyngdartapi eftir hjáveituaðgerð borið saman við þær konur sem þjást af 

sjúklegri offitu.  

 Aukin áhætta er á andvana fæðingum, streitu hjá fóstri og nýburadauða ef móðirin 

þjáist af offitu. Vegna mikillar fitu á kviði hjá konum sem þjást af offitu er fósturgreining oft 

óskýr. Einfaldlega vegna þess að skyggni ómtækisins er ekki gott vegna mikils fituvefs á 

kviði. Afleiðingar þess eru vangreindir fósturgallar á börnum í móðurkviði. Þetta eru 

fósturgallar sem myndu alla jafna greinast ef konan væri í kjörþyngd eða ofþyngd. Einnig 

hafa rannsóknir gefið til kynna að konur sem eiga við offituvandamál að stríða eiga frekar stór 

börn (>4 kg) og þar af leiðandi koma frekar upp vandamál í fæðingu. Líka hefur komið fram 

að þeim mun þyngri sem konur eru, þeim mun meiri líkur eru á fyrirburafæðingum. Strax eftir 

fæðingu eru meiri líkur á öndunarerfiðleikum, veru í hitakassa og endurlífgun, ef móðir 

barnsins á við offitu að stríða. Fyrirburafæðingar og fylgikvillar hennar leiða til innlagnar á 

vökudeild (Shaikh, Robinson og Teoh, 2010).  

 Miðað við niðurstöður úr afturvirkri og tilfellamiðaðri rannsókn sem framkvæmd var 

má draga þá ályktun að það þyngdartap sem konur verða fyrir eftir hjáveituaðgerð á maga 

dregur töluvert úr kvillum tengdum offitu móður á meðgöngu. Vöxtur barns er langoftast 

eðlilegur eftir aðgerð. Sem segir okkur að aðgerðin ber góðan árangur í forvörnum gegn 

offitutengdum vandamálum bæði fyrir móður og barn á meðgöngu. Þrátt fyrir að 

framkvæmdar séu margar hjáveituaðgerðir á maga á ári hverju er offita samt töluvert algeng. 
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Algengt er að líkamsþyngdarstuðull kvenna fyrir aðgerð sé 43-50 kg/m2. Þrátt fyrir að hafa 

gengist undir hjáveituaðgerð er þyngdarstuðull kvenna að meðaltali 30-36 kg/m2 sem flokkast 

undir offitu. Því er ekki gert ráð fyrir að offitukvillum verði útrýmt á næstunni en breyting á 

holdafari þeirra sem hafa gengist undir hjáveituaðgerð á maga er samt sem áður gríðarleg 

(Sheiner, Balaban, Dreiher, Levi og Levy, 2009). 

 Barnshafandi konur sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð ættu að vera í sérstöku 

eftirliti hjá fagaðilum eins og fæðingarlækni, næringarfræðingi og sérfræðingi í 

megrunaraðgerðum. Niðurstöður samantektarinnar gefa til kynna að ekki sé ráðlagt fyrir 

konur að verða barnshafandi alla vega fyrstu 12-18 mánuði eftir að konan hefur gengist undir 

hjáveituaðgerð á maga. Þessar varúðarráðstafanir eru gerðar til að koma í veg fyrir 

vannæringu hjá móður og barni á meðgöngu og einnig til að minnka líkur á þroskaskerðingu 

hjá barninu (Kumari og Nigam, 2015).  

 Gerð var samanburðarrannsókn og í niðurstöðum hennar kom fram, að konur sem 

urðu ófrískar innan 18 mánaða frá aðgerð væru líklegri til að eignast fyrirbura heldur en þær 

konur sem urðu ófrískar eftir 18 mánuði frá aðgerðinni. Einnig kom fram í rannsókninni að 

þær konur sem urðu þungaðar innan 18 mánaða þurftu frekar á bætiefnum sem innihalda 

prótein að halda á meðgöngunni. Um það bil tvær af hverjum þremur konum sem urðu 

ófrískar innan 18 mánaða eftir aðgerð þurftu á slíkum bætiefnum að halda. Til samanburðar 

þurftu 7% þeirra sem urðu þungaðar eftir 18 mánuði frá aðgerð bætiefni á meðgöngu (Patel, 

Patel, Thomas, Nelms og Colella, 2008).  

 Wax o.fl. (2008) gerðu samanburðarrannsókn á 114 konum. Bornar voru saman 38 

barnshafandi konur sem allar hafa gengist undir hjáveituaðgerð á maga og 76 konur sem voru 

ófrískar en höfðu ekki farið í aðgerð. Þær konur sem gengist höfðu undir aðgerð voru frekar 

með of mikið legvatn og háan blóðþrýsting en konurnar sem ekki höfðu farið í aðgerð. 
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Munurinn var ekki marktækur ef hann var borinn saman við líkamsþyngdarstuðul kvennanna 

í hvorum hópi fyrir hjáveituaðgerð/óléttu. 

 Það sem ber að fylgjast sérstaklega vel með hjá verðandi mæðrum í þessum aðstæðum 

eru elektrólítrar og næringarefni í blóði. Sú mæling er gerð með blóðprufu sem ætti að 

framkvæma reglulega alla meðgönguna. Einnig ber að fylgjast með vexti fóstursins með 

reglulegum sónarskoðunum. Með sónar er hægt að sjá hvort barnið sé ekki örugglega að fá þá 

næringu sem það þarf til að vaxa og dafna samkvæmt viðmiðum. Vegna þessara skoðana er 

eftirfylgni sérfræðinga nauðsynleg á meðgöngu kvenna sem ganga með barn eftir 

hjáveituaðgerð á maga. Með það að markmiði að reyna tryggja að í lok meðgöngunnar komi í 

heiminn heilbrigt barn og hraust móðir eftir meðgöngu (Kumari og Nigam, 2015).  

 Konum er enn ráðlagt að bíða í 12-18 mánuði með barneignir eftir hjáveituaðgerðar á 

maga en í niðurstöðum rannsókna hér að ofan koma einungis fram minniháttar vandamál hjá 

móður og barni. Vandamál eins og með næringu, fósturvöxt og útkomu meðgöngu hjá konum 

sem verða ófrískar innan 18 mánaða frá aðgerð. Þrátt fyrir að vandamálin sem koma upp á 

meðgöngu innan 12-18 mánaða rammans séu ekki alvarleg er konum samt áfram ráðlagt að 

bíða með meðgöngu fyrsta árið, til þess eins að koma í veg fyrir alvarlegri kvilla og 

minniháttar kvilla á meðgöngu fyrir móður og barn. Einnig til að minnka áhyggjur og kvíða 

verðandi mæðra og læknanna sem annast þær á meðgöngunni (Patel o.fl., 2008).  

2.6 Mikilvægi góðrar næringar móður á meðgöngu eftir hjáveituaðgerð á maga 

 Mælt er með að mæðravernd hefjist sem fyrst eftir að þungun hefur verið staðfest. 

Best er ef þungunin hefur verið ákveðin með fyrirvara og konan þar af leiðandi verið búin að 

fá fræðslu um að taka vítamín fyrir barnshafandi konur eða önnur vítamín og bætiefni eins og 

fólínsýru (Michelle og Kominiarek, 2010). Ákjósanlegast er að konan sé í góðri næringarlegri 

stöðu og jafnvægi sé á þyngd hennar fyrir þungun. Sé ekki svo, verður að grípa inn í sem fyrst 
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og leiðrétta næringarstöðu konunnar og bætiefnaskort sé hann til staðar. Eftirfylgni er 

lykilatriði ásamt ráðleggingum varðandi vítamíninntöku og mikilvægi góðrar næringar á 

meðgöngu (Tsigga o.fl., 2010).  

 Bætiefnin sem eiga það til að lækka hvað mest á meðgöngu eru kalk, B12-vítamín, D-

vítamín og járn. Fólínsýra, fólat og fólasín eru líka efni sem þarf að taka aukalega þegar konur 

eru að huga að barneignum. Fóstrið þarf þessi bætiefni í auknum mæli til að geta vaxið og 

dafnað eðlilega á meðgöngunni. Vegna vöntunar á frásogi þessara bætiefna eftir 

hjáveituaðgerð á maga getur meðgangan orðið til þess að skortur verði á þessum efnum sem 

leiðir til hvers kyns frávika fyrir móður og barn (Nomura, Dias, Igai, Paiva og Zugaib, 2011).  

 Járnskortur á meðgöngu getur haft róttækar afleiðingar á niðurstöður meðgöngunnar 

og gildi fæðingarinnar. Staðfest hefur verið með nokkrum rannsóknum fram að þessu að 

samband er á milli lágra gilda rauðra blóðkorna hjá móður á meðgöngu og lélegra gilda barns 

eftir fæðingu. Skortur járns á meðgöngu getur leitt til fyrirburafræðingar, lágrar 

fæðingarþyngdar og léttbura. Einnig hefur járnskortur neikvæð áhrif á andlega og líkamlega 

líðan kvenna eftir fæðingu (Nomura o.fl., 2011).  

 B12-vítamínskortur hjá móður hefur þær afleiðingar að lágt gildi þess er í lifur 

nýburans. Aðrar afleiðingar B12-skorts fyrir fóstur á meðgöngu eru ekki vel þekktar en 

skorturinn hefur í för með sér seinkaðan þroska eftir að barn fæðist. Ef móðir sem þjáist af 

B12-vítamínskorti er með barn sitt á brjósti er nokkuð víst að brjóstamjólkina skorti einnig 

B12-vítamín sem leiðir til þess að nýburinn þjáist af sama skorti fyrstu mánuði lífs síns (Dror 

og Allen, 2008). Í rannsókn Zengin o.fl. (2009) voru 27 börn skoðuð sem áttu það 

sameiginlegt að eiga móður sem greind var með B12-vítamínskort á meðgöngu og á 

brjóstagjafartímabilinu. Gögnum þessara barna var safnað saman og leiddi rannsóknin í ljós 

að börnin fæddust eðlileg að stærð og virtust vera með eðlilegan taugaþroska. Einkenni 

skortsins á B12 fóru að koma fram á fyrsta árinu eftir fæðingu. Vegna þess hversu ólíkar 



 

 

24  
  

birtingarmyndir B12-vítamínskorts eru getur verið erfitt að greina hann hjá börnum. Þau 

einkenni sem mátti sjá voru t.d. þroskaseinkun, afturför í þroska, léleg vöðvaspenna og hrap á 

vaxtarkúrfu. Einkenni geta líka verið matvendni, uppköst, pirringur, krampar, kippir og frávik 

á heilalínuriti en þetta eru einkenni sem komu fram við mjög mikinn B12-vítamínskort. Eftir 

að meðferð við B12-skortinun var hafin voru börnin frekar fljót að jafna sig á flestum 

einkennum en það tók lengri tíma að jafna sig á tauga- og heilaskaða. Langflest börn ná sér að 

fullu en þó eru tilfelli þar sem börnin hafa orðið fyrir varanlegum greindar- og þroskaskaða en 

það á einungis við þegar alvarlegur B12-skortur hefur átt sér stað í lengri tíma (Zengin, Sarper 

og Caki Kilic, 2009).  

 Kalk- og D-vítamínbúskapur er mikilvægur fyrir þroska á beinagrind fósturs og heilsu 

móður á meðgöngu og haldast þeir í hendur. D-vítamínskortur hjá móður á meðgöngu getur 

haft mikil og margvísleg áhrif. Í greinum og rannsóknum hefur komið fram að tengsl eru á 

milli D-vítamínskorts og meðgöngusykursýki. Einkenni D-vítamínskorts geta líka verið lítil 

þyngdaraukning á meðgöngu, skert frásog kalks úr blóði, tap á beinmassa og kvillar í vöðvum 

(Mulligan, Felton, Riek, Bernal-Mizrachi, 2010). Rannsóknir hafa sýnt að bein tenging er á 

milli D-vítamínskorts hjá móður á meðgöngu og lægri fæðingarþyngdar hjá þeim börnum 

samanborið við börn sem uxu í móðurkviði þar sem ekki var skortur á D-vítamíni. Lengi 

hefur verið vitað að skortur á kalki og D-vítamíni hefur áhrif á þroska beinagrindar hjá 

fóstrum. Lélegur þroski beinagrindar á meðgöngu getur haft í för með sér slæmar afleiðingar 

á framtíð barnsins, eins og beinkröm (rickets), þynningu á höfuðkúpu (craniotabes) og 

beinþynningu. Beinkröm kemur venjulega aðeins hjá börnum móður sem þjáðist af 

alvarlegum D-vítamínskorti á meðgöngunni (Mulligan, Felton, Riek, Bernal-Mizrachi, 2010). 

 Fólínsýra er ein tegund af B-vítamíni og er vatnsleysanleg. Hún sinnir mikilvægu 

hlutverki í frumuþroska og frumuskiptingu, auk þess er hún nauðsynleg í myndun DNA. 

Fólínskortur hefur afleiðingar bæði fyrir móður og barn. Inntaka fólínsýru fyrir meðgöngu 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mulligan%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19846050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bernal-Mizrachi%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19846050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mulligan%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19846050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bernal-Mizrachi%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19846050
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getur komið í veg fyrir skaða á fóstri sem og tauga- og hjartasjúkdóma (Greenberg, Bell, 

Guan og Yu, 2011).  

 Rannsóknir hafa ekki sýnt fram á nein tengsl milli miðtaugakerfisgalla og kvenna sem 

ganga með barn eftir hjáveituaðgerð á maga. Því er ekki hægt að draga þá ályktun að konur 

sem gengist hafa undir aðgerð séu líklegri en aðrar konur til að eignast barn með 

miðtaugagalla (Sheiner o.fl., 2009).  

 Tekin voru saman gögn um mikilvægi snefilefna. Þar kemur fram að nauðsynlegt sé 

að fylgjast með fleiri vítamínum og steinefnum en þeim sem talin eru upp hér að ofan. 

Niðurstöður samantektarinnar sýndu að misjafnt er á milli manna hversu vel hver persóna 

vinnur úr vítamínum og steinefnum eftir aðgerðina og að hverjum og einum ber að fylgjast 

með sér og sínum blóðgildum. Það er að segja að hver og einn verður að bera ábyrgð á eigin 

heilsu. Einnig er mælt með að fylgst sé með fleiri vítamínum eins og K- og A-vítamíni, 

vatnsleysanlegum vítamínum og thiamine. Ásamt steinefnum eins og sinki, kopar og selenium 

svo eitthvað sé nefnt. Oft er mælt með að einstaklingar taki eina fjölvítamíntöflu á dag eftir 

hjáveituaðgerð en það eitt og sér er sjaldnast nóg. Reglulegar blóðprufur er það sem gildir til 

að fylgjast með gildum hvers og eins vítamíns og steinefna í blóði. Oftast þarf að taka 

aukatöflur af einhverjum af þessum vítamínum sem talað er um hér að ofan og frásogast illa 

frá görnum eftir hjáveituaðgerð á maga. Sumir þurfa að taka öll vítamínin og steinefnin í sér 

töflu meðan öðrum dugar ein fjölvítamíntafla til að halda öllum helstu efnum blóðsins innan 

marka (Zetu, Munteanu, Parasca og Ionescu-Tírgoviste, 2013).  

 Svava Engilbertsdóttir, (2010) næringarfræðingur á göngudeild Landspítalans hefur 

gert bækling um ráðlagðan dagskammt af vítamínum og bætiefnum sem taka skal í töfluformi 

á hverjum degi eftir hjáveituaðgerð á maga. Þessum bæklingi hefur verið dreift til þeirra 

einstaklinga sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga og þar af leiðandi fengið þjónustu 
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hjá offituteymi göngudeildar Landspítalans. Ráðlagðir dagskammtar eru sýndir í töflu 2 í 

fylgiskjölum (Svava Engilbertsdóttir, 2010).  

