
 

 

Helstu aukaverkanir mænurótardeyfingar í fæðingu 

Fræðileg samantekt 

Aníta Rut Guðjónsdóttir 

Ritgerð til kandídatsprófs (8 einingar) í ljósmóðurfræði 

Námsbraut í ljósmóðurfræði 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Helstu aukaverkanir mænurótardeyfingar í fæðingu 
Fræðileg samantekt 

Aníta Rut Guðjónsdóttir 

 

 

Ritgerð til kandídatsprófs í ljósmóðurfræði 

Leiðbeinandi: Berglind Hálfdánsdóttir 

 

Hjúkrunarfræðideild 

Námsbraut í ljósmóðurfræði  

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2018 

 

 



  

 

 

Side effects of epidural analgesia during labor  
Literature review 

Aníta Rut Guðjónsdóttir 

Thesis for a degree in Midwifery 

 Candidata Obstetriciorum  

Advisor: Berglind Hálfdánsdóttir 

 

 

Faculty of Nursing 

Department of Midwifery  

School of Health Sciences 

June 2018 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð þessi er til kandídatsprófs í ljósmóðurfræði og er óheimilt að afrita 

ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

 

© Aníta Rut Guðjónsdóttir 2018 

 

Prentun: Prentsmiðja Háskólaprent 

Reykjavík, Ísland 2018



  

3 

Ágrip 

Mænurótardeyfing er almennt talin vera áhrifaríkasta form verkjalyfjameðferðar í fæðingu og hefur tíðni 

hennar farið vaxandi með árunum, en um helmingur kvenna kjósa þessa verkjastillingu. Þrátt fyrir að 

hún geti verið gagnleg fyrir margar konur þá getur hún einnig haft neikvæð áhrif á framgang fæðingar, 

sem og aukaverkanir fyrir bæði móður og barn. 

Markmið þessarar fræðilegu samantektar er að kanna hverjar helstu aukaverkanir mænurótar-

deyfingar í fæðingu eru, en mikilvægt er fyrir ljósmæður að þekkja vel aukaverkanir deyfingarinnar til 

þess að vera vakandi fyrir þeim í fæðingu. Tilgangur verkefnisins er einnig að geta frætt konur betur um 

mænurótardeyfingu og áhættuna sem getur fylgt henni, en með frekari þekkingu á viðfangsefninu eru 

auknar líkur á að konur taki upplýsta ákvörðun um val á verkjameðferð í fæðingu. Rannsóknarspurningin 

er því: Hverjar eru helstu aukaverkanir mænurótardeyfingar í fæðingu? Til þess að svara spurningunni 

var gerð fræðileg samantekt þar sem leitað var að heimildum í viðurkenndum gagnasöfnum og skilaði 

sú leit 27 rannsóknargreinum, sem að mestu eru fram- og afturskyggnar samanburðarannsóknir á 

konum í fæðingu, með og án deyfingar. 

Niðurstöður sýndu m.a. að marktækt auknar líkur eru á lengdu 2. stigi fæðingar, áhaldafæðingu, 

keisaraskurði, hríðaörvandi lyfjum, blóðþrýstingsfalli, þvagteppu í og eftir fæðingu, hækkuðum líkams-

hita móður, kláða og höfuðverk. Ekki var samhljóða niðurstaða um hvort mænurótardeyfing væri 

marktækur áhættuþáttur fyrir spangaráverka, þ.e. ein og sér.  

Þrátt fyrir að ljósmæður leggi sig fram við að fyrirbyggja eða draga úr aukaverkunum eftir að 

mænurótardeyfing hefur verið sett upp, er ekki síður mikilvægt að þær fræði konur betur fyrir fæðingu 

um mænurótardeyfingu og þær aukaverkanir sem henni geta fylgt. Hugsast gæti að færri konur kysu 

slíka deyfingu ef þeim væri að fullu ljós sú áhætta sem getur fylgt inngripinu. Einnig er mikilvægt að 

ljósmæður haldi fast í hugmyndafræði sína með því að efla innri styrk og trú kvenna á eigin getu og 

stuðla þannig betur að lífeðlislegu ferli fæðinga. 
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Abstract 

Epidural analgesia is generally considered to be the most effective form of pain management during 

labor. Incidence of epidural analgesia has increased over the years where about half of women prefer 

this pain relief. Although it may be beneficial for many women, it can also have a negative effect on the 

birth progress as well as side effects for both mother and child. 

It is important for midwives to know the adverse effects of the anesthesia in order to be cautious of 

them at birth. Therefore, the purpose of this theoretical summary is to investigate the major side effects 

of epidural analgesia during labor, to educate women more about epidural analgesia and the risks that 

can follow. With further knowledge of the subject, there is a greater chance that women will make an 

informed decision about the choice of pain relief during labor. The research question is therefore: What 

are the main side effects of epidural analgesia during labor? In order to answer the question, a 

theoretical summary was made by collecting data from approved databases which resulted in 27 

scientific papers that are mostly retrospective and comparative studies of women during labor, with and 

without epidural analgesia. 

The results showed that epidural analgesia significantly increases the likelihood of prolonged second 

stages of labor, instrumental delivery, cesarean section, oxytocin use, hypotension, urinary retention 

during labor and after the birth, increased body temperature, itching and headache. There was 

conflicting data about epidural analgesia being a significant risk factor by itself for perineal trauma. 

Although midwives try their best to prevent or minimize the side effects after epidural analgesia has 

been established, it´s not less important for midwives to educate women more about epidural analgesia 

and the side effects that can follow. There might be a possibility that fewer women would choose this 

intervention if they were fully aware of the risks that can follow. It is also important for midwives to stick 

to their ideologies by encouraging women to believe in their own strength and ability, and thus promoting 

the natural physiological process of childbirth. 
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1 Inngangur 
Ljósmóðurfræði byggir á þeirri hugmyndafræði að verkir tengdir fæðingu séu hluti af hinu lífeðlislega 

ferli fæðingar (Ljósmæðrafélag Íslands, 2000), þar sem markmiðið er að aðstoða konur til að takast á 

við verki, byggja upp sjálfstraust þeirra og innri styrk sem og auka vellíðan með ljósmæðratengdum 

ráðum (Simkin og Bolding, 2004). Hins vegar er raunin sú að um 45% kvenna kjósa að fá 

mænurótardeyfingu í fæðingu til þess að lina verki (Ragnheiður I. Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, 

Alexander K. Smárason, Þórður Þórkelsson og Eva Jónsdóttir, 2017), en þegar það inngrip er komið inn 

í fæðingarferlið er fæðingin flokkuð sem fæðing með áhættuþáttum. 

Í gegnum klíníska námið í ljósmóðurfræði kom það mér á óvart hversu algeng mænurótardeyfing er 

í fæðingu, en af öllum þeim konum sem ég hef sinnt í fæðingu hefur um helmingur þeirra valið að fá þá 

deyfingu. Í einhverjum tilfella af þeim fæðingum komu upp aukaverkanir sem rekja mátti til deyfingarinnar 

og velti ég því fyrir mér hversu algengar aukaverkanir mænurótardeyfingar eru og hver ávinningurinn af 

slíku inngripi sé er varðar heildarútkomu móður og barns. Eru konur að taka upplýsta ákvörðun þegar 

þær kjósa þessa verkjastillingu? Vita þær hverjar aukaverkanir mænurótadeyfingar eru og áhrifin sem 

slíkt inngrip getur haft á fæðingarferlið? Út frá þessum vangaveltum ákvað ég að komast betur að 

grunninum tengt þessu viðfangsefni og gera fræðilega samantekt sem svarar spurningunni: Hverjar eru 

helstu aukaverkanir mænurótadeyfingar við fæðingu barns? 

Í innganginum mun ég fjalla um atriði sem gefa hugmynd um bakgrunn viðfangsefnisins, en rætt 

verður um eðli verkja í fæðingu og upplifun kvenna af verkjum í fæðingu sem og hugmyndafræðilegri 

nálgun ljósmæðra. Einnig verður rætt um uppsetningu, virkni og tíðni mænurótardeyfingar í fæðingu, 

sem og upplýst val kvenna um slíka verkjameðferð. 
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1.1 Eðli verkja í fæðingu 
Verkir eru flókið, huglægt, persónulegt og margvíslegt fyrirbæri sem hafa áhrif á lífeðlisfræðilega, 

félagslega og sálfræðilega þætti. Venjulega upplifir einstaklingur verki í tengslum við meiðsli og 

vefjaskemmdir og fær þannig viðvörun um að hvíla og vernda skaðaða svæðið. Hins vegar í fæðingu 

eru verkir taldir vera aukaverkun af eðlilegu ferli (Bartholomew og Yerby, 2012) sem ekki tengjast skaða 

eða sjúkdómum, heldur grundvallaratriði lífsins, sem er að koma í heiminn nýju lífi (Lowe, 2002).  

Verkir á fyrsta stigi fæðingar eru samspil þriggja þátta: víkkunar á neðri hluta legsins, útvíkkunar á 

leghálsinum og samdrátta í leginu sem valda örvun á sársaukaboðum. Eftir því sem konan kemst nær 

öðru stigi fæðingar eru fleiri þættir sem hafa áhrif á verkjaupplifun hennar, eins og þrýstingur frá kolli 

barnsins á lífhimnuna, legböndin, endaþarminn, þvagrásina, þvagblöðruna sem og þrýstingur á 

taugaenda og vöðva í mjaðmagrindinni (Tocher, 2011). Til þess að kona geti tekist á við verkina sem 

fylgja fæðingu barns framleiðir líkaminn hormónin oxytósín og endorfín, en þau gegna lykilhlutverki og 

hafa áhrif á verki í fæðingu. Þessi hormón eru framleidd í randkerfi heilans (e. limbic system) og flæða 

sjálfkrafa í gegnum fæðinguna og leiða þannig til ákveðinna viðbragða og meðfæddrar svörunar. Styrkur 

þeirra fer vaxandi eftir því sem líður á fæðinguna og nær hámarki við fæðingu barnsins, bæði hjá móður 

og barni. Oxytósín er gjarnan kallað ástarhormónið þar sem það stuðlar að vellíðan, væntumþykju, 

umhyggju og eykur tengslamyndun. Það dregur úr hræðslu og kvíða og hefur einnig verkjastillandi áhrif. 

Oxytósín stuðlar að losun endorfíns, en endorfín er náttúrulegt verkjalyf og gegnir því lykilhlutverki í 

verkjastillingu í fæðingu og eykur vellíðan móður (Robertson, 2007). Hjá mörgum konum hefur endorfín 

einnig þau áhrif að auka jákvæða fæðingarupplifun og getur ollið ákveðnu minnisleysi, þ.e. konan 

gleymir hversu slæmir verkirnir voru í fæðingunni. Endorfín getur því haft verndandi og styrkjandi áhrif 

á andlega líðan konunnar eftir að hún hefur upplifað mikla verki í fæðingu (Tocher, 2011). 

Margir þættir geta dregið úr framleiðslu oxytósíns og endorfíns og má þá nefna kvíði og ótti konunnar 

vegna utanaðkomandi þátta eins og t.d. þegar þarf að flytja konuna í miðri fæðingu, ókunnugt fólk, 

hávaði og bjart ljós. Andlegir þættir geta líka haft áhrif eins og t.d. áhyggjur konunnar af heilsu barnsins, 

ótti við að hljóta spangarrifu í fæðingunni og ótti við hríðarverkina. Einnig hafa inngrip truflandi áhrif á 

þessa hormónaframleiðslu eins og t.d. mænurótardeyfing, spangarklipping og áhaldafæðingar (Buckley, 

2015; Robertson, 2007). 

 

1.1.1 Upplifun kvenna af verkjum í fæðingu 
Meirihluti kvenna upplifa verki við fæðingu barns og fyrir margar konur eru þetta verstu verkir sem þær 

upplifað á lífsleiðinni (Whitburn, Jones, Davey og Small, 2017). Margir þættir geta haft áhrif á 

verkjaupplifun konu í fæðingu eins og t.d stuðningur, umhverfi, menningarbakgrunnur, áföll og fyrri 

reynsla (Bartholomew og Yerby, 2012; Mander, 2011). Þegar kona finnur fyrir verkjum í fæðingu upplifir 

hún ekki endilega aðeins þann óþægilega sársauka sem fæðingin veldur heldur einnig tilfinningar sem 

geta tengst minningum eða ímyndun konunnar á því sem gæti orðið. Hugarfar konunnar getur því leitt 

til þess að verkjaupplifunin verður enn meiri (Bartholomew og Yerby, 2012; Tocher, 2011). 

