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Útdráttur 

Þessi rannsóknaráætlun er lokaverkefni til B.S. gráðu í hjúkrunarfræði við Háskólann 

á Akureyri. Tilgangur fyrirhugaðrar rannsóknar er að veita innsýn í hver sé reynsla 

barnshafandi kvenna af áhrifum hreyfingar á andlega líðan. Margar erlendar 

rannsóknar hafa leitt í ljós að andleg vanlíðan hjá barnshafandi konum er talsvert 

algeng á meðgöngu ásamt því að vera vangreind og vanmeðhöndluð meðal 

heilbrigðisstarfsfólks sem sinnir þeim á meðgöngutímanum. Hreyfing á meðgöngu er 

einn þáttur sem sýnt hefur að hafi jákvæð áhrif á andlega og líkamlega líðan 

barnshafandi kvenna ásamt því að hafa góð áhrif á fóstur. Fáar barnshafandi konur 

fylgja settum ráðleggingum sem snúa að hreyfingu á meðgöngu og má áætla að það sé 

meðal annars vegna takmarkaðrar fræðslu, tímaleysis og þekkingar ljósmæðra eða 

annars heilbrigðisstarfsólks á þessum ráðleggingum. Það er því mikilvægt að fagaðilar 

auki þekkingu sína og veiti barnshafandi konum skilvirka fræðslu sem snýr að 

ráðleggingum um hreyfingu á meðgöngu og upplýsi um ávinning hennar fyrir móður 

og fóstur. 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með er: Hver er reynsla barnshafandi kvenna 

af áhrifum hreyfingar á andlega líðan? Notast verður við eigindlega aðferðafræði 

byggða á fyrirbærafræði Vancouver-skólans við framkvæmd fyrirhugaðrar 

rannsóknar. Tekin verða opin djúpviðtöl við 6-10 barnshafandi konur sem verða 

valdar eftir fyrirfram ákveðnum skilyrðum. Er það von höfunda að með þessari 

rannsóknaraðferð sé hægt að veita meiri innsýn í viðfangsefnið. 

  

Lykilhugtök: meðganga, barnshafandi kona, andleg vanlíðan, hreyfing, heilsuefling. 
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 Abstract 

This study is a research thesis for a B.Sc. degree in nursing at the University of 

Akureyri. The main objective of this study was to examine how pregnant women 

experience the effects of exercise on their mental health. Research has shown that 

perinatal mental health issues are common and underdiagnosed and untreated by 

health professionals. Exercise during pregnancy is one factor that has a positive effect 

on women’s physical and mental health during pregnancy as well as having a positive 

effect on the fetus. Few pregnant women seem to follow exercise related 

recommendations and it might be due to limited education, lack of time and midwifes 

and other mental health professional’s limited knowledge of these 

recommendations.  It is therefore important that mental health professionals increase 

their knowledge and provide pregnant women an effective advice concerning exercise 

during pregnancy and to inform them of the benefits of exercising, both for the 

mother and fetus. The researchers hope the study will answer the question: How 

pregnant women experience the effects of exercise on their mental health? A qualitive 

research method will be used and the study will be based on Vancouver-School in 

phenomenology. A record will be made of 6-10 interviews with pregnant women 

which will be selected by predefined conditions. The authors hope this research will 

provide a deeper insight into the topic.  

Key concepts: pregnancy, pregnant woman, mental health, exercise, health 

promotion. 
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1. Kafli - Inngangur 

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni til B.S. gráðu í hjúkrunarfræði við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri vorið 2018. Markmið fyrirhugaðrar 

rannsóknar er að veita innsýn í hver sé reynsla barnshafandi kvenna af áhrifum 

hreyfingar á andlega líðan. Í þessum kafla verður farið yfir bakgrunnsupplýsingar 

viðfangsefnis, tilgang hennar og gildi fyrir hjúkrun. Meginhugtök eru skilgreind, 

gildismat rannsakenda er lýst og uppbygging rannsóknaráætlunar skýrð. Að lokum 

verður gert grein fyrir þeirri gagnasöfnun sem notast var við og þeim leitarorðum sem 

voru notuð. 

Rannsóknarspurningin sem við leggjum fram við gerð þessa lokaverkefnis er 

eftirfarandi: Hver er reynsla barnshafandi kvenna af áhrifum hreyfingar á andlega 

líðan? 

1.1. Bakgrunnur viðfangsefnis 

Meðganga er í huga flestra kvenna tímabil vellíðunar, hamingju og 

friðsemdar, en raunin er ekki ávallt sú þar sem talið er að ein af hverjum fimm 

barnshafandi konum upplifi kvíða eða þunglyndi á meðgöngu (Effati-Daryani, 

Mohammad-Alizadeh-Charandabi, Zarei, Mohammadi og Mirghafourvand, 2018). 

Andleg vanlíðan á meðgöngu getur haft í för með sér alvarlegar afleiðingar bæði fyrir 

móður og barn. Meiri líkur eru á að móðir greinist með fæðingarþunglyndi, meðganga 

verði ekki fullgengin, skerðing verður á tengslamyndun milli móður og barns og að 

barnið muni eiga við tilfinninga- og hegðunarvandamál að stríða seinna meir (Van 

den Bergh, Mulder, Mennes og Glover, 2005; Martini o.fl., 2015). Einnig hefur verið 

sýnt fram á að þær barnshafandi konur sem glíma við þunglyndi á meðgöngu eru 
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líklegri til þess að fæða fyrir settan tíma, fæðingarþyngd barns er lág og vöxtur fósturs 

er hægur (Becker, Weinberger, Chandy og Schmukler, 2016). 

Í ljósi þess hve alvarlegar afleiðingarnar af vanlíðan á meðgöngu geta verið, er 

mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga og ljósmæður að vera meðvituð um einkenni og 

áhættuþætti sem auka líkur á vanlíðan meðal barnshafandi kvenna. Ákveðnar 

vísbendingar eru fyrir hendi sem geta vakið athygli hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra 

en þær eru meðal annars ef kona hefur greinst með þunglyndi eða kvíða fyrir 

meðgöngu, lágur eða hár aldur, kynþáttur og hár líkamsþyngdarstuðull (Martini o.fl., 

2015; Signal o.fl., 2017; Ertel o.fl., 2017). 

Hreyfing á meðgöngu hefur verið tengd við góða andlega líðan á meðgöngu 

(World Health Organinization (WHO), 2016). Einnig hefur verið sýnt fram á að 

barnshafandi konur sem stunda reglulega hreyfingu á meðgöngu eru betur undirbúnar 

fyrir fæðinguna hvað varðar líkamlegt álag sem henni fylgir. Á Íslandi liggja fyrir 

ákveðnar ráðleggingar um hreyfingu fyrir barnshafandi konur og mælt er með að 

konur stundi minnst 30 mínútur af miðlungs erfiðri hreyfingu á dag. Regluleg 

hreyfing á meðgöngu getur hjálpað til við að draga úr líkamlegum óþægindum eins og 

t.d. bakverkjum, meltingartruflunum og bjúgsöfnun. Hreyfing sem mælt er með að 

stunda á meðgöngu er meðal annars sund, létt þolfimi, ganga og jóga en æskilegt er að 

konur forðist hreyfingu sem getur valdið falli eða áverka á kvið (Embætti Landlæknis, 

2008). Sýnt hefur verið fram á að regluleg hreyfing í gegnum lífið viðheldur og eflir 

líkamlegt og andlegt hreysti og stuðlar að langlífi (ACOG, 2015). 

1.2. Tilgangur og gildi rannsóknaráætlunar og gildismat höfunda 

Markmið þessarar rannsóknaráætlunar er að veita innsýn í hver sé reynsla 

barnshafandi kvenna af áhrifum hreyfingar á andlega líðan, áhrif andlegrar vanlíðan á 

meðgöngu á móður og fóstur, hvaða hreyfingu er mælt með að stunda á meðgöngu og 
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hvaða hreyfingu ætti að forðast. Fræðileg samantekt þessa verkefnis á að veita innsýn 

í þær rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar um vanlíðan og hreyfingu á meðgöngu. 

Sameiginlegur áhugi höfunda á rannsóknarefni þessarar rannsóknaráætlunar 

var ástæðan fyrir valinu á efni hennar. Umönnun barnshafandi kvenna getur verið stór 

þáttur í starfi hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra og veitast þeim tækifæri í starfi sínu til 

þess að veita ráðgjöf um mikilvægi hreyfingar á meðgöngunni. Það er von höfunda að 

þessi rannsóknaráætlun varpi ljósi á mikilvægi hreyfingar á meðgöngu og jákvæð 

áhrif hennar á andlega líðan. 

1.3. Val á rannsóknaraðferð og rannsóknarspurning sett fram 

Við gerð fyrirhugaðrar rannsóknar verður eigindleg rannsóknaraðferð fyrir 

valinu, notast verður við Vancouver-skólann í fyrirbærafræði sem er aðferð sem 

hentug er að nota þegar auka á skilning á mannlegum fyrirbærum í þeim tilgangi að 

bæta mannlega þjónustu eins og heilbrigðisþjónustuna (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013a). Teljum við að sú aðferð henti best til að svara rannsóknarspurningunni: Hver 

er reynsla barnshafandi kvenna af áhrifum hreyfingar á andlega líðan? 

Val á úrtaki hefur mikil áhrif á gæði rannsóknarinnar og er því mikilvægt að 

velja vel. Mikilvægt er að úrtakið endurspegli þýði rannsóknarinnar og það fyrirbæri 

sem verið er að rannsaka (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þýðið í 

fyrirhugaðri rannsókn verða allar íslenskumælandi frum- og fjölbyrjur á Íslandi sem 

gengnar eru 16-34 vikur. Í rannsókninni verður notað tilgangsúrtak og verður úrtakið í 

fyrirhugaðri rannsókn allar íslenskumælandi frum- og fjölbyrjur á aldrinum 20-35 ára, 

gengnar 16-34 vikur sem hafa ekki stundað reglulega hreyfingu á meðgöngu og 

einnig þær sem hafa stundað reglulega hreyfingu á meðgöngu og hafa upplifað 

einkenni kvíða og þunglyndis einhvern tímann á meðgöngu. 

 



 4 

1.4. Skilgreining meginhugtaka 

Höfundar þessa lokaverkefnis telja mikilvægt að skilgreina helstu hugtök 

efnisins áður en verkefnið er lesið og eru þau eftirfarandi: 

Meðganga: Skeið þegar fóstur þroskast í legi móður, hefst við getnað og lýkur þegar 

barnið fæðist (Íslenska alfræðiorðabókin, 1990). 

Barnshafandi kona: Meðganga konu (Íslensk orðabók, e.d.). 

Andleg vanlíðan: Slæm líðan (Íslensk orðabók, e.d.). 

Hreyfing: Ástundun almennra líkamshreyfinga til þess að efla og viðhalda heilbrigði 

(Íslensk orðabók, e.d.). 

Heilsuefling: Heilsuefling miðar að því að hafa áhrif á lífsstíl fólks og gera því kleift 

að lifa heilsusamlegu lífi við heilnæmar aðstæður (Embætti landlæknis, 2014). 

1.5. Gagnasöfnun og leitarorð 

         Við heimildaleit fyrir fræðilega umfjöllun rannsóknaráætlunarinnar var að 

mestu notast við gagnasafnið SCOPUS, en þegar full leitað var innan þess voru 

gagnasöfnin CHINAL (Ebsco Host), ResearchGate og Google Scholar notuð. Að 

mestu var notast við erlendar ritrýndar tímaritsgreinar og rannsóknir en einnig var 

notast við bækur og eina íslenska rannsókn. Einnig voru notaðar upplýsingar frá 

erlendum opinberum stofnunum, WHO og Center for Disease Control and Prevention. 