 2.6.1 Fyrir hverju þarf sérstaklega að vera vakandi varðandi næringu? 

 Eins og fram hefur komið hér að ofan er mjög mikilvægt fyrir verðandi mæður að taka 

vítamín fyrir meðgöngu, á meðgöngu og eftir meðgöngu. Rétt vítamíninntaka getur komið í 

veg fyrir hina ýmsu kvilla og skerðingar hjá fóstri og barni eftir fæðingu. Einnig hefur 

vítamín- og bætiefnainntaka allt að segja fyrir heilsu móðurinnar. Langflestir þeir sem gangast 

undir hjáveituaðgerð á maga fara í gegnum fræðslu hvað varðar inntöku vítamína og steinefna 

út lífið eftir aðgerð. Þó eru rannsóknir sem gefa til kynna að minna en 60% einstaklinga taka 

vítamín til langframa eftir hjáveituaðgerð (Nomura o.fl., 2011). Auka þarf áherslu á fræðslu 

um mikilvægi vítamíninntöku hjá konum sem eru að huga að barneignum eða orðnar ófrískar 

og auka eftirlit á stöðu vítamína og steinefna í blóði. Mögulega væri hægt að auka stuðning og 

fræðslu á þessu mikilvæga atriði í mæðravernd (Jans o.fl., 2015).  

 Mælt er með gagnsemi þess að konur sem verða þungaðar leiti sér ráðgjafar hjá 

næringarfræðingi. Næringarfræðingur getur hjálpað konum á meðgöngu að fyrirbyggja að upp 

komi vandkvæði varðandi næringu á meðgöngunni. Hann getur hjálpað til við heilsusamlegt 

matarplan, ráðlagt rétta vítamín- og bætiefnainntöku og aðstoðað við næringarvanda ef hann 

kemur upp á meðgöngunni (Busetto o.fl., 2017).  

 Hér á landi er konum sem ganga með barn eftir hjáveituaðgerð á maga boðinn tími hjá 

næringarráðgjafa á vegum offituteymisins á Landspítalanum. Tími hjá næringarráðgjafanum 

er í boði hvenær sem er á meðgöngunni. Að öðru leyti sér sérhæfð áhættumæðravernd 

Landspítalans um allt eftirlit ásamt ráðleggingum og fræðslu til barnshafandi kvenna sem 

gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga á Íslandi (Sigrún Árnadóttir, munnleg heimild, 8. 

janúar 2017).  
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 Í rannsókn Bebber o.fl. (2011) sem fólst í gagnasöfnun voru skoðaðar sjúkraskrár 39 

kvenna á meðgöngu. Gagnasöfnunin var frá upphafi meðgöngu til fæðingar barns. Af þessum 

39 konum höfðu 29 gengist undir hjáveituaðgerð á maga. Niðurstöður þeirrar rannsóknar gefa 

til kynna að meðganga eftir hjáveituaðgerð á maga er örugg fyrir móður og barn.  

2.7 Samantekt 

 Næring kvenna á meðgöngu er mikilvæg fyrir heilsu og þroska bæði móður og barns. 

Þótt ófrískar konur eigi ekki að þurfa að vera á sérfæði, nema í undantekningartilfellum, 

skiptir samt miklu máli að þær hugi vel að hollri næringu sem er rík af steinefnum og 

vítamínum. Mikilvægt er fyrir móður að taka D-vítamín, B-vítamín og fólat til að tryggja vöxt 

og þroska barnsins (Karitas Ívarsdóttir og Ragnheiður Bachmann, 2008). Mataræði getur haft 

margvísleg áhrif á líðan okkar og heilsu. Hollt og gott mataræði minnkar líkur á tilkomu 

sjúkdóma eins og sykursýki, hjartasjúkdóma, krabbameins o.fl. Sá matur sem við neytum á að 

vera í réttu hlutfalli við það sem við brennum af orku á dag. Það er til að koma í veg fyrir 

þyngdaraukningu og sjúkdóma (World Health Organization (WHO, 2015).  

 Einstaklingar sem eru orðnir fastir í viðjum sjúklegrar offitu, eiga þann kost að geta 

farið í hjáveituaðgerð á maga. Sú aðgerð er mikið inngrip en einnig er hún mjög árangursrík í 

að viðhalda þyngdartapi og dregur aðgerðin töluvert úr dánartíðni einstaklinga. Það að velja 

að fara í hjáveituaðgerð á maga er stór ákvörðun. Miklar breytingar eru gerðar á 

meltingarfærum einstaklingsins í aðgerðinni. Við þessar breytingar verður skert frásog á 

steinefnum og vítamínum og orkuþörf líkamans verður minni (Björn G. Leifsson o.fl., 2005). 

Fylgikvillum aðgerðarinnar er skipt í snemmkomna og síðkomna fylgikvilla. Snemmkomnir 

fylgikvillar (<30 daga eftir aðgerð) geta verið innvortis blæðing, leki á mjógirni og stífla á 

görnum svo eitthvað sé nefnt. Snemmkomnir fylgikvillar eru ekki algengir. Síðkomnir 

fylgikvillar (>30 daga eftir aðgerð) eru t.d. klemma á görn, magasár og drep í görnum. 

Síðkomnir fylgikvillar flokkast heldur ekki sem algengir en þeir eru þó algengari en 
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snemmkomnir fylgikvillar (Rósamunda Þórarinsdóttir o.fl., 2016). Offita fer sívaxandi og er 

hún núna sjötta algengasta dánarorsök fólks í heiminum (WHO, 2017c). Offita er skilgreind 

með hjálp líkamsþyngdarstuðuls eða BMI. Ef fullorðinn einstaklingur eldri en 18 ára er yfir 

þrjátíu í líkamsþyngdarstuðli er hann með offitu (Hjartavernd, 2010). Mesta 

þyngdaraukningin hjá konum á sér stað á aldrinum 25-31 árs og er talið að barneignir, streita 

o.fl. spili þar inn í (Laufey Steingrímsdóttir, Elínborg J. Ólafsdóttir, Lilja Sigrún Jónsdóttir, 

Rafn Sigurðsson og Laufey Tryggvadóttir, 2010). Hjúkrunarfræðingar sinna stóru hlutverki í 

fræðslu, umönnun og eftirfylgni sjúklinga sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga. Þeir 

hjálpa einstaklingum við markmiðasetningu, að lesa í andlega og líkamlega líðan, veita 

sálrænan stuðning o.fl. (Kaser og Kukla, 2009). Eitt af mikilvægum hlutverkum 

hjúkrunarfræðingsins í baráttunni við offitu er að vera góð fyrirmynd, temja sér góða almenna 

heilsu og heilsueflingu (Sólfríður Guðmundsdóttir, 2011). Frjósemi eftir hjáveituaðgerð á 

maga eykst verulega hjá konum. Ekki þarf mikið þyngdartap að hafa átt sér stað til að konur 

verði frjóar á ný eftir að hafa verið ófrjóar vegna offitu fyrir aðgerð. Ekki er mælt með því að 

konur verði ófrískar í 12-18 mánuði eftir aðgerð vegna þess að á þeim tíma er líkami 

konunnar í töluverðu svelti eftir aðgerðina. Það eru ekki kjöraðstæður hvorki fyrir barn né 

móður að vera í, hvað þá að reyna að viðhalda heilbrigði fósturs og að það vaxi og dafni 

eðlilega (Butterworth, Deguara, og Borg, 2016).  

 Að ganga með barn eftir hjáveituaðgerð á maga á að vera öruggt bæði fyrir móður og 

barn, jafnvel er það talið mun öruggara en að kona sem þjáist af sjúklegri offitu verði ófrísk 

(Magdaleno o.fl., 2012). Fram hefur komið að konur sem eru í sjúklegri offitu eru líklegri til 

að greinast með t.d. meðgöngusykursýki en konur sem eru í ofþyngd eða kjörþyngd (Ólöf 

Jóna Elíasdóttir o.fl., 2010). Einnig hefur komið fram í niðurstöðum að tíðni meðgöngukvilla 

eins og t.d. meðgöngueitrunar greinist sjaldnar hjá konum sem hafa orðið fyrir þyngdartapi 

eftir aðgerð samanborið við þær sem þjást af sjúklegri offitu (Johansson o.fl., 2015). Sérstakt 
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eftirlit þarf að hafa með þeim konum sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga á 

meðgöngu. Þeir fagaðilar sem ættu að annast móðurina á meðgöngunni eru fæðingarlæknir, 

ljósmæður og sérfræðingur í megrunaraðgerðum (Kumari og Nigam, 2015). Þegar þungun 

kvenna hefur verið staðfest eftir hjáveituaðgerð eru nokkur vítamín, bætiefni og steinefni sem 

þarf sérstaklega að fylgjast með til að tryggja heilbrigði móður og barns. Þau eru fólínsýra, 

járn, B12-vítamín, kalk og D-vítamín. Þetta eru samt sem áður einungis þessi helstu vítamín 

sem þarf að fylgjast með en þau eru fleiri vítamínin og steinefnin sem þarfnast athugunar á 

meðgöngu (Zetu, Munteanu, Parasca og Ionescu-Tírgoviste, 2013). Gagnlegt er að setja sig í 

samband við næringarfræðing þegar þungun hefur verið staðfest. Næringarfræðingurinn getur 

frætt og hjálpað konum að koma í veg fyrir að upp komi vandamál tengd næringu, bætiefnum, 

steinefnum og vítamínum á meðgöngunni. Einnig getur næringarfræðingurinn hjálpað við að 

leysa úr næringarlegum vandamálum og hann getur hjálpað manni að gera matarplan (Busetto 

o.fl., 2017). Lífið er ekki fullkomið eftir hjáveituaðgerð og hjá sumum reynist það töluvert 

erfitt sérstaklega andlega. Töluvert er um að einstaklingar sem hafa farið í aðgerð séu með 

þunglyndi og kvíða. Heilbrigðisstarfsfólk verður að vera meðvitað um þessa líðan eftir aðgerð 

og kunna að bregðast við henni á faglegan hátt (Kubik, Gill, Laffin og Karmali, 2013). Þeir 

einstaklingar eða konur á meðgöngu sem sóttu sér stuðning eftir aðgerð, hvort sem það var 

hjá fagfólki, fjölskyldu eða félagslegur stuðningur, áttu meiri möguleika á að viðhalda 

þyngdartapi, léttast meira og líða betur andlega og líkamlega (Livhits o.fl., 2011).  
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Kafli 3. Niðurstöður og umræður  

 Næring er undirstaða heilbrigði og vellíðanar fólks. Mikilvægt er að neyta góðrar 

næringar til að viðhalda heilbrigði, efla andlega og líkamlega líðan og til að forðast sjúkdóma 

eftir bestu getu. Markmið með gerð þessa lokaverkefnis var að verða mér og öðrum úti um 

þekkingu á hvers vegna góð næring á meðgöngu eftir hjáveituaðgerð á maga er mikilvæg. 

Ásamt því að skoða hverju ber að fylgjast með hvað varðar fæðubótarefni, steinefni og 

vítamínbúskap mæðra á meðgöngu. Einnig hver þörfin er á auknu eftirliti á meðgöngu eftir að 

móðir hefur gengist undir hjáveituaðgerð á maga.  

 Heilbrigðisstarfsfólki ber að fræða konur um mikilvægi góðrar næringar, inntöku 

fólínsýru, skipuleggja reglulegt eftirlit á meðgöngu og fræða þær um hvað eigi að forðast eins 

og t.d. hráan fisk, viðbættan sykur og óhóflega saltneyslu (Karitas Ívarsdóttir og Ragnheiður 

Bachmann, 2008). Þessi fræðsla er gerð í forvarnarskyni með það í huga að reyna að koma í 

veg fyrir meðgöngutengda kvilla eins og vannæringu, sýkingar og meðgöngueitrun 

(Sjúkrahúsið á Akureyri, 2011). 

 Þyngdaraukning á meðgöngu er eðlileg. Svo virðist sem það vanti upp á fræðslu til 

barnshafandi kvenna af hverju er verið að fylgjast með vigtinni á meðgöngunni og það að 

þyngjast sé nauðsynlegt upp á þroska barnsins (Ólöf Jóna Elíasdóttir o.fl., 2010). 

Heilbrigðisstarfsfólk á ekki að forðast að biðja barnshafandi konur um að fara á vigtina, 

heldur fræða þær um af hverju það er verið að fylgjast með henni og hvað of mikil 

þyngdaraukning gæti haft í för með sér án þess þó að vekja upp hræðslu hjá tilvonandi móður. 

Höfundi fannst ekki síður mikilvægt að passa upp á skráningu, því ein stök vigtun segir lítið. 

Það verður að fylgjast með í nokkur skipti til að sjá í hvað stefnir (Ólöf Jóna Elíasdóttir o.fl., 

2010). 
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 Allar konur á Íslandi sem ganga með barn eftir hjáveituaðgerð á maga fara í sitt 

reglulega eftirlit hjá áhættumæðravernd á Landspítalanum (Sigrún Árnadóttir, munnleg 

heimild, 8. janúar 2017). Þær spurningar sem vakna hjá höfundi vegna þessara vinnureglna er 

hvort hjúkrunarfræðingar og ljósmæður um allt land, sem starfa ekki við áhættumæðravernd 

fái fræðslu og ráðleggingar sem fagaðilar í sínu starfi, um þá kosti, galla, næringu, forvarnir, 

meðgöngu og margt fleira sem á við offitu fyrir og eftir hjáveituaðgerð á maga. Ófrískum 

konum á Íslandi sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð kemur bara til með að fjölga ef ekki er 

gripið inn í og forvörnum gegn offitu beint að þeim markhópi kvenna, sem hafa hvað mesta 

tilhneigingu til að þyngjast. Rannsóknir hafa sýnt að þetta eru konur á aldrinum 25-31 árs 

(Laufey Steingrímsdóttir, Elínborg J. Ólafsdóttir, Lilja Sigrún Jónsdóttir, Rafn Sigurðsson og 

Laufey Tryggvadóttir, 2010).  

 Til að hjúkrunarfræðingar og annað heilbrigðisstarfsfólk eigi að geta komið til móts 

við þarfir þessa hóps, skiptir miklu að fagfólk sé frætt vel og vandlega um hvernig aðgerðin er 

framkvæmd, hvaða skerðing verður á frásogi næringarefna o.fl. Hjúkrunarfræðingar þurfa að 

vera vel að sér svo þeir geti frætt sína skjólstæðinga, t.d. ef konu sem gengist hefur undir 

hjáveituaðgerð á maga vantar ráðleggingar með getnaðarvörn þarf hjúkrunarfræðingur að vita 

að þær konur geta ekki notað getnaðarvarnarpilluna vegna þess að hormónin í pillunni skila 

sér ekki út í blóðrás konunnar í því magni sem þarf að vera svo hún sé örugg. Það er vegna 

þess að skert frásog er frá maga og görnum eftir hjáveituaðgerðina. Ráðleggja verður þessum 

konum að leita sér frekari lausna á getnaðarvörn og ræða það frekar við sérfræðing hvað 

hentar við þessar aðstæður (Ostrowaska, Lech, Jastrzebska-Mierzynska og Smarkusz, 2016).  
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 Framkvæma ætti megindlega rannsókn á Íslandi þar sem notaður væri staðlaður 

spurningalisti um helstu þætti sem snúa að konum sem ganga með barn eftir hjáveituaðgerð á 

maga. Áhersla rannsóknarinnar væri hversu mikla þekkingu hjúkrunarfræðingar og ljósmæður 

eru með á þörfum kvenna sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga og eru að huga að 

barneignum. Niðurstöður þessarar rannsóknar myndu varpa ljósi á hvar við stöndum sem 

fagaðilar í að geta frætt og ráðlagt þeim konum sem huga að barneignum eftir hjáveituaðgerð 

á maga.  