Áströlsk rannsókn varpaði vel ljósi á hvað hugarfar kvenna getur haft mikil áhrif þegar kemur að 

verkjaupplifun í fæðingu. Niðurstöður sýndu að þegar konurnar náðu einbeitingu og hugsuðu einungis 
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um stað og stund, tengdust þær betur líkama sínum og gátu tekið á móti verkjunum. Þrátt fyrir að upplifa 

mikinn sárauka gerðu þær það án þess að bregðast við á neikvæðan hátt, þær samþykktu verkina sem 

hluta af heildarupplifuninni og voru óttalausar. Hins vegar ef þær misstu einbeitinguna, t.d. vegna 

truflana úr umhverfinu, eða neikvæðra hugsana, upplifðu þær stjórnleysi og ótta og verkjaupplifunin 

versnaði til muna (Whitburn, Jones, Davey og Small, 2014). Það má því segja að þrátt fyrir að í fæðingu 

sé sama grundvallar lífeðlisfræðin á bak við verkina, upplifa ekki allar konur verki eins. Sumar konur ná 

góðri stjórn á verkjunum og þurfa lágmarks aðstoð á meðan aðrar ná ekki að takast jafn vel á við þá og 

óska jafnvel eftir inngripum til að koma í veg fyrir eða draga úr verkjunum (Whitburn, o.fl., 2017).  

 

1.1.2 Hugmyndafræðileg nálgun ljósmæðra í fæðingu 
Ljósmóðurfræði er list og vísindi og er samspil klínískrar færni, fræðilegrar þekkingar, innsæis og 

tilfinninga. Hugmyndafræði ljósmæðra byggist á því að barneignarferlið sé lífeðlislegt ferli en ekki 

sjúkdómur sem nær til meðgöngu, fæðingar og sængurlegu og er það í hlutverki ljósmæðra að bera 

ábyrgð á því og styðja. Auk lífeðlislegra þátta er barneignarferlið einnig mótað af tilfinningum og 

félagslegum þáttum. Mikilvægt er að barneignarferlið sé ekki truflað með tækni og inngripum nema að 

nauðsyn beri til og er það mat ljósmæðra að áhættan af inngripinu verði að vera minni en ef ekki er 

gripið inn í ferlið (Ljósmæðrafélag Íslands, 2000). 

Til þess að ljósmæður geti stutt hið lífeðlislega ferli fæðingar, leggja þær áherslu á tengslamyndun 

og stuðning við konuna í gegnum fæðinguna með nærveru/yfirsetu (Aune, Amundsen og Aas, 2014; 

Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009). Rannsóknir hafa sýnt að yfirseta ljósmóður minnkar líkur á inngripum og 

verkjalyfjum, en eykur jafnframt líkur á jákvæðri fæðingarupplifun kvenna (Hodnett, Gates, Hofmeyr og 

Sakala, 2012). Innan hugmyndafræði ljósmæðra er litið á verki tengda fæðingunni sem hluta af eðlilegu 

ferli, en ekki merki um skemmdir, meiðsli eða óeðlilegar aðstæður (Simkin og Bolding, 2004). Þær 

verkjameðferðir sem ljósmæður nota eru m.a. vatnsbað, heitir og kaldir bakstrar, nudd, þrýstipunkta-

meðferð, nálastungur, vatnsbólur, aðstoð við hreyfingu og stellingar móður og slökun (Ljósmæðrafélag 

Íslands, 2010; Simkin og Bolding, 2004). Því má segja að hugmyndafræði ljósmæðra byggi ekki á því 

að láta verki í fæðingu hverfa með miklum inngripum eins og t.d. mænurótardeyfingu, heldur aðstoða 

konuna til að takast á við verkina, byggja upp sjálfstraust hennar og innri styrk sem og auka vellíðan 

hennar með ljósmæðratengdum ráðum (Simkin og Bolding, 2004). 

 

1.2 Mænurótardeyfing í fæðingu 

1.2.1 Uppsetning og virkni mænurótardeyfingar í fæðingu 
Mænurótardeyfing er árangursríkasta verkjameðferðin í fæðingu, en jafnframt mesta inngripið af þeim 

verkjameðferðum sem í boði eru. Uppsetning mænurótardeyfingar fer þannig fram að svæfingalæknir 

kemur fyrir mjóum plastlegg á milli tveggja hryggjaliða, utan við mænugöngin. Til að koma leggnum 

auðveldlega fyrir á réttum stað þarf konan að sitja eða liggja á hlið og mynda kryppu á hryggjasúluna. 

Staðdeyfilyfi eins og t.d. bupivacaine og verkjalyfi, t.d. sufentanil eða fentanyl (ópíóð), er síðan sprautað 

inn í plastlegginn og er deyfingunni viðhaldið með lyfjaábót á meðan fæðingunni stendur. Lyfið 
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bupivacaine deyfir taugarætur þeirra mænutauga sem liggja til legsins og kemur þannig í veg fyrir 

sársauka sem tengjast hríðarverkjunum (Bartholomew og Yerby, 2012; Hawkins, 2010). 

Mismunandi er eftir stofnunum hvaða lyfjablöndur eru notaðar, en á Akureyri sem er næst stærsti 

fæðingarstaðurinn á Íslandi með um 400 fæðingar á ári (Ragnheiður I. Bjarnadóttir, o.fl., 2017), 

samanstendur upphafsskammtur deyfingarinnar af 4 ml af deyfilyfinu bupivacaine 2,5 mg/ml, 2 ml af 

verkjalyfinu sufentanil 5µg/ml (ópíóíð) og 2-4 ml af NaCl (saltvatn). Ábótaskammtur er síðan gefin á ca. 

klukkutíma fresti, en hann samanstendur af 4 ml bupivacaine, 1 ml sufentanil og 4 ml NaCl. Ef ljósmæður 

hafa gefið ábót í sex skipti kalla þær til svæfingalækni sem kemur og metur stöðuna (Ingibjörg Jónsdóttir, 

forstöðuljósmóðir á fæðingardeild Sjúkrahússins á Akureyri, símtal, 5. apríl 2018). Á Akranesi sem er 

þriðji stærsti fæðingarstaðurinn með 250-300 fæðingar á ári (Ragnheiður I. Bjarnadóttir, o.fl., 2017), 

samanstendur prufuskammturinn af 4-5 ml af deyfilyfinu ropivakain 2mg/ml. Síðan er gefin blanda með 

4 ml af ropivakain, 2ml sufentanil 5µg/ml og 2 ml NaCl. Ábót er síðan gefin á 1-2 klst. fresti, með 5 ml 

ropivakain og 5ml af NaCl. Gefa má 2 ml af sufentanil (10µg) í stað 2 ml af NaCl, en ekki skal gefa hærri 

skammta af sufentanil en 30 µg samanlagt, nema í samráði við svæfingalækni (Björn Gunnarsson og 

Rún Halldórsdóttir, 2018). 

Þann 16. apríl 2018 var tekið í notkun breytt verklag á Fæðingarvakt Landspítalans er tengist 

inngjafaleið mænurótardeyfingar í fæðingu, þar sem innleiddar voru sídreypidælur með notenda-

stýrðum ábótagjöfum. Í upphafi er gefinn prufuskammtur með 3 ml af bupivacain 2,5ml/ml. Síðan er sett 

upp blanda af bupivacain 0,625 mg/ml og fentanyl 2 mcg/ml og 10 ml hleðsluskammtur gefinn, eftir það 

er dælan stillt á 8-12 ml/klst.  Konan getur síðan gefið sér ábótaskammt sem eru 8 ml en bíða þarf í 20 

mínútur á milli ábótagjafa og er einungis hægt að gefa tvo skammta á klukkustund (Aðalbjörn 

Þorsteinsson, o.fl., 2018). 

 

1.2.2 Tíðni mænurótardeyfingar 
Mænurótardeyfing er algengasta verkjalyfjameðferðin sem konur nota í fæðingu (Buckley, 2015) og 

hefur tíðni hennar aukist undanfarin ár hér á Íslandi. Þegar tíðnin er skoðuð milli ára á Fæðingarvakt 

Landspítalans hjá þeim konum sem fengu mænurótardeyfingu má sjá að frá árinu 2003 til ársins 2015 

fór tíðnin úr 25,2% uppí 44,4% (Ragnheiður I. Bjarnadóttir, o.fl., 2017; Reynir Tómas Geirsson, Guðrún 

Garðarsdóttir, Gestur Pálsson og Ragnheiður I. Bjarnadóttir, 2004).  

Tíðnin er nokkuð svipuð í nágrannalöndum okkar en í Svíþjóð árið 2012 fengu 50% frumbyrja 

mænurótardeyfingu og 20% fjölbyrja (National Board of Health and Welfare, 2013). Í Hollandi er tíðni 

heimafæðinga hæst í Evrópu og tíðni inngripa með þeim lægstu, en árið 2008 var tíðni mænurótar-

deyfingar 11,3%. Hins vegar er það tilfinning heilbrigðisstarfsfólks að tíðni mænurótardeyfingar hafi farið 

vaxandi í Hollandi undanfarin ár (Christiaens, Nieuwenhuijze og De Vries, 2013). Í Bandaríkjunum er 

mænurótardeyfing mun algengari en á Norðurlöndunum en tíðni hennar var 61% árið 2008 (Osterman 

og Martin, 2011). 
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1.2.3 Áhrif mænurótardeyfingar á fæðingarupplifun kvenna 
Margir þættir geta haft áhrif á upplifun kvenna af fæðingu, en gjarnan er horft á að jákvæð 

fæðingarupplifun orsakist fyrst og fremst af fæðingu heilbrigðs barns og góðri verkjastillingu (Kannan, 

Jamison og Datta, 2001). Hins vegar hafa rannsóknir sýnt fram á að fæðingarupplifun sé neikvæðari hjá 

þeim konum sem fá mænurótardeyfingu í fæðingu (Kannan, o.fl., 2001; Lindholm og Hildingsson, 2015; 

Waldenström, Hildingsson, Rubertsson og Rådestad, 2004), sem og að fæðingarótti og minningin um 

verki sé verri eftir fæðingu hjá konum sem fá mænurótardeyfingu (Alehagen, Wijma og Wijma, 2006; 

Waldenström og Schytt, 2009). 

Margir þættir geta haft áhrif á þessar niðurstöður og má þá m.a. nefna að konur sem þjást af kvíða 

biðja gjarnan frekar um mænurótardeyfingu og eiga þær almennt frekar neikvæðari fæðingarupplifun 

heldur en konur sem ekki þjást af kvíða. Einnig getur þetta tengst því að þegar konur eru spurðar útí 

fæðingarupplifun sína fljótlega eftir fæðingu horfa þær ekki heildrænt á fæðinguna heldur verstu verkina 

sem þær upplifðu áður en þær fengu deyfinguna (Waldenström, o.fl., 2004). Einnig getur það haft áhrif 

að konur sem upplifa fæðingarótta eru líklegri til þess að velja mænurótardeyfingu í fæðingu og auk 

þess líklegri til þess að upplifa neikvæða fæðingarreynslu (Sitras, Benth, og Eberhard-Gran, 2017). 

Annað sem getur haft áhrif á þessar niðurstöður er þegar konur sem stefna á að fæða án inngripa en 

enda á að fá mænurótardeyfingu upplifa sumar þeirra vonbrigði og að þeim hafi mistekist í fæðingunni. 

Þetta var skoðað í rannsókn á 50 konum sem stefndu að fæðingu án inngripa, en 24 þeirra fengu 

mænurótardeyfingu og fannst 87,5% þeirra mænurótardeyfingin hafa haft neikvæð áhrif á 

fæðingarupplifun þeirra (Kannan, o.fl, 2001). 

Rannsóknarniðurstöður eru hins vegar ekki einhljóða hvað þetta varðar því niðurstöður sýna einnig 

fram á jákvæðan ávinning mænurótardeyfingar þegar kemur að fæðingarupplifun. Íslensk rannsókn 

sýndi til að mynda fram á að sterkasti áhrifaþátturinn þegar kom að jákvæðri fæðingarupplifun var 

jákvætt viðhorf konunnar til fæðingarinnar á meðgöngu, stuðningur ljósmóður og notkun mænurótar-

deyfingar (Karlsdottir, Sveinsdottir, Kristjansdottir, Aspelund og Olafsdottir, 2017). Jákvæður ávinningur 

kom einnig fram í rannsókn sem gerð var í Ástralíu, en af 54 konum sem fengu mænurótardeyfingu í 

fæðingu voru 87% þeirra mjög ánægðar með deyfinguna og fannst þeim hún hafa haft jákvæð áhrif 

(Mahomed, Chin og Drew, 2015). Í enskri rannsókn þar sem gerður var samanburður á fæðingum með 

og án mænurótardeyfingar sýndu niðurstöður að jákvæð fæðingarupplifun var jafnmikil hjá báðum 

hópunum (Howell, o.fl., 2001). 

 

1.2.4 Upplýst val kvenna um mænurótardeyfingu í fæðingu 
Þegar kona tekur ákvörðun um að fá mænurótardeyfingu í fæðingu er mikilvægt að hún sé vel upplýst 

og hafi skilning á bæði ávinningnum og áhættunni sem deyfingin getur haft í för með sér. Því skiptir 

miklu máli að ljósmæður upplýsi konur um áhrif og aukaverkanir mænurótardeyfingar, þ.m.t. lyfjaáhrif 

eins og frásog, dreifingu og útskilnað lyfjanna bæði í líkama móður og barns (Bartholomew og Yerby, 

2012).  