Ensku leitarhugtökin sem notast var við voru meðal annars emotional stress during 

pregnancy, mental distress during pregnancy, exercise during pregnancy, training 

during pregnancy, mental health and excercise og midwifes understanding of 

excercise voru þau helstu. Íslensku leitarhugtökin sem notast var við voru meðal 

annars hreyfing á meðgöngu og andleg líðan. Bækurnar sem stuðst var við voru 

námsbækur úr áföngum innan hjúkrunarfræðinnar frá fyrri árum og íslenska 

rannsóknin fannst innan gagnasafnsins ResearchGate. 
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2. Kafli - Hreyfing á meðgöngu og áhrif á andlega líðan 

Í þessum kafla verður farið yfir þær rannsóknir og fræðilegt efni sem gefið 

hefur verið út um rannsóknarefni þessarar rannsóknaráætlunar. Þessi kafli hefst á 

umfjöllun um meðgöngu og þær lífeðlisfræðilegar breytingar sem eiga sér stað á því 

tímabili. Næst verður fjallað um andlega líðan á meðgöngu þar sem einblínt verður á 

mismunandi líðan barnshafandi kvenna ásamt helstu áhættuþáttum fyrir vanlíðan. Að 

lokum er kafli sem fjallar um hreyfingu á meðgöngu og hvaða áhrif hún hefur á 

barnshafandi konur. Undir þeim kafla er fjallað um ráðleggingar um hreyfingu á 

meðgöngu, heilsueflingu, mismunandi tegundir hreyfingu á meðgöngu, hvað ber að 

varast, hreyfingu eftir meðgöngu og að lokum hver skilningur ljósmæðra er á 

klínískum leiðbeiningum um hreyfingu á meðgöngu. 

2.1. Meðganga 

Meðganga er níu mánaða tímabil og er í huga flestra kvenna lífsviðburður sem 

einkennist af tilhlökkun, hamingju og ást. Á þessu tímabili eru kona og barn útsettari 

fyrir ákveðnum heilsufarsáhættum og vegna þessa er mikilvægt fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk að aðstoða barnshafandi konur að stunda heilbrigðan lífsstíl 

(WHO, 2018b). 

Margar lífeðlisfræðilegar og líffræðilegar breytingar eiga sér stað á meðgöngu 

fyrir tilstuðlan hormóna og stærðar barns. Meðal þeirra breytinga eru meðal annars 

þyngdaraukning, stækkun á brjóstum vegna mjólkurframleiðslu, púls verður hraðari 

og blóðmagn eykst til þess að koma til móts við aukna þörf líkamans á 

næringarefnum og súrefnis til barns. Þarmahreyfingar móður verða hægari og getur 

móðir fundið fyrir aukinni matarlyst eða ógleði (Tortora og Nielsen, 2012). 

Breytingar á hjarta og æðakerfi hafa í för með sér að álag á hjartað getur aukist um 

30-50% vegna meira blóðmagns og hraðari hjartsláttar. Öndun konunnar verður 
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grynnri og öndunartíðni hækkar samhliða aukinni súrefnisþörf fóstursins. Meira álag 

er á mjaðmir og hné vegna þyngdaraukningar á meðgöngu og næringarþörf eykst um 

300 kcal á dag (Artal og O’toole, 2003). Þyngdarpunktur líkamans breytist þegar líður 

á meðgönguna vegna aukinnar þyngdar á kviðnum. Bandvefir og liðir verða einnig 

mýkri (Embætti Landlæknis, 2008). Fyrir enda meðgöngu áður en fæðing á sér stað 

tekur barnið töluvert pláss í kviðarholi móður og þrýstir á líffæri hennar og getur haft 

þau áhrif að hún fær bjúg, hægðatregðu og lítið sem ekkert pláss er fyrir þvagblöðru 

móður (Tortora, og Nielsen, 2012). 

Ein af lífeðlisfræðilegum breytingum sem verða hjá barnshafandi konum er að 

breyting verður á efnaskiptum þeirra sem veldur því að konur þyngjast um það bil 9 

til 11 kíló á meðgöngu. Konur sem þyngjast um meira en 9 til 11 kíló á meðgöngu eru 

í aukinni hættu á ofþyngd, offitu og fylgikvillum eins og háþrýstingi og 

meðgöngusykursýki. Þyngdaraukning og aukin tíðni fylgikvilla setur barnshafandi 

konur í meiri hættu á lélegri lífsgæðum. Mikilvægt er fyrir barnshafandi konur að 

stunda reglulega hreyfingu á meðgöngu, þar sem hún getur haft góð áhrif á líkamlega 

þætti eins og aukinn vöðvastyrk og þol ásamt því að geta komið í veg fyrir bakverki. 

Einnig getur regluleg hreyfing komið í veg fyrir verulega þyngdaraukningu og offitu. 

Regluleg hreyfing hefur ekki aðeins góð áhrif á líkamlega þætti heldur einnig andlega 

en hreyfing getur haft mikil jákvæð áhrif á þunglyndi og á andlega heilsu fólks 

almennt. Konur verða oft viðkvæmari andlega, með aukinn kvíða og óöryggi á 

meðgöngu og hafa rannsóknir sýnt að regluleg hreyfing geti haft jákvæð áhrif á 

andlega líðan þeirra (Barakat, Pelaez, Montejo, Luaces og Zakynthinaki, 2011). 

2.2. Andleg líðan 

Umönnun barnshafandi kvenna á seinustu áratugum hefur tekið gríðarlegum 

framförum í hinum þróaða heimi er varðar lífslíkur kvenna og barna en því miður er 
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ekki hægt að segja það sama þegar kemur að andlegri líðan þeirra (Glover, 2014). 

Vísbendingar benda til þess að ef móðir upplifir vanlíðan á meðgöngu, þunglyndi, 

kvíða, stress og streitu, eru meiri líkur á því að meðgangan verði ekki fullgengin, 

móðir fái fæðingarþunglyndi, tengslamyndun milli móður og barns verði ekki góð og 

að barn hennar muni eiga við tilfinninga- og hegðunarvandamál að stríða seinna meir 

(Van den Bergh o.fl., 2005; Martini o.fl., 2015). Samkvæmt rannsókn sem 

framkvæmd var meðal 406 kvenna um þunglyndi, streitu og kvíða á meðgöngu voru 

36,6% sem sögðust hafa fundið fyrir þunglyndiseinkennum, 27,3% sögðust hafa 

fundið fyrir kvíða og 31,7% sögðust hafa verið undir streitu. Þessar tölur miðast við 

seinasta þriðjung meðgöngunnar (Effati-Daryani o.fl., 2018). 

Talið er að ein af hverjum fimm barnshafandi konum upplifi kvíða eða 

þunglyndi á meðgöngu. Margar stofnanir mæla með skimun fyrir andlegri vanlíðan á 

meðgöngu en geðheilbrigðismál eru gjarnan vangreind og vanmeðhöndluð hjá 

barnshafandi konum. Markmið rannsóknar sem framkvæmd var meðal ljósmæðra var 

að kanna hverjar hindranir væru fyrir því að skima fyrir og meðhöndla andlega 

vanlíðan hjá barnshafandi konum. Rannsóknin byggði á samantekt úr mörgum 

gagnasöfnum og sýndu niðurstöður hennar að ástæða hindrunar fyrir skimun og 

meðhöndlun ljósmæðra á andlegri vanlíðan hjá barnshafandi konum var skortur á 

þjálfun og yfirsýn. Einnig kom fram að tímaskortur meðal ljósmæðra var algeng 

hindrun (Bayrampour, Hapsari og Pavlovic, 2018). 

2.2.1. Meðgönguþunglyndi. Þunglyndi er algengt hjá konum á barneignaaldri 

og geta einkenni þess komið upp á meðan á meðgöngu stendur eða stuttu eftir 

fæðingu. Áætluð tíðni þunglyndis meðal kvenna í þróuðum löndum er allt frá 1,0% til 

5,6% og fyrir vægt og alvarlegt þunglyndi á mismunandi stigum meðgöngu og í allt 

að 12 mánuði eftir fæðingu er tíðni um 6,5% til 12,9%. Rannsóknir sem miða að 
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fyrstu 3 mánuðum eftir fæðingu sýna þó hærra hlutfall eða 7,1% fyrir alvarlegt 

þunglyndi eitt og sér og 19,2% samanlagt fyrir vægt og alvarlegt þunglyndi (Learman, 

2018). 

Konur með sögu um þunglyndi eru í meiri hættu á að greinast með 

meðgönguþunglyndi heldur en konur sem ekki hafa haft fyrri sögu um þunglyndi. 

Einnig eru þær konur sem hafa gengið í gegnum áfall eins og misnotkun eða misst 

fóstur, átt í erfiðleikum með getnað og átt í erfiðleikum í einkalífinu í aukinni hættu. 

Einkenni meðgönguþunglyndis eru hin sömu og þunglyndis almennt. Helstu einkenni 

eru viðvarandi vanlíðan, erfiðleikar með einbeitingu, breyting á svefn- og 

matarvenjum, áhugaleysi, depurð og tilfinningadoði (Muzik, Hamilton, Rosenblum, 

Waxler og Hadi, 2012). 

Meðgönguþunglyndi er sálfræðileg breyting sem hefur neikvæð áhrif á 

barnshafandi konu og fóstrið hennar. Hormónabreytingar sem fylgja meðgöngunni 

geta valdið aukinni tíðni eða auknu þunglyndi meðal barnshafandi kvenna. Mikilvægt 

er að greina þunglyndi snemma á meðgöngu, þar sem það getur haft áhrif á fæðinguna 

sjálfa og heilsu nýburans. Einnig ef þunglyndið er ekki meðhöndlað meðan á 

meðgöngu stendur, þá getur það haldið áfram og aukist eftir fæðinguna (Effati-

Daryani o.fl., 2018). 

Áhættuþættir eins og fyrirburafæðing, lág fæðingarþyngd og hægur vöxtur 

fósturs hafa verið tengd þunglyndi á meðgöngu. Meðgönguþunglyndi getur líka haft 

áhrif á mjólkurframleiðslu móður eftir fæðingu og tengslamyndun á milli móður og 

barns. Aðrir áhættuþættir sem taldir eru tengjast meðgönguþunglyndi eru 

háþrýstingur, meðgöngueitrun og meðgöngusykursýki (Becker o.fl., 2016). Af þeim 

konum sem hafa tjáð þunglyndi á meðgöngu eru 69% af þeim sem hafa einnig tjáð 

kvíða (Henderson og Redshaw, 2013). 
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 2.2.2. Kvíði á meðgöngu. Meðganga er ekki einungis tími gleði og hamingju 

heldur getur einnig verið valdur að kvíða hjá heilbrigðum konum vegna þeirra óvissu 

sem meðganga og fæðing hefur í för með sér (Madhavanprabhakaran, D’Souza og 

Nairy, 2015). Meðgöngukvíða er hægt að skilgreina sem sérstakar áhyggjur og 

hræðslu gagnvart meðgöngunni, fæðingunni, heilsu barnsins, útlitsbreytingum sem 

fylgja meðgöngunni og foreldrahlutverkinu (Huizink, Mulder, Medina, Visser og 

Buitelaar, 2004). Greint hefur verið frá því að um 14% barnshafandi kvenna reynast 

vera með meðgöngukvíða og aðeins um 5% leita sér faglegrar aðstoðar (Henderson 

og Redshaw, 2013). Samkvæmt rannsókn sem var framkvæmd meðal 500 

barnshafandi kvenna kom í ljós að meðgöngukvíði jókst eftir því sem leið á 

meðgönguna og var verstur á seinasta þriðjungi meðgöngunnar. Konur sem voru á 

aldrinum 18-20 ára og voru að eignast sitt fyrsta barn tjáðu mestan kvíða á meðgöngu 

(Madhavanprabhakaran, D’Souza og Nairy, 2015). Einnig hefur verið sýnt fram á að 

félagslegar aðstæður, líkamleg og andleg heilsa hafi áhrif á meðgöngukvíða kvenna. 