 Höfundi verkefnisins fannst lítið um efni á íslensku og ekki voru aðgengilegir neinir 

bæklingar eða fræðsluefni fyrir konur sem ganga með barn og hafa farið í hjáveituaðgerð á 

maga. Útbúa þyrfti slíkt efni fyrir konur og fjölskyldur þeirra. Sjálfur höfundurinn hefur þessa 

reynslu að ganga með barn eftir hjáveituaðgerð á maga og sótti mæðravernd úti á landi. 

Ljósmæðurnar þar voru lítið meðvitaðar um þarfir þessa hóps og ekki var til neitt fræðsluefni 

til að grípa í og nota sér til stuðnings. Þess vegna er það einlæg von höfundar að í framtíðinni 

verði lögð meiri áhersla á konur sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga og fræðslu til 

þeirra heilbrigðisstarfsmanna sem koma til með að sinna þeim á þessu mikilvæga tímabili 

lífsins sem er meðganga og að fá nýfætt barn í fangið. 

3.1 Samantekt 

 Tíðni offitu er að aukast í heiminum. Það segir okkur að tíðni hjáveituaðgerða á maga 

muni gera það líka. Konur á barneignaraldri eru þar með taldar. Nauðsynlegt er að 

hjúkrunarfræðingar geti mætt þörfum þeirra kvenna sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á 

maga og eru að huga að barneignum eða eru orðnar barnshafandi. Til að það sé hægt þarf að 

fræða heilbrigðisstarfsfólk um þarfir þessa ört stækkandi hóps fólks. 
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Kafli 4. Lokaorð 

 Við gerð heimildasamantektarinnar og lestur rannsókna sem gerðar hafa verið um efni 

þessarar samantektar varð höfundi það ljóst að auka þurfi fræðslu hjúkrunarfræðinga, 

ljósmæðra og heilbrigðisstarfsfólks almennt um hjáveituaðgerð á maga og hverju ber 

sérstaklega að huga að þegar konur sem hafa gengist undir slíka aðgerð verða barnshafandi. 

Allar konur eiga sér fortíð og sögu sem gerir þær að þeirri manneskju sem þær eru í dag. 

Fortíðin hefur áhrif á að ákvörðun er tekin um að fara í hjáveituaðgerð á maga. Þessi hópur 

kvenna kemur til með að leita á náðir heilbrigðiskerfisins á einhverjum tímapunkti í lífi sínu. 

Því þykir höfundi mikilvægt að ekki aðeins áhættumeðgönguteymið, einstaka sérfræðingur 

eða starfsmaður sé vel fræddur um þessa tegund aðgerðar.  

 Til að fyrirbyggja fylgikvilla hjá barnshafandi konum eftir aðgerð þurfa 

hjúkrunarfræðingar og ljósmæður að vita að eftir hjáveituaðgerð á maga er skert frásog garna 

á næringarefnum, steinefnum, vítamínum og lyfjum (Björn G. Leifsson o.fl., 2005). 

Barnshafandi konur sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga eru því útsettari fyrir skorti 

á D-vítamíni, B12, járni og kalki o.fl. (Nomura, Dias, Igai, Paiva og Zugaib, 2011). 

 Á Íslandi mætti rannsaka betur hóp barnshafandi kvenna sem gengist hafa undir 

hjáveituaðgerð og fá að heyra hjá þeim hvað betur mætti fara að þeirra mati. Einnig mætti 

gera einhvers konar rannsókn meðal heilbrigðisstarfsfólks til að reyna að finna hvar er best að 

byrja aukna fræðslu svo hún skili sem mestum árangri til markhópsins. Markmið þessara 

rannsókna geta meðal annars verið að geta veitt konum áreiðanlegar upplýsingar og bætt þar 

með þjónustu þessa hóps en einnig í forvarnarskyni til að reyna að fyrirbyggja offitu kvenna á 

Íslandi. Það er einlæg ósk höfundar að hjúkrunarfræðingar, ljósmæður og heilbrigðisstarfsfólk 

sem koma á einhvern hátt til með að mæta þörfum þessara kvenna, verði sér úti um frekari 

fræðslu og menntun og stuðli þar með að frekara heilbrigði og öryggi móður og barns.  
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal A  

Flokkun líkamsþyngdarstuðuls/BMI (Hjartavernd, 2010). 

 

Vannæring 

 

BMI < 18,5 

Kjörþyngd 

 

BMI 18,5-24,9 

Ofþyngd (1. stigs offita) 

 

BMI 25-29,5 

Offita (2. stigs offita) 

 

BMI 30-39,9 

Sjúkleg offita (3. stigs offita) BMI ≥40 
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Fylgiskjal B 

Ráðleggingar um daglega vítamín- og bætiefnanotkun eftir hjáveituaðgerð á maga (Svava 

Engilbertsdóttir, 2010). 

 

Ein fjölvítamíntafla án A og D-vítamína. 

Ein tafla af sterku B12-vítamíni (100 míkrógrömm) sem einnig inniheldur B6-vítamín (5 

milligrömm) og fólínsýru (100 míkrógrömm). 

Ein skeið (10 ml) af þorskalýsi eða fjórar lýsisperlur tvisvar á dag. 

Ein tafla af D-3 vítamíni (1000 IE). 

Tvær töflur af kalsíum sítrati (600 mg) en þrjár til fjórar töflur (900-1200 mg) borði 

viðkomandi ekki mjólkurvörur. 

Ein tafla af fólínsýru (400 míkrógrömm) fyrir konur á barneignaraldri. 

70-100 mg af járni daglega sé um skort að ræða en 20 mg duga oft sem viðhaldsskammtur. 
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Fylgiskjal C  

Ráðlögð þyngdaraukning á meðgöngu (Karitas Ívarsdóttir og Ragnheiður Bachmann, 2008). 

 

Ráðlögð þyngdaraukning (kg) á meðgöngu  

Konur í kjörþyngd eða undir kjörþyngd (BMI < 25*) 12 - 18 kg 

Konur yfir kjörþyngd (BMI > 25*) 7 - 12 kg 

 

 Líkamsþyngdarstuðull (BMI) = þyngd (kg)/(hæð (m) x hæð (m)).  

 

 



 

 

Forsíða 
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Útdráttur 

 Heimildasamantekt þessi er lokaverkefni til B.S. prófs í hjúkrunarfræði við Háskólann 

á Akureyri. Tilgangur heimildasamantektarinnar er að afla upplýsinga um góða næringu 

kvenna á meðgöngu, sem og mikilvægi hennar. Áherslan er þó sett á frjósemi, offitu og þær 

konur sem eru á barneignaraldri og hafa gengist undir hjáveituaðgerð á maga, með þeim 

tilgangi að ná tökum á heilsu sinni. Einnig er áhersla lögð á mikilvægi góðrar næringar þegar 

konur ganga með barn eftir slíka aðgerð. Þá með áherslu á hvað ber sérstaklega að varast og 

hverju þarf að fylgjast með, bæði hjá móður og barni. Í lok verkefnisins verður farið í 

stuðning og fræðslu til barnshafandi kvenna sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga. 

 Tíðni offitu fer hækkandi í heiminum og eru hlutföll karla og kvenna sem eiga við 

offituvandamál að stríða jafnhá í % talið. Konur eru í meirihluta þeirra sem kjósa að fara í 

hjáveituaðgerð á maga. Tilgangur heimildasamantektarinnar er að varpa ljósi á mikilvægi þess 

að hjúkrunarfræðingar og ljósmæður hafi faglega þekkingu á kostum, göllum, fylgikvillum og 

afleiðingum aðgerðarinnar með það að markmiði að geta veitt fræðslu til barnshafandi kvenna 

sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga. Þessi hópur kvenna fer stækkandi hér á Íslandi 

og þarf því að leggja meiri áherslu á að heilbrigðisstarfsfólk hafi þekkingu til að koma í veg 

fyrir fylgikvilla og jafnvel alvarlegar afleiðingar fyrir móður og barn. 

 

Lykilhugtök: Offita, hjáveituaðgerð á maga, megrunaraðgerðir, konur, barnshafandi konur, 

næring, hjúkrun, meðganga, næring á meðgöngu, góð næring, fræðsla, stuðningur, frjósemi. 
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Abstract 

 This theoretical thesis is a final thesis towards a B.S. degree in nursing at the 

University of Akureyri. The purpose of the material is to gather information regarding healthy 

nourishment for pregnant women as well as its importance. The emphasis is on fertility, 

obesity and women at child bearing age which have undergone a gastric bypass surgery in 

order to regain their health. Emphasis is also put on the importance of a nutritious diet for 

women who have undergone such a procedure. Special consideration is given to what should 

be observed and what should be avoided. Towards the end of the thesis support and advice to 

women who have undergone a gastric bypass procedure will be discussed. 

 The rate of obesity in the world is increasing and more women than men battle this 

problem.  The majority of those who undergo a gastric bypass operation are women. The 

purpose of this theoretical thesis is to demonstrate how important it is that nurses and 

midwives have the proper knowledge of the benefits, deficiency, side effects and 

consequences of the operation, in order for them to be able to inform pregnant women who 

have undergone a gastric bypass operation. This group is growing in Iceland and more 

emphasis must be put on educating health care staff in order for them to prevent side effects 

and even serious consequences for mother and child. 

 

Key concepts: Obesity, gastric bypass surgery, weight loss surgery, women, pregnant 

women, nourishment, nursing, pregnancy, diet during pregnancy, good nourishment, training, 

support, fertility.
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Kafli 1. Inngangur 

 Þessi heimildasamantekt er unnin sem lokaverkefni til B.S. gráðu í hjúkrunarfræði við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri, vorið 2018. Heimildasamantektin er unnin af 

einum fjórða árs hjúkrunarfræðinema og er leiðbeinandi ritgerðarinnar Dr. Hermann 

Óskarsson, prófessor við Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Ráðgjafi er Dr. 

Sigfríður Inga Karlsdóttir, dósent á Heilbrigðisvísindasviði við Háskólann á Akureyri.  

 Í heimildasamantektinni verður fjallað um næringu kvenna á meðgöngu með sérstaka 

áherslu á næringu kvenna sem hafa farið í hjáveituaðgerð á maga, hlutverk hjúkrunarfræðinga 

og ljósmæðra, frjósemi, meðgöngu, stuðning og fræðslu svo eitthvað sé nefnt. Meginmarkmið 

rannsóknarinnar er þó að leitast við að svara og dýpka þekkingu okkar á hvers vegna góð 

næring er mikilvæg á meðgöngu eftir að móðir hefur gengist undir hjáveituaðgerð á maga. 

Einnig hver þörfin er á áhættumæðravernd með tilliti til frekara eftirlits með næringu og 

fæðubótarefnainntekt verðandi mæðra.  

 Fjallað verður um markmið verkefnisins, tilgang og bakgrunnsupplýsingar. Einnig 

verður fjallað um gildi heimildasamantektarinnar bæði fyrir hjúkrunarfræðinga og ljósmæður. 

Meginhugtök verða skilgreind og greint verður frá heimildaleit og hvaða gagnasöfn voru 

notuð við gerð heimildasamantektarinnar.  

1.1 Bakgrunnur 

  Undanfarna áratugi hefur tíðni offitu aukist mikið. Í vestrænum ríkjum er offita orðin 

viðvarandi vandamál. Í dag má tengja fleiri dauðsföll í heiminum við offitu en hægt var að 

tengja við vannæringu fyrr á árum. Árið 2016 voru 39% kvenna og 39% karla, eldri en 18 ára 

í ofþyngd eða sjúklegri offitu (World Health Organization (WHO, 2016)). Á Vesturlöndum er 

heilbrigðiskerfið að reyna að sporna við þessari þróun með mörgum leiðum. Ein af þeim er að 

framkvæma megrunaraðgerðir. Til eru nokkrar tegundir slíkra aðgerða en í þessari ritgerð 
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verður áherslan lögð á hjáveituaðgerð á maga (Roux-en-Y). Roux-en-Y er maga- og 

garnahjáveituaðgerð og er ein algengasta megrunaraðgerðin í heiminum og einnig hér á landi 

í dag. Aðgerð sem þessi þykir gefa mikinn árangur og hefur hún orðið til þess að dregið hefur 

úr dánartíðni þeirra einstaklinga sem þjást af offitu. Hjáveituaðgerð á maga er langt frá því að 

vera hættulaus eða fylgikvillalaus, enda er inngripið sem á sér stað við framkvæmd 

aðgerðarinnar mikið. Talið er samt sem áður að heilsufarslegur ávinningur aðgerðarinnar vegi 

þyngra en afleiðingar fylgikvilla hennar (Björn G. Leifsson, Hjörtur Gíslason, Ludvig 

Guðmundsson, Svava Engilbertsdóttir og Halldór R. Lárusson, 2005).  

 Einstaklingar sem gangast undir hjáveituaðgerð á maga þurfa að vera vel upplýstir 

fyrir aðgerðina. Fræðsla og eftirfylgni eftir aðgerðina er að miklu leyti í höndum 

hjúkrunarfræðinga og skiptir þar sköpum að hjúkrunarfræðingar séu faglegir og fróðir um 

hjáveituaðgerðina þ.e. kosti hennar, galla, aukaverkanir og fylgikvilla. Hjúkrunarfræðingar 

geta einnig hjálpað einstaklingum að meta andlegt og líkamlegt ástand sitt, sem og að aðstoða 

einstakling við að setja sér markmið fyrir komandi framtíð (Kaser og Kukla, 2009).  

 Konur sem stríða við offitu og eru á barneignaraldri, hvort sem þær eru að glíma við 

ófrjósemi eða ekki, geta skoðað hjáveituaðgerð sem meðferðarkost, ef aðrar meðferðir við 

offitu eru fullreyndar. Rannsókn Ólafar o.fl. hefur leitt í ljós að offita getur haft neikvæð áhrif 

á heilsu mæðra á meðgöngu sem og ófætt barn þeirra (Ólöf Jóna Elíasdóttir, Hildur 

Harðardóttir og Þórður Þórkelsson, 2010). Eftir hjáveituaðgerð á maga verður gríðarlegt 

þyngdartap. Við það að léttast geta konur sem eru ófrjóar vegna offitu orðið frjóar á ný, því er 

aðgerðin oft á tíðum lækning of feitra kvenna við ófrjósemi (Butterworth, Deguara og Borg, 

2016). Niðurstöður rannsókna hafa einnig gefið til kynna að konur sem hafa orðið fyrir 

þyngdartapi eftir að hafa gengist undir hjáveituaðgerð á maga, eru ólíklegri til að verða fyrir 

meðgöngukvillum heldur en konur sem þjást af offitu á meðgöngu (Magdaleno, Pereira, 
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Chaim og Turato, 2012). Konum sem gengist hafa undir megrunaraðgerð gengur betur að 

fæða börn sín en konum sem eru of feitar. Einnig eru börn mæðra sem hafa farið í aðgerð 

heilsuhraustari en börn kvenna í ofþyngd. Það er samt sem áður mjög mikilvægt að fylgjast 

vel með næringarástandi móður og barns á meðgöngu og eftir fæðingu (Kaska o.fl., 2013).  

1.2 Tilgangur og markmið rannsóknar 

 Tilgangur þessarar heimildasamantektar er að afla upplýsinga um góða næringu á 

meðgöngu og mikilvægi hennar. Einnig er tilgangur þessa verkefnis að koma inn á þær 

breytingar sem verða á næringarupptöku verðandi mæðra eftir hjáveituaðgerð og mikilvægi 

eftirlits með næringu bæði fyrir barn og móður á meðgöngu, ásamt því að koma inn á hvaða 

hættum varðandi upptöku næringarefna og vítamína eftir hjáveituaðgerð á maga ber 

sérstaklega að fylgjast með.  