Ýmsir rannsakendur hafa velt fyrir sér þekkingu kvenna á mænurótardeyfingu í fæðingu, en eigindleg 

rannsókn var gerð í Ástralíu á 25 frumbyrjum sem voru komnar yfir 25 vikur á leið. Tilgangurinn var að 
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kanna þekkingu, viðhorf og áætlanir um verkjastillingu í fæðingu en sérstök áhersla var lögð á að kanna 

þekkingu á aukaverkunum mænurótardeyfingar og áhrifum hennar á framgang fæðingar. Niðurstöður 

sýndu að konurnar töldu sig hafa góða þekkingu á mænurótardeyfingu í fæðingu. Hins vegar kom í ljós 

að þekking þeirra var fremur lítil þegar farið var að spyrja þær frekar út í áhrif verkjameðferðarinnar og 

aukaverkanir (Raynes-Greenow, Roberts, McCaffery og Clarke, 2007). Samskonar rannsóknir hafa 

verið gerðar þar sem niðurstöður hafa einnig sýnt fram á þekkingarleysi kvenna á áhrifum og 

aukaverkunum mænurótardeyfingar (Barakzai, Haider, Yousuf, Haider og Muhammad, 2010; Edwards 

og Ansari, 2015; Mung’ayi, Karuga og Nekyon, 2008; Thakur, Sagar og Tandon, 2017), þ.á m. áströlsk 

rannsókn sem gerð var á 54 konum, en þar sýndu niðurstöður að 91% þeirra höfðu ekki góða þekkingu 

á mænurótardeyfingu og aukaverkunum hennar þegar þær komu inn í fæðingu (Mahomed, o.fl., 2015). 

Í sömu rannsókn Mahomed og félaga (2015) voru konur spurðar út í hvaðan þær höfðu fengið 

upplýsingar um mænurótardeyfingu og svöruðu 36% þeirra að upplýsingarnar hefðu komið frá vinum og 

ættingjum, 25% sögðust hafa fengið fræðslu á fæðingarfræðslunámskeiði og 17% fengu upplýsingar í 

gegnum internetið. Einungis 10% kvennanna fengu upplýsingar frá ljósmæðrum og 8% frá fæðingar- 

eða kvensjúkdómalæknum. Þessar niðurstöður koma einnig fram í fleiri rannsóknum. Þrátt fyrir góða 

þátttöku kvenna í mæðravernd sýna niðurstöður að konum finnst þær fá mestar upplýsingar um 

verkjameðferðir í fæðingu frá fjölskyldu og vinum, en minnst frá ljósmæðrum og læknum (Barakzai, o.fl., 

2010; Edwards, og Ansari, 2015; Raynes-Greenow, o.fl., 2007).  

 

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar er að kanna hverjar aukaverkanir mænurótardeyfingar í 

fæðingu eru, en mikilvægt er fyrir ljósmæður að þekkja vel aukaverkanir deyfingarinnar til þess að vera 

vakandi fyrir þeim í fæðingu. Einnig til þess að geta frætt konur betur um mænurótardeyfingu og þá 

áhættu sem henni getur fylgt, en með frekari þekkingu á viðfangsefninu eru auknar líkur á að konur taki 

upplýsta ákvörðun um val á verkjameðferð í fæðingu. Einnig tel ég að með aukinni fræðslu um 

mænurótardeyfingu og aukaverkanir hennar sé hægt að opna augu kvenna betur fyrir því hversu stórt 

inngrip í fæðingarferlið þetta er og stuðla þannig betur að lífeðlislegu ferli fæðinga. Markmið 

samantektarinnar er að svara rannsóknarspurningunni: Hverjar eru helstu aukaverkanir mænurótar-

deyfingar í fæðingu? 
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2 Aðferðir 
Þetta verkefni er fræðileg samantekt á aukaverkunum mænurótardeyfingar í fæðingu. Við heimildaleit 

var notast við gagnagrunnana PubMed, Google Schoolar og Chinal og fór leitin að mestu fram á 

tímabilinu febrúar 2018 til apríl 2018. Ég byrjaði á að leita að heimildum sem gáfu mér gott yfirlit yfir 

helstu aukaverkanir mænurótardeyfingar og takmarkaði leitina við síðastliðin 15 ár. Sú leit skilaði mér 

sex greinum, þar af þrem fræðilegum samantektum. Eftir að hafa tekið saman helstu aukaverkanir 

mænurótardeyfingar, kaflaskipti ég niðurstöðuhlutanum og leitaði eftir rannsóknargreinum útfrá hverri 

aukaverkun fyrir sig. Leitin var takmörkuð við greinar á ensku og íslensku en helstu leitarorð voru: 

epidural analgesia in labour, side effects, outcome, second stage of labour, instrumental, cesarean, 

oxytocin, hypotension, urinary retention, maternal fever, perineal trauma, headache og postdural 

puncture. Einnig var notast við snjóboltaaðferðina þar sem farið var í heimildaskrá viðeigandi greina og 

þær rannsóknir sem áttu við verkefnið skoðaðar.  

Leitin skilaði 27 rannsóknargreinum sem samanstanda að mestu af fram- og afturskyggnum 

samanburðarannsóknum á konum í fæðingu, með og án deyfingar. Í upphafi var leitað að rannsóknum 

sem náðu 15 ár aftur í tímann en eftir að hafa notað snjóboltaaðferðina enduðu greinarnar á að vera 

flestar frá árunum 2002-2017, en sú elstra var frá árinu 1995. Rannsóknargreinarnar koma úr ýmsum 

áttum en flestar þeirra eru frá Bandaríkjunum, Hollandi, Svíþjóð og Bretlandi. Þegar ég hafði fundið þær 

rannsóknargreinar sem tilheyrðu efninu, yfirstrikaði ég þann hluta úr heimildinni sem ég ætlaði mér að 

nota og flokkaði svo heimildirnar eftir köflum ritgerðarinnar. Við vinnslu niðurstöðukaflans gerði ég stutta 

útdrætti úr lykilheimildunum, sem ég vann síðan með við skrif á kaflanum. Í töflu hér að neðan má sjá 

yfirlit yfir rannsóknargreinarnar sem notaðar voru í niðurstöðukaflanum. 

Tafla 1. Yfirlit yfir rannsóknargreinar á aukaverkunum mænurótardeyfingar 
 

Höfundur, ár, 
nafn greinar, land 

Tilgangur Rannsóknarsnið Aðferðir og úrtak 

Albers, o.fl. (2007)  
 
Does epidural analgesia affect  
the rate of spontaneous  
obstetric lacerations in normal  
births? 
 
Mexíkó 

Að kanna hvort að mænu-
rótardeyfing hafi áhrif á  
spangaráverka í eðlilegum 
fæðingum. 
 

Slembd klínísk rannsókn. 
Gögnum safnað frá 2001- 
2005. 

1176 konur sem fæddu um 
leggöng. Ljósmóðir skráði  
upplýsingar um útkomu 
fæðingar eftir fæðinguna. 

Antonakou og Papoutsis  
(2016) 
 
The effect of epidural anal- 
gesia on the delivery outcome 
of induced labour: a  
retrospective case series 
 
Bretland 

Að kanna hvort að mænu-
rótardeyfing væri áhættu- 
þáttur fyrir áhaldafæðingu 
og keisaraskurði.  
 

Afturskyggn hóparannsókn. 
Gögnum safnað frá janúar 
2007 til desember 2013. 

1046 frumbyrjur, með einbura, 
eðlilegt BMI og undir 40 ára. 
Skipt í hópa með og án 
deyfingar. 

Carroll, o.fl. (2003) 
 
Epidural analgesia and severe 
perineal laceration in a 
community-based obstetric 
practice 
 
Bandaríkin 

Að kanna hvort að mænu-
rótardeyfing væri áhættu- 
þáttur fyrir alvarlegum 
spangaráverkum í 
fæðingu. 
 

Afturskyggn hóparannsókn. 
Gögnum safnað frá júní 
1996 til júní 2000 frá 
sjúkrahúsi í Topeka í 
Kansas. 

2759 konur, sjálfkrafa fæðing 
um leggöng, gengnar 36 vikur 
eða meira. Eitt barn. Konur 
með sykursýki eða 
æðasjúkdóma voru útilokaðar. 
Niðurstöður mældar útfrá 3° 
eða 4° rifum.  
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Cheng o.fl. (2004) 
 
Second stage of labor and 
epidural use  

 
Bandaríkin 

Bera saman lengd á 2. 
stigi fæðingar hjá konum 
með og án mænurótar- 
deyfingar. 

Afturskyggn hóparannsókn. 
Gögnum safnað á árunum 
1976-2008. 

42.268 konur.  
Skipt í hópa með og án 
deyfingar. Frumbyrjur og 
fjölbyrjur skipt í hópa þegar 
horft var á lengd á 2.stigi. 
 

Dahlen, o.fl. (2007) 
 
An Australian prospective 
cohort study of risk factors for 
severe perineal trauma during 
childbirth 
 
Ástralía 

Að kanna áhrifaþætti fyrir 
alvarlegum rifum (3°og 4°). 

Afturskyggn hóparannsókn. 
Gögnum safnað frá apríl 
1998 til mars 2000 frá 
sjúkrahúsi í Sydney. 

6595 konur. Ljósmæður voru 
einnig spurðar um hvað hefði 
áhrif á alvarlegar rifur. Þau 
gögn voru síðan greind 
sérstaklega. 

Darvish, o.fl. (2011) 
 
Management of accidental 
dural puncture and post-dural 
puncture headache after 
labour: a Nordic survey 
 
Svíþjóð, Finnland, Noregur, 
Danmörk, Ísland 

Að kanna tíðni höfuðverkjar 
vegna mænudeyfingar, 
grundvelli fyrir meðferð og 
fá upplýsingar um 
kennsluhætti tengt 
uppsetningu mænurótar- 
deyfingar á þessum 
stöðum. 

Afturskyggn rannsókn. 
Gögn fengin frá árinu 2008. 

90.000 konur fengu 
mænurótardeyfingu. 
Spurningalistar voru sendir á  
fæðingarstaði á norður- 
löndunum, þar sem  
upplýsingar voru fengnar um 
fæðingar frá árinu 2008.  
 

Douma, o.fl. (2015)  
 
Differences in maternal 
temperature during labour with 
remifentanil patient-controlled 
analgesia or epidural 
analgesia: a randomised 
controlled trial.  
 
Holland 

Að bera saman tíðni hita í 
fæðingu (>38°C) á milli 
kvenna með hefðbundna 
mænurótardeyfingu, 
deyfingu gefna með 
sídreypidælu og þeirra sem 
voru án deyfingar. 

Slembirannsókn,  
stýrð tilraun. 

49 konur með lyfjadælu, 49 
með deyfingu og 42 án 
deyfingar. Hóparnir bornir 
saman. 

Eriksen, o.fl. (2011) 
 
Mode of delivery after epidural 
analgesia in a cohort of low- 
risk nulliparas 
 
Danmörk 

Að kanna tengsl á milli 
mænurótardeyfingar í 
fæðingu og 
fæðingarútkomu. 

Framskyggn hópa- 
rannsókn. Gögnum safnað  
frá maí 2004 til júlí 2005 úr 
gagnasafni frá Danish  
Dystocia Study. Gögnin eru  
frá níu fæðingardeildum  
víðsvegar um Danmörku. 

2721 frumbyrjur, með einbura í  
höfuðstöðu. Sjálfkrafa fæðing. 
Upplýsingar um deyfingu,  
fæðingarútkomu og vandamál  
skráð niður af starfsfólki  
fæðingardeilda. 

Gerdin, o.fl. (2007) 
 
The role of maternal age and  
episiotomy in the risk of anal  
sphincter tears during  
childbirth 
 
Svíþjóð 

Að kanna tíðni og  
áhættuþætti fyrir spangar- 
áverkum í fæðingu. 

Afturskyggn hóparannsókn. 
Gögnum safnað frá mars  
1964 til febrúar 1989 frá  
sjúkrahúsi í Uppsala í  
Svíþjóð. 

565 konur með 3° og 4°rifur  
bornar saman við 565 konur án  
spangaráverka. 

Goldszmidt, o.fl. (2005) 
 
The incidence and etiology of  
postpartum headaches: a  
prospective cohort study.  
 
Kanada 

Að kanna tíðni og  
áhættuþætti fyrir höfuðverk  
fyrstu vikuna eftir fæðingu. 

Framskyggn 
hóparannsókn. 
Gögnum safnað frá júní til  
september 2003 hjá konum  
sem höfðu fætt á sjúkrahúsi  
í Toronto í Kanada. 