Ungar barnshafandi konur af öðrum en hvítum uppruna, þær sem búa við slæmar 

fjárhagslegar aðstæður, eru einstæðar og/eða eru með langvarandi heilsufarsvanda eru 

líklegri til þess að tjá meðgöngukvíða en aðrar barnshafandi konur (Henderson og 

Redshaw, 2013). 

Á Íslandi hefur verið gerð rannsókn á áhyggjum og kvíða á meðgöngu og hver 

hugsanleg ástæða fyrir þeim væri. Helstu niðurstöður voru þær að fyrri reynsla 

kvenna hafði mest áhrif á áhyggjur og kvíða á meðgöngu og þá sérstaklega ef 

reynslan var slæm, einnig hafði reynsla annarra kvenna líka áhrif á konurnar. 

Áhyggjur af fósturláti og heilbrigði barnsins var tjáð af þátttakendum en þær áhyggjur 

minnkuðu eftir því sem leið á meðgöngu og ef fósturskimanir sýndu fram á heilbrigði 

barnsins. Flestar konurnar í rannsókninni höfðu áhyggjur af fæðingunni, 
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sársaukanum, stærð barnsins og keisaraskurði. Einnig kom fram að reynsluleysi 

kvennanna gat aukið eða minnkað áhyggjur þeirra (Sigfríður Inga Karlsdóttir, Anna 

Rut Gunnarsdóttir, Ragnheiður Birna Ólafsdóttir, Linda Björk Snorradóttir og 

Ragnheiður Birna Guðnadóttir, 2008).  

Sýnt hefur verið fram á að ef móðir er kvíðin á meðgöngu getur það haft áhrif 

á hana sem foreldri seinna meir. Kona sem hefur haft miklar áhyggjur og kvíða á 

meðgöngu er líklegri til þess að hafa óhóflegar áhyggjur af barni sínu eftir fæðingu og 

er því næm fyrir streitu og vanlíðan sem foreldri (Huizink o.fl. 2017). Ólíkt 

meðgönguþunglyndi þá hefur ekki verið sýnt fram á tengsl fyrirbura og léttbura og 

mæðra með meðgöngukvíða (Henderson og Redshaw, 2013). 

 2.2.3. Áhættuþættir fyrir vanlíðan á meðgöngu. Sterkasti áhættuþátturinn 

um vanlíðan á meðgöngu er ef kona hefur greinst með eða fundið fyrir þunglyndi fyrir 

meðgöngutíma. Aðrir sterkir áhættuþættir eru einnig ef kona hefur orðið fyrir 

kynferðislegu áreiti eða ofbeldi á meðgöngu. Að auki hefur verið sýnt fram á að lágur 

eða hár aldur, lítil menntun, kynþáttur, hár líkamsþyngdarstuðull, mikil 

fyrirtíðarspenna fyrir meðgöngu og fæðingin sjálf væru valdar að kvíða og vanlíðan 

hjá konum (Martini o.fl., 2015; Signal o.fl., 2017; Ertel o.fl., 2017). 

 2.2.3.1. Lágur aldur.  Unglingsárin geta verið nógu erfið og tilfinningarík 

fyrir flesta unglinga án aukins álags og streitu sem fylgir því að eiga von á barni. 

Hægt er að áætla að þeir unglingar sem eiga von á barni eigi því erfiðara með að 

takast á við það aukna álag og streitu sem fylgir því að vera ungt foreldri. Einnig 

hefur komið fram að þeir unglingar sem eiga von á barni tjái vanlíðan og afbrýðisemi 

út í jafnaldra sína sem lifa barnlausu og áhyggjulausu lífi (Thompson, 2010). Algengt 

er meðal ungra foreldra að fjárhagurinn sé ekki góður og getur það valdið meiri 
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áhyggjum og vanlíðan, þau hafa ekki gert ráð fyrir auknum kostnaði sem fylgir því að 

eignast barn og verða hrædd um að þau geti ekki ráðið við fjárhagslegu ábyrgðina 

sem fylgir því að eignast barn (Thompson, 2010). 

 Samkvæmt rannsókn sem framkvæmd var meðal 20 barnshafandi 

unglingsstúlkna sem greinst höfðu með meðgönguþunglyndi kom í ljós að hugsanleg 

ástæða fyrir vanlíðan meðal þeirra var reynsluleysi þeirra að leita sér hjálpar. 

Vanþekking þeirra á einkennum þunglyndis varð til þess að þær áttuðu sig ekki á að 

vandamálið var af geðrænum toga, heldur vildu þær meina að vandamálið væri innra 

með þeim og það væri þeim að kenna. Stúlkurnar töldu sig ekki þurfa neina sálræna 

aðstoð, tjáðu skömm sem fylgdi vanlíðaninni og vegna þess sóttust þær ekki eftir 

aðstoð (Bledsoe o.fl., 2017). Fylgir þessu nokkuð áhyggjuefni meðal 

heilbrigðisstarfsmanna þar sem komið hefur í ljós að 20% barnshafandi 

unglingsstúlkna hafi greinst með meðgönguþunglyndi (Meltzer-Brody o.fl., 2013). 

Fæðingartölur ungra barnshafandi kvenna hafa þó farið lækkandi seinustu ár í 

Bandaríkjunum og hefur lækkað um 8% milli 2014 og 2015 og eru þetta sögulega 

lágar tölur (Centers for Disease Control and Prevention, 2015). 

 2.2.3.2. Hár aldur. Lágur aldur er talinn vera áhættuþáttur andlegrar vanlíðan 

á meðgöngu, en líkt og kom fram áður er hár aldur móður einnig hugsanlegur 

áhættuþáttur fyrir vanlíðan á meðgöngu (Martini o.fl., 2015). Ástæða andlegrar 

vanlíðan barnshafandi kvenna sem eru eldri en 40 ára getur meðal annars verið vegna 

fylgikvilla sem geta komið fram á meðgöngunni eins og þungburi, bráða 

keisaraskurður, fyrirburafæðing og andvana fæðing. Töluverð aukning er á líkum á að 

kona eldri en 40 ára fæði þungbura eða um 44% og hættan á andvana fæðingu hefur 

tvöfaldast. Ákveðnar hættur fylgja því að fara í keisara en með hækkandi aldri er 
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algengara að kona kjósi að fara í keisara og meiri líkur eru á að barn fæðist með 

bráðakeisara (Kenny o.fl., 2013; Laopaiboon o.fl., 2014). 

Þegar barn fæðist með keisaraskurði er það tekið úr legi konu með 

skurðaðgerð og getur það haft í för með sér líkamlega og andlega kvilla fyrir móður. 

Móðir getur átt erfiðara með að mynda tengsl við barnið eftir keisaraskurð og er því 

reynt í aðgerðinni að einblína á fæðingu barns frekar en aðgerðina sjálfa (Piotrowski, 

2013). Þeir líkamlegu kvillar sem tengjast keisaraskurði eru vegna skurðsársins þar 

sem skorið hefur verið í húð, vöðva og leg konunnar. Þær konur sem hafa stundað 

hreyfingu á meðgöngu eru fljótari að jafna sig eftir keisaraskurð og hefur það 

jafnframt jákvæð áhrif á skurðsvæði þar sem vöðvarnir eru fljótari að draga sig saman 

eftir aðgerð (Rajabi o.fl., 2018). 

Í Bandaríkjunum er hækkandi tíðni meðal kvenna sem velja að fara í keisara 

og hefur það verið tengt við hækkandi líkamsþyngdarstuðul og hækkandi aldur 

barnshafandi kvenna. Barnshafandi konur sem stunda reglulega hreyfingu á 

meðgöngu eru ólíklegri til þess að kjósa að fara í keisaraskurð og minni líkur eru á að 

þær lendi í bráðakeisara (Bovbjerg og Siega‐Riz, 2009; Rajabi o.fl., 2018). 

 2.2.3.3. Kynþáttur. Í ljósi ástands í heiminum í dag þar sem stríð ríkir í 

mörgum löndum er töluverður fjöldi hælisleitenda að yfirgefa upprunaland sitt í leit 

að betra lífi í öðru landi. Meðal þessara hælisleitenda eru oft barnshafandi konur sem 

eru í slæmu líkamlegu og andlegu ástandi vegna fyrri rauna og aðstæðna (Mccarthy 

og Haith-Cooper, 2013). Þessar konur eru í hættu á að vera félagslega einangraðar 

vegna tungumálaörðugleika milli þeirra og heilbrigðisstarfsfólks og mismunandi 

menningarbakgrunns (Pottie o.fl., 2011). 

 Komið hefur í ljós að mun algengara er meðal latneskra kvenna frá Puerto 

Rico í Bandaríkjunum að fæða léttbura eða fyrirbura heldur en hvítra kvenna frá 
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Bandaríkjunum. Ástæðan er talin vera sú að meðgönguþunglyndi er algengara meðal 

kvenna frá Puerto Rico og getur það haft áhrif á vöxt fóstursins. Til þess að komast að 

niðurstöðu var framkvæmd rannsókn meðal 1.262 latneskra kvenna í Bandaríkjunum. 

Þátttakendum var skipt niður í þrjá hópa eftir því á hvaða þriðjungi meðgöngu þær 

voru og notast var við þunglyndisskala (EPDS) til þess að meta þunglyndiseinkenni 

þeirra. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að allt að 70-80% meiri líkur eru á að kona 

fæði fyrir settan tíma eða fæði léttbura ef borið hefur á þunglyndi á miðjum 

meðgöngutíma eða á öðrum þriðjungi samanborið við konur sem höfðu ekki tjáð 

þunglyndi á þessum tíma meðgöngu. 29,7% þátttakenda í rannsókninni reyndust vera 

með minniháttar þunglyndi og 18% með meiriháttar þunglyndi (Szegda o.fl., 2017). 

2.2.3.4. Þyngd. Samkvæmt rannsóknum um háan líkamsþyngdarstuðul fyrir 

meðgöngu og andlega vanlíðan á meðgöngu hefur komið fram að sterk tengsl eru þar 

á milli. Kona með háan líkamsþyngdarstuðull er 30-43% líklegri til þess að finna fyrir 

andlegri vanlíðan á meðgöngu heldur en kona í eðlilegri þyngd (Molyneaux, Poston, 

Ashurst-Williams og Howard, 2014). 