1.3 Gildi fyrir ljósmóður- og hjúkrunarfræði 

 Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður sinna í starfi sínu konum sem eru of feitar og þjást 

af offitu. Vegna aukinnar tíðni í þessum hópi, skiptir öllu að hjúkrunarfræðingar og 

ljósmæður séu með þá þekkingu sem þarf til að veita konunum góða og faglega þjónustu. 

Margar þessara kvenna velja í lok langrar baráttu við fitupúkann að fara í megrunaraðgerð og 

þar á meðal er hjáveituaðgerð á maga ein algengasta megrunaraðgerðin í heiminum.  

 Niðurstöður heimildaverkefnisins má nýta til frekari fræðslu og til að auka þekkingu 

hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra á efninu. Einkum þeirra heilbrigðisstarfsmanna sem sinna 

konum sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga og eru í barneignarferli, mæðravernd, 

fæðingarþjónustu og mæðraeftirliti eftir fæðingu barns. Með því að ná til kvenna á þessum 

fjórum tímabilum í ferlinu er hægt að fræða þær, veita stuðning og fá þær til að bera ábyrgð á 

heilsu sinni og næringu og þar með auka heilbrigði sitt og barnsins. 

 Mitt persónulega gildismat á viðfangsefninu er það að sjálfur höfundurinn hefur 

gengist undir slíka aðgerð. Eftir að hafa tekið þá ákvörðun hef ég oft lent í þeim aðstæðum að 
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finnast ég ekki hafa verið frædd nógu vel um fylgikvilla og afleiðingar aðgerðarinnar áður en 

ég gekkst undir hana. Þá sérstaklega þegar höfundur gekk með barn eftir hjáveituaðgerð á 

maga. Einnig varð ég vör við að heilbrigðisstarfsfólk er oft á tíðum ekki með nógu mikla 

kunnáttu hvað varðar þarfir þessa hóps og hverju ber að huga að.  

1.4 Rannsóknarspurningar 

 Markmið þessarar heimildasamantektar er að auka fræðilega þekkingu höfundar og 

skilning á mikilvægi góðrar næringar, ávinning og hættur fyrir verðandi mæður sem gengist 

hafa undir hjáveituaðgerð á maga. Hverju ber að fylgjast vel með varðandi næringu og 

inntöku fæðubótarefna. Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru hafðar að leiðarljósi við gerð 

heimildasamantektarinnar:  

 Hvers vegna er góð næring mikilvæg á meðgöngu eftir hjáveituaðgerð á maga? 

 Hver er þörfin á áhættumæðravernd þegar kona gengur með barn eftir hjáveituaðgerð 

á maga? 

 Hverju ber að fylgjast með varðandi næringu og inntöku fæðubótarefna verðandi 

mæðra?  

1.5 Skilgreining meginhugtaka 

 Hér að neðan koma skilgreiningar á helstu hugtökum sem koma fyrir í 

heimildasamantektinni.  

Offita: Líkamsþyngdarstuðull frá 30 til 39,9 (WHO, 2017a). 

Sjúkleg offita: Líkamsþyngdarstuðull 40 eða yfir (WHO, 2017b). 

Líkamsþyngdarstuðull (Body Mass Index): Er þyngd einstaklings í kg deilt með hæð í m í 

öðru veldi. Þyngd (kg)/hæð2 (m2) (WHO, 2017c).  
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Hjáveituaðgerð á maga (Roux-en-Y): Offituaðgerð sem framkvæmd er á/í maga og 

görnum. Tengt er fram hjá 95% af maganum og einnig efsta þriðjungi mjógirnis (Björn G. 

Leifsson o.fl., 2005).  

Offitumeðferð: Meðferðin er sett upp sem atferlismeðferð sem felur meðal annars í sér 

kennslu og fræðslu um næringu, hreyfingu, svengdarvitund og fleira tengt offitu 

(Reykjalundur, e.d.).  

1.6 Heimildaöflun og leitarorð 

 Við gerð heimildasamantektarinnar var stuðst við heimildaleit úr greinum í 

tímaritum, sem út komu á tímabilinu 2007 til 2017 og bókum. Flestar erlendar tímaritsgreinar 

voru fengnar gegnum gagnagrunna eins og PUB-MED, Google Scholar, Ebsco Host 

(CINAHL) og ProQuest. Þau leitarorð sem notuð voru við leitina voru obesity, bariatric 

surgery, nursing, nutrition, fertility, gastric bypass, follow up, the importance of good 

nutrition og pregnancy. Íslensku upplýsingarnar sem stuðst var við voru fengnar af vef 

Embættis landlæknis, úr klínískum leiðbeiningum Landspítalans, fræðsluefni frá 

Landspítalanum, Tímariti íslenskra hjúkrunarfræðinga, Læknablaðinu og af vef Reykjalundar. 

Einnig var notast við Google Scholar leitarvélina. Íslensku leitarorðin voru offita, hjúkrun, 

hjáveituaðgerð, næring, mikilvægi góðrar næringar á meðgöngu, frjósemi, meðganga eftir 

hjáveituaðgerð og eftirfylgni.  

 Þær takmarkanir sem ég rakst á í heimildaleitinni voru þær helstar að lítið er til af 

ritrýndum íslenskum heimildum um efnið og flestar erlendu greinarnar fjölluðu ekki einungis 

um hjáveituaðgerð á maga heldur um samanburð þeirra ólíku megrunaraðgerða sem í boði 

eru.  

1.7 Samantekt 

 Í dag er offita viðvarandi vandamál á Vesturlöndum. Samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO) áttu 39% kvenna og 39% karla, 18 ára og eldri, við 
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offituvandamál að stríða árið 2016. Það er að segja voru að kljást við ofþyngd eða sjúklega 

offitu (WHO, 2016). Verðandi mæður og konur á barneignaraldri eru meðal annars þær sem 

tilheyra þessum hópi. Fræða þarf þessar konur og fjölskyldur þeirra um mikilvægi góðrar 

næringar á meðgöngu. Einnig þarf að upplýsa þær um hugsanlegar megrunaraðgerðir fyrir 

getnað. Tilgangur þessarar heimildasamantektar er að fjalla um mikilvægi góðrar næringar og 

hvað góð næring inniheldur. Farið verður í meðgöngu eftir hjáveituaðgerð á maga, mikilvægi 

góðrar næringar móður á meðgöngu eftir að hafa gengist undir aðgerð og hverju ber 

sérstaklega að vera vakandi fyrir með tilliti til áhættumeðgöngu. Verkefnið og umfjöllun þess 

hefur gildi fyrir ljósmóður- og hjúkrunarfræði og er unnið í von um að vekja upp áhuga á 

frekari fræðslu þessa efnis. 
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Kafli 2. Fræðileg samantekt 

 Í þessari samantekt verður fjallað um offitu hjá verðandi mæðrum. Einnig verður farið 

í stuðning og fræðslu til verðandi foreldra á meðgöngu eftir hjáveituaðgerð á maga. Fjallað 

verður um hjáveituaðgerð á maga og áhrif aðgerðarinnar á upptöku næringarefna. Þar næst er 

mikilvægi góðrar næringar mæðra á meðgöngu skoðað og almennt um hvað er góð næring og 

hversu miklu máli skiptir að barnshafandi konur nærist vel. Áhersla er lögð á mikilvægi 

góðrar næringar móður á meðgöngu eftir hjáveituaðgerð á maga og hverju ber sérstaklega að 

fylgjast með, hvað varðar bætiefni, vítamín og steinefni.  

2.1 Offita 

 Sjötta algengasta dánarorsök í heiminum í dag er af völdum offitu. Áætlað er að um 

2,8 milljónir manna láti lífið árlega vegna offitu eða yfirþyngdar (WHO, 2017c).  

 Líkamsþyngdarstuðull (BMI - Body Mass Index) er þekkt staðlað kerfi sem notað er 

um allan heim til að skilgreina offitu. Líkamsþyngdarstuðull stendur fyrir hlutfall á milli 

hæðar og þyngdar einstaklings og er fundinn með því að deila í þyngd einstaklings í kg með 

hæð í m í öðru veldi (kg/m2) (Hjartavernd, 2010).  

 Skilgreining offitu er líkamsþyngdarstuðull hærri en þrjátíu og of mikill eða óeðlilegur 

fitumassi sem getur haft neikvæðar afleiðingar á heilsu einstaklinga. 

 Líkamsþyngdarstuðulsformúlan sem farið var í hér að ofan á við um 18 ára og eldri. 

Önnur formúla er notuð fyrir börn. Galli þessarar formúlu er sá að hún gerir ekki mun á 

vöðvamassa og fitumassa, en í heildina gefur hún góða mynd af líkamlegu ástandi sjúklings. 

Sjá töflu 1 í fylgiskjölum (Hjartavernd, 2010).  

 Gerð var megindleg rannsókn þar sem spurningalisti var gerður og sendur á 28.000 

konur á aldrinum 18-45 ára. Af þessum 28.000 konum svöruðu 15.025 það er að segja 53,7% 

og var þyngd þeirra skoðuð. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að af þeim konum 
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sem svöruðu könnuninni flokkuðust 34,2% í hóp offitusjúklinga. Einnig gaf rannsóknin til 

kynna að með hækkandi aldri jókst tíðni of þungra kvenna. Mesta þyngdaraukningin átti sér 

stað á aldursbilinu 25-31 árs. Talið er að fjölgun á of þungum konum á þessu aldursbili sé 

tengd við barneignir, kröfur, ábyrgð og vinnuálag (Laufey Steingrímsdóttir, Elínborg J. 

Ólafsdóttir, Lilja Sigrún Jónsdóttir, Rafn Sigurðsson og Laufey Tryggvadóttir, 2010).  

 Á degi hverjum þarf líkaminn ákveðið margar hitaeiningar til að viðhalda 

grunnstarfsemi líkamans. Einstaklingur sem ætlar að viðhalda þyngd sinni þarf að innbyrða 

og brenna jafn mörgum hitaeiningum daglega (National Institute of Diabetes and Digestive 

and Kidney diseases, 2010). Orsakir þess að einstaklingar eru að bæta á sig kílóum og fituvef 

er að ójafnvægi er á milli fæðuinntöku og brennslu hitaeininga (WHO, 2017b).  

 Vandinn í heiminum í dag er offituvandi og er hann kominn til vegna of orkumikillar 

fæðu. Fæða nútímans inniheldur of mikið magn af salti, sykri og fitu. Breyting á matarvenjum 

í gegnum tíðina ásamt auknu hreyfingarleysi og aukinni orkuinntöku er það sem veldur 

aukinni offitu í heiminum í dag (WHO, 2017b). 

 Offita hjá konum getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Dæmi um sjúkdóma 

tengda offitu er sykursýki, blóðtappar, gigt, krabbamein, gallsteinar og ófrjósemi. Ástæða 

fyrir ófrjósemi offitusjúklinga er sú að líkaminn nær ekki að starfa sem skyldi vegna fitu sem 

truflar bæði hormónabúskap líkamans, efnaskipti og seytingu hormóna um líkamann sem þarf 

til að kona geti orðið þunguð (Talmor og Dunphy, 2015). 

2.2 Stuðningur og fræðsla eftir hjáveituaðgerð á maga 

 Þegar þær rannsóknir sem hafa verið gerðar eru skoðaðar kemur í ljós að þótt 

einstaklingar séu að léttast umtalsvert og fái betri möguleika á að lifa heilbrigðu lífi með því 

að fara í hjáveituaðgerð á maga er ekki þar með sagt að öllum líði þannig innra með sér. 

Vegna þessarar staðreyndar er mikilvægt að fræða einstaklinga sem gangast undir slíka 
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aðgerð um andlega líðan og að eftir aðgerð geti maður gengið í gegnum alls kyns öldudali rétt 

eins og maður gerði fyrir hana.  

 Mikilvægt er að hafa í huga að einn af fylgikvillum offitu er skert sjálfsálit, þunglyndi 

og kvíði. Það gefur því auga leið að offita hefur ekki bara áhrif á líkamlega stöðu fólks heldur 

líka andlegt ástand. Þótt offita sé farin að tilheyra fortíð þeirra einstaklinga sem gengist hafa 

undir hjáveituaðgerð á maga, er það fortíðin sem gerir mann að þeirri manneskju sem maður 

er í dag. Því er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk, stuðningshópar og fjölskylda séu meðvituð 

um fortíð kvenna á meðgöngu (Hout og Heck, 2009).  

 2.2.1 Hjúkrunarfræðingar, ljósmæður og hlutverk þeirra. 

 Fagleg þekking hjúkrunarfræðinga byggist á reynslu, færni og siðferðisvitund. Færni í 

mannlegum samskiptum og sjálfsþekkingu. Fyrst og fremst hefur hjúkrunarfræðingur 

faglegum skyldum að gegna gagnvart skjólstæðingum sínum (FÍH, 2015).  

 Því er kjarni hjúkrunar umhyggja fyrir velferð skjólstæðingsins og virðing fyrir lífi 

hans og mannhelgi. Hlutverk hjúkrunarfræðings er að lina þjáningar, efla heilbrigði og bæta 

líðan skjólstæðings. Allir eiga rétt á hjúkrun sama á hvaða aldri einstaklingurinn er, stétt, 

kynþætti, kynferði, útliti o.fl. Hjúkrunarfræðingur á að bera virðingu fyrir einstaklingnum og 

á ekki að fara í manngreinarálit. Vísindarannsóknir skulu efldar og hagnýting þeirra mun vera 

eitt af meginmarkmiðum í stefnu félagsins (FÍH, 2017).  

 Sú hugmyndafræði sem hjúkrunarfræðingar vinna eftir miðar að því að horfa á 

einstaklinginn á heildrænan hátt. Fá hann til að bera ábyrgð á eigin heilsu og lífsstíl. 

Hjúkrunarfræðingar hafa góða þekkingu á heilbrigðiskerfinu og geta því leiðbeint 

einstaklingum um hvert þeir eiga að leita til að fá hjálp við að fá bót meina sinna. Lykilstaða 

hjúkrunarfræðings er að ná til einstaklinga með forvörnum, heilsuvernd og heilsueflingu 

(FÍH, 2017).  
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 Hjúkrunarfræðingar sinna veigamiklu hlutverki í fræðslu, umönnun og eftirfylgni 

sjúklinga sem hafa tekið þá ákvörðun að gangast undir hjáveituaðgerð á maga. Það sem 

hjúkrunarfræðingurinn hjálpar einstaklingnum meðal annars með, er að gera honum grein 

fyrir mikilvægi þess að geta lesið í andlega og líkamlega líðan, markmiðasetningu, veita 

sálrænan stuðning, leiðbeiningar og fræðslu um hvernig sigrast megi á hindrunum og 

erfiðleikum. Það sem gefur hjúkrunarfræðingum hvað mest, er að sjá einstakling sigrast á 

erfiðleikum sínum, breyta líkamlegri og andlegri líðan og ná settum markmiðum (Kaser og 

Kukla, 2009). 

 Í  samantekt Sólfríðar Guðmundsdóttur, (2011) um eflingu á heilsu kemur fram hversu 

mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar séu góð fyrirmynd varðandi heilsueflingu og almenna 

heilsu. Einnig kom fram í greininni að góðar heilsufarsvenjur hjúkrunarfræðinga smita út frá 

sér og út í samfélagið á mjög skömmum tíma. Fyrirmynd er því eitt af hlutverkum 

hjúkrunarfræðinga og mikilvægt að hjúkrunarfræðingurinn geri sér grein fyrir því sem veldur 

offitu og ofþyngd svo hann sjálfur geti tileinkað sér þá lifnaðarhætti sem koma í veg fyrir að 

offita þróist.   