985 konur. Eftirfylgd í þrjá 
mánuði eftir fæðingu,  
upplýsingar fengnar með  
viðtölum. 
 

Greenwell, o.fl. (2012) 
 
Intrapartum temperature  
elevation, epidural use, and  
adverse outcome in term  
infants. 
 
Bandaríkin 

Að kanna tengsl hækkunar  
á líkamshita móður og  
neikvæðra áhrifa á nýbura  
hjá heilbrigðum konum  
með mænurótardeyfingu,  
sem og kanna áhrif  
deyfingar á nýbura án þess  
að líkamshiti móður hækki. 

Afturskyggn hóparannsókn. 
Gögnum safnað árið 2000 á 
háskólasjúkrahúsi í  
Colorado. 
 
 

3209 frumbyrjur, með eitt barn, 
gengnar 37 vikur eða lengur.  
Fyrst var útkoma nýbura  
skoðuð útfrá notkun deyfingar,  
án þess að líkamshiti móður  
hækkaði. Síðan var útkoma  
nýbura skoðuð í tengslum við  
hitahækkun móður hjá þeim  
konum sem fengu deyfingu  
(n=2784). 

Hasegawa, o.fl. (2013) 
 
Effects of epidural analgesia  
on labor length, instrumental  
delivery, and neonatal short- 
term outcome  
 
Ítalía 

Að kanna hvort skammtíma  
áhrif á nýbura tengdust  
mænurótardeyfingu eða  
áhaldafæðingu. 

Tilfella viðmiðarannsókn. 
Gögnum safnað á árunum  
2008-2009. 

350 konur með  
mænurótardeyfingu bornar  
saman við 1400 konur án  
deyfingar. 
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Herrera-Gómez, o.fl. (2017) 
 
The effect of epidural   
analgesia alone and in  
association with other  
variables on the risk of  
cesarean section 
 
Spánn 

Að kanna áhrif  
mænurótardeyfingar á tíðni  
keisaraskurðar og skoða  
helstu ábendingar fyrir   
keisaraskurði. 

 

Afturskyggn hóparannsókn. 
Gögnum safnað frá mars  
2010 til mars 2013. 

2450 konur. Skipt í tvo hópa,  
með og án deyfingar. 562  
konur með deyfingu og 1888  
án. 

Howell, o.fl. (2001) 
 
A randomised controlled trial of  
epidural compared with non- 
epidural analgesia in labour  
 
Bretland 

Að kanna stutt og langtíma  
áhrif af mænurótardeyfingu  
í fæðingu. 

Slembirannsókn, stýrð  
tilraun. 
Gögnum safnað frá apríl  
1992 til október 1996. 

369 konur í heild. 184 með  
deyfingu bornar saman við 185  
án deyfingar. 
Spurt var um bakverki 3 og 12  
mánuðum eftir fæðingu. 

Kukulu og Demirok (2008) 
 
Effects of epidural anesthesia  
on labor progress  
 
Tyrkland 

Að kanna áhrif og  
fylgikvilla  
mænurótardeyfingar í  
fæðingu. 
 

Samanburða 
hóparannsókn. 
Gögnum safnað frá október 
2004 til júlí 2005. 

102 konur í heild. 51 með  
deyfingu og 51 án deyfingar. 

Liang, o.fl. (2002) 
 
The effect of epidural  
analgesia on postpartum  
urinary retention in women who  
deliver vaginally 
 
Taiwan 

Að kanna þvagvandamál  
hjá konum eftir fæðingu  
sem fengu mænurótar- 
deyfingu. Kanna hvort þær  
séu líklegri til þess að þróa  
með sér þvagfæra- 
vandamál síðar á ævinni. 
 

Framskyggn 
hóparannsókn. 
Gögnum safnað frá  
desember 1999 til  
september 2000. 

110 frumbyrjur sem fæddu  
með deyfingu bornar saman  
við 100 frumbyrjur sem fæddu  
án deyfingar. Þvagómun var  
gerð eftir fæðingu. 

Lieberman, o.fl. (2005) 
 
Changes in fetal position  
during labor and their  
association with epidural  
analgesia  
 
Bandaríkin 
 

Að kanna hvort  
mænurótardeyfing hafi  
áhrif á hærri tíðni af  
afbrigðilegum höfuðstöðum  
í fæðingu. 

Framskyggn 
hóparannsókn. 
Gögnum safnað frá 31.  
ágúst 1999 til 28. maí 2002. 

1562 konur. Sónartæki var  
notað til þess að kanna stöðu  
kolls í gegnum fæðingu.  
Skoðun var gerð þegar konan  
kom inn í fæðingu, við  
uppsetningu deyfingar, 4 klst.  
eftir komu á deild ef konan fékk  
ekki deyfingu og seint í  
fæðingunni (>8cm útvíkkun). 

Mulder, o.fl. (2016) 
 
Delivery-related risk factors for  
covert postpartum urinary  
retention after vaginal delivery 
 
Holland 

Að greina áhættuþætti fyrir  
þvagteppu eftir fæðingu, til  
þess að greina þær konur  
sem eru í aukinni áhættu. 
 

Þversniðsrannsókn.  
Gögnum safnað frá  
september 2010 til janúar  
2013. 

Konur sem höfðu fætt um  
leggöng voru blöðruskannaðar  
eftir að þær höfðu haft fyrstu  
þvaglát eftir fæðingu. Þær  
konur sem voru með 150 ml  
eða meira í þvagblöðru fengu  
greininguna þvagteppa eftir  
fæðingu. 

Musselwhite, o.fl. (2007) 
 
Use of epidural anesthesia and  
the risk of acute postpartum  
urinary retention 
 
Kanada 

Að kanna tengsl á milli  
mænurótardeyfingar og  
þvagteppu eftir fæðingu. 

Afturskyggn hóparannsókn.  
Gögnum safnað frá  
september til desember  
2003. 

1994 konur, þær sem þurftu að  
vera með þvaglegg yfir 12 klst.  
eftir fæðingu fengu  
greininguna þvagteppa. 

Newton, o.fl. (1995) 
 
Epidural analgesia and uterine 
function 
 
Bandaríkin 
 

Að kanna hvort  
mænurótardeyfing með  
Bupivacaine og Fentanyl  
myndi hafa áhrif á hversu  
hratt útvíkkun legháls  
myndi ganga og tíðni  
samdrátta í legi. 

Framskyggn hópa- 
rannsókn. Gögnum var  
safnað í fimm vikur á  
Háskólasjúkrahúsi í Texas. 

186 konur, skipt í hópa eftir  
hvort þær fengu deyfingu eða  
ekki. Atriði sem horft var á voru  
samdráttarvirkni legs, útvíkkun  
legháls, oxytocin notkun 
og áhaldafæðingar. 

Rahm, o.fl. (2002) 
 
Plasma oxytocin levels in  
women during labor with or  
without epidural analgesia: a 
prospective study 
 
Svíþjóð 

 

 

Að kanna styrk oxytósíns í  
blóði í gegnum fæðingu hjá  
konum með og án  
mænurótardeyfingar. 

Framskyggn 
hóparannsókn. 

34 konur, gengnar 37 vikur eða  
lengur í sjálfkrafa fæðingu. 17  
með deyfingu og 17 án.  
Oxytósín var mælt í blóðprufu  
fyrir deyfingu, 60 mín. síðar og  
fljótt eftir fæðingu fylgju. Ekki  
var leyfilegt að fá oxytósín 
dreypi nema búið var að taka  
blóðprufu nr. 2. 
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Robinson, o.fl.  (1999) 
 
Epidural analgesia and third-or  
fourth-degree lacerations in  
nulliparas 
 
Bandaríkin 

Að kanna hvort  
mænurótardeyfing hafi  
áhrif á tíðni spangaráverka. 

Afturskyggn hóparannsókn.  
Gögnum safnað frá  
desember 1994 til ágúst  
1995. 

1942 fæðingar voru skoðaðar.  
Tíðni 3°og 4° var borin saman  
á milli kvenna sem voru með  
og án deyfingar. 

Serrano, o.fl. (2017) 
 
Postdural puncture headache  
and epidural blood patch in a  
large obstetric anaesthesia  
population 
 
Spánn 

Að kanna tíðni á höfuðverk  
tengt mænurótardeyfingu  
(e. postdural puncture  
headache, PDPH) og  
blóðbót á stórri  
fæðingardeild. 
 

Afturskyggn hóparannsókn.  
Gögnum var safnað frá  
2001-2012. 

66.540 konur sem höfðu fengið  
mænurótardeyfingu í fæðingu. 
 

Sharma, o.fl. (2002) 
 
A randomized trial of epidural  
analgesia versus intravenous  
meperidine analgesia during  
labor in nulliparous women. 
 
Bandaríkin 

Að bera saman  
mænurótardeyfingu í  
fæðingu við morfíndreypi í  
æð, með áherslu á tíðni  
keisarafæðingar. 

Afturskyggn hóparannsókn. 
Gögnum safnað frá október  
1998 til nóvember 2000, frá  
háskólasjúkrahúsi í Texas. 

459 frumbyrjur í sjálfkrafa  
fæðingu.  
Skipt í tvo hópa, annar hópur  
með mænurótardeyfingu,  
sídreypi, en hinn með morfín  
verkjadælu í æð. 

Törnell, o.fl. (2015) 
 
Low Apgar score, neonatal  
encephalopathy and epidural  
analgesia during labour: A  
Swedish registry-based study.  
 
Svíðþjóð 

Að skoða mænurótar-  
deyfingu og hvort greining  
á hita í fæðingu hefði  
neikvæðar afleiðingar fyrir  
nýbura. 

Lýðgrunduð rannsókn. 
Gögn fengin úr sænsku  
fæðingarskránni frá 1999- 
2008. 

294.329 frumbyrjur. Útkoma  
nýbura skoðuð. 

Wang, o.fl. (2009) 
 
Epidural analgesia in the latent  
phase of labor and the risk of  
cesarean delivery. A five-year  
randomized controlled trial.  
 
Kína 

Að kanna hvort að  
mænurótardeyfing gefin  
með sídreypi, sem væri sett  
upp á forstigi fæðingar  
(e.latent phase), þar sem  
útvíkkun var 1 cm eða  
meira, myndi auka líkur á  
langri fæðingu eða  
keisarafæðingu. 

Framsýn 
slembivalsrannsókn. 
Gögnum safnað frá janúar  
2003 til desember 2007 á  
Háskólasjúkrahúsi í Kína. 
 

12.629 frumbyrjur. 
Skipt í tvo hópa. Hópur sem  
fékk deyfingu snemma og hóp  
sem fékk deyfinguna seint. 

Weiniger, o.fl. (2006) 
 
Post-void residual volume in  
labor: a prospective study  
comparing parturients with and  
without epidural analgesia.  
 
Ísrael 

Að kanna restþvag  
(e.residual urine volume) í  
og eftir fæðingu hjá konum  
með og án  
mænurótardeyfingar. 

Framskyggn 
hóparannsókn. 
Gagnasöfnun fór fram á  
einu ári á fæðingardeild á  
háskólasjúkrahúsi. 

60 konur, 30 konur með  
deyfingu og 30 konur án.  
Sónarskoðun á þvagblöðru var  
gerð til þess að meta restþvag  
í fæðingu sem og einum og 
tveim dögum eftir fæðingu.  
Báðir hóparnir fengu 1L RA í  
upphafi rannsóknar. 
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3 Niðurstöður 
Mænurótardeyfing er almennt talin vera áhrifaríkasta form verkjalyfjameðferðar í fæðingu, en þrátt fyrir 

að hún geti verið gagnleg fyrir margar konur, getur hún einnig haft neikvæð áhrif á framgang fæðingar, 

sem og aukaverkanir fyrir bæði móður og barn (Anim-Somuah, Smyth og Jones, 2011; Buckley, 2015). 

Hér fyrir neðan verður fjallað um helstu aukaverkanir mænurótardeyfingar í fæðingu út frá niðurstöðum 

þeirra rannsóknagreina sem taldar eru upp í töflu 1. Þar að auki verður annað efni notað til frekari 

umfjöllunar á viðfangsefninu. 

 

3.1 Lengt 2. stig fæðingar 
Fæðingu hefur verið skipt niður í þrjú stig, þar sem talað er um 1. stig fæðingar frá því að reglulegir 

samdráttaverkir í leginu byrja og þangað til útvíkkun leghálsins er lokið. 2. stig fæðingarinnar tekur þá 

við, þar sem konan byrjar að rembast og líkur því stigi við fæðingu barns. Þá tekur við 3.stigið sem líkur 

með fæðingu fylgjunnar (Walsh, 2012). Mænurótardeyfing í fæðingu hefur þau áhrif að hún hindrar boð 

frá skyn- og hreyfitaugum sem leiðir til slökunar á grindarbotnsvöðvum. Þessi áhrif geta komið í veg fyrir 

eða valdið seinkun á að kollur barnsins snúi sér í grindinni, sem og aukið líkur á framhöfuðstöðu í lok 

fæðingar. Þetta getur leitt til þess að konan upplifir minni eða enga þörf til að rembast og getur 2.stig 

fæðingarinnar því lengst (Lieberman, Davidson, Lee-Parritz og Shearer, 2005; Senécal, Xiong, Fraser 

og PEOPLE study group, 2005). 