Bent hefur verið á að hár líkamsþyngdarstuðull, mikil þyngdaraukning á 

meðgöngu og erfiðleikar við að missa aukakílóin eftir fæðingu getur haft neikvæð 

áhrif á sjálfsímynd og sjálfsálit móður meðan á meðgöngu stendur og eftir hana 

(Silveira, Ertel, Dole og Chasan-Taber, 2015). Orsökin fyrir vanlíðan af þessu tagi hjá 

konum á meðgöngu tengist hæfileika þeirra til þess að sjá jákvæðar hliðar 

þyngdaraukningar og líkamsbreytinga sem tengjast eðlilegri meðgöngu. Tenging 

sjálfsálits og þyngdaraukningar á meðgöngu var rannsökuð í Ástralíu meðal 158 

kvenna þar sem kom í ljós að konur með gott sjálfsálit gekk betur að sætta sig við þær 

líkamsbreytingar sem áttu sér stað á meðgöngu. Hins vegar áttu þær konur sem voru 

með lágt sjálfsálit fyrir meðgöngu erfiðara með að sætta sig við þyngdaraukninguna 
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og líkamsbreytingarnar. Taka skal einnig fram að í þessari rannsókn kom fram að 

74,2% af þátttakendum voru óánægðar með líkama sinn og vildu vera grennri 

(Duncombe, Wertheim, Skouteris, Paxton og Kelly, 2008). Önnur rannsókn sem 

athugaði tengingu líkamsþyngdar og andlega líðan kvenna sýndi fram á að þær konur 

sem voru með háan líkamssþyngdarstuðul og þyngdust óverulega á meðgöngu 

reyndust frekar vera með einkenni kvíða og þunglyndis, frekar en þær konur sem 

héldu eðlilegri þyngd fyrir, meðan og eftir meðgöngu (Roomruangwong, 

Kanchanatawan, Sirivichayakul og Maes, 2017). 

Ljóst er að barnshafandi konur með háan líkamsþyngdarstuðul eiga við 

margskonar vandamál að stríða þegar kemur að andlegri og líkamlegri heilsu þeirra 

og hafa ástæður þeirra fyrir hreyfingarleysi verið rannsakaðar. Rannsóknin samanstóð 

af 26 barnshafandi konum sem voru gengnar 28 vikur og voru þær allar með háan 

líkamsþyngdarstuðul. Þær ástæður sem konurnar nefndu að væri ástæða 

hreyfingarleysis á meðgöngunni voru meðal annars tímaleysi, kostnaður, 

stuðningsleysi frá vinum, fjölskyldu og heilbrigðisstarfsfólki, þreyta, skapsveiflur, 

óhentugt umhverfi og hræðsla um að gera fóstrinu mein. Þessi rannsókn var sú fyrsta 

til þess að athuga ástæður hreyfingarleysis og hás líkamsþyngdarstuðuls hjá 

barnshafandi konum og var hún gerð í því skyni að hjálpa heilbrigðisstarfsfólki til 

þess að koma á móts við þarfir kvennanna (Sui, Turnbull og Dodd, 2013). 

Mikil þyngdaraukning á meðgöngu getur einnig haft áhrif á svefn 

barnshafandi kvenna. Ógleði, bakverkir, tíð þvaglát, hormónabreytingar og brjóstsviði 

eru allt einkenni sem aukast á meðgöngu þegar óhófleg þyngdaraukning á sér stað og 

hafa þau áhrif á getu kvennanna til þess að ná góðum svefni. Ónógur svefn á 

meðgöngu hefur neikvæð áhrif á andlega líðan kvenna og eykur einkenni þunglyndis 

og kvíða barnshafandi kvenna (Felder o.fl., 2017). Samkvæmt nýlegri rannsókn sem 
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framkvæmd var meðal 132 barnshafandi kvenna á áhrif reglulegrar líkamlegrar 

hreyfingar á svefn og andlega líðan þeirra, kom í ljós að þær konur sem stunduðu 

reglulega hreyfingu tjáðu betri svefn og almennt betri líðan. Þær breytingar sem áttu 

sér stað á svefninum voru meðal annars að gæði nætursvefns var betri og svefninn 

varð lengri, almenn þreyta var minni og hrotur fóru minnkandi. Þátttakendum í 

rannsókninni var skipt niður í tvo hópa þar sem annar hópurinn fór á 10 vikna 

þolþjálfunar námskeið fyrir barnshafandi konur og hinn hópurinn stundaði enga 

reglulega líkamsrækt. Niðurstöður þessarar rannsóknar ýta undir mikilvægi hreyfingar 

á meðgöngu og jákvæð áhrif á andlega líðan kvenna (Kocsis, Szilágyi, Turos, Bakó 

og Frigy, 2017). 

 2.2.4. Góð líðan á meðgöngu. Góð andleg og líkamleg líðan móður á 

meðgöngu gegnir lykilhlutverki í því að barni og móður farnist vel í gegnum 

meðgönguferlið, fæðingu og eftir fæðingu (Martini o.fl, 2015). Á meðgöngu fara 

barnshafandi konur í gegnum ferli sem hafa töluverðar breytingar á þeirra líkamlega 

ástandi. Svo að þessar breytingar gangi sem best er ákjósanlegt að þær konur sem geta 

stundi reglulega hreyfingu til þess að andleg og líkamleg líðan þeirra verði sem best 

(Watelain o.fl., 2017). 

Samkvæmt gagnasöfnun sem framkvæmd var af Manzoni, Pagnini, 

Castelnuovo og Molinari (2008) kemur fram að slökun er mjög sterkur áhrifavaldur 

að góðri andlegri líðan á meðgöngu. Þrjár mismunandi slökunaraðferðir hafa verið 

rannsakaðar meðal barnshafandi kvenna og áhrif þeirra á andlega líðan þar sem 

aðferðirnar voru hlédræg slökun, vaxandi slökun og slökun í gegnum ímyndunaraflið. 

Allar aðferðirnar sýndu fram á lækkað magn af stress hormóninu kortisol í líkama 

kvennanna eftir einungis einn tíma í slökun. Vaxandi slökun og slökun með 

ímyndunarafli hægðu á púls kvennanna og blóðþrýstingur lækkaði hjá konunum sem 
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stunduðu slökun með ímyndunaraflinu og tjáðu þátttakendur úr öllum hópum betri 

andlega líðan eftir slökun (Urech o.fl., 2010). Önnur rannsókn rannsakaði áhrif 

líkamsræktar annars vegar og slökunar hins vegar á andlega líðan barnshafandi 

kvenna þar sem 46 konur voru í sitt hvorum hóp. Báðir hóparnir sýndu fram á jákvæð 

áhrif líkamsræktar og slökunar á andlega líðan kvennanna. Slökunarhópurinn greindi 

frá að kvíði og þunglyndiseinkenni sem fylgdu meðgöngu dvínuðu eftir 

slökunaræfingu og líkamsræktarhópurinn greindi frá því að finna fyrir minni þreytu, 

meiri orku og betri almennri líðan (Guszkowska, Langwald og Sempolska, 2013). 

Einnig hefur verið greint frá því að regluleg þolþjálfun á meðgöngu hefur jákvæð 

áhrif á sjálfsálit barnshafandi kvenna og minnkar því líkur á því að þær fá 

meðgönguþunglyndi og kvíða (Robledo-Colonia, Sandoval-Restrepo, Mosquera-

Valderrama, Escobar-Hurtado og Ramírez-Vélez, 2012). 

2.3. Hreyfing 

         Meðganga er ferli sem hefur áhrif á starfsemi og byggingu líkamans og eru 

konur sem stunda reglulega hreyfingu á meðgöngu betur undirbúnar fyrir fæðinguna 

hvað varðar líkamlegt álag sem henni fylgir, einnig er talið að barnið þoli fæðinguna 

betur (Embætti Landlæknis, 2008). 

Rannsóknir seinustu áratuga er varða áhrif hreyfingar á líkamlega heilsu og 

andlega líðan mæðra hafa án nokkurs efa sýnt fram á jákvæð áhrif hreyfingar fyrir 

móður og barn á meðgöngu og koma í veg fyrir heilsufarsáhættur sem þau eru 

útsettari fyrir (WHO, 2016). Samkvæmt Alþjóða heilbrigðisstofnuninni er líkamsrækt 

skipulögð líkamshreyfing, sem einkennist af endurteknum, skipulögðum og 

fyrirhuguðum hreyfingum með það að markmiði að bæta heilsu viðkomandi (WHO, 

2018a). 
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Samhliða þeirri staðreynd að regluleg hreyfing á meðgöngu hefur góð 

líkamleg og andleg áhrif á móður þá hefur hreyfing einnig góð áhrif á fylgju og 

fóstur. Fylgjan hjá þeim konum sem stunda reglulega líkamsrækt reynist vera stærri 

og blóðmeiri heldur en hjá þeim sem stunda ekki líkamsrækt á meðgöngu (Kalisiak og 

Spitznagle, 2009). Börn kvenna sem stunda hreyfingu á meðgöngu reynast vera stærri 

og þyngri að meðaltali og reynast vera minni líkur á að barn fæðist fyrir settan tíma 

(Petrov Fieril, Glantz, og Fagevik Olsen, 2014; Jukic, Evenson, Daniels, Herring, 

Wilcox og Hartmann, 2012). 

2.4. Ráðleggingar um hreyfingu á meðgöngu 

Regluleg hreyfing á meðgöngu getur hjálpað til við að draga úr líkamlegum 

óþægindum eins og t.d. bakverkjum, meltingartruflunum og bjúgsöfnun (Embætti 

Landlæknis, 2008). Ákveðnar ráðleggingar liggja fyrir um hreyfingu á meðgöngu en 

samkvæmt WHO segir að heilbrigður lífstíll feli annars vegar í sér hreyfingu sem 

reynir á þol og hins vegar hreyfingu sem reyna á styrk konunnar. Markmiðið með 

þessum ráðleggingum er að konan viðhaldi góðri líkamlegri heilsu á meðgöngu án 

þess að þjálfunin fari út í öfgar, markmiðið er ekki að fara út í keppnisþjálfun eða 

reyna að bæta þol sem konan hafði fyrir þungun heldur að viðhalda fyrri styrk og getu 

(WHO, 2016). Æskilegt er að konur forðist hreyfingu þar sem hraði er mikill, hætta er 

á árekstrum eða hnjaski en sú hreyfing getur valdið falli og áverka á kvið. Dæmi um 

hreyfingu sem mælt er með á meðgöngu er sund, ganga, létt þolfimi og jóga (Embætti 

Landlæknis, 2008). 

Á Íslandi liggja fyrir ákveðnar ráðleggingar frá Landlækni er varða ráðlagða 

hreyfingu á meðgöngu. Almennt viðmið er að stunda minnst 30 mínútna miðlungs 

erfiða hreyfingu á dag. Ef konur hafa ekki stundað reglulega hreyfingu fyrir þungun 

er ráðlagt að byrja rólega og bæta svo hægt og rólega við ráðlagðan tíma. Konur sem 
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glíma við einhverskonar heilsufarsvandamál eða hafa einhvern sjúkdóm er ráðlagt að 

ráðfæra sig við ljósmóður, lækni eða hjúkrunarfræðing um hvers konar hreyfing henti 

þeim best. Þó þessar ráðleggingar liggi fyrir er mjög mikilvægt að konur hlusti á 

líkama sinn og varist að ofreyna sig við þá hreyfingu eða þjálfun sem þær kjósa að 

stunda (Embætti Landlæknis, 2008). 

2.5. Heilsuefling 

Meginmarkmið margra barnshafandi kvenna er að fá að upplifa skemmtilega 

og heilbrigða meðgöngu. Þar sem þessar konur eru í miklum tengslum við 

heilbrigðisþjónustu á meðgöngunni getur verið kjörið tækifæri fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk að stuðla að heilsueflingu, m.a. vegna þess að barnshafandi konur 

eru gjarnan móttækilegar fyrir breytingum sem hafa jákvæð heilsufarsleg áhrif á 

fóstrið (Frayne og Hauck, 2017). 