 2.2.2 Fræðsla og stuðningur heilbrigðisstarfsmanna.  

 Rannsókn var gerð á einstaklingum sem gengist höfðu undir hjáveituaðgerð á maga og 

athugað hvort einhver tenging væri á milli stöðu og stéttar einstaklinganna og andlegrar 

líðanar. Þar kemur fram að einstaklingar sem eru með minni tekjur, ekki með háskólamenntun 

og ógiftir eru líklegri til að þróa með sér vanmátt, þunglyndi og lágt sjálfsmat. 25-30% 

einstaklinga sem hafa farið í hjáveituaðgerð tala um að þjást af þunglyndi og 50% segjast vera 

með langa sögu um þunglyndi. Andleg heilsa eftir aðgerð er tengd þeirri staðreynd að 

einstaklingurinn þarf að fá andlegan og líkamlegan stuðning frá heilbrigðisstarfsfólki og 

sérfræðingum innan heilbrigðiskerfisins. Það sem er talið hafa hvað mest áhrif á andlega hlið 
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einstaklingsins eftir aðgerð er þyngdaraukning, hægt þyngdartap og umtalsverð aukahúð 

(Kubik, Gill, Laffin og Karmali, 2013).  

 Einstaklingurinn fer í aðgerðina með vissar væntingar og ef hann upplifir að aðgerðin 

standi ekki undir væntingum getur það snúist upp í sjálfsásakanir með tilheyrandi andlegri 

vanlíðan. Áður en það gerist getur heilbrigðisstarfsmaður verið búinn að fræða einstaklinginn 

vel um þessar tilfinningar og líðan, til að reyna að koma í veg fyrir og/eða minnka neikvæðar 

hugsanir. Einnig hefur komið fram í rannsóknum að stuðningur heilbrigðisstarfsmanna við 

einstakling sem er að ganga í gegnum lífsstílsbreytingar hefur mikil áhrif á áframhaldandi 

þyngdartap sem og líkamlega og andlega vellíðan (Kubik o.fl., 2013).  

 Sérfræðingar í offitu hittust til að taka saman upplýsingar er við koma offitu og 

fylgifiskum hennar. Í samantektinni er talað um að 30% þeirra sem fremja sjálfsvíg eftir 

hjáveituaðgerð á maga, framkvæma það innan tveggja ára frá aðgerðardegi. Um 70% hafa 

stytt sér aldur innan þriggja ára en um það bil 10% einstaklinga eiga við sjálfsvígshugsanir að 

stríða allt sitt líf eftir hjáveituaðgerð á maga. Niðurstöður þessarar greinar segja okkur að 

töluverð hætta er á sjálfsvígshugsunum einstaklinga sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð. 

Mikilvægt er að fræða heilbrigðisstarfsfólk um þessa miklu hættu svo það geti unnið í 

forvörnum og brugðist rétt við þegar við á (Busetto o.fl., 2017). 

 Einstaklingar sem fóru í viðtöl, eftirlit og stuðning eftir aðgerð eru að meðaltali með 

10% lægra BMI en þeir sem fara ekki í neina eftirfylgni. Til að stuðningshópar og eftirfylgni 

skili árangri þarf stuðningshópurinn að innihalda sérfræðinga á sviði næringar og 

hjáveituaðgerðar, bæði lækna, hjúkrunarfræðinga og næringarfræðinga. Það sem 

stuðningshópurinn leggur áherslu á er að hjálpa einstaklingum að aðlagast breyttum lífsstíl, 

fræða um breytingarnar og hjálpa einstaklingnum að skilja að þessar breytingar eru til 

langtíma. Fræðsla um hvaða næring er best til að koma í veg fyrir aukaverkanir 
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hjáveituaðgerðarinnar og hvaða fæða er best til að viðhalda þyngdartapi og heilbrigði (Busetto 

o.fl., 2017). 

 Rannsókn Livhits, o.fl. (2011) er partur af stórri heimildasamantekt. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru svipaðar niðurstöðunum í yfirferðinni hér að ofan. Þeir sem sóttu 

stuðningsviðtöl sem stjórnað var af sérfræðingum náðu betri árangri í þyngdartapi en þeir sem 

nýttu sér ekki þann stuðning fagmanna sem var í boði. Einnig kom fram í samantekt Livhits 

að þeir sem sóttu stuðninginn misstu fleiri kílógrömm á tímabilinu sex til tólf mánuðum eftir 

aðgerð. Hjá þeim sem sóttu ekki stuðning eftir hjáveituaðgerð fór að draga úr þyngdartapi sex 

mánuðum eftir aðgerð. 

 Árið 2010 var sett á laggirnar vefsíða sem heitir Frjáls.is. Vefsíðan er hugsuð fyrir 

fagfólk sem vill efla og leita sér að frekari þekkingu á leiðum til að hjálpa skjólstæðingum 

sínum til lífsstílsbreytinga. Forvarnir og heilsuefling eru stór partur af starfi 

hjúkrunarfræðinga og því er gott að hafa fræðsluefni aðgengilegt um hvernig er best að bera 

sig að þegar hvetja á skjólstæðing til lífsstílsbreytinga. Einnig eru þar leiðir fyrir fagfólk til 

fræðslu og hvernig er hægt að nálgast skjólstæðing sinn á réttum grundvelli. Á Frjáls.is er 

farið inn á áhugahvetjandi samtal sem er góð aðferð til að fá skjólstæðinga til að vinna með 

fagfólki við breytingar á lífsstíl (Lýðheilsustöð, 2010).  

 2.2.3 Stuðningur fjölskyldunnar. 

 Giftir einstaklingar sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga eru ólíklegri til að 

ná tilsettu marki í þyngdartapi í samanburði við þá sem eru einstæðir. Sama var upp á 

teningnum með að þeir sem mældust með sjálfsálit yfir meðallagi náðu betri árangri í 

þyngdartapi en þeir sem voru með lítið sjálfsálit (Livhits o.fl., 2011).  

 Í megindlegri rannsókn Shiri o.fl., (2007) voru 52 einstaklingar sem gengist höfðu 

undir megrunaraðgerð er tóku þátt í rannsókninni, sem tók eitt ár. Aðeins 31 einstaklingur 

kláraði út árið eða 54,4% þátttakenda. Í rannsókninni kom fram að meiri árangur fæst eftir 
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hjáveituaðgerð, ef einstaklingurinn sem gengst undir aðgerðina nýtur stuðnings fjölskyldu 

sinnar. Einnig var samhengi á milli þess að hafa stuðning fjölskyldunnar eftir aðgerðina og 

betri andlegrar og líkamlegrar heilsu (Shiri, Gurevich, Feintuch, og Beglaibter, 2007).  

 Hér kemur í ljós að fræðimennina Livhits o.fl. og Shiri o.fl. greinir á um áhrif 

stuðnings frá fjölskyldunni. Annars vegar kemur fram að giftir einstaklingar ná ekki tilsettum 

árangri í þyngdartapi eftir magahjáveituaðgerð (Livhits o.fl., 2011) og hins vegar kemur fram 

að einstaklingur sem fær stuðning fjölskyldu er líklegri til að ná settu marki í þyngdartapi 

(Shiri, Gurevich, Feintuch, og Beglaibter, 2007). 

 Ef fjölskyldan og félagslegur stuðningur nær að létta á andlegu álagi og hjálpa 

einstaklingnum við að aðlagast nýjum og breyttum matarvenjum er það talið leiða til frekara 

þyngdartaps einstaklingsins. Ekki er vitað hvort fjölskyldustuðningur eða félagslegur 

stuðningur almennt skiptir meira máli í þessu sambandi. Það sem skiptir máli er að eiga í 

mannlegum samskiptum, fá hvatningu og hafa trú á sjálfum sér. Ef einstaklingur finnur að 

fjölskyldan hefur trú á að honum takist að ná markmiðum sínum eru mun meiri líkur á að svo 

fari heldur en ekki (Livhits o.fl., 2011).  

 2.2.4 Stuðningur internetsins.  

 Internetið býður einstaklingum upp á alls kyns leiðir til að léttast og breyta sínum 

lífsstíl. Einnig eru til alls kyns boð um stuðning og eftirfylgni eftir þyngdartap. Í rannsókn 

Harvey-Berino o.fl. (2010) voru valdir heilbrigðir en of þungir einstaklingar og þeim var 

raðað með slembiúrtaki í þrjá hópa. Farið var yfir árangur þess að fara í gegnum 

lífsstílsbreytingar með ráðgjöf, eftirfylgni og stuðningi af internetinu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gáfu til kynna að internetið kemur ekki í stað þess að eiga mannleg samskipti 

við einstaklinga, augliti til auglitis. Það virðist sem persónuleg samskipti og stuðningur hafi 

meira að segja um þyngdartap og að viðhalda þyngdartapi heldur en samskipti í gegnum 

tölvur eða síma. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að þótt persónulegum samskiptum 
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sé bætt við samskipti fólks í gegnum netið var aukinn árangur það lítill að það þótti ekki 

marktækt. Þótt stöðugt sé verið að bjóða töfralausnir á internetinu hvað varðar 

lífsstílsbreytingar, fræðslu, stuðning, utanumhald o.fl. þarf að rannsaka þennan málaflokk 

betur til að geta sagt til um hvort hann sé að skila einhverjum varanlegum árangri. 

2.3 Hjáveituaðgerð á maga 

 Hjáveituaðgerð á maga er talin vera besta og árangursríkasta leiðin fyrir sjúklinga sem 

þjást af sjúklegri offitu til að létta sig og koma sér úr lífshótandi ástandi. Einnig er hún 

árangursríkust í að viðhalda þyngdartapi og dregur aðgerðin úr dánartíðni þessara einstaklinga 

(Farrell o.fl., 2009). Fleiri megrunaraðgerðir eru til en hjáveituaðgerð á maga er sú aðgerð 

sem talin er vera árangursríkust hvað þyngdartap varðar, til langtíma litið (Sjöström o.fl., 

2007).  

 Hjáveituaðgerð á maga er eins og nafnið gefur til kynna aðgerð þar sem er verið að 

veita fæðunni fram hjá 95% af maganum og efsta þriðjungi mjógirnis. Við þetta minnkar 

magamál mjög mikið þar sem einungis 5% eru eftir af maganum til að taka við fæðunni. 

Fæðan fer eftir aðgerð beint niður í annan þriðjung mjógirnis og byrjar að meltast þar. Tauga- 

og hormónastjórnun meltingarinnar raskast í kjölfar aðgerðarinnar sem verður til þess að 

hungurtilfinning og matarlyst minnkar (Björn G. Leifsson o.fl., 2005). Einnig breytist melting 

fæðunnar, því hún blandast ekki við meltingarensím og gall fyrr en hún kemur úr maga og að 

samskeytum mjógirnis og dausgarnar. Ekki eins og var fyrir aðgerð, þegar fæðan fór beint úr 

maga og niður í mjógirni (Quercia, Dutia, Kotler, Belsley og Laferrere, 2014) 

 Það er stór ákvörðun að fara í hjáveituaðgerð á maga. Í aðgerðinni eru miklar 

breytingar gerðar á meltingarfærum einstaklingsins og geta þeir því ekki sinnt vinnu sinni 

fyrst eftir aðgerð. Við þessar breytingar verður frásog bætiefna og steinefna minna og 

orkuþörf líkamans minnkar einnig (Björn G. Leifsson o.fl., 2005).  



 

 

15  
  

 Hjáveituaðgerð á maga er bæði hægt að framkvæma með kviðsjártækni og í opinni 

skurðaðgerð. Aðgerðin er í langflestum tilfellum framkvæmd í kviðsjártækni á Íslandi. Sýnt 

hefur verið fram á af íslenskum skurðlæknum, að ef aðgerðin er framkvæmd í kviðsjártækni 

séu minni fylgikvillar, minni óþægindi, góður árangur aðgerðar og mun styttri sjúkrahúslega 

eftir aðgerð (Leifsson og Gíslason, 2005).  

 2.3.1 Hjáveituaðgerðir á Íslandi. 

 Byrjað var að framkvæma hjáveituaðgerðir á maga á Íslandi árið 2000. Síðan þá og til 

ársins 2016 hafa verið framkvæmdar 855 aðgerðir við sjúklegri offitu. 83 þessara aðgerða 

voru enduraðgerðir á sjúklingum sem áður höfðu gengist undir annars konar 

megrunaraðgerðir (Rósamunda Þórarinsdóttir, Vilhjálmur Pálmason, Björn Geir Leifsson og 

Hjörtur Gíslason, 2016). Í rannsókn Rósamundu o.fl., (2016) var skoðaður árangur 772 

einstaklinga sem fóru í hjáveituaðgerð á maga sem var framkvæmd í kviðsjá.  

 2.3.2 Kostir og fylgikvillar hjáveituaðgerðar á maga.   

 Ávinningur hjáveituaðgerðar á maga er þyngdartap. Aðgerðin hefur einnig mikil áhrif 

á fylgisjúkdóma offitu og má þar nefna að þeir sjúklingar sem gengust undir aðgerðina á 

árunum 2001-2015 hafa bætt lífsgæði sín allverulega. 71,2% þeirra einstaklinga sem voru 

með sykursýki týpu tvö fyrir aðgerð, voru að fullu lausir við sjúkdóminn eftir aðgerðina. 

17,2% einstaklinga gátu minnkað sykursýkislyfin sín um meira en helming að aðgerð lokinni. 

11,3% einstaklinga voru með óbreytt sjúkdómsástand (Rósamunda Þórarinsdóttir o.fl., 2016). 

 Um þriðjungur einstaklinga sem voru á lyfjameðferð við háþrýstingi fyrir aðgerð voru 

lausir við lyf eftir aðgerð. Þriðjungur gat minnkað háþrýstingslyfin og þriðjungur einstaklinga 

var á óbreyttri meðferð eftir aðgerð (Rósamunda Þórarinsdóttir o.fl., 2016).  

 8% einstaklinga voru á meðferð við blóðfituvandamálum og fengu flestir þeirra 

einstaklinga bót á sjúkdómi sínum eftir hjáveituaðgerð á maga (Rósamunda Þórarinsdóttir 

o.fl., 2016). 



 

 

16  
  

 138 einstaklingar voru greindir með kæfisvefn fyrir aðgerð og 87 þeirra notuðu ytri 

öndunarvél (CPAP). Eftir aðgerðina var 21 einstaklingur enn með öndunaraðstoð og 121 

einstaklingur fékk algera bót á kæfisvefninum (Rósamunda Þórarinsdóttir o.fl., 2016). 

 Meira en helmingur einstaklinga eða 53% fengu fulla eða töluverða bót á einkennum 

sínum (Rósamunda Þórarinsdóttir o.fl., 2016).  

 Snemmkomnir fylgikvillar (<30 daga eftir aðgerð) eru þeir fylgikvillar sem koma 

innan þrjátíu daga eftir hjáveituaðgerð á maga. 4,8% einstaklinga fengu fylgikvilla fljótlega 

eftir aðgerðina. Af þeim þurftu 2,6% að gangast undir bráðaaðgerð; 9 vegna leka á mjógirni 

og magastúf, 9 vegna innvortis blæðinga og 2 einstaklingar vegna stíflu í görnum 

(Rósamunda Þórarinsdóttir o.fl., 2016). 

 Síðkomnir fylgikvillar (>30 daga eftir aðgerð) eru þeir fylgikvillar sem koma þrjátíu 

dögum eða síðar eftir að hjáveituaðgerðin var framkvæmd. Alls voru 172 eða 25% 

einstaklinga sem fengu síðkomna fylgikvilla. Af þessum 174 einstaklingum voru 78 með 

einkenni sem bentu til að klemma væri á görninni í garnaglufu (internal hernía). Um 46 eða 

6,6% þeirra sem voru með slík einkenni reyndust vera með garnaklemmu en 5 þeirra voru 

með alvarlega garnaklemmu þar sem þurfti að fjarlægja hluta af mjógirni vegna dreps sem 

hafði myndast í görninni (Rósamunda Þórarinsdóttir o.fl., 2016). 