Ýmsar rannsóknir sem hafa skoðað áhrif mænurótardeyfingar á lengd 2. stigs í fæðingu hafa sýnt 

fram á að konur sem eru með mænurótardeyfingu eru marktækt lengur með 2. stigið samanborið við 

þær sem eru án deyfingar (Antonakou og Papoutsis, 2016; Cheng, Shaffer, Nicholson og Caughey, 

2014; Hasegawa, o.fl., 2013; Howell, o.fl., 2001; Kululu og Demirok, 2008; Newton, Schroeder, Knape 

og Bennett, 1995). Niðurstöður Antonakou og Papoutsis (2016) sem skoðuðu þennan mun (n= 1046) 

sýndu fram á að konur með deyfingu voru 40 mínútum lengur með 2.stigið samanborið við þær sem 

voru án deyfingar. Niðurstöður Howell, o.fl. (2001) (n=369) sem og Kukulu og Demirok (2008) (n=102) 

sýndu báðar fram á u.þ.b. 20 mínútna mismun á milli þessara hópa. Hins vegar sýndi bandarísk 

rannsókn þar sem úrtakið var 42,268 konur, fram á töluvert meiri mun á 95. persentíli 2. stigs milli kvenna 

með og án deyfingar. Niðurstöðurnar sýndu að í 95% tilfella (e. 95th percentile) var 2. stigið hjá 

frumbyrjum án deyfingar undir 197 mínútum en með deyfingu undir 336 mínútum. Hjá fjölbyrjum án 

deyfingar var 2. stigið undir 81 mínútu en hjá þeim sem voru með deyfingu undir 255 mínútum (Cheng, 

o.fl, 2014).  

Þegar 2. stig fæðingarinnar lengist, hafa rannsóknir sýnt fram á hærri tíðni á öðrum þáttum eins og 

t.d.; áhaldafæðingu (Cheng, o.fl., 2014; Hasegawa, o.fl., 2013), 3. og 4. gráðu spangarrifu, blæðingu 

eftir fæðingu (Allen, Baskett, O’Connell, McKeen og Allen, 2009; Cheng o.fl., 2014), lægra apgar skori 

við fimm mínútna aldur barns sem og auknar líkur á að barn þurfi að leggjast inn á vökudeild (Allen, o.fl., 

2009). 
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3.2 Áhaldafæðing 
Þegar talað er um áhaldafæðingu er annað hvort átt við notkun sogklukku eða tanga til þess að hjálpa 

barninu í heiminn. Sogklukka er skál sem er bæði til úr málmi eða sílikon gúmmíi sem sett er á koll 

barnsins og lofttæmd þannig að hún nái festu á kollinum. Á henni er handfang sem togað er í til þess að 

hjálpa barninu út um fæðingarveginn. Tangir eru hins vegar settar utanum koll barnsins en þær er hægt 

að nota á tvo vegu, bæði til þess að ná taki á höfði barnsins og draga það út, eða til þess að snúa því 

og leiðrétta þannig afbrigðilega stöðu þess (Meakin, 2012). 

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á marktækt auknar líkur á áhaldafæðingu hjá konum sem eru 

með mænurótardeyfingu í fæðingu (Antonakou og Papoutsis, 2016; Eriksen, Nohr og Kjærgaard, 2011; 

Hasegawa, o.fl., 2013; Howell, o.fl., 2001; Törnell, o.fl., 2015), en samkvæmt niðurstöðum Howell, o.fl. 

(2001) lendir ein af hverjum 10 konum í sogklukku af þeim sem fá deyfingu. Í rannsókn Törnell og félaga 

(2015) var farið yfir fæðingar í Svíþjóð frá árunum 1999-2008, þar sem upplýsingar voru fengnar úr 

sænsku fæðingarskránni. Heildar úrtakið var 294,329 frumbyrjur og var mænurótardeyfing notuð í 44% 

tilfella. Niðurstöður sýndu að hjá þeim konum sem voru með deyfingu lentu 18,7% í áhaldafæðingu, 

samanborið við 9,9% þeirra sem voru án deyfingar. Auknar líkur komu einnig fram í rannsókn Eriksen 

og félaga (2011), en þar sýndu niðurstöður 23% líkur hjá konum með deyfingu en 12,7% hjá konum án 

deyfingar. Í rannsókn Antonakou og Papoutsis (2016) (n=1046) sýndu niðurstöður aðeins hærri tíðni 

samanborið við niðurstöðurnar hér að ofan en 37,9% þeirra kvenna sem voru með deyfingu enduðu í 

sogklukkufæðingu, samanborið við 16,4% þeirra sem voru án deyfingar. Ábendingarnar fyrir 

ákvarðanatöku um sogklukkufæðingu voru m.a.; langt 2. stig fæðingar, afbrigðilegt fósturhjartsláttarrit, 

örmögnun móður og óeðlileg útkoma í blóðprufu hjá fóstri. Rannsókn Kukulu og Demirok (2008) sýndi 

hins vegar ekki fram á auknar líkur áhaldafæðinga hjá konum með mænurótardeyfingu, en í þeirri 

rannsókn var úrtakið lítið (n=102) miðað við hinar rannsóknirnar sem skoðaðar voru. 

Eins og fram hefur komið eru auknar líkur á lengdu 2. stigi fæðingar hjá konum með mænurótar-

deyfingu og getur áhaldafæðing verið ein afleiðing þess, en tvö- til þrefalt meiri líkur eru á að konur með 

langt 2. stig lendi í áhaldafæðingu (Cheng, o.fl., 2014). Sogklukku- og tangafæðingar hafa þann 

eiginleika að hjálpa barni og móður þegar staðan er orðin hættuleg og geta jafnvel bjargað lífi. Hins 

vegar getur notkun áhaldafæðinga haft áhrif á heilsu móður og barns. Hæsta tíðni áverka í fæðingu eru 

tengd við áhaldafæðingar, sem geta haft stutt- eða langverkandi afleiðingar. Áhrifin sem áhaldafæðing 

getur haft á móður eru m.a.; áverkar á fæðingarveg, blæðing undir húð, áverkar á þvagrás og þvagblöðru 

sem og verkir frá grindarbotnssvæði. Einnig geta verið auknir verkir ef spöng hefur verið klippt 

(e.episiotomy). Eftir áhaldafæðingu geta konur upplifað ótta og hræðslu við að fæða aftur barn sem og 

upplifað að þeim hafi mistekist í fæðingunni. Áhrifin sem áhaldafæðing getur haft á nýburann eru m.a.; 

súrefnisskortur, lægra apgar skor, andlits- og eða höfuðáverkar, höfuðmargúll (e. cephalohematoma) 

og blæðing innan hettusinafells (e. subgaleal hematoma) (Meakin, 2012). 
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3.3 Keisaraskurður 
Talað er um keisaraskurð þegar fæðing barns og fylgju fer fram með skurði í gegnum kviðvegg og leg 

móður (Meakin, 2012), en niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á að þær konur sem fá 

mænurótardeyfingu í fæðingu eru í marktækt aukinni hættu á að enda í keisaraskurði (Antonakou og 

Papoutsis, 2016; Cheng, o.fl., 2014; Eriksen, o.fl., 2011; Hasegawa, o.fl., 2013; Herrera-Gómez, o.fl., 

2017). Í rannsókn Eriksen og félaga (2011) á 2721 frumbyrju, sýndu niðurstöður að 24,5% þeirra sem 

voru með deyfingu enduðu í bráðakeisaraskurði samanborið við 4,4% þeirra sem voru án deyfingar. 

Antonakou og Papoutsis (2016) komust að nokkuð svipaðir niðurstöðu hvað varðar tíðni keisaraskurða 

hjá konum með deyfingu (n= 1046), en 26% þeirra enduðu í keisaraskurði, samanborið við 10,1% þeirra 

sem voru án deyfingar. Herrera-Gómez og félagar (2017) könnuðu einnig áhrif mænurótardeyfingar á 

tíðni keisaraskurðar sem og skoðuðu helstu ábendingarnar fyrir keisaraskurði (n= 2450). Konunum var 

skipt í hópa með og án mænurótardeyfingar og sýndu niðurstöður marktækt hærri tíðni á keisaraskurði 

hjá konum með deyfingu, eða 11,9%, en einungis 4,8% hjá samanburðarhópnum. Ekki var munur á milli 

hópanna hvað varðar eftirfarandi ábendingar; lítill framgangur, stórt barn, ör á legi, barn ekki í 

höfuðstöðu og lágsett fylgja. Hins vegar var ábendingin um streitumerki fósturs marktækt hærri í hópi 

þeirra kvenna sem voru með mænurótardeyfingu.  

Eins og með áhaldafæðingarnar hafa rannsóknir sýnt að langt 2.stig fæðingar getur haft áhrif þarna 

á, en Cheng og félagar (2014) sýndu fram á að konur með lengt 2. stig væru átta til níu sinnum líklegri 

til þess að enda í keisaraskurði. Hins vegar eru niðurstöður ekki samhljóða hvað varðar tengsl 

mænurótardeyfingar og hærri tíðni keisaraskurða, en Kukulu og Demirok (2008) og Howell, o.fl. (2001) 

sýndu ekki fram á aukna hækkun á tíðni keisaraskurða hjá konum með deyfingu. Rannsóknarúrtök 

þeirra voru hins vegar töluvert minni en í þeim rannsóknum sem sýndu fram á marktæk tengsl þarna á 

milli. 

Rannsakendur hafa samt sem áður velt fyrir sér hvort tímasetning mænurótardeyfingar geti haft áhrif 

á aukna tíðni keisaraskurða, þ.e. hvort hún sé gefin snemma eða seint í fæðingarferlinu. Rannsókn var 

gerð í Kína þar sem annar hópurinn fékk deyfingu á forstigi fæðingar, þar sem útvíkkun var einn cm eða 

meiri en hinn hópurinn fékk deyfinguna þegar fæðingin var komin vel af stað og útvíkkun orðin fimm cm 

eða meiri. Niðurstöður sýndu að ekki var marktækur munur á tíðni keisaraskurða á milli hópanna, né á 

tíðni áhaldafæðinga en 23,2% enduðu í keisaraskurði af þeim konum sem fengu deyfinguna snemma 

en 22,8% af þeim sem fengu hana seint (Wang, Shen, Guo, Peng og Gu, 2009). Þessi niðurstaða fékkst 

einnig í samantektarrannsókn sem gerð var á sex rannsóknum um tímasetningu mænurótardeyfingar 

og tengsl við tíðni keisaraskurðar og áhaldafæðinga (Wassen, o.fl., 2011). 

 

3.4 Hríðaörvandi lyf (oxytósín) 
Oxytósín lyf er notað til þess að auka samdrætti í legi, bæði þegar koma þarf fæðingu af stað og einnig 

í þeim tilfellum þegar hægst hefur á framgangi fæðingar og þörf er á að örva samdrætti legsins (Blanks 

og Thornton, 2003). Sænsk rannsókn var gerð þar sem tilgangurinn var að kanna styrk náttúrulegs 

oxytósíns í blóði í gegnum fæðingu hjá konum með og án mænurótardeyfingar. Niðurstöður leiddu í ljós 

að hjá konum með deyfingu lækkaði styrkur oxytósíns á meðan styrkurinn hækkað hjá samanburðar-
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hópnum. Þessi lækkun á styrk oxytósíns í blóði gæti verið einn þáttur þess að fæðing lengist hjá konum 

með deyfingu (Rahm, Hallgren, Högberg, Hurtig og Odlind, 2002). 

Í bandarískri rannsókn þar sem skoðuð voru áhrif mænurótardeyfingar á samdráttarvirkni legsins og 

hraða útvíkkunar (n=186) sýndu niðurstöður m.a. að eftir þrjár klukkustundir frá viðmiðunarmarki voru 

32% þeirra kvenna sem ekki fengu deyfingu búnar með fulla útvíkkun en einungis 11% af þeim sem 

voru með deyfingu. Heildarútkoman sýndi að við notkun mænurótardeyfingar hægðist á framgangi 

fæðingarinnar og geta legsins til þess að auka útvíkkun leghálsins minnkaði. Því voru marktækt auknar 

líkur á að viðhalda þyrfti samdráttum með oxytósíni, en 53% af þeim sem voru með deyfingu þurftu 

oxytósín, samanborið við 34% í hópi kvenna án deyfingar (Newton, o.fl.,1995). Í rannsókn Albers og 

félaga (2007) fannst svipuð tíðni á notkun oxytósíns hjá þeim sem voru með deyfingu í fæðingu, eða 

54,5%. Hins vegar var lægri tíðni hjá konum sem voru án deyfingar, 22,2% (Albers, Migliaccio, Bedrick, 

Teaf og Peralta, 2007). Kukulu og Demirok (2008) (n= 102) sýndu einnig fram á aukna notkun oxytósíns 

hjá konum með mænurótardeyfingu, en 94,1% þeirra kvenna sem voru með deyfingu þurftu oxytósín í 

fæðingunni, samanborið við 68,6% hjá þeim sem voru án deyfingar.  