Samkvæmt skilgreiningu Landlæknisembættisins miðar heilsuefling að því að 

hafa áhrif á lífsstíl fólks og gera því kleift að lifa heilsusamlegu lífi við heilnæmar 

aðstæður. Einnig er áhersla lögð á það sem fólk getur sjálft gert til að bæta líkamlega 

og andlega heilsu sína með því að huga að daglegum lífsvenjum og viðhorfum. 

(Embætti Landlæknis, 2014). 

Samkvæmt Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni WHO er heilsuefling sú aðferð 

sem gerir fólki kleift að auka stjórn á heilsufarslegum áhrifum og bæta heilsu sína. 

Fyrir marga þýðir þetta fyrirbygging sjúkdóma eða áhættuminnkun, sérstaklega þegar 

kemur að lífsstílshegðun, þar sem fólk metur og velur meðvitað hegðun til að stuðla 

að eða viðhalda heilbrigði (Frayne og Hauck, 2017). Þegar kemur að heilsueflingu í 

samfélagi er talað um þrenns konar forvarnarstig í fyrirbyggingu sjúkdóma. Fyrsta 

stigs forvarnir miða m.a. að því að stuðla að heilbrigðum lífsstíl með 

ónæmisaðgerðum, hreyfingu og hollu mataræði. Annars stigs forvarnir beinast að 
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fólki sem er í ákveðinni áhættu á að þróa með sér ákveðna sjúkdóma. Þriðja stigs 

forvarnir einblína á endurhæfingu einstaklinga sem glíma nú þegar við einhvern 

sjúkdóm eða ákveðin heilsufarsvandamál, markmiðið er að hjálpa þeim að ná eins 

góðri heilsu og mögulegt er. Á meðgöngu er viðeigandi að leggja áherslu á fyrsta og 

annars stigs forvarnir. Markmiðið er að viðhalda heilbrigði með því að fyrirbyggja 

veikindi ásamt því að skima fyrir þeim sem eru í áhættu á að þróa með sér fylgikvilla 

á meðgöngu (Felton, 2013). 

Eins og komið hefur fram hér að ofan er meðgöngutímabilið kjörið tækifæri til 

að stuðla að breytingum á lífsstíl þar sem það getur haft góð áhrif á hina barnshafandi 

konu og fóstrið hennar. Samkvæmt rannsókn sem Lindqvist, Persson og Mogren 

(2018) gerðu var markmiðið að kanna reynslu barnshafandi kvenna á 

lífsstílsráðleggingum frá ljósmóður, þar sem heilsuefling með áherslu á hreyfingu á 

meðgöngu var aðalatriðið. Einnig var kannað hvaða þættir það væru sem höfðu áhrif á 

hversu mikla trú konur höfðu á ráðleggingum frá ljósmæðrum. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru 14 barnshafandi konur búsettar í Svíþjóð, bæði frumbyrjur og 

fjölbyrjur sem voru gengnar 35-36 vikur. Tekin voru djúpviðtöl við hvern og einn 

þátttakanda. Helstu niðurstöður sýndu að sumir þátttakendanna fengu takmarkaða 

ráðgjöf sem einkenndist af skorti á stuðningi, þekkingu og trúverðugleika 

ljósmóðurinnar. Aðrir þátttakendur upplifðu dýrmæta hvatningu og stuðning frá 

ljósmóður. Almennt vildu þátttakendur fá einstaklingsmiðaða fræðslu en ekki 

almennar ráðleggingar um hreyfingu á meðgöngu sem eru hannaðar fyrir allar 

barnshafandi konur. Ljóst er að þörf er á aukinni þekkingu meðal ljósmæðra í 

mæðravernd þegar kemur að lífsstíl og breytingu á lífsstíl á meðgöngu. Með aukinni 

þekkingu geta ljósmæður eflt fræðslu um heilbrigðari lífsstíl á meðgöngu. 
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2.6. Þolþjálfun 

Margar alþjóðlegar leiðbeiningar/ráðleggingar mæla með reglulegri hreyfingu 

á meðgöngu og þá sérstaklega þolþjálfun sem hluta af heilbrigðum lífsstíl (Perales, 

Santos-Lozano, Ruiz, Lucia og Barakat, 2016). Til eru margar fjölbreyttar og 

gagnlegar þolæfingar sem hægt er að stunda á meðgöngu. Þær þolæfingar sem hafa 

reynst best á meðgöngu, eru meðal annars æfingar á þrekhjóli, hlaupabretti, skokk, 

ganga, stigaklifur, vatnsþjálfun, sund og dans. Tími, tíðni og lengd hverrar æfingar og 

hversu oft konur hreyfa sig á meðgöngu getur verið mismunandi á milli kvenna. 

Sumar konur stunda þolæfingar í allt að 12 vikur á meðgöngu, meðan aðrar stunda 

æfingar yfir alla meðgönguna. Algengt er að konur stundi einhvers konar þolæfingar 

þrisvar til fimm sinnum í viku á meðgöngu. Ráðlagt er fyrir barnshafandi konur að 

stunda þolæfingar í að minnsta kosti 150 mínútur á viku (Prather, Spitznagle og Hunt, 

2012). 

Gerð var rannsókn í Bandaríkjunum árið 2009 um áhrif þolæfinga á heilbrigði 

kvenna á meðgöngu. Valdar voru 64 konur með slembiúrtaki sem voru gengnar 16-20 

vikur. Hópnum var skipt í tvennt þar sem annar hópurinn stundaði þolæfingar í þrjá 

mánuði undir eftirliti, á meðan hinn hópurinn hélt áfram sínu daglega lífi og gerðu 

engar sérstakar æfingar. Æfingarnar sem hópurinn sem var undir eftirliti gerði innihélt 

10 mínútna göngu, 30 mínútna þolæfingar, 10 mínútna teygjur og 10 mínútna slökun í 

lok hvers tíma. Eftir þrjá mánuði voru hóparnir tveir bornir saman og kom þá í ljós að 

hópurinn sem stundaði reglulegar þolæfingar undir eftirliti höfðu bætt heilsu sína, þol 

og styrk töluvert miðað við hópinn sem stundaði engar sérstakar æfingar (Arizabaleta, 

Buitrago, de Plata, Escudero og Ramírez-Vélez, 2010). 



 21 

2.7. Styrktarþjálfun 

 Það hefur lengi verið vitað að ávinningur styrktaræfinga á meðgöngu er mikill. 

Líkamsstaðan verður betri, það dregur úr mjóbaksverkjum og stóru vöðvar líkamans 

styrkjast sem styðja og auka jafnvægi eftir því sem þyngdaraukning verður meiri á 

meðgöngunni. Einnig hefur þjálfunin jákvæð áhrif á hríðir og flýtir bata eftir fæðingu 

(Marshall, Melton, Bland og Nagle 2013). 

Á fyrsta þriðjungi meðgöngunnar er mikilvægt að einblína á styrktaræfingar 

en þær hjálpa konunni að styrkja miðjuna þ.e. kjarnvöðvana á kvið- og 

mjaðmasvæðinu ásamt því að byggja upp góða líkamsstöðu. Einnig er mikilvægt að 

konur læri inn á og þekki líkamsstöðu sína og séu meðvitaðar um hana. Ráðlagt er að 

stunda styrktarþjálfun samhliða þolþjálfun en rannsóknir hafa sýnt að blanda af þol- 

og styrktarþjálfun er árangursríkari en að stunda einungis þolþjálfun (Ziel og Smith, 

2017). Þrátt fyrir að tíðni meiðsla meðal barnshafandi kvenna sem stunda 

styrktarþjálfun á meðgöngu er tiltölulega lág, þá hefur hún aukist en ekki er vitað hve 

mikið. Á meðgöngu framleiðir líkaminn hormón sem kallast relaxin en það er 

svokallað slökunarhormón sem hefur áhrif á vefi líkamans. Aukning á þessu hormóni 

í líkamanum getur aukið áhættuna á meiðslum meðal barnshafandi kvenna sem stunda 

styrktarþjálfun. Rannsakað var meðal barnshafandi kvenna sem áttu í hættu á að glíma 

við bakmeiðsli hversu örugg styrktarþjálfun væri sem yrði framkvæmd undir 

leiðsögn. 32 konur tóku þátt í rannsókninni og æfðu þær tvisvar sinnum í viku í 12 

vikur. Niðurstöður gáfu til kynna að engin meiðsli urðu á tímabilinu hjá þátttakendum 

og er styrktarþjálfun talin örugg og árangursrík fyrir barnshafandi konur (O’Connor, 

Poudevigne, Cress, Motl og Clapp, 2011). 

Meðganga og fæðing eru þekktir áhættuþættir fyrir því að valda álagi á 

grindarbotnsvöðva þannig að það slakni á þeim. Algengasta birtingarmynd þess er 
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áreynsluþvagleki en hann lýsir sér á þann hátt að einstaklingur missir þvag við 

áreynslu eins og að hósta, hnerra, hoppa o.fl. Grindarbotnsæfingar falla undir 

styrktaræfingar en rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að gera 

grindarbotnsæfingar reglulega til að reyna að fyrirbyggja þvagleka (Mørkved og Bø, 

2013). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Kocaöz, Eroğlu, og Sivaslıoğlu (2013) eru 

grindarbotnsæfingar árangursríkar til að koma í veg fyrir þvagleka á meðgöngu og 

eftir meðgöngu. Það er því mikilvægt að ljósmæður og aðrir heilbrigðisstarfsmenn 

sem sinna barnshafandi konum leggi áherslu á gagnsemi grindarbotnsæfinga með því 

að veita þjálfun og kenna tækni og upplýsa þær um gagnsemi æfinganna.  

Eins og áður hefur komið fram getur hreyfing á meðgöngu haft jákvæð áhrif á 

andlega líðan (Lewis, 2014). Samkvæmt rannsókn Petrov Fieril, Fagevik Olsén, 

Glantz og Larsson (2014) var markmiðið að kanna hver reynsla barnshafandi kvenna 

sem stunda reglulega styrktarþjálfun væri af því að stunda hreyfingu. 17 barnshafandi 

konur tóku þátt í rannsókninni og var gögnum safnað í gegnum einstaklingsviðtöl. 

Niðurstöður leiddu m.a. í ljós að hreyfing hafði jákvæð áhrif á líkama og sál á þann 

hátt að konur fundu fyrir minni meðgöngutengdum vandamálum, auknu sjálfstrausti 

ásamt jákvæðum áhrifum á lífsstíl og lífsgæði. 

2.8. Jóga á meðgöngu 

Jóga er öflugt æfingakerfi sem hefur hjálpað mörgum að finna slökun, bæta 

heilsu og auka lífsgæði. Í jóga er lögð áhersla á mismunandi teygjuæfingar, öndun og 

hugleiðslu en konur sem stunda jóga á meðgöngu geta þróað með sér tengingu á milli 

hugar, líkama og ófædda barnsins. Samspil þessara þátta getur dregið úr líkamlegum 

sem og andlegum einkennum sem konur upplifa á meðgöngu og aukið almenna 

vellíðan konunnar. Mismunandi jógastöður teygja á vöðvum líkamans og auka þannig 

liðleika en aukinn liðleiki er talinn mikilvægur í fæðingu en getur einnig hjálpað til 
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við að draga úr mjóbaksverkjum og vöðvastífleika/spennu sem konur geta upplifað á 

meðgöngu (Bribiescas, 2013). 

         Öndun spilar stóran þátt í jógaæfingum. Mikilvægt er að vera meðvitaður um 

öndunina þegar farið er í mismunandi jógastöður en hún eykur súrefnisflæðið í 

líkamanum þegar stöðurnar eru framkvæmdar. Svokölluð pranayama öndun eða 

jógaöndun stuðlar einnig að slökun og ró og getur þessi öndun verið hjálpleg í 

hríðarfasanum og fæðingunni sjálfri þegar kona upplifir kvíða eða finnst hún ekki 

ráða við aðstæðurnar (Bribiescas, 2013). 