 63 einstaklingar eða 9% greindust með magasár og þurftu 27 eða 4% þeirra að gangast 

undir aðgerð til að ná bata. Sjö einstaklingar fóru í aðgerð vegna sárs í magastúf sem rofnaði 

(Rósamunda Þórarinsdóttir o.fl., 2016).  

 2.3.3 Frjósemi eftir hjáveituaðgerð á maga. 

 Vegna þyngdartaps eftir hjáveituaðgerð eykst frjósemi kvenna talsvert (Magdaleno, 

Pereira, Chaim og Turato, 2012). Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós að konur sem voru 

ófrjóar vegna þyngdar þurfa ekki að verða fyrir miklu þyngdartapi til að verða frjóar á ný 

(Butterworth, Deguara, og Borg, 2016).  
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 Grein Busetto o.fl. (2017) var skrifuð af hópi sérfræðinga í offitu. Rannsóknin var 

framkvæmd með gagnaöflun. Niðurstöður hennar gefa til kynna, að meirihluti þeirra sem 

gangast undir hjáveituaðgerð á maga er konur og 80% þessara kvenna eru á barneignaraldri. 

Við það að léttast eykst kynhormónaframleiðsla líkamans. Einnig breyting til batnaðar á 

efnaskiptum og hormónabúskap líkamans sem leiðir til aukinnar frjósemi. Þessi viðbrögð 

líkamans við þyngdartapinu gerast hratt og því verða konur að vera vel vakandi fyrir frjósemi 

sinni, jafnvel þótt þær hafi ekki verið frjóar fyrir aðgerð. Fræðsla er mikið atriði í þessu ferli 

sérstaklega vegna þess að ekki er mælt með að konur verði ófrískar fyrstu 12-18 mánuðina 

eftir aðgerð. Á þessum mánuðum er líkaminn í það miklu svelti að ekki er gott hvorki fyrir 

móður né barn að halda heilsu í þeim aðstæðum.  

 Eftir að hjáveituaðgerð hefur verið framkvæmd er skert frásog garna af hinum ýmsu 

næringarefnum og lyfjum. Það sama á við um getnaðarvarnarpilluna. Rannsóknir hafa verið 

gerðar á konum sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga og gefa þær niðurstöður til 

kynna að lítið magn getnaðarvarnarhormóna sé í blóði hjá þessum hópi kvenna. Konur ættu 

því að fá viðeigandi fræðslu og ráðleggingar um hvaða getnaðarvarnir séu í boði fyrir konur 

sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga (Ostrowaska, Lech, Jastrzebska-Mierzynska og 

Smarkusz, 2016).  

2.4 Næring kvenna á meðgöngu 

 Ófrískar konur þurfa ekki sérfæði á meðgöngu. Fjölbreyttur, hollur og næringarríkur 

matur á að fullnægja næringarþörf bæði móður og barns. Þó eru alltaf undantekningar. Fiskur 

er einstaklega hollur matur fyrir fólk en ekki síður fyrir barnshafandi konur. Fiskur er fullur af 

vítamínum sem hafa góð áhrif á fóstrið og svo er hann léttur í maga. Mælt er með að borða 

fisk alla vega tvisvar sinnum í viku (Karitas Ívarsdóttir og Ragnheiður Bachmann, 2008). 

Barnshafandi konum er ráðlagt að taka fólat töflur, neyta fólatríkrar fæðu og taka B12-

vítamín. Fólat er mikilvægt bætiefni sem dregur úr fósturskaða. Einnig er konum ráðlagt að 
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taka D-vítamín hvort sem það er í töflu- eða fljótandi formi t.d. lýsisperlur, þorskalýsi eða 

fjölvítamín. Verðandi mæður þurfa að passa vel meðhöndlun á matvælum og eru nokkrar 

fæðutegundir sem ber að forðast sérstaklega eins og hráan fisk, hrátt kjöt og egg (Karitas 

Ívarsdóttir og Ragnheiður Bachmann, 2008). Óhófleg saltneysla á meðgöngu getur haft þau 

áhrif að blóðþrýstingur hækkar og bjúgur myndast hjá konum. Þessi einkenni geta meðal 

annars leitt til meðgöngueitrunar. Því ber að hafa saltneyslu í algjöru lágmarki á meðgöngu 

(Sjúkrahúsið á Akureyri, 2011).  

 2.4.1 Þyngdaraukning á meðgöngu. 

 Leggja mætti meiri áherslu á fræðslu til barnshafandi kvenna hvað varðar ráðlagða 

þyngdaraukningu á meðgöngu, t.d. með frekari fræðslu um mataræði. Misjöfn áhersla er lögð 

á vigtun kvenna hjá næringarfræðingi (eða mæðraeftirliti) og er þeirri skráningu ábótavant, 

ásamt skráningu um veitta fræðslu, ráðgjöf, mataræði og þyngdaraukningu á meðgöngu. 

Þyngd getur haft töluverð áhrif á þroska barns, allt frá getnaði til fæðingar barnsins. 

Heilbrigðisstarfsfólki ber skylda til að koma þessari fræðslu til skila til verðandi mæðra og 

skrá í skráningarkerfi heilbrigðisstofnana á viðunandi hátt (Ólöf Jóna Elíasdóttir o.fl., 2010). 

 Að þyngjast á meðgöngu er fullkomlega eðlilegt. Hæfileg þyngdaraukning á 

meðgöngu fer eftir þyngd móður áður en hún varð barnshafandi. Þessar ráðleggingar eru 

byggðar á rannsóknum á heilsu móður og barns. Þær konur sem eru í kjörþyngd eða undir 

henni fyrir meðgöngu, hafa meira svigrúm í þyngdaraukningu á meðgöngu en konur sem eru 

yfir kjörþyngd fyrir meðgöngu. Meðganga er ekki tími fyrir konur að léttast heldur er mælt 

með að allar konur þyngist eitthvað á meðgöngu. Aðhald eða megrun á meðgöngu getur haft 

varanleg áhrif á vöxt og þroska barnsins. Í fylgiskjali er tafla sem fer yfir ráðlagða 

þyngdaraukningu í kg á meðgöngu en fullkomlega eðlilegt getur verið að þyngjast meira eða 

minna en taflan segir til um (Ólöf Jóna Elíasdóttir, Hildur Harðardóttir og Þórður Þórkelsson, 

2010). Ef heilsa móður er góð á meðgöngu, heilbrigður lífsstíll er stundaður, maturinn er 
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hollur, fjölbreyttur og í passlegu magni, segir kílóatalan ekki allt. Sjaldnast er áhyggjuefni 

hvort konan er að þyngjast meira eða minna en ráðleggingar segja til um varðandi 

þyngdaraukningu á meðgöngu (Karitas Ívarsdóttir og Ragnheiður Bachmann, 2008).  

 2.4.2 Góð næring og mikilvægi hennar. 

 Mataræði hefur margvísleg áhrif á heilsu okkar og líðan. Hollt mataræði getur stuðlað 

að betri heilsu, komið í veg fyrir sjúkdóma, dregið úr einkennum og þróun núverandi 

veikinda. Má þar nefna sykursýki, krabbamein, hjartasjúkdóma og heilablóðfall. Slæmt 

mataræði og hreyfingarleysi er það sem er að stofna heilsu fólks í heiminum í hættu. Hlutfall 

inntöku næringarefna á að vera í jafnvægi við það hlutfall sem einstaklingur brennir á degi 

hverjum. Ef inntaka er meiri en brennsla næringarefna er hætta á þyngdaraukningu og aukinni 

tíðni sjúkdómsgreininga (World Health Organization (WHO, 2015). 

 Framkvæmd var þversniðsrannsókn þar sem hundrað ófrískar konur á aldrinum 18-42 

ára voru valdar í rannsóknina af handahófi. Rannsóknin gaf til kynna að konur sem voru í 

ofþyngd fyrir meðgöngu, áttu við sjúklega offitu að stríða þegar leið á meðgönguna. Eftir 

barnsburð voru flestar þeirra enn í sjúklegri offitu sem er alvarlegt sjúkdómsástand (Tsigga, 

Filis, Hatzoloulou, Kotzamanidis og Grammatikopoulou, 2010).   

2.5 Meðganga eftir hjáveituaðgerð á maga 

 Að verða þunguð eftir hjáveituaðgerð er talið vera öruggt bæði fyrir móður og barn. 

Jafnvel er það talið öruggara en meðganga kvenna sem þjást af sjúklegri offitu (Magdaleno 

o.fl., 2012).  

 Í grein Ólafar Jónu Elíasdóttur o.fl. (2010) sem var afturskyggð og tilfellaviðmiðuð 

rannsókn, var unnið með bakgrunnsupplýsingar frá 600 konum. 300 þeirra voru í kjörþyngd, 

150 í ofþyngd og 150 í sjúklegri offitu. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að konur 

sem þjást af offitu eru líklegri til að greinast með meðgöngusykursýki, meðgönguháþrýsting 
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og stoðkerfiseinkenni sem eiga upptök sín í baki og mjöðmum samanborið við þær konur sem 

eru í ofþyngd eða kjörþyngd.  

 Rannsókn Johansson o.fl. (2015) var byggð á barnshafandi konum sem bjuggu í  

Svíþjóð og læknaskrám frá árunum 2004-2011. Í ljós kom að tíðni meðgöngutengdra kvilla 

eins og meðgöngusykursýki, háþrýstings og meðgöngueitrunar greinist sjaldnar hjá konum 

sem hafa náð þyngdartapi eftir hjáveituaðgerð borið saman við þær konur sem þjást af 

sjúklegri offitu.  

 Aukin áhætta er á andvana fæðingum, streitu hjá fóstri og nýburadauða ef móðirin 

þjáist af offitu. Vegna mikillar fitu á kviði hjá konum sem þjást af offitu er fósturgreining oft 

óskýr. Einfaldlega vegna þess að skyggni ómtækisins er ekki gott vegna mikils fituvefs á 

kviði. Afleiðingar þess eru vangreindir fósturgallar á börnum í móðurkviði. Þetta eru 

fósturgallar sem myndu alla jafna greinast ef konan væri í kjörþyngd eða ofþyngd. Einnig 

hafa rannsóknir gefið til kynna að konur sem eiga við offituvandamál að stríða eiga frekar stór 

börn (>4 kg) og þar af leiðandi koma frekar upp vandamál í fæðingu. Líka hefur komið fram 

að þeim mun þyngri sem konur eru, þeim mun meiri líkur eru á fyrirburafæðingum. Strax eftir 

fæðingu eru meiri líkur á öndunarerfiðleikum, veru í hitakassa og endurlífgun, ef móðir 

barnsins á við offitu að stríða. Fyrirburafæðingar og fylgikvillar hennar leiða til innlagnar á 

vökudeild (Shaikh, Robinson og Teoh, 2010).  

 Miðað við niðurstöður úr afturvirkri og tilfellamiðaðri rannsókn sem framkvæmd var 

má draga þá ályktun að það þyngdartap sem konur verða fyrir eftir hjáveituaðgerð á maga 

dregur töluvert úr kvillum tengdum offitu móður á meðgöngu. Vöxtur barns er langoftast 

eðlilegur eftir aðgerð. Sem segir okkur að aðgerðin ber góðan árangur í forvörnum gegn 

offitutengdum vandamálum bæði fyrir móður og barn á meðgöngu. Þrátt fyrir að 

framkvæmdar séu margar hjáveituaðgerðir á maga á ári hverju er offita samt töluvert algeng. 



 

 

21  
  

Algengt er að líkamsþyngdarstuðull kvenna fyrir aðgerð sé 43-50 kg/m2. Þrátt fyrir að hafa 

gengist undir hjáveituaðgerð er þyngdarstuðull kvenna að meðaltali 30-36 kg/m2 sem flokkast 

undir offitu. Því er ekki gert ráð fyrir að offitukvillum verði útrýmt á næstunni en breyting á 

holdafari þeirra sem hafa gengist undir hjáveituaðgerð á maga er samt sem áður gríðarleg 

(Sheiner, Balaban, Dreiher, Levi og Levy, 2009). 

 Barnshafandi konur sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð ættu að vera í sérstöku 

eftirliti hjá fagaðilum eins og fæðingarlækni, næringarfræðingi og sérfræðingi í 

megrunaraðgerðum. Niðurstöður samantektarinnar gefa til kynna að ekki sé ráðlagt fyrir 

konur að verða barnshafandi alla vega fyrstu 12-18 mánuði eftir að konan hefur gengist undir 

hjáveituaðgerð á maga. Þessar varúðarráðstafanir eru gerðar til að koma í veg fyrir 

vannæringu hjá móður og barni á meðgöngu og einnig til að minnka líkur á þroskaskerðingu 

hjá barninu (Kumari og Nigam, 2015).  

 Gerð var samanburðarrannsókn og í niðurstöðum hennar kom fram, að konur sem 

urðu ófrískar innan 18 mánaða frá aðgerð væru líklegri til að eignast fyrirbura heldur en þær 

konur sem urðu ófrískar eftir 18 mánuði frá aðgerðinni. Einnig kom fram í rannsókninni að 

þær konur sem urðu þungaðar innan 18 mánaða þurftu frekar á bætiefnum sem innihalda 

prótein að halda á meðgöngunni. Um það bil tvær af hverjum þremur konum sem urðu 

ófrískar innan 18 mánaða eftir aðgerð þurftu á slíkum bætiefnum að halda. Til samanburðar 

þurftu 7% þeirra sem urðu þungaðar eftir 18 mánuði frá aðgerð bætiefni á meðgöngu (Patel, 

Patel, Thomas, Nelms og Colella, 2008).  

 Wax o.fl. (2008) gerðu samanburðarrannsókn á 114 konum. Bornar voru saman 38 

barnshafandi konur sem allar hafa gengist undir hjáveituaðgerð á maga og 76 konur sem voru 

ófrískar en höfðu ekki farið í aðgerð. Þær konur sem gengist höfðu undir aðgerð voru frekar 

með of mikið legvatn og háan blóðþrýsting en konurnar sem ekki höfðu farið í aðgerð. 
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Munurinn var ekki marktækur ef hann var borinn saman við líkamsþyngdarstuðul kvennanna 

í hvorum hópi fyrir hjáveituaðgerð/óléttu. 

 Það sem ber að fylgjast sérstaklega vel með hjá verðandi mæðrum í þessum aðstæðum 

eru elektrólítrar og næringarefni í blóði. Sú mæling er gerð með blóðprufu sem ætti að 

framkvæma reglulega alla meðgönguna. Einnig ber að fylgjast með vexti fóstursins með 

reglulegum sónarskoðunum. Með sónar er hægt að sjá hvort barnið sé ekki örugglega að fá þá 

næringu sem það þarf til að vaxa og dafna samkvæmt viðmiðum. Vegna þessara skoðana er 

eftirfylgni sérfræðinga nauðsynleg á meðgöngu kvenna sem ganga með barn eftir 

hjáveituaðgerð á maga. Með það að markmiði að reyna tryggja að í lok meðgöngunnar komi í 

heiminn heilbrigt barn og hraust móðir eftir meðgöngu (Kumari og Nigam, 2015).  

 Konum er enn ráðlagt að bíða í 12-18 mánuði með barneignir eftir hjáveituaðgerðar á 

maga en í niðurstöðum rannsókna hér að ofan koma einungis fram minniháttar vandamál hjá 

móður og barni. Vandamál eins og með næringu, fósturvöxt og útkomu meðgöngu hjá konum 

sem verða ófrískar innan 18 mánaða frá aðgerð. Þrátt fyrir að vandamálin sem koma upp á 

meðgöngu innan 12-18 mánaða rammans séu ekki alvarleg er konum samt áfram ráðlagt að 

bíða með meðgöngu fyrsta árið, til þess eins að koma í veg fyrir alvarlegri kvilla og 

minniháttar kvilla á meðgöngu fyrir móður og barn. Einnig til að minnka áhyggjur og kvíða 

verðandi mæðra og læknanna sem annast þær á meðgöngunni (Patel o.fl., 2008).  