Í sænskri rannsókn þar sem tilgangurinn var að kanna fæðingarútkomu tengda notkun oxytósíns í 

fæðingu sýndu niðurstöður að konur sem fengu oxytósín voru í meiri áhættu á að lenda í bráðakeisara 

og var oxytósín notað í 71,1% allra áhaldafæðinga. Tengsl voru á milli oxytósín notkunar og apgar skori 

undir sjö við fimm mínútna aldur barns sem og lækkunar pH gildis. Einnig voru nýburar í meiri áhættu á 

að fara á vökudeild (Oscarsson, Amer-Wåhlin, og Källén, 2006). Útskýringin á aukinni hættu þessara 

fylgikvilla gætu verið hættan á oförvun, en næmni fyrir oxytósíni eykst í líkamanum eftir því sem líður á 

fæðinguna og er því aukin hætta á oförvun, sérstaklega í lok fyrsta stigs fæðingar. Afleiðingar oförvunar 

getur verið mismunandi og fer eftir ástandi barnsins. Barn sem er heilbrigt með nægt súrefni í blóðinu 

getur tekist á við öfluga og tíða samdrætti á meðan barn sem er ekki eins vel statt, þolir ekki eins kröftuga 

og tíða samdrætti (Blanks og Thornton, 2003; Oscarsson, o.fl., 2006). 

 

3.5 Blóðþrýstingsfall 
Þegar mænurótardeyfing er lögð og deyfilyf gefið upp við mænugöngin veldur það æðaútvíkkun sem 

getur leitt til þess að blóðþrýstingur móður lækkar, en rannsóknir hafa sýnt fram á aukna tíðni 

blóðþrýstingsfalls hjá konum með mænurótardeyfingu (Kukulu og Demirok, 2008; Newton, o.fl., 1995; 

Sharma, o.fl., 2002). Blóðþrýstingsfall getur valdið óþægindum eins og ógleði og uppköstum og er 

ástandið venjulega meðhöndlað með því að færa konuna á vinstri hlið til þess að létta á þrýstingi á stórri 

bláæð sem liggur á bak við legið, en einnig getur verið þörf á vökvagjöf í æð. Í alvarlegri tilfellum, þar 

sem þrýstingurinn næst ekki upp við fyrrnefndar aðferðir er lyfið ephedrine gefið. Langvarandi 

blóðþrýstingsfall getur valdið óeðlilegum fósturhjartslætti hjá barninu og aukið hættu á að súrefnismagn 

í blóði þess lækki (Peyronnet, o.fl., 2017; Sharma, o.fl., 2002). 

Í rannsókn Sharma, o.fl. (2002) var tíðni blóðþrýstingsfalls hjá konum með mænurótardeyfingu 

skoðuð (n=459). Blóðþrýstingurinn var mældur eftir uppsetningu deyfingar á fimm mínútna fresti í 30 

mínútur og síðan á 30 mínútna fresti fram að fæðingu. Gefinn var vökvi í æð ef konurnar lækkuðu í 

blóðþrýstingi og 5 mg ephedrine ef vökvi dugði ekki til að hækka þrýsting. Niðurstöður sýndu að af þeim 
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226 konum sem fengu mænurótardeyfingu fengu 6% þeirra blóðþrýstingsfall, en einungis 1% kvenna 

sem voru án deyfingar. Sama niðurstaða fékkst í rannsókn Kukulu og Demirok (2008) sem skoðuðu 

áhrif og áhættu mænurótardeyfingar á fæðingarferlið, en 6% kvennanna lentu í blóðþrýstingsfalli. Í 

rannsókn Newton, o.fl. (1995) sýndu niðurstöður að 16% af þeim sem fengu deyfingu þurftu að fá 

ephedrine vegna blóðþrýstinglækkunar. 

 

3.6 Þvagteppa í og eftir fæðingu 
Talið er að mænurótardeyfing valdi slökun á sléttum vöðvum sem umvefja þvagblöðruna og verður til 

þess að konan á erfitt með að hafa þvaglát (Yip, Sahota, Pang og Chang, 2004), en rannsóknir hafa 

sýnt fram á að þvagteppa í og eftir fæðingu sé ein af aukaverkunum mænurótardeyfingar (Liang, o.fl., 

2002; Mulder, Rengerink, Van der Post, Hakvoort, og Roovers, 2016; Musselwhite, Faris, Moore, Berci 

og King, 2007; Weiniger, o.fl., 2006).  

Í rannsókn Weiniger, o.fl., 2006 var tilgangurinn að kanna restþvag (e.residual urine volume) í og 

eftir fæðingu hjá konum með og án mænurótardeyfingar (n=60). Niðurstöður sýndu að restþvag var 

marktækt meira í fæðingu hjá þeim sem voru með deyfingu, samanborið við þær sem voru án deyfingar, 

en meðaltalsmagnið var 240 ml hjá deyfingarhópnum en einungis 45 ml hjá samanburðarhópnum. Á 

einhverjum tímapunkti í fæðingunni þurftu 83% kvenna sem voru með deyfingu aftöppun með þvaglegg 

samanborið við einungis 3,3% hjá þeim sem voru án deyfingar. Á 1. og 2. degi eftir fæðingu var staðan 

hins vegar svipuð hvað varðar restþvag hjá báðum hópunum, eða um 30-45 ml. Liang, o.fl. (2002) 

skoðuðu einnig restþvag eftir fæðingu á milli kvenna með og án deyfingar. Í þeirri rannsókn var 

þvagblaða kvennanna ómuð eftir þvaglát fyrst á eftir fæðingu. Niðurstöður sýndu að 28% þeirra sem 

fengu deyfingu voru með yfir 150 ml af restþvagi, samanborið við 14% þeirra sem ekki voru með 

deyfingu. Restþvag yfir 500 ml var hjá 21% þeirra sem fengu deyfingu en einungis 2% hjá 

samanburðarhópnum. 

Aðrir áhættuþættir sem hafa komið fram tengt þvagteppu eftir fæðingu eru áhaldafæðing, 

spangarklipping (e.episiotomy), langt 2. stig fæðingar, frumbyrjur og fæðingarþyngd, en mælt er með 

því að fylgjast betur með þvaglátum þeirra kvenna sem eru með þessa áhættuþætti, t.d með því að óma 

þvagblöðru eftir þvaglát fyrst á eftir fæðingu (Liang, o.fl., 2002; Mulder, o.fl., 2016; Musselwhite, o.fl., 

2007). 

 

3.7 Spangaráverkar (3. og 4. gráðu rifur) 
Rannsóknir hafa sýnt fram á að mænurótardeyfing í fæðingu geti aukið líkur á spangaráverka (3. og 4. 

gráðu rifum), þó svo rannsakendur hafi ekki í öllum tilfellum komist að marktækum tengslum þarna á 

milli (Albers, o.fl., 2007; Carroll, Engelken, Mosier, Nazir, 2003; Dahlen, Ryan, Homer og Cooke, 2007; 

Gerdin, Sverrisdottir, Badi, Carlsson og Graf, 2007; Robinson, Norwitz, Cohen, McElrath, og Lieberman, 

1999). 

Í rannsókn Albers og félaga (2007) var tilgangurinn að kanna hvort að mænurótardeyfing hefði áhrif 

á spangaráverka í eðlilegum fæðingum (n=1176). Í heildina hlutu 227 konur (19,3%) spangaráverka 
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sem þurfti að sauma, en af þeim voru 23,2% með deyfingu. Þegar horft var á þessa niðurstöðu var 

marktækt hækkun á tíðni þeirra sem voru með deyfingu og spangaráverka en þegar kynþáttur, oxytósín 

notkun, stýrður rembingur, langt 2.stig og fæðingarþyngd var tekin inn í myndina var mænurótardeyfing 

ein og sér ekki marktækur áhættuþáttur. Robinson, o.fl. (1999) og Carroll, o.fl. (2003) komust að 

sambærilegum niðurstöðum í sínum rannsóknum, þar sem 10-16% kvenna sem voru með deyfingu 

hlutu spangaráverka og jók deyfingin líkurnar um helming. Hins vegar þegar áhaldafæðing var tekin inn 

í jöfnuna, var mænurótardeyfing ein og sér ekki lengur áhættuþáttur fyrir spangaráverka. Rannsakendur 

bentu þó á að töluvert auknar líkur væru á áhaldafæðingu hjá þeim konum sem væru með deyfingu í 

fæðingu og því var niðurstaðan að mænurótardeyfing myndi auka líkur á spangaráverka, þrátt fyrir að 

tengslin væru ekki marktæk. 

Í rannsókn Gerdin, o.fl. (2007) voru 565 konur með 3. og 4. gráðu rifur, bornar saman við 565 konur 

sem voru án spangaráverka með tilliti til hugsanlegra áhættuþátta. Nokkrir þættir reyndust vera 

marktækir áhættuþættir, þ.á m.; frumbyrjur, fæðingarþyngd, áhaldafæðing, spangarklipping, afbrigðileg 

höfuðstaða fósturs, aldur móður og mænurótardeyfing. Rannsakendur töldu að þar sem mænurótar-

deyfing væri einn af áhættuþáttum fyrir löngu 2. stigi, áhaldafæðingu og spangarklippingu, væri deyfingin 

marktækur áhættuþáttur fyrir alvarlegum rifum. 

 

3.8 Hækkaður líkamshiti móður 
Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á að mænurótardeyfing í fæðingu geti valdið marktækt hækkun 

á líkamshita (>38°C) hjá móður (Douma, Stienstra, Middeldorp, Arbous og Dahan, 2015; Greenwell, 

o.fl., 2012). Í rannsókn Douma, o.fl. (2015) var tilgangurinn að bera saman tíðni hita í fæðingu (>38°C) 

á milli kvenna með hefðbundna mænurótardeyfingu, deyfingu gefna með sídreypidælu og þeirra sem 

voru án deyfingar (n=140). Niðurstöður sýndu að 37% þeirra kvenna sem fengu hefðbundna 

mænurótardeyfingu fengu hita, 10% þeirra sem voru með sídreypidælu, en einungis 7% þeirra sem voru 

án deyfingar. Greenwell og félagar (2015) báru einnig saman hitahækkun hjá konum með 

mænurótardeyfingu í fæðingu og án (n=3209) og sýndu niðurstöður að 19,2% kvenna með deyfingu 

fengu hita samanborið við einungis 2,4% þeirra sem voru án deyfingar. 

Rannsakendur hafa velt fyrir sér hvort hiti hjá móður í fæðingu tengt mænurótardeyfingu hafi neikvæð 

áhrif á útkomu nýbura, en Greenwell, o.fl. (2012) bentu á að eftir því sem líkamshiti móður hækkar, 

aukast líkur á neikvæðri útkomu nýburans. Rannsókn þeirra snéri að því að kanna tengsl hækkunar á 

líkamshita móður og neikvæðra áhrifa á nýbura hjá heilbrigðum konum með mænurótardeyfingu, sem 

og að kanna áhrif deyfingar á nýbura án hækkunar líkamshita móður. Samanburður var gerður á konum 

með deyfingu sem fengu hita undir 37,5°C og hita yfir 38,3°C. Niðurstöður sýndu að mænurótardeyfing 

ein og sér hafði ekki áhrif á neikvæða útkomu nýburans, en hins vegar voru auknar líkur á verri útkomu 

eftir því sem líkamshiti móður hækkaði. Auknar líkur voru á slakari vöðvaspennu hjá nýburanum 

(<37,5°C: 0,6% - >38,3°C: 25,2%), aukin þörf á örvun og öndunaraðstoð eftir fæðingu (4,4% / 12,2%), 

auknar líkur á lægra apgar skori undir sjö eftir eina mínútu frá fæðingu (6,4% / 13,5%), sem og eftir fimm 

mínútur (0,3% / 2,1%) (Greenwell, o.fl., 2012). 
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3.9 Kláði 
Ein af aukaverkunum mænurótardeyfingar er kláði, en tíðnin er frá 3,6-5,9% (Douma, o.fl., 2015; Kukulu 

og Demirok, 2008; Wang, o.fl., 2009). Sýnt hefur verið fram á að konur sem fá deyfingu snemma í 

fæðingarferlinu eru líklegri til þess að fá kláða, en í rannsókn Wang og félaga var tilgangurinn að kanna 

hvort munur væri á aukaverkunum mænurótardeyfingar eftir því hvort hún væri sett upp snemma eða 

seint í fæðingarferlinu. Úrtakið var 12,629 konur og sýndu niðurstöður að 4,1% þeirra kvenna sem fengu 

deyfinguna snemma fengu kláða, en af þeim sem fengu deyfinguna seint var tíðnin 3,4% (Wang, o.fl., 

2009). 