 Gerð var rannsókn meðal 46 barnshafandi kvenna á aldrinum 18 til 45 ára, 

sem höfðu einkenni kvíða eða þunglyndi. Var þeim skipt í tvo hópa þar sem annar 

hópurinn stundaði jóga einu sinni í viku í átta vikur í 75 mínútur í senn, á meðan hinn 

hópurinn fékk hefðbundna meðferð við kvíða og þunglyndi. Í ljós kom að báðir 

hóparnir sýndu fram á jákvæðar niðurstöður eftir 8 vikur þar sem dregið hafði úr bæði 

einkennum kvíða og þunglyndis. Þær sem stunduðu jóga sýndu hins vegar minni 

neikvæð áhrif af kvíða og þunglyndi heldur en þær sem fengu hefðbundna meðferð 

(Davis, Goodman, Leiferman, Taylor og Dimidjian, 2015). 

2.9. Hvað ber að varast 

Samkvæmt leiðbeiningum/ráðleggingum Félags ameríska fæðinga- og 

kvensjúkdómalækna (ACOG, 2015) þá ættu barnshafandi konur að forðast hreyfingar 

þar sem hætta er á að þær gætu dottið og einnig að forðast æfingar þar sem þær gætu 

fengið áverka á kvið. Þátttaka í íþróttum þar sem er mikil snerting eins og í 

körfubolta, fótbolta og íshokkí ætti að forðast, því í þeim er aukin áhætta á árekstrum 

sem geta skaðað bæði konu og fóstur. Auk þessara íþrótta ætti líka að forðast að fara á 

hestbak, svigskíði og stunda fimleika þar sem auknar líkur eru á falli. Barnshafandi 
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konum er einnig ráðlagt að stunda ekki köfun vegna hættunnar á köfunarveiki sem 

gæti skaðað fóstrið (Artal og O’toole, 2003). 

Þó ekki hafi verið hægt að sýna fram á að líkamshiti barnshafandi kvenna 

hækki við mikla hreyfingu og áreynslu á meðgöngu, þá er samt sem áður skynsamlegt 

að reyna að koma í veg fyrir hækkun hans. Hægt er að koma í veg fyrir hækkun á 

líkamshita með því að klæðast víðum fötum og passa að loftið og umhverfið þar sem 

verið er að æfa sé vel loftræst. Einnig er mikilvægt að drekka mikið af vatni á meðan 

á æfingu stendur til að koma í veg fyrir of mikið vökvatap og einnig til þess að 

líkaminn ofhitni ekki (Schoenfeld, 2011). 

Barnshafandi konur ættu að forðast að gera æfingar á bakinu frá 16. viku 

meðgöngu þar sem það getur lækkað blóðþrýsting þeirra og dregið úr blóðflæði. Í 

öðru lagi ætti að forðast æfingar sem krefjast beygingar fram á mjöðmum og/eða mitti 

eftir fyrsta þriðjung meðgöngu. Aukin þyngdaraukning kvenna á meðgöngu getur gert 

þessar hreyfingar óþægilegar og leggja auk þess aukið álag á lendarhrygg. Þessar 

hreyfingar geta einnig valdið sundli og/eða brjóstsviða (Schoenfeld, 2011). 

2.10. Hreyfing eftir meðgöngu 

Eftir fæðingu þá er tækifæri fyrir heilbrigðisstarfsmenn til að fræða, hvetja og 

styrkja móðurina til að lifa heilbrigðum lífsstíl. Að byrja aftur að hreyfa sig eftir 

fæðingu er mikilvægt til að viðhalda heilbrigðum lífsháttum. Nokkrar rannsóknir 

benda til þess að hreyfing kvenna minnki eftir fæðingu, sem leiðir þá oft til ofþyngdar 

og offitu. Rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum á meðal 40 kvenna í yfirþyngd 

stuttu eftir fæðingu, sýndi hversu mikilvægt það er fyrir heilbrigðisstarfsmenn að 

fræða konur um skipulagða hreyfingu og matarræði eftir fæðingu. Voru konurnar 

vigtaðar og fituprósenta mæld, dagleg kaloríuinntaka var einnig mæld og hreyfing 

valin sem hentaði hverri og einni. Var þeim svo skipt upp í tvo hópa þar sem annar 
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hópurinn fékk hreyfi- og mataráætlun sem var sniðin að þeirra þörfum eftir útkomu 

mælinganna. Þær hittust einu sinni í viku á 12 vikna tímabili og héldu daglega matar- 

og hreyfidagbók meðan hinn hópurinn fékk aðeins eina klukkustund af fræðslu um 

hreyfingu og næringu. Að ári liðnu voru aðeins 23 konur af 40 ennþá þátttakendur í 

rannsókninni en í ljós kom að þær sem höfðu fengið sérsniðna matar- og hreyfiáætlun 

og vikulegt aðhald fyrstu 12 vikurnar höfðu misst að meðaltali 7,3 kg og lækkað um 

6% í fitu. Á meðan hafði hinn hópurinn sem aðeins hafði fengið eina klukkustund í 

fræðslu í upphafi rannsóknarinnar ekki misst nein kíló né lækkað um fituprósentu 

(O’Toole, Sawicki og Artal, 2003). 

 Hreyfingu má byrja að stunda smám saman eftir fæðingu um leið og það er 

talið læknisfræðilega óhætt, en það fer eftir því hvernig fæðingin gekk, hvort um var 

að ræða venjulega fæðingu eða keisaraskurð og einnig hvort einhverjir fylgikvillar 

voru í kjölfar fæðingarinnar. Sumar konur eru færar um að byrja að hreyfa sig 

fljótlega eftir fæðingu að sama ráði og þær gerðu fyrir fæðingu ef engar 

læknisfræðilegar ástæður segja til um annað, þar sem engar sannanir hafi sýnt fram á 

að byrja snemma að hreyfa sig eftir fæðingu hafi einhver slæm áhrif á heilsu 

konunnar (ACOG, 2015). 

Hreyfing og brjóstagjöf eru bæði orkukrefjandi ferli og hafa konur oft 

áhyggjur af því að hreyfing eftir fæðingu hafi slæm áhrif á brjóstamjólkina og þá á 

vöxt barnsins. Ekki hefur verið sýnt fram á það með rannsóknum að hreyfing hafi 

skaðleg áhrif á magn né innihald brjóstamjólkur né hefur verið sýnt fram á tengsl á 

milli hreyfingar og vöxt og þroska barnsins. Hins vegar geta erfiðar þolæfingar haft 

áhrif á bragð brjóstamjólkur vegna aukaafurða eins og mjólkursýru (Bane, 2015). 

Markmið hreyfingar á fyrstu sex vikum eftir fæðingu er að stuðla að betri 

andlegri og líkamlegri líðan, að hjálpa til við þyngdartap og að skapa tíma fyrir 
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móðurina að eiga tíma fyrir sjálfa sig. Gönguferðir eru algengustu þolæfingarnar sem 

konur stunda á fyrstu sex vikum eftir fæðingu. Um leið og konur eru orðnar styrkari, 

þá geta þær bætt við öðrum tegundum af hreyfingu inn í rútínuna sína. Hægt er að 

stunda hjólreiðar ef þær eru ekki með skurðsár eftir keisara eða sauma sem þurfa að 

gróa fyrst, einnig er hægt að fara í sund um leið og úthreinsun eftir fæðingu hættir. 

Konur geta einnig tekið þátt í æfingum eins og jóga, zumba og þolfimi. Margar 

líkamsræktarstöðvar eru með námskeið sem eru einkum ætluð nýbökuðum mæðrum, 

þar sem þær geta mætt með börnin sín og haft þau hjá sér meðan á æfingu stendur 

(Bane, 2015). 

2.11. Skilningur ljósmæðra á klínískum leiðbeiningum um hreyfingu á 

meðgöngu 

         Þrátt fyrir að ráðleggingar liggi fyrir um hreyfingu á meðgöngu eru margar 

konur sem hætta að hreyfa sig á meðgöngu þó þær hafi hreyft sig reglulega áður en 

þær urðu þungaðar. Það er nokkuð stór hópur kvenna sem fylgja ekki ráðleggingum 

um hreyfingu á meðgöngu en einungis er talið að um 3-15% kvenna í Bandaríkjunum 

og Bretlandi fylgi ráðleggingunum. Hreyfingarleysi á meðgöngu er almennt talið 

áhyggjuefni þar sem það getur aukið líkur á offitu, meðgöngusykursýki, háþrýstingi 

og fleiri meðgöngutengdum sjúkdómum/kvillum (Hopkinson, Hill, Fellows og Fryer, 

2018). Samkvæmt Clarke og Gross (2004) fengu margar konur takmarkaðar 

ráðleggingar varðandi hreyfingu á meðgöngu frá ljósmóður/heilbrigðisstarfsmanni og 

voru einhverjar konur hvattar til þess að hætta að hreyfa sig. Evenson og Bradley 

(2010) ásamt Atkinson, Parsons og Jackson (2014) sýndu einnig fram á að þungaðar 

konur vissu almennt ekki hverjar ráðleggingar hreyfingar á meðgöngu voru ásamt því 

að misskilja mikilvægi/öryggi þess að stunda hreyfingu á meðgöngu. 
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 Nýleg rannsókn var gefin út í ár en markmiðið með henni var að athuga hver 

skilningur ljósmæðra væri á ráðleggingum varðandi hreyfingu á meðgöngu. Einnig 

var athugað hvaða ráðleggingar ljósmæður væru að veita barnshafandi konum í 

meðgönguvernd. Alls tóku 59 ljósmæður frá Bretlandi þátt í rannsókninni. 

Spurningarlistinn innihélt 11 spurningar sem voru bæði opnar og lokaðar og var 

listinn einungis aðgengilegur á internetinu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

einungis 2% þátttakenda vissu hverjar ráðleggingar hreyfingar á meðgöngu voru. 44% 

voru með rétt svör að hluta til en 25% voru með röng svör. 29% voru óvissar með 

hverjar ráðleggingarnar væru. Þrátt fyrir að mjög fáir þátttakendur vissu hverjar 

ráðleggingarnar voru, svöruðu 59% þátttakenda að þær væru öruggar að veita 

leiðsögn/ráðleggingar til barnshafandi kvenna varðandi hreyfingu á meðgöngu. Það er 

því nokkuð ljóst að bæta þarf almenna þekkingu ljósmæðra á þessum ráðleggingum í 

heilbrigðisþjónustunni (Hopkinson o.fl., 2018).  

2.12. Samantekt 

Regluleg hreyfing í gegnum lífið viðheldur og eflir líkamlegt og andlegt 

hreysti og stuðlar að langlífi (ACOG, 2015). Sýnt hefur verið fram á að hreyfing á 

meðgöngu er talin árangursrík fyrir flestar konur og liggja fyrir ráðleggingar um 

hreyfingu sem samsvara 150 mínútum á viku (Prather o.fl., 2012). Þrátt fyrir þessar 

ráðleggingar er mikilvægt að barnshafandi konur hlusti á líkama sinn og finni sér 

hreyfingu sem hentar þeim (Embætti Landlæknis, 2008). 