2.6 Mikilvægi góðrar næringar móður á meðgöngu eftir hjáveituaðgerð á maga 

 Mælt er með að mæðravernd hefjist sem fyrst eftir að þungun hefur verið staðfest. 

Best er ef þungunin hefur verið ákveðin með fyrirvara og konan þar af leiðandi verið búin að 

fá fræðslu um að taka vítamín fyrir barnshafandi konur eða önnur vítamín og bætiefni eins og 

fólínsýru (Michelle og Kominiarek, 2010). Ákjósanlegast er að konan sé í góðri næringarlegri 

stöðu og jafnvægi sé á þyngd hennar fyrir þungun. Sé ekki svo, verður að grípa inn í sem fyrst 
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og leiðrétta næringarstöðu konunnar og bætiefnaskort sé hann til staðar. Eftirfylgni er 

lykilatriði ásamt ráðleggingum varðandi vítamíninntöku og mikilvægi góðrar næringar á 

meðgöngu (Tsigga o.fl., 2010).  

 Bætiefnin sem eiga það til að lækka hvað mest á meðgöngu eru kalk, B12-vítamín, D-

vítamín og járn. Fólínsýra, fólat og fólasín eru líka efni sem þarf að taka aukalega þegar konur 

eru að huga að barneignum. Fóstrið þarf þessi bætiefni í auknum mæli til að geta vaxið og 

dafnað eðlilega á meðgöngunni. Vegna vöntunar á frásogi þessara bætiefna eftir 

hjáveituaðgerð á maga getur meðgangan orðið til þess að skortur verði á þessum efnum sem 

leiðir til hvers kyns frávika fyrir móður og barn (Nomura, Dias, Igai, Paiva og Zugaib, 2011).  

 Járnskortur á meðgöngu getur haft róttækar afleiðingar á niðurstöður meðgöngunnar 

og gildi fæðingarinnar. Staðfest hefur verið með nokkrum rannsóknum fram að þessu að 

samband er á milli lágra gilda rauðra blóðkorna hjá móður á meðgöngu og lélegra gilda barns 

eftir fæðingu. Skortur járns á meðgöngu getur leitt til fyrirburafræðingar, lágrar 

fæðingarþyngdar og léttbura. Einnig hefur járnskortur neikvæð áhrif á andlega og líkamlega 

líðan kvenna eftir fæðingu (Nomura o.fl., 2011).  

 B12-vítamínskortur hjá móður hefur þær afleiðingar að lágt gildi þess er í lifur 

nýburans. Aðrar afleiðingar B12-skorts fyrir fóstur á meðgöngu eru ekki vel þekktar en 

skorturinn hefur í för með sér seinkaðan þroska eftir að barn fæðist. Ef móðir sem þjáist af 

B12-vítamínskorti er með barn sitt á brjósti er nokkuð víst að brjóstamjólkina skorti einnig 

B12-vítamín sem leiðir til þess að nýburinn þjáist af sama skorti fyrstu mánuði lífs síns (Dror 

og Allen, 2008). Í rannsókn Zengin o.fl. (2009) voru 27 börn skoðuð sem áttu það 

sameiginlegt að eiga móður sem greind var með B12-vítamínskort á meðgöngu og á 

brjóstagjafartímabilinu. Gögnum þessara barna var safnað saman og leiddi rannsóknin í ljós 

að börnin fæddust eðlileg að stærð og virtust vera með eðlilegan taugaþroska. Einkenni 

skortsins á B12 fóru að koma fram á fyrsta árinu eftir fæðingu. Vegna þess hversu ólíkar 
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birtingarmyndir B12-vítamínskorts eru getur verið erfitt að greina hann hjá börnum. Þau 

einkenni sem mátti sjá voru t.d. þroskaseinkun, afturför í þroska, léleg vöðvaspenna og hrap á 

vaxtarkúrfu. Einkenni geta líka verið matvendni, uppköst, pirringur, krampar, kippir og frávik 

á heilalínuriti en þetta eru einkenni sem komu fram við mjög mikinn B12-vítamínskort. Eftir 

að meðferð við B12-skortinun var hafin voru börnin frekar fljót að jafna sig á flestum 

einkennum en það tók lengri tíma að jafna sig á tauga- og heilaskaða. Langflest börn ná sér að 

fullu en þó eru tilfelli þar sem börnin hafa orðið fyrir varanlegum greindar- og þroskaskaða en 

það á einungis við þegar alvarlegur B12-skortur hefur átt sér stað í lengri tíma (Zengin, Sarper 

og Caki Kilic, 2009).  

 Kalk- og D-vítamínbúskapur er mikilvægur fyrir þroska á beinagrind fósturs og heilsu 

móður á meðgöngu og haldast þeir í hendur. D-vítamínskortur hjá móður á meðgöngu getur 

haft mikil og margvísleg áhrif. Í greinum og rannsóknum hefur komið fram að tengsl eru á 

milli D-vítamínskorts og meðgöngusykursýki. Einkenni D-vítamínskorts geta líka verið lítil 

þyngdaraukning á meðgöngu, skert frásog kalks úr blóði, tap á beinmassa og kvillar í vöðvum 

(Mulligan, Felton, Riek, Bernal-Mizrachi, 2010). Rannsóknir hafa sýnt að bein tenging er á 

milli D-vítamínskorts hjá móður á meðgöngu og lægri fæðingarþyngdar hjá þeim börnum 

samanborið við börn sem uxu í móðurkviði þar sem ekki var skortur á D-vítamíni. Lengi 

hefur verið vitað að skortur á kalki og D-vítamíni hefur áhrif á þroska beinagrindar hjá 

fóstrum. Lélegur þroski beinagrindar á meðgöngu getur haft í för með sér slæmar afleiðingar 

á framtíð barnsins, eins og beinkröm (rickets), þynningu á höfuðkúpu (craniotabes) og 

beinþynningu. Beinkröm kemur venjulega aðeins hjá börnum móður sem þjáðist af 

alvarlegum D-vítamínskorti á meðgöngunni (Mulligan, Felton, Riek, Bernal-Mizrachi, 2010). 

 Fólínsýra er ein tegund af B-vítamíni og er vatnsleysanleg. Hún sinnir mikilvægu 

hlutverki í frumuþroska og frumuskiptingu, auk þess er hún nauðsynleg í myndun DNA. 

Fólínskortur hefur afleiðingar bæði fyrir móður og barn. Inntaka fólínsýru fyrir meðgöngu 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mulligan%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19846050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bernal-Mizrachi%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19846050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mulligan%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19846050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bernal-Mizrachi%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19846050
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getur komið í veg fyrir skaða á fóstri sem og tauga- og hjartasjúkdóma (Greenberg, Bell, 

Guan og Yu, 2011).  

 Rannsóknir hafa ekki sýnt fram á nein tengsl milli miðtaugakerfisgalla og kvenna sem 

ganga með barn eftir hjáveituaðgerð á maga. Því er ekki hægt að draga þá ályktun að konur 

sem gengist hafa undir aðgerð séu líklegri en aðrar konur til að eignast barn með 

miðtaugagalla (Sheiner o.fl., 2009).  

 Tekin voru saman gögn um mikilvægi snefilefna. Þar kemur fram að nauðsynlegt sé 

að fylgjast með fleiri vítamínum og steinefnum en þeim sem talin eru upp hér að ofan. 

Niðurstöður samantektarinnar sýndu að misjafnt er á milli manna hversu vel hver persóna 

vinnur úr vítamínum og steinefnum eftir aðgerðina og að hverjum og einum ber að fylgjast 

með sér og sínum blóðgildum. Það er að segja að hver og einn verður að bera ábyrgð á eigin 

heilsu. Einnig er mælt með að fylgst sé með fleiri vítamínum eins og K- og A-vítamíni, 

vatnsleysanlegum vítamínum og thiamine. Ásamt steinefnum eins og sinki, kopar og selenium 

svo eitthvað sé nefnt. Oft er mælt með að einstaklingar taki eina fjölvítamíntöflu á dag eftir 

hjáveituaðgerð en það eitt og sér er sjaldnast nóg. Reglulegar blóðprufur er það sem gildir til 

að fylgjast með gildum hvers og eins vítamíns og steinefna í blóði. Oftast þarf að taka 

aukatöflur af einhverjum af þessum vítamínum sem talað er um hér að ofan og frásogast illa 

frá görnum eftir hjáveituaðgerð á maga. Sumir þurfa að taka öll vítamínin og steinefnin í sér 

töflu meðan öðrum dugar ein fjölvítamíntafla til að halda öllum helstu efnum blóðsins innan 

marka (Zetu, Munteanu, Parasca og Ionescu-Tírgoviste, 2013).  

 Svava Engilbertsdóttir, (2010) næringarfræðingur á göngudeild Landspítalans hefur 

gert bækling um ráðlagðan dagskammt af vítamínum og bætiefnum sem taka skal í töfluformi 

á hverjum degi eftir hjáveituaðgerð á maga. Þessum bæklingi hefur verið dreift til þeirra 

einstaklinga sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga og þar af leiðandi fengið þjónustu 



 

 

26  
  

hjá offituteymi göngudeildar Landspítalans. Ráðlagðir dagskammtar eru sýndir í töflu 2 í 

fylgiskjölum (Svava Engilbertsdóttir, 2010).  

 2.6.1 Fyrir hverju þarf sérstaklega að vera vakandi varðandi næringu? 

 Eins og fram hefur komið hér að ofan er mjög mikilvægt fyrir verðandi mæður að taka 

vítamín fyrir meðgöngu, á meðgöngu og eftir meðgöngu. Rétt vítamíninntaka getur komið í 

veg fyrir hina ýmsu kvilla og skerðingar hjá fóstri og barni eftir fæðingu. Einnig hefur 

vítamín- og bætiefnainntaka allt að segja fyrir heilsu móðurinnar. Langflestir þeir sem gangast 

undir hjáveituaðgerð á maga fara í gegnum fræðslu hvað varðar inntöku vítamína og steinefna 

út lífið eftir aðgerð. Þó eru rannsóknir sem gefa til kynna að minna en 60% einstaklinga taka 

vítamín til langframa eftir hjáveituaðgerð (Nomura o.fl., 2011). Auka þarf áherslu á fræðslu 

um mikilvægi vítamíninntöku hjá konum sem eru að huga að barneignum eða orðnar ófrískar 

og auka eftirlit á stöðu vítamína og steinefna í blóði. Mögulega væri hægt að auka stuðning og 

fræðslu á þessu mikilvæga atriði í mæðravernd (Jans o.fl., 2015).  

 Mælt er með gagnsemi þess að konur sem verða þungaðar leiti sér ráðgjafar hjá 

næringarfræðingi. Næringarfræðingur getur hjálpað konum á meðgöngu að fyrirbyggja að upp 

komi vandkvæði varðandi næringu á meðgöngunni. Hann getur hjálpað til við heilsusamlegt 

matarplan, ráðlagt rétta vítamín- og bætiefnainntöku og aðstoðað við næringarvanda ef hann 

kemur upp á meðgöngunni (Busetto o.fl., 2017).  

 Hér á landi er konum sem ganga með barn eftir hjáveituaðgerð á maga boðinn tími hjá 

næringarráðgjafa á vegum offituteymisins á Landspítalanum. Tími hjá næringarráðgjafanum 

er í boði hvenær sem er á meðgöngunni. Að öðru leyti sér sérhæfð áhættumæðravernd 

Landspítalans um allt eftirlit ásamt ráðleggingum og fræðslu til barnshafandi kvenna sem 

gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga á Íslandi (Sigrún Árnadóttir, munnleg heimild, 8. 

janúar 2017).  
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 Í rannsókn Bebber o.fl. (2011) sem fólst í gagnasöfnun voru skoðaðar sjúkraskrár 39 

kvenna á meðgöngu. Gagnasöfnunin var frá upphafi meðgöngu til fæðingar barns. Af þessum 

39 konum höfðu 29 gengist undir hjáveituaðgerð á maga. Niðurstöður þeirrar rannsóknar gefa 

til kynna að meðganga eftir hjáveituaðgerð á maga er örugg fyrir móður og barn.  

2.7 Samantekt 

 Næring kvenna á meðgöngu er mikilvæg fyrir heilsu og þroska bæði móður og barns. 

Þótt ófrískar konur eigi ekki að þurfa að vera á sérfæði, nema í undantekningartilfellum, 

skiptir samt miklu máli að þær hugi vel að hollri næringu sem er rík af steinefnum og 

vítamínum. Mikilvægt er fyrir móður að taka D-vítamín, B-vítamín og fólat til að tryggja vöxt 

og þroska barnsins (Karitas Ívarsdóttir og Ragnheiður Bachmann, 2008). Mataræði getur haft 

margvísleg áhrif á líðan okkar og heilsu. Hollt og gott mataræði minnkar líkur á tilkomu 

sjúkdóma eins og sykursýki, hjartasjúkdóma, krabbameins o.fl. Sá matur sem við neytum á að 

vera í réttu hlutfalli við það sem við brennum af orku á dag. Það er til að koma í veg fyrir 

þyngdaraukningu og sjúkdóma (World Health Organization (WHO, 2015).  

 Einstaklingar sem eru orðnir fastir í viðjum sjúklegrar offitu, eiga þann kost að geta 

farið í hjáveituaðgerð á maga. Sú aðgerð er mikið inngrip en einnig er hún mjög árangursrík í 

að viðhalda þyngdartapi og dregur aðgerðin töluvert úr dánartíðni einstaklinga. Það að velja 

að fara í hjáveituaðgerð á maga er stór ákvörðun. Miklar breytingar eru gerðar á 

meltingarfærum einstaklingsins í aðgerðinni. Við þessar breytingar verður skert frásog á 

steinefnum og vítamínum og orkuþörf líkamans verður minni (Björn G. Leifsson o.fl., 2005). 

Fylgikvillum aðgerðarinnar er skipt í snemmkomna og síðkomna fylgikvilla. Snemmkomnir 

fylgikvillar (<30 daga eftir aðgerð) geta verið innvortis blæðing, leki á mjógirni og stífla á 

görnum svo eitthvað sé nefnt. Snemmkomnir fylgikvillar eru ekki algengir. Síðkomnir 

fylgikvillar (>30 daga eftir aðgerð) eru t.d. klemma á görn, magasár og drep í görnum. 