Ekki er vitað hvað nákvæmlega veldur kláðanum en ólíklegt er að hann tengist losun histamíns. 

Prófað hefur verið að gefa andhistamín lyf tengt kláða vegna ópíóða, sem reynist venjulega 

árangurslaust. Hins vegar hafa verið uppi vísbendingar um að kláðinn tengist miðlægum ópíóð viðtökum, 

en ópíóð mótefni eins og t.d naloxone hefur reynst vel til þess að draga úr ópíóð tengdum kláða (Silva 

og Halpern, 2010). Þegar ópíóð lyf eru gefin rétt utan við mænugöngin, veldur það yfirleitt kláða í nefi, 

kringum nef og í efri hluta andlits. Útskýring á þessu getur verið styrkur ópíóð viðtaka í mænutaugum 

sem tengjast þrenndartaug (e.treigeminal nerve) sem liggur til andlits (Reich og Szepietowski, 2010). 

 

3.10 Höfuðverkur (e. dural puncture) 
Mænurótardeyfing getur aukið líkur á að konur upplifi slæman höfuðverk eftir fæðingu (Darvish, o.fl., 

2011; Goldszmidt, Kern, Chaput og Macarthur, 2005; Serrano, o.fl., 2017). Það gerist ef nálin sem notuð 

er við uppsetningu deyfingarinnar, fer aðeins of djúpt, þ.e. inn í  mænugöngin. Við það myndast lítið gat 

á himnuna sem aðskilur mænugöngin frá mænurótarbilinu. Út um gatið getur lekið mænuvökvi sem fer 

inn í mænurótarbilið og myndar þrýsting sem orsakar sérstakan höfuðverk. Einkennin koma yfirleitt fram 

á fyrstu 2-3 dögunum eftir fæðingu og lýsa sér sem verkur í höfði sem getur leitt aftur í háls og axlir, 

einnig finna sumar konur fyrir bakverk. Höfuðverkurinn er gjarnan skárri þegar legið er útaf en versnar 

þegar viðkomandi sest eða stendur upp (Turnbull og Shepherd, 2003). 

Í rannsókn Goldszmidt og félaga (2005) var tilgangurinn að kanna tíðni og áhættuþætti fyrir höfuðverk 

fyrstu vikuna eftir fæðingu (n=985). Niðurstöður sýndu að 1,8% kvenna voru með höfuðverk sem 

tengdist mænurótardeyfingu. Á Norðurlöndunum var einnig gerð rannsókn þar sem tilgangurinn var m.a. 

að kanna tíðni höfuðverkja sem tengdust mænurótardeyfingu. Upplýsingar fengust um 90.000 konur 

sem höfuð fengið deyfingu í fæðingu. Af þeim fengu 1% kvenna höfuðverk sem kom til vegna 

deyfingarinnar (Darvish, o.fl., 2011). Niðurstöður sem einnig fengust út frá stóru úrtaki í rannsókn 

Serrano, o.fl. (2017), sýndu að af þeim 66.540 konum sem fengu mænurótardeyfingu í fæðingu, fengu 

0,76% höfuðverk vegna deyfingarinnar. Af þeim þurftu 25,7% blóðbót (e. epidural blood patch). 

Í sumum tilfellum er þörf á meðferð þar sem svokölluð blóðbót er framkvæmd. Þá er tekið 15-25 ml 

af blóði úr viðkomandi sem sprautað er inn í mænurótarbilið í þeim tilgangi að loka gatinu sem hefur 

myndast (Hawkins, 2010). Darvish, o.fl. (2011) gerðu rannsókn á Norðurlöndunum þar sem blóðbót var 

gefin 86% kvenna sem fengu höfuðverk út frá deyfingu. Oftast var beðið í sólarhring áður en sú meðferð 

var gefin, en ákvörðun fór í flestum tilfellum eftir einkennum konunnar og líðan.  
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4 Umræða 
Í þessari fræðilegu samantekt var tilgangurinn að kanna hverjar helstu aukaverkanir mænurótar-

deyfingar í fæðingu eru. Niðurstöður sýndu m.a. að marktækt auknar lýkur eru á lengdu 2. stigi fæðingar, 

áhaldafæðingu, keisaraskurði, notkun hríðaörvandi lyfja, blóðþrýstingsfalli, þvagteppu í og eftir fæðingu, 

hækkuðum líkamshita móður og kláða. Áhættan fyrir slæmum höfuðverk eftir fæðingu var skoðuð en 

tekið skal fram að ekki var hægt að bera saman hópa er varðar þá aukaverkun, þar sem þessi þáttur 

kemur einungis fyrir hjá þeim konum sem fá deyfingu, því var tíðnin fyrst og fremst skoðuð. Niðurstöður 

voru ekki samhljóða um hvort mænurótardeyfing væri marktækur áhættuþáttur fyrir spangaráverkar, þ.e. 

ein og sér. 

Tíðni mænurótardeyfingar hefur farið vaxandi með árunum (Reynir Tómas Geirsson, o.fl., 2004; 

Ragnheiður I. Bjarnadóttir, o.fl., 2017), en tæplega helmingur kvenna kýs þessa verkjameðferð í 

fæðingu. Þrátt fyrir að ljósmæður bjóði upp á ljósmæðratengd ráð og geri sitt allra besta til þess að 

styðja konur í gegnum fæðingu, dugar það stundum ekki og í sumum tilfellum er mænurótardeyfing það 

besta sem hægt er að bjóða upp á. En þá komum við aftur að aukaverkununum, þær hverfa ekki úr 

sögunni. Því velti ég fyrir mér hvort ljósmæður geti á einhvern hátt fyrirbyggt eða lágmarkað einhverjar 

af þessum aukaverkunum og þá hvernig. 

 

4.1 Að fyrirbyggja/lágmarka aukaverkanir mænurótardeyfingar 

4.1.1 Lengt 2. stig fæðingar 
Aðallega er notast við tvær aðferðir hjá konum með mænurótardeyfingu á 2. stigi fæðingar. Fyrri aðferðin 

byggir á því að fljótlega eftir að útvíkkun er lokið er konan hvött til þess að rembast af krafti í hverri hríð 

(e. immediate pushing). Í hinni aðferðinni er konunni ráðlagt að slaka alveg á og hvíla sig allt upp í tvær 

klukkustundir áður en hún byrjar að rembast, eða þangað til hún finnur rembingsþörf og kallast sú aðferð 

seinkaður rembingur (e. delayed pushing) (Roberts, 2002).  

Sýnt hefur verið fram á að tíminn sem konan er í virkum rembing (e. active puching) hefur frekar 

neikvæðar afleiðingar heldur en heildartími 2. stigs (Roberts, 2002). Því velti ég því fyrir mér, þar sem 

konur með deyfingu finna oft ekki rembingsþörf eftir að útvíkkun er lokið (Lieberman, o.fl., 2005; Senécal, 

o.fl., 2005), hvort það hafi áhrif að bíða með að hvetja þær til að rembast í þeim tilgangi að stytta þann 

tíma sem þær eru í virkum rembing.  

Í rannsókn Gyllesby, o.fl. (2010) var tilgangurinn að kanna hvort að seinkaður rembingur í upphafi 2. 

stigs myndi stytta tímann á virkum rembing og draga úr þreytu móður (n=77). Niðurstöður sýndu að þær 

konur sem byrjuðu að rembast strax voru að meðaltali 94 mínútur að rembast af krafti, en þær sem voru 

með seinkaðan rembing voru í heildina 68 mínútur, því styttist virki rembingurinn um 27%, en heildartími 

2. stigs varð lengra. Það sem kom hins vegar á óvart var að þrátt fyrir að konurnar voru í virkum rembing 

í styttri tíma, þá hafði það ekki áhrif á útkomu móður og barns, þar sem ekki var marktækur munur á 

áhaldafæðingu né keisaraskurði á milli hópanna, né marktækur munur á pH gildi eða apgar skori 

nýburans. Hvað varðar fæðingarupplifun töldu rannsakendur að hún yrði betri hjá þeim sem voru með 

seinkaðan rembing þar sem þær konur fengu hvíld eftir útvíkkunartímabilið, en í ljós kom að ánægjan 
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var jöfn á milli hópanna. Fleiri rannsakendur sem hafa skoðað þetta viðfangsefni hafa komist að sömu 

niðurstöðu, þ.e. að þrátt fyrir að virki rembingurinn styttist hefur það ekki áhrif á útkomu móður og barns 

(Fitzpatrick, o.fl., 2002; Fraser, o.fl., 2000; Roberts, Torvaldsen, Cameron og Olive, 2004). Hins vegar 

hefur verið sýnt fram á að ef kollur barns stendur hátt eftir að útvíkkun er lokið, er ávinningur bæði fyrir 

móður og barn að beita seinkuðum rembing (Kopas, 2014).  

Útfrá þessum niðurstöðum er hægt að álykta að gott sé að hvíla konu með deyfingu eftir fulla útvíkkun 

ef kollur barns stendur hátt, en hins vegar sé ekki þörf á að bíða í langan tíma ef kollur er komin 

neðarlega því að í raun lengi það 2. stigið enn meira og ber ekki tilskyldan ávinning. Er þá eitthvað 

annað sem ljósmæður geta gert til þess að reyna að stytta 2. stig fæðingar hjá konum með 

mænurótardeyfingu? 

Í Cochrane samantekt á fimm rannsóknum (n=879) var tilgangurinn að kanna muninn á uppréttri og 

liggjandi stöðu á 2. stigi hjá konum með mænurótardeyfingu, tengt útkomu fæðingar. Niðurstöður sýndu 

að ekki var marktækur munur á útkomu fæðingar er varða m.a. áhaldafæðingar og keisaraskurð, né 

útkomu nýbura (Kibuka og Thornton, 2017). Annað kom í ljós í samantekt Roberts og félaga (2005) 

(n=281), en þar sýndu niðurstöður að konur sem voru í uppréttri stöðu voru í marktækt minni áhættu á 

að lenda í áhaldafæðingu og keisaraskurði samanborið við þær sem voru í liggjandi stöðu (Roberts, 

Algert, Cameron og Torvaldsen, 2005).  

Þarna ber rannsóknarniðurstöðum ekki saman, úrtakið var samt sem áður töluvert minna í rannsókn 

Roberts og félaga, en erfitt að segja til um hvort betra sé að konur séu í uppréttri stöðu eða liggjandi á 

2. stigi og erfitt að álykta hvort að ljósmæður geti gert eitthvað marktækt til þess að stytta 2. stig fæðingar.  

 

4.1.2 Blóðþrýstingsfall 
Samkvæmt gömlu verklagi Landspítalans var settur upp vökvi í æð hjá móður áður en mænurótardeyfing 

var lögð í þeim tilgangi að fyrirbyggja líkur á blóðþrýstingsfalli (Guðrún Sigríður Ólafsdóttir, o.fl., 2018). 

Með breyttu verklagi var hins vegar ákveðið að breyta þessari fyrirbyggjandi meðferð, þannig að í stað 

þess að setja upp vökva er settur upp æðaleggur og vökvi hafðu til taks á stofu svo hægt sé að setja 

hann upp í hraði ef kona lækkar í blóðþrýstingi (Aðalbjörn Þorsteinsson, o.fl., 2018). 

Ég velti því fyrir mér hvort það hafi verið ávinningur af þessari fyrirbyggjandi meðferð sem var hluti 

af gamla verklaginu. Rannsókn var gerð í þeim tilgangi að kanna áhrif vökvagjafar í æð á blóðþrýsting 

móður og fósturhjartslátt tengt mænurótardeyfingu í fæðingu. Í þeirri rannsókn fengu 49 konur 1L af 

vökva fyrir uppsetningu deyfingar og 46 konur fengu engan vökva. Niðurstöður sýndu að vökvagjöf fyrir 

uppsetningu deyfingar kom ekki í veg fyrir blóðþrýstingslækkun hjá móður en hins vegar jók vökvagjöf 

líkur á betri útkomu fósturhjartsláttar (Kinsella, Pirlet, Mills, Tuckey og Thomas, 2000). Í rannsókn 

Musselwhite, o.fl. (2007) þar sem tengsl mænurótardeyfingar og þvagteppu voru skoðuð kom hins vegar 

í ljós að auknar líkur voru á þvagteppu hjá konum sem fengu vökvagjöf í æð í fæðingunni. En tekið skal 

fram að ekki hafa verið gerðar rannsóknir sérstaklega á þessu og því þörf á stærra úrtaki til þess að 

staðfesta þessa niðurstöður.  