Rannsóknir seinustu áratuga er varða áhrif hreyfingar á líkamlega heilsu og 

andlega líðan mæðra hafa sýnt fram á jákvæð áhrif hreyfingar fyrir móður og barn á 

meðgöngu og koma í veg fyrir heilsufarsáhættur sem þau eru útsettari fyrir (WHO, 

2016). 
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Í ljósi jákvæðra áhrifa á andlega og líkamlega líðan barnshafandi kvenna sem 

stunda hreyfingu á meðgöngu er mikilvægt fyrir ljósmæður og annað 

heilbrigðisstarfsfólk að stuðla að heilsueflingu og hvetja og fræða barnshafandi konur 

um mikilvægi og ávinning hreyfingar (Gaston og Cramp, 2011). 
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3. Kafli - Aðferðarfræði 

Í þessum kafla verður greint frá þeirri aðferðafræði sem notast verður við 

framkvæmd á fyrirhugaðri rannsókn. Færð verða rök fyrir rannsóknaraðferðinni sem 

notast verður við gerð þessarar rannsóknaráætlunar og hvers vegna hún varð fyrir 

valinu. Rætt verður um tilgang rannsóknarinnar, val á þátttakendum og gerð grein 

fyrir skilyrðum fyrir úrtaki. Fjallað verður einnig um hvernig upplýsinga verður aflað 

og hvernig unnið verður úr gögnum fyrirhugaðrar rannsóknar. Að lokum verður 

fjallað um siðfræði fyrirhugaðrar rannsóknar og gerð samantekt á efninu. Markmið 

fyrirhugaðrar rannsóknar er að svara rannsóknarspurningunni: Hver er reynsla 

barnshafandi kvenna af áhrifum hreyfingar á andlega líðan? Tilgangur fyrirhugaðrar 

rannsóknar er að veita innsýn í hver sé reynsla barnshafandi kvenna af áhrifum 

hreyfingar á andlega líðan. 

3.1. Rannsóknaraðferð 

 Við gerð fyrirhugaðrar rannsóknar verður eigindleg rannsóknaraðferð fyrir 

valinu og teljum við að sú aðferð henti best til að svara ofangreindri 

rannsóknarspurningu. Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er áhersla lögð á að ná 

heildarmynd af tilteknu fyrirbæri og tengsl milli ákveðins kerfis eða menningar. 

Flestar eigindlegar rannsóknaraðferðir eiga það sameiginlegt að leitast við að skilja og 

lýsa tilteknum mannlegum fyrirbærum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). Höfundar 

þessarar rannsóknaráætlunar telja eigindlega rannsóknaraðferð eiga við þar sem fólk 

skynjar hlutina misjafnlega og raunveruleiki einstaklinga er ólíkur á milli hvers og 

eins. Í rannsókninni er leitast við að safna gögnum sem byggjast á reynslu og upplifun 

einstaklinga en ekki tölulegum gögnum sem falla undir megindlega rannsóknaraðferð 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Við gerð fyrirhugaðrar rannsóknar verður notast við 

fyrirbærafræði en hún er rannsóknaraðferð innan eigindlegra rannsóknaraðferða. 
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Fyrirbærafræðin leitast við að rannsaka reynslu fólks með opnum hug án þess að hafa 

fyrirfram ákveðnar hugmyndir um hana (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). 

 3.1.1 Fyrirbærafræði. Fyrirbærafræði er heimspeki og rannsóknaraðferð sem 

hefur það markmið að rannsaka og lýsa mannlegri reynslu eins og hún er upplifuð. 

Ekki er hægt að mæla né gera tilraunir með mannlega reynslu einstaklinga en 

rannsakendur geta hins vegar reynt að skilja hana. Til þess að hægt sé að skilja hver sé 

reynsla barnshafandi kvenna af áhrifum hreyfingar á andlega líðan þá þurfa 

rannsakendur að eiga í nánum samskiptum við þá þátttakendur sem hafa upplifað það 

sem rannsakað er. Þannig fá rannsakendur dýpri og aukinn skilning á viðfangsefninu 

sem annars væri erfitt að fá með öðrum aðferðum. Við gerð fyrirhugaðrar rannsóknar 

verður notast við Vancouver-skólann sem er fyrirbærafræðileg aðferð sem ætluð er að 

auka skilning á mannlegum fyrirbærum í þeim tilgangi að bæta mannlega þjónustu 

eins og heilbrigðisþjónustuna (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Telja því höfundar að 

þessi aðferð eigi vel við rannsókn þeirra á hver sé reynsla barnshafandi kvenna af 

áhrifum hreyfingar á andlega líðan þar sem hún getur veitt verðmætar upplýsingar um 

reynslu og upplifun hvers og eins þátttakanda og vegna þeirrar ítarlegu gagna sem 

hægt verður að afla. 

3.2. Val á þátttakendum og skilyrði fyrir val á úrtaki 

 Úrtakið og val þess hefur mikil áhrif á gæði rannsóknarinnar og er því 

mikilvægt að velja vel. Mikilvægt er að úrtakið endurspegli þýði rannsóknarinnar og 

það fyrirbæri sem verið er að rannsaka (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Þegar val á þátttakendum fyrir fyrirhugaða rannsókn fer fram þá er mikilvægt 

að hafa í huga áður en rannsóknin er framkvæmd hvert úrtak hennar er og einnig hvert 

þýðið verður. Með þýði er átt við þá einstaklinga sem uppfylla skilyrði fyrir þátttöku í 
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fyrirhugaðri rannsókn og með úrtaki er átt við tiltekinn fjölda einstaklinga sem valdir 

eru úr fyrirfram skilgreindum hópi einstaklinga sem kallast þýði (Þórólfur Þórlindsson 

og Þorlákur Karlsson, 2013). Þýðið í fyrirhugaðri rannsókn verða allar 

íslenskumælandi frum- og fjölbyrjur á Íslandi sem eru gengnar 16-34 vikur. 

Mismunandi er hversu margir þátttakendur eru valdir í úrtak hverju sinni í rannsókn 

en í rannsóknum sem styðjast við fyrirbærafræði er talað um að til að svokölluð 

mettun náist þá sé nóg að notast við 5-15 þátttakendur (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013a). Í fyrirhugaðri rannsókn verður notast við tilgangsúrtak en þá eru valdir 

einstaklingar sem hafa bæði dæmigerða og ódæmigerða reynslu af fyrirbærinu en 

þannig er reynt að koma í veg fyrir að úrtakið sé einsleitt (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013a). Úrtakið í fyrirhugaðri rannsókn verða allar íslenskumælandi frum- og 

fjölbyrjur á aldrinum 20-35 ára, gengnar 16-34 vikur sem hafa ekki stundað reglulega 

hreyfingu á meðgöngu og einnig þær sem hafa stundað reglulega hreyfingu á 

meðgöngu og hafa upplifað einkenni kvíða og þunglyndis einhvern tímann á 

meðgöngu.  

3.3. Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna  

         Í Vancouver-skólanum fer gagnasöfnun fram með samræðum. Sú tegund af 

samræðum sem notast verður við í þessari rannsókn eru opin djúpviðtöl. Þessi viðtöl 

hafa það að markmiði að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks ásamt því 

að lýsa félagslegum ferlum. Viðtölin byggja á samræðum og er umræðuefnið ákveðið 

af rannsakanda. Leitast er við að ná dýpt í umfjöllun um viðfangsefnið og skoða það 

frá ólíkum sjónarhornum (Helga Jónsdóttir, 2013). Í upphafi viðtals skal hafa 

viðfangsefnið mjög opið en þegar líður á viðtalið skal hafa spurningar afmarkaðri. 

Viðmælandinn er beðinn um að lýsa sinni reynslu eins ítarlega og hann getur ásamt 

því að hugleiða merkingu reynslunnar. Kostir þessarar gagnasöfnunaraðferðar eru 
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meðal annars þeir að niðurstöður geta verið ólíkar þar sem hver og einn viðmælandi 

lýsir sinni reynslu og upplifun (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Aðrir kostir við þessa 

aðferð við gagnasöfnun er að traust og tengsl geta myndast á milli viðmælenda og 

rannsakenda þar sem viðtölin eru á persónulegum nótum og eykur það dýpt 

viðtalanna. Þessir þættir geta líka haft neikvæð áhrif á niðurstöður ef aðilar mynda 

ekki traust og tengsl í viðtali þar sem það getur haft áhrif á innihald þeirra. Mikilvægt 

er að rannsakandi hugi að því að samtalið skuli vera byggt á jafningjagrundvelli. Eins 

eru þættir eins og virðing fyrir þátttakendum, traust, einlægni og heiðarleiki 

lykilþættir í viðtölum (Helga Jónsdóttir, 2013). 

 Þessi aðferð myndi henta vel til að athuga hver sé reynsla barnshafandi kvenna 

af áhrifum hreyfingar á andlega líðan. Konur gætu þá sagt frá sinni upplifun og þeim 

áhrifum sem þær fundu fyrir með því að hreyfa sig á meðgöngu eða ekki. Tekin yrðu 

tvö viðtöl við hvern viðmælanda og yrðu 6-10 í úrtakinu. Gert er ráð fyrir um 40 

mínútum í hverju viðtali. Viðtölin yrðu öll hljóðrituð og síðan rituð orðrétt upp. 

Gögnin eru svo flokkuð í þemu og yfirþemu til að fá heildarmynd af niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Gagnasöfnun myndi fara fram á sex mánaða tímabili. Áætlað er að 

viðtölin fari fram á heimili eða þeim stað sem viðmælandi kýs sjálfur. Markmiðið er 

að viðmælandi finni fyrir öryggi og næði meðan á viðtölunum stendur. 

3.4. Siðfræði rannsóknarinnar 

Mikilvægt er við framkvæmd rannsóknarinnar að huga að siðferðilegum 

þáttum hennar til að tryggja velferð þátttakenda. Í siðfræði heilbrigðisgreina ríkja 

fjórar höfuðreglur sem kenndar eru við sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. Í 

fyrirhugaðri rannsókn verður megináherslan lögð á sjálfræðisregluna þar sem hún 

leggur áherslu á virðingu og sjálfræði fyrir manneskjunni. Mikilvægt er að 

rannsakendur sem notast við þessa reglu í vísindarannsóknum sínum upplýsi 
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þátttakendur um eðli rannsóknarinnar og tilgang hennar til þess að hver og einn geti 

tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Allir þátttakendur fyrirhugaðrar rannsóknar munu fá kynningarbréf þar sem 

kemur fram hver tilgangur hennar er, hverjir standa að henni og hvað felst í þátttöku. 

Þátttakendur þurfa að gefa óþvingað samþykki og skrifa undir upplýst samþykki. 

Rannsóknin mun verða tilkynnt til Persónuverndar og leyfi sótt fyrir henni hjá 

Vísindasiðanefnd. 

3.5. Samantekt 

Við framkvæmd fyrirhugaðrar rannsóknar verður leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni: Hver er reynsla barnshafandi kvenna af áhrifum hreyfingar 

á andlega líðan? Notast verður við eigindlega rannsóknaraðferð Vancouver-skólans 

sem er fyrirbærafræðileg aðferð sem ætluð er til þess að rannsaka og auka skilning á 

mannlegum fyrirbærum í þeim tilgangi að bæta heilbrigðisþjónustu. 

Tilgangur þessarar rannsóknaráætlunar er að veita innsýn í hver sé reynsla 

barnshafandi kvenna af áhrifum hreyfingar á andlega líðan. 
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4. Kafli - Umræður 

Í þessum kafla verður farið yfir fræðilegu umfjöllunina úr kafla tvö og tekin 

saman þau atriði sem rannsakendur telja að hafi mest gildi fyrir hjúkrun og 

ljósmóðurfræði. Í lok kaflans verður stutt samantekt um efnið. 