Síðkomnir fylgikvillar flokkast heldur ekki sem algengir en þeir eru þó algengari en 
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snemmkomnir fylgikvillar (Rósamunda Þórarinsdóttir o.fl., 2016). Offita fer sívaxandi og er 

hún núna sjötta algengasta dánarorsök fólks í heiminum (WHO, 2017c). Offita er skilgreind 

með hjálp líkamsþyngdarstuðuls eða BMI. Ef fullorðinn einstaklingur eldri en 18 ára er yfir 

þrjátíu í líkamsþyngdarstuðli er hann með offitu (Hjartavernd, 2010). Mesta 

þyngdaraukningin hjá konum á sér stað á aldrinum 25-31 árs og er talið að barneignir, streita 

o.fl. spili þar inn í (Laufey Steingrímsdóttir, Elínborg J. Ólafsdóttir, Lilja Sigrún Jónsdóttir, 

Rafn Sigurðsson og Laufey Tryggvadóttir, 2010). Hjúkrunarfræðingar sinna stóru hlutverki í 

fræðslu, umönnun og eftirfylgni sjúklinga sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga. Þeir 

hjálpa einstaklingum við markmiðasetningu, að lesa í andlega og líkamlega líðan, veita 

sálrænan stuðning o.fl. (Kaser og Kukla, 2009). Eitt af mikilvægum hlutverkum 

hjúkrunarfræðingsins í baráttunni við offitu er að vera góð fyrirmynd, temja sér góða almenna 

heilsu og heilsueflingu (Sólfríður Guðmundsdóttir, 2011). Frjósemi eftir hjáveituaðgerð á 

maga eykst verulega hjá konum. Ekki þarf mikið þyngdartap að hafa átt sér stað til að konur 

verði frjóar á ný eftir að hafa verið ófrjóar vegna offitu fyrir aðgerð. Ekki er mælt með því að 

konur verði ófrískar í 12-18 mánuði eftir aðgerð vegna þess að á þeim tíma er líkami 

konunnar í töluverðu svelti eftir aðgerðina. Það eru ekki kjöraðstæður hvorki fyrir barn né 

móður að vera í, hvað þá að reyna að viðhalda heilbrigði fósturs og að það vaxi og dafni 

eðlilega (Butterworth, Deguara, og Borg, 2016).  

 Að ganga með barn eftir hjáveituaðgerð á maga á að vera öruggt bæði fyrir móður og 

barn, jafnvel er það talið mun öruggara en að kona sem þjáist af sjúklegri offitu verði ófrísk 

(Magdaleno o.fl., 2012). Fram hefur komið að konur sem eru í sjúklegri offitu eru líklegri til 

að greinast með t.d. meðgöngusykursýki en konur sem eru í ofþyngd eða kjörþyngd (Ólöf 

Jóna Elíasdóttir o.fl., 2010). Einnig hefur komið fram í niðurstöðum að tíðni meðgöngukvilla 

eins og t.d. meðgöngueitrunar greinist sjaldnar hjá konum sem hafa orðið fyrir þyngdartapi 

eftir aðgerð samanborið við þær sem þjást af sjúklegri offitu (Johansson o.fl., 2015). Sérstakt 
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eftirlit þarf að hafa með þeim konum sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga á 

meðgöngu. Þeir fagaðilar sem ættu að annast móðurina á meðgöngunni eru fæðingarlæknir, 

ljósmæður og sérfræðingur í megrunaraðgerðum (Kumari og Nigam, 2015). Þegar þungun 

kvenna hefur verið staðfest eftir hjáveituaðgerð eru nokkur vítamín, bætiefni og steinefni sem 

þarf sérstaklega að fylgjast með til að tryggja heilbrigði móður og barns. Þau eru fólínsýra, 

járn, B12-vítamín, kalk og D-vítamín. Þetta eru samt sem áður einungis þessi helstu vítamín 

sem þarf að fylgjast með en þau eru fleiri vítamínin og steinefnin sem þarfnast athugunar á 

meðgöngu (Zetu, Munteanu, Parasca og Ionescu-Tírgoviste, 2013). Gagnlegt er að setja sig í 

samband við næringarfræðing þegar þungun hefur verið staðfest. Næringarfræðingurinn getur 

frætt og hjálpað konum að koma í veg fyrir að upp komi vandamál tengd næringu, bætiefnum, 

steinefnum og vítamínum á meðgöngunni. Einnig getur næringarfræðingurinn hjálpað við að 

leysa úr næringarlegum vandamálum og hann getur hjálpað manni að gera matarplan (Busetto 

o.fl., 2017). Lífið er ekki fullkomið eftir hjáveituaðgerð og hjá sumum reynist það töluvert 

erfitt sérstaklega andlega. Töluvert er um að einstaklingar sem hafa farið í aðgerð séu með 

þunglyndi og kvíða. Heilbrigðisstarfsfólk verður að vera meðvitað um þessa líðan eftir aðgerð 

og kunna að bregðast við henni á faglegan hátt (Kubik, Gill, Laffin og Karmali, 2013). Þeir 

einstaklingar eða konur á meðgöngu sem sóttu sér stuðning eftir aðgerð, hvort sem það var 

hjá fagfólki, fjölskyldu eða félagslegur stuðningur, áttu meiri möguleika á að viðhalda 

þyngdartapi, léttast meira og líða betur andlega og líkamlega (Livhits o.fl., 2011).  
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Kafli 3. Niðurstöður og umræður  

 Næring er undirstaða heilbrigði og vellíðanar fólks. Mikilvægt er að neyta góðrar 

næringar til að viðhalda heilbrigði, efla andlega og líkamlega líðan og til að forðast sjúkdóma 

eftir bestu getu. Markmið með gerð þessa lokaverkefnis var að verða mér og öðrum úti um 

þekkingu á hvers vegna góð næring á meðgöngu eftir hjáveituaðgerð á maga er mikilvæg. 

Ásamt því að skoða hverju ber að fylgjast með hvað varðar fæðubótarefni, steinefni og 

vítamínbúskap mæðra á meðgöngu. Einnig hver þörfin er á auknu eftirliti á meðgöngu eftir að 

móðir hefur gengist undir hjáveituaðgerð á maga.  

 Heilbrigðisstarfsfólki ber að fræða konur um mikilvægi góðrar næringar, inntöku 

fólínsýru, skipuleggja reglulegt eftirlit á meðgöngu og fræða þær um hvað eigi að forðast eins 

og t.d. hráan fisk, viðbættan sykur og óhóflega saltneyslu (Karitas Ívarsdóttir og Ragnheiður 

Bachmann, 2008). Þessi fræðsla er gerð í forvarnarskyni með það í huga að reyna að koma í 

veg fyrir meðgöngutengda kvilla eins og vannæringu, sýkingar og meðgöngueitrun 

(Sjúkrahúsið á Akureyri, 2011). 

 Þyngdaraukning á meðgöngu er eðlileg. Svo virðist sem það vanti upp á fræðslu til 

barnshafandi kvenna af hverju er verið að fylgjast með vigtinni á meðgöngunni og það að 

þyngjast sé nauðsynlegt upp á þroska barnsins (Ólöf Jóna Elíasdóttir o.fl., 2010). 

Heilbrigðisstarfsfólk á ekki að forðast að biðja barnshafandi konur um að fara á vigtina, 

heldur fræða þær um af hverju það er verið að fylgjast með henni og hvað of mikil 

þyngdaraukning gæti haft í för með sér án þess þó að vekja upp hræðslu hjá tilvonandi móður. 

Höfundi fannst ekki síður mikilvægt að passa upp á skráningu, því ein stök vigtun segir lítið. 

Það verður að fylgjast með í nokkur skipti til að sjá í hvað stefnir (Ólöf Jóna Elíasdóttir o.fl., 

2010). 
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 Allar konur á Íslandi sem ganga með barn eftir hjáveituaðgerð á maga fara í sitt 

reglulega eftirlit hjá áhættumæðravernd á Landspítalanum (Sigrún Árnadóttir, munnleg 

heimild, 8. janúar 2017). Þær spurningar sem vakna hjá höfundi vegna þessara vinnureglna er 

hvort hjúkrunarfræðingar og ljósmæður um allt land, sem starfa ekki við áhættumæðravernd 

fái fræðslu og ráðleggingar sem fagaðilar í sínu starfi, um þá kosti, galla, næringu, forvarnir, 

meðgöngu og margt fleira sem á við offitu fyrir og eftir hjáveituaðgerð á maga. Ófrískum 

konum á Íslandi sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð kemur bara til með að fjölga ef ekki er 

gripið inn í og forvörnum gegn offitu beint að þeim markhópi kvenna, sem hafa hvað mesta 

tilhneigingu til að þyngjast. Rannsóknir hafa sýnt að þetta eru konur á aldrinum 25-31 árs 

(Laufey Steingrímsdóttir, Elínborg J. Ólafsdóttir, Lilja Sigrún Jónsdóttir, Rafn Sigurðsson og 

Laufey Tryggvadóttir, 2010).  

 Til að hjúkrunarfræðingar og annað heilbrigðisstarfsfólk eigi að geta komið til móts 

við þarfir þessa hóps, skiptir miklu að fagfólk sé frætt vel og vandlega um hvernig aðgerðin er 

framkvæmd, hvaða skerðing verður á frásogi næringarefna o.fl. Hjúkrunarfræðingar þurfa að 

vera vel að sér svo þeir geti frætt sína skjólstæðinga, t.d. ef konu sem gengist hefur undir 

hjáveituaðgerð á maga vantar ráðleggingar með getnaðarvörn þarf hjúkrunarfræðingur að vita 

að þær konur geta ekki notað getnaðarvarnarpilluna vegna þess að hormónin í pillunni skila 

sér ekki út í blóðrás konunnar í því magni sem þarf að vera svo hún sé örugg. Það er vegna 

þess að skert frásog er frá maga og görnum eftir hjáveituaðgerðina. Ráðleggja verður þessum 

konum að leita sér frekari lausna á getnaðarvörn og ræða það frekar við sérfræðing hvað 

hentar við þessar aðstæður (Ostrowaska, Lech, Jastrzebska-Mierzynska og Smarkusz, 2016).  
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 Framkvæma ætti megindlega rannsókn á Íslandi þar sem notaður væri staðlaður 

spurningalisti um helstu þætti sem snúa að konum sem ganga með barn eftir hjáveituaðgerð á 

maga. Áhersla rannsóknarinnar væri hversu mikla þekkingu hjúkrunarfræðingar og ljósmæður 

eru með á þörfum kvenna sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga og eru að huga að 

barneignum. Niðurstöður þessarar rannsóknar myndu varpa ljósi á hvar við stöndum sem 

fagaðilar í að geta frætt og ráðlagt þeim konum sem huga að barneignum eftir hjáveituaðgerð 

á maga.  

 Höfundi verkefnisins fannst lítið um efni á íslensku og ekki voru aðgengilegir neinir 

bæklingar eða fræðsluefni fyrir konur sem ganga með barn og hafa farið í hjáveituaðgerð á 

maga. Útbúa þyrfti slíkt efni fyrir konur og fjölskyldur þeirra. Sjálfur höfundurinn hefur þessa 

reynslu að ganga með barn eftir hjáveituaðgerð á maga og sótti mæðravernd úti á landi. 

Ljósmæðurnar þar voru lítið meðvitaðar um þarfir þessa hóps og ekki var til neitt fræðsluefni 

til að grípa í og nota sér til stuðnings. Þess vegna er það einlæg von höfundar að í framtíðinni 

verði lögð meiri áhersla á konur sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga og fræðslu til 

þeirra heilbrigðisstarfsmanna sem koma til með að sinna þeim á þessu mikilvæga tímabili 

lífsins sem er meðganga og að fá nýfætt barn í fangið. 

3.1 Samantekt 

 Tíðni offitu er að aukast í heiminum. Það segir okkur að tíðni hjáveituaðgerða á maga 

muni gera það líka. Konur á barneignaraldri eru þar með taldar. Nauðsynlegt er að 

hjúkrunarfræðingar geti mætt þörfum þeirra kvenna sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á 

maga og eru að huga að barneignum eða eru orðnar barnshafandi. Til að það sé hægt þarf að 

fræða heilbrigðisstarfsfólk um þarfir þessa ört stækkandi hóps fólks. 
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Kafli 4. Lokaorð 

 Við gerð heimildasamantektarinnar og lestur rannsókna sem gerðar hafa verið um efni 

þessarar samantektar varð höfundi það ljóst að auka þurfi fræðslu hjúkrunarfræðinga, 

ljósmæðra og heilbrigðisstarfsfólks almennt um hjáveituaðgerð á maga og hverju ber 

sérstaklega að huga að þegar konur sem hafa gengist undir slíka aðgerð verða barnshafandi. 

Allar konur eiga sér fortíð og sögu sem gerir þær að þeirri manneskju sem þær eru í dag. 

Fortíðin hefur áhrif á að ákvörðun er tekin um að fara í hjáveituaðgerð á maga. Þessi hópur 

kvenna kemur til með að leita á náðir heilbrigðiskerfisins á einhverjum tímapunkti í lífi sínu. 

Því þykir höfundi mikilvægt að ekki aðeins áhættumeðgönguteymið, einstaka sérfræðingur 

eða starfsmaður sé vel fræddur um þessa tegund aðgerðar.  

 Til að fyrirbyggja fylgikvilla hjá barnshafandi konum eftir aðgerð þurfa 

hjúkrunarfræðingar og ljósmæður að vita að eftir hjáveituaðgerð á maga er skert frásog garna 

á næringarefnum, steinefnum, vítamínum og lyfjum (Björn G. Leifsson o.fl., 2005). 

Barnshafandi konur sem gengist hafa undir hjáveituaðgerð á maga eru því útsettari fyrir skorti 

á D-vítamíni, B12, járni og kalki o.fl. (Nomura, Dias, Igai, Paiva og Zugaib, 2011). 

 Á Íslandi mætti rannsaka betur hóp barnshafandi kvenna sem gengist hafa undir 

hjáveituaðgerð og fá að heyra hjá þeim hvað betur mætti fara að þeirra mati. Einnig mætti 

gera einhvers konar rannsókn meðal heilbrigðisstarfsfólks til að reyna að finna hvar er best að 

byrja aukna fræðslu svo hún skili sem mestum árangri til markhópsins. Markmið þessara 

rannsókna geta meðal annars verið að geta veitt konum áreiðanlegar upplýsingar og bætt þar 

með þjónustu þessa hóps en einnig í forvarnarskyni til að reyna að fyrirbyggja offitu kvenna á 

Íslandi. Það er einlæg ósk höfundar að hjúkrunarfræðingar, ljósmæður og heilbrigðisstarfsfólk 

sem koma á einhvern hátt til með að mæta þörfum þessara kvenna, verði sér úti um frekari 

fræðslu og menntun og stuðli þar með að frekara heilbrigði og öryggi móður og barns.  
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal A  

Flokkun líkamsþyngdarstuðuls/BMI (Hjartavernd, 2010). 

 

Vannæring 

 

BMI < 18,5 

Kjörþyngd 

 

BMI 18,5-24,9 

Ofþyngd (1. stigs offita) 

 

BMI 25-29,5 

Offita (2. stigs offita) 

 

BMI 30-39,9 

Sjúkleg offita (3. stigs offita) BMI ≥40 
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Fylgiskjal B 

Ráðleggingar um daglega vítamín- og bætiefnanotkun eftir hjáveituaðgerð á maga (Svava 

Engilbertsdóttir, 2010). 

 

Ein fjölvítamíntafla án A og D-vítamína. 

Ein tafla af sterku B12-vítamíni (100 míkrógrömm) sem einnig inniheldur B6-vítamín (5 

milligrömm) og fólínsýru (100 míkrógrömm). 

Ein skeið (10 ml) af þorskalýsi eða fjórar lýsisperlur tvisvar á dag. 

Ein tafla af D-3 vítamíni (1000 IE). 

Tvær töflur af kalsíum sítrati (600 mg) en þrjár til fjórar töflur (900-1200 mg) borði 

viðkomandi ekki mjólkurvörur. 

Ein tafla af fólínsýru (400 míkrógrömm) fyrir konur á barneignaraldri. 

70-100 mg af járni daglega sé um skort að ræða en 20 mg duga oft sem viðhaldsskammtur. 
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Fylgiskjal C  

Ráðlögð þyngdaraukning á meðgöngu (Karitas Ívarsdóttir og Ragnheiður Bachmann, 2008). 

 

Ráðlögð þyngdaraukning (kg) á meðgöngu  

Konur í kjörþyngd eða undir kjörþyngd (BMI < 25*) 12 - 18 kg 

Konur yfir kjörþyngd (BMI > 25*) 7 - 12 kg 

 

 Líkamsþyngdarstuðull (BMI) = þyngd (kg)/(hæð (m) x hæð (m)).  
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