Önnur meðferð sem ljósmæður geta beitt og hefur verið skoðuð í þeim tilgangi að fyrirbyggja eða 

minnka líkur á blóðþrýstingsfalli hjá konum með deyfingu er notkun stuðningssokka í fæðingu. Rannsókn 
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var gerð á 295 konum og sýndu niðurstöður að tíðni blóðþrýstingsfalls 15 mínútum eftir uppsetningu 

deyfingar, var marktækt lægri hjá þeim konum sem voru í stuðningssokkum í fæðingu, samanborið við 

þær sem voru án þeirra (3,23% á móti 23,3%). Einnig var tíðnin lægri einni klukkustund frá uppsetningu 

(10,7% á móti 20,8%). Versnun á fósturhjartslætti var líka minni hjá þeim sem voru í stuðningssokkum 

(10,7% á móti 16,34%) (Peyronnet, o.fl., 2017). Útfrá þessu má sjá að stuðningssokkar í fæðingu hjá 

konum með deyfingu geta minnkað líkur á blóðþrýstingsfalli og versnun á fósturhjartslætti. Þetta er 

einföld fyrirbyggjandi meðferð, sem fylgja engar aukaverkanir og kom það fram í rannsókn Peyronnet 

og félaga að konunum fannst þægilegt að vera í stuðningssokkum í fæðingunni. Því er hægt að álykta 

út frá þessu að stuðningssokkar eru ákjósanlegri fyrirbygging blóðþrýstingsfalls hjá konum með 

mænurótardeyfingu í fæðingu samanborið við vökvagjöf í æð. 

 

4.1.3 Þvagteppa í og eftir fæðingu 
Það sem ljósmæður geta gert til þess að fyrirbyggja eða lágmarka þvagteppu í og eftir fæðingu felst 

fyrst og fremst í góðu eftirliti með þvaglátum og þvagblöðru móður. Rétt áður en mænurótardeyfingin er 

lögð er mikilvægt að ganga úr skugga um að konan sé búin að hafa þvaglát. Einnig er þörf á að fylgjast 

með þvagútskilnaði í fæðingu og hvetja konuna til að hafa þvaglát á 2-3 klukkustunda fresti. Áður en 

rembingur hefst er mikilvægt að meta þvagblöðru og fylgjast með hvort konan hafi þvaglát eftir fæðingu. 

Ef grunur er um að konan tæmi ekki þvagblöðruna, þarf e.t.v. að óma blöðruna eða tappa af þvagi 

(Aðalbjörn Þorsteinsson, o.fl., 2018; Baldvin Þ. Kristjánsson, o.fl., 2018). Þegar þörf er á aftöppun, er 

þvagleggur settur inn í þvagrásina og er hann fjarlægður strax eftir að þvagblaðra er orðin tóm. Þetta 

getur verið óþægilegt fyrir konuna og aukið hættu á þvagfærasýkingu (Liang, 2002). 

 Ég velti fyrir mér hvort það komi ekki reglulega fyrir að tappað sé af konu án þess að mikið magn sé 

í þvagblöðrunni. Bresk rannsókn var gerð þar sem tilgangurinn var að búa til verklag um sónarskoðun á 

þvagblöðru tengt þvagteppu í fæðingu, til þess að reyna að minnka líkur á aftöppun með þvaglegg. 

Þegar ljósmæður töldu þörf á að tappa af þvagi hjá konunum var þvagblaðran sónarskoðuð og sýndu 

niðurstöður að meðaltali 150 ml (30-720 ml) af restþvagi í blöðrunni. Einungis 27% kvennanna þurftu 

því aftöppun með þvaglegg (Gyampoh, Crouch, O'brien, O’sullivan og Cutner, 2004).  

Útfrá þessu má álykta að þrátt fyrir gott eftirlit með þvagblöðru, gætu ljósmæður gert enn betur, með 

því að sónarskoða þvagblöðru fyrir aftöppun til þess að ganga úr skugga um að raunveruleg þörf sé á 

að tappa af þvagi.  

 

4.1.4 Spangaráverkar 
Í rannsókn þar sem ekki fundust tengsl á milli hækkunar á tíðni spangaráverka og mænurótardeyfingar 

einni og sér, gerðu rannsakendur ráð fyrir að sú niðurstaða tengdist m.a. umönnun ljósmæðra í 

fæðingunni, þ.e. hvernig þær hjálpuðu konunum að skipta reglulega um stellingu og hugsuðu um að 

vernda spöngina (Albers, o.fl., 2007). En hvernig vernda ljósmæður spöngina hjá konum með 

mænurótardeyfingu? 
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Í ástralskri rannsókn Dahlen, o.fl. (2007) var álit ljósmæðra fengið um hvað hefði áhrif á 

spangaráverka. Ljósmæðurnar töluðu m.a. um að bjúgsöfnun á spangarsvæði væri áhættuþáttur og 

nefndu að mænurótardeyfing hefði áhrif á bjúgsöfnun, þar sem konur með deyfingu hreyfðu sig yfirleitt 

minna og 2. stigið væri oftar lengra hjá þeim. Til þess að minnka líkur á rifum, töluðu flestar ljósmæður 

um mikilvægi þess að fá kollinn hægt fram í rembingnum, en til þess að það myndi takast væru samskipti 

og tengingin við konuna lykilatriði.  

Árið 2011 var innleitt nýtt verklag á Fæðingarvakt Landspítalans, fyrir 2. stigi fæðingar og fengu 

ljósmæður og læknar þjálfun tengda því. Nýja verklagið snéri að breyttum handtökum við fæðingu barns 

þar sem áhersla var lögð á að veita góðan stuðning við spöngina. Í meistaraverkefni Eddu Sveinsdóttur 

(2016) var tilgangurinn að meta hvort að þetta breytta vinnulag við spangarstuðning á 2. stigi fæðingar 

hefði skilað árangri og minnkað tíðni spangaráverka (n=16,724). Niðurstöður sýndu að spangaráverkum 

fækkaði úr 5,8% niður í 3,6%, þar sem þriðju gráðu spangarrifum fækkaði um 36% og fjórðu gráðu 

spangarrifum fækkaði um 60% (Edda Sveinsdóttir, 2016). Útfrá þessu má áætla að ljósmæður geti gert 

margt til þess að fyrirbyggja eða koma í veg fyrir spangaráverka í fæðingu, hvort sem það er hjá konum 

með eða án mænurótardeyfingar. 

 

4.2 Mikilvægi fyrir ljósmóðurfræði 
Niðurstöður þessa verkefnis sína fram á það hvernig eitt inngrip í fæðingarferlið getur leitt til fleiri 

inngripa, sem geta jafnvel ógnað heilsu móður og barns. Svo ég setji dæmið betur upp þá byrjar þetta 

allt á því að mænurótardeyfing hefur þau áhrif að hún hægir á framgangi fæðingar, en niðurstöður 

þessarar samantektar sýndu fram á að 2. stigið getur verið allt frá 20 mínútum (Howell, o.fl., 2001; 

Kukulu og Demirok, 2008) upp í tveimur klukkustundum og 54 mínútum lengra hjá konum með deyfingu 

samanborið við þær sem fæða án hennar (Cheng, o.fl, 2014). Þegar 2. stigið lengist aukast líkurnar á 

því að konan þurfi hríðaörvandi lyf og hættan á áhaldafæðingu og keisaraskurði verður meiri 

(Antonakou, o.fl., 2016; Hasegawa, o.fl., 2013). Einnig eykst hættan á 3. og 4. gráðu spangarrifu við 

langt 2. stig sem og blæðingu eftir fæðingu (Allen, o.fl., 2009; Cheng o.fl., 2014).  Hvað varðar nýburann 

aukast líkur á lægra apgar skori við fimm mínútna aldur og einnig verður líklegra að barnið þurfi að 

leggjast inn á vökudeild (Allen, o.fl., 2009). Mikilægt er að ljósmæður skrái allar þær aukaverkanir sem 

koma upp í fæðingu tengt mænurótardeyfingu svo hægt sé að hafa yfirsýn yfir þessa þætti, en ekki hefur 

verið tekið saman tíðni aukaverkana á fæðingarstöðum á Íslandi, en áhugavert væri að sjá þær 

niðurstöður.  

Ég velti því fyrir mér hver ávinningur deyfingarinnar er þegar horft er út frá útkomu móður og barns. 

Sumir telja að jákvæð fæðingarupplifun orsakist að miklu leiti af góðri verkjastillingu (Kannan, Jamison 

og Datta, 2001), en hins vegar hafa ýmsar rannsóknir sýnt fram á að fæðingarupplifun sé neikvæðari 

hjá konum með deyfingu í fæðingu (Kannan, o.fl., 2001; Lindholm og Hildingsson, 2015; Waldenström, 

o.fl., 2004). Einnig hafa niðurstöður rannsókna sýnt fram á þekkingarleysi kvenna, þegar kemur að virkni 

og aukaverkunum mænurótardeyfingar (Mahomed, o.fl.,2015; Raynes-Greenow, o.fl., 2007) og að þær 

upplýsingar sem konur fá um verkjameðferðir í fæðingu komi mest frá fjölskyldu og vinum, en minnst frá 

ljósmæðrum og læknum (Barakzai, o.fl., 2010; Edwards, og Ansari, 2015; Raynes-Greenow, o.fl., 2007).  
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Auk þess að ljósmæður leggi sig fram um að fyrirbyggja eða draga úr aukaverkunum eftir að 

mænurótardeyfing hefur verið sett upp, þá er ekki síður mikilvægt að ljósmæður fræði konur betur um 

mænurótardeyfingu og þær aukaverkanir sem henni geta fylgt, en hugsast gæti að færri konur kysu 

slíka deyfingu ef þeim væri að fullu ljós sú áhætta sem getur fylgt inngripinu. Einnig finnst mér ekki síst 

mikilvægt að ljósmæður haldi fast í hugmyndafræði sína með því m.a. að fræða konur betur um 

lífeðlislegt ferli fæðinga og viðhaldi þekkingu sinni og færni á ljósmæðratengdum verkjastillingum, t.d. 

nálastungum og nuddi. Með því eru auknar líkur á að ljósmæður geti aðstoðað konur að takast á við 

verki, þannig að þær komist í gegnum fæðingu án inngripa. Annað sem skiptir miklu máli í öllu þessu 

ferli er hlutverk ljósmæðra í að byggja upp sjálfstraust og innri styrk kvenna (Simkin og Bolding, 2004). 

Það á ekki einungis við í fæðingunni sjálfri heldur í öllu fæðingarferlinu, en þörf er á að horfa meira 

heildrænt á ferlið og byrja undirbúningsvinnuna snemma á meðgöngunni, þ.e. að efla konur í trú á eigin 

getu, fræða þær og hvetja. 

 

4.3 Takmarkanir 
Helstu veikleikar og takmarkanir þessarar fræðilegu samantektar eru hversu lítið verkefnið er miðað við 

stærð umfjöllunarefnisins. Aukaverkanir mænurótardeyfingar eru margar og ef verkefnið væri stærra 

hefði verið hægt að skoða fleiri aukaverkanir sem og fara yfir fleiri rannsóknir á hverri aukaverkun fyrir 

sig og dýpka þannig enn frekar niðurstöðurnar. Einnig hefði verið hægt að skoða betur aukaverkanir 

sem tengjast nýburanum og áhrifum eftir fæðingu, sem og bera saman aukaverkanir útfrá mismunandi 

inngjafaleiðum mænurótardeyfingar. Jafnframt hafa engar rannsóknir verið gerðar á viðfangsefninu á 

Íslandi, en gaman hefði verið að sjá hversu algengar aukaverkanir eru hér samanborið við annarsstaðar. 

Styrkleikar verkefnisins eru að margar rannsóknir voru skoðaðar og til þess að staðfesta hverja 

aukaverkun standa nokkrar rannsóknir að baki. Einnig bera flestar rannsóknirnar saman hópa, þ.e. 

konur með og án mænurótardeyfingar og gefa þannig skýra niðurstöður og mynd af aukaverkununum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

29 

Ályktanir 

Mænurótardeyfing er árangursríkasta verkjameðferðin í fæðingu, en jafnfram mesta inngripið af þeim 

verkjameðferðum sem í boði eru. Henni geta fylgt ýmsar aukaverkanir, en þær helstu eru; lengt 2. stig 

fæðingar, áhaldafæðing, keisaraskurður, notkun hríðaörvandi lyfja, blóðþrýstingsfall, þvagteppa í og eftir 

fæðingu, hækkaður líkamshiti móður, kláði og höfuðverkur. Ekki hefur verið gerð íslensk rannsókn um 

viðfangsefnið, en áhugavert væri að sjá hver tíðni aukaverkana er á Íslandi samanborið við önnur lönd. 

Mikilvægt er að ljósmæður skrái vel virkni mænurótardeyfingar og þær aukaverkanir sem henni geta 

fylgt, svo hægt sé að hafa góða yfirsýn yfir ávinning þessarar verkjameðferðar. 

Auk þess að ljósmæður reyni að fyrirbyggja eða lágmarka