4.1. Samantekt og umræður 

         Fræðilega umfjöllunin í kafla tvö byrjar á samantekt um lífeðlisfræðilegar og 

líffræðilegar breytingar sem eiga sér stað á meðgöngutímabilinu fyrir tilstuðlan 

hormóna og stærðar barns. Talið er að ein af hverjum fimm barnshafandi konum 

upplifi kvíða eða þunglyndi á meðgöngu en samkvæmt rannsókn Effati-Daryani o.fl. 

(2018) meðal 406 kvenna fundu 36,6% fyrir þunglyndiseinkennum, 27,3% fyrir kvíða 

og 31,7% fyrir streitu á síðasta þriðjungi meðgöngu. Kom það höfundum á óvart hve 

hátt hlutfall kvenna fann fyrir einkennum þunglyndis, kvíða og streitu á meðgöngu og 

telja þeir að þörf sé á að rannsaka betur hver orsökin sé svo hægt sé að minnka líkur á 

eða koma í veg fyrir að konur upplifi andlega vanlíðan á meðgöngu. 

         Geðheilbrigðismál eru gjarnan vangreind og vanmeðhöndluð hjá barnshafandi 

konum en margar stofnanir mæla með skimun fyrir andlegri vanlíðan á meðgöngu. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar eru helstu hindranir fyrir skimun og meðhöndlun 

á andlegri vanlíðan hjá barnshafandi konum skortur á þjálfun og yfirsýn ljósmæðra 

ásamt tímaskorti (Bayrampour o.fl., 2018). Höfundar telja því að þörf sé á aukinni 

þjálfun ljósmæðra sem snúa að geðheilbrigðismálum svo þær komi fyrr auga á 

einkenni andlegrar vanlíðan í mæðravernd. Tímaskortur í heilbrigðisþjónustu getur 

verið óviðráðanlegur þáttur en mögulegt er að með betri þjálfun og yfirsýn ljósmæðra 

nýtist tími þeirra betur í mæðravernd til að sinna þeim málum sem snúa að 

geðheilbrigði. 
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Áhættuþættir fyrir vanlíðan á meðgöngu eru nokkrir en sterkasti 

áhættuþátturinn er að kona hafi greinst með eða fundið fyrir þunglyndi fyrir 

meðgöngutímann. Aðrir áhættuþættir eru að kona hafi orðið fyrir kynferðislegu áreiti 

eða ofbeldi á meðgöngu, lágur eða hár aldur konunnar, lítil menntun, kynþáttur og 

þyngd (Martini o.fl., 2015; Signal o.fl., 2017; Ertel o.fl., 2017). Varðandi 

áhættuþættina vakti það athygli höfunda að samkvæmt rannsóknum um háan 

líkamsþyngdarstuðul fyrir meðgöngu og andlega vanlíðan á meðgöngu eru sterk 

tengsl þar á milli, en kona með háan líkamsþyngdarstuðul er 30-43% líklegri til að 

finna fyrir andlegri vanlíðan á meðgöngu heldur en kona í eðlilegri þyngd. 

Hreyfingarleysi kvenna með háan líkamsþyngdarstuðul hefur verið rannsakað en 

helstu ástæður þeirra fyrir hreyfingarleysi á meðgöngu er tímaleysi, kostnaður, 

stuðningsleysi frá vinum, fjölskyldu og heilbrigðisstarfsfólki, þreyta, skapsveiflur, 

óhentugt umhverfi og hræðsla um að gera fóstrinu mein (Sui o.fl., 2013). Höfundar 

telja að út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar að þörf sé á aukinni fræðslu til 

barnshafandi kvenna um öryggi og ávinning hreyfingar á andlega líðan og fræðslu um 

mismunandi tegundir hreyfingar sem þurfa ekki að kosta neitt. 

Ónógur svefn á meðgöngu getur haft neikvæð áhrif á andlega líðan 

barnshafandi kvenna ásamt því að auka líkur á einkennum þunglyndis og kvíða en 

regluleg hreyfing getur dregið úr þessum einkennum (Felder o.fl., 2017; Kocsis o.fl., 

2017). Niðurstöður rannsóknar á áhrif reglulegrar líkamlegrar hreyfingar á svefn og 

andlega líðan hafa sýnt að konur sem stunda reglulega hreyfingu tjá betri svefn og 

almennt betri líðan. Niðurstöður þessarar rannsóknar ýta því undir mikilvægi 

hreyfingar á meðgöngu og jákvæð áhrif á andlega líðan barnshafandi kvenna (Kocsis 

o.fl., 2017). Höfundar telja að þörf sé á aukinni fræðslu í mæðravernd hvað þessi mál 

varðar, þ.e. hvað regluleg hreyfing sé mikilvæg varðandi andlega og líkamlega þætti. 
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Rannsóknir seinustu áratuga er varða áhrif hreyfingar á líkamlega heilsu og 

andlega líðan mæðra hafa án nokkurs efa sýnt fram á jákvæð áhrif hreyfingar fyrir 

móður á meðgöngu og koma í veg fyrir heilsufarsáhættur sem hún er útsettari fyrir 

(WHO, 2016). Höfundar telja að heilsuefling sé mikilvæg til að styðja, hvetja og 

fræða barnshafandi konur um mikilvægi hreyfingar. Þar sem fræðsluþarfir 

einstaklinga geta verið ólíkar telja höfundar að mikilvægt sé að ljósmæður og 

hjúkrunarfræðingar notist við einstaklingsmiðaða fræðslu. Með fyrirhugaðri rannsókn 

þar sem markmiðið er að kanna hver reynsla barnshafandi kvenna er á áhrifum 

hreyfingar á andlega líðan, gætu ljósmæður og hjúkrunarfræðingar þá nýtt sér 

niðurstöður rannsóknarinnar til að aðlaga fræðslu sína betur að þörfum hvers 

einstaklings fyrir sig.  

Þrátt fyrir að ráðleggingar liggi fyrir um hreyfingu á meðgöngu eru mjög 

margar konur sem fylgja þeim ekki en talið er að 3-15% kvenna í Bandaríkjunum og 

Bretlandi fylgi settum ráðleggingum (Hopkinson o.fl., 2018). Höfundar telja þessar 

tölur vera sláandi lágar og telja að grípa þurfi til aðgerða í formi fræðslu til að ná 

þessu hlutfalli upp. Rannsóknir á þessu sviði hafa sýnt að barnshafandi konur fá 

takmarkaðar ráðleggingar varðandi hreyfingu á meðgöngu frá 

ljósmóður/heilbrigðisstarfsmanni ásamt því að vita almennt ekki hverjar 

ráðleggingarnar eru (Clarke og Gross, 2004; Evenson og Bradley, 2010; Atkinson 

o.fl., 2014). Ein af ástæðum fyrir skorti á ráðleggingum til barnshafandi kvenna er sú 

að skilningur/þekking ljósmæðra á þessum ráðleggingum er ófullnægjandi. 

Samkvæmt rannsókn (Hopkinson o.fl., 2018) meðal 59 ljósmæðra höfðu 2% þekkingu 

á hverjar klínískar leiðbeiningar varðandi hreyfingu á meðgöngu voru. Það er nokkuð 

sláandi að þrátt fyrir að einungis 2% höfðu þekkingu á hverjar leiðbeiningarnar voru, 

töldu 59% þátttakenda sig vera öruggar að veita leiðsögn/ráðleggingar til 
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barnshafandi kvenna varðandi hreyfingu á meðgöngu. Það gefur því auga leið að bæta 

þarf almenna þekkingu ljósmæðra á þessum ráðleggingum í heilbrigðisþjónustunni. 

Höfundar fundu engar íslenskar rannsóknir um þetta efni og telja þörf á að rannsaka 

þurfi hvernig staðan er í þessum málum á Íslandi, þ.e. hver þekking íslenskra 

ljósmæðra er á klínískum leiðbeiningum varðandi hreyfingu á meðgöngu og hve 

mikla fræðslu barnshafandi konur eru almennt að fá í mæðravernd varðandi þetta. 

4.2. Gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrunar- og ljósmóðurfræði 

Með framkvæmd fyrirhugaðrar rannsóknar þá vonast höfundar til þess að hún 

auki þekkingu hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra á hver reynsla barnshafandi kvenna sé 

á áhrifum hreyfingar á andlega líðan. Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður gætu þá með 

aukinni þekkingu aðlagað fræðslu betur að þörfum barnshafandi kvenna. Jafnframt er 

vonast til að fyrirhuguð rannsókn veki hjúkrunarfræðinga og ljósmæður til 

umhugsunar um hversu mikilvæg geðheilsuvernd á meðgöngu er og hversu mikilvægt 

er að fræða barnshafandi konur um kosti hreyfingar á meðgöngu fyrir bæði andlega 

og líkamlega heilsu þeirra. Við teljum að þessi rannsókn gæti því gefið 

heilbrigðisstarfsfólki betri sýn á reynslu barnshafandi kvenna á andlegri líðan þar sem 

fáar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar um þetta efni. 

4.3. Samantekt        

         Eins og áður hefur komið fram er andleg vanlíðan barnshafandi kvenna 

nokkuð algeng og er hún oft vangreind og vanmeðhöndluð. Hreyfing á meðgöngu 

hefur sýnt fram á jákvæð áhrif á bæði líkamlega og andlega heilsu móður. Þetta ýtir 

undir að rannsaka þurfi nánar hver reynsla barnshafandi kvenna er varðandi hreyfingu 

á meðgöngu í tengslum við andlega líðan ásamt því að kanna hverjar fræðsluþarfir 

þeirra eru. 
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5. Kafli - Lokaorð 

         Umfjöllunin hér að framan leiðir í ljós að það eru margir þættir sem hafa áhrif 

á andlega líðan barnshafandi kvenna en andleg vanlíðan á meðgöngu er nokkuð 

algeng og er hún gjarnan vangreind og vanmeðhöndluð meðal heilbrigðisstarfsfólks. 

Að stunda reglulega líkamlega hreyfingu á meðgöngu hefur sýnt fram á jákvæð áhrif 

á andlega og líkamlega líðan og heilsu barnshafandi kvenna. Þrátt fyrir þennan 

jákvæða ávinning hreyfingar sýna erlendar rannsóknir að fáar barnshafandi konur 

fylgja ráðleggingum hvað varðar hreyfingu á meðgöngu. Höfundar fundu engar 

íslenskar heimildir sem snúa að áhrifum hreyfingar á andlega líðan á meðgöngu og 

telja þörf á að rannsaka það. Einnig telja þeir að kanna þurfi hver reynsla kvenna er 

varðandi hreyfingu á meðgöngu í tengslum við andlega vanlíðan ásamt því að kanna 

hverjar fræðsluþarfir þeirra eru. Þar sem fáar konur fylgja settum ráðleggingum um 

hreyfingu á meðgöngu er nokkuð ljóst að ljósmæður og annað heilbrigðisstarfsfólk 

sem sinna barnshafandi konum þurfa aukna fræðslu og þjálfun til að geta sinnt 

fræðslu til barnshafandi kvenna. 

         Við gerð þessarar rannsóknaráætlunar hafa höfundar orðið upplýstari um 

mikilvægi hreyfingar á meðgöngu hjá barnshafandi konum ásamt þeim jákvæða 

ávinningi sem hún getur haft fyrir móður og fóstur. Vonast höfundar til að geta 

miðlað þeirri þekkingu sem þeir hafa öðlast við vinnu þessarar rannsóknaráætlunar til 

annars heilbrigðisstarfsfólks ásamt þeim einstaklingum sem þetta málefni snertir.   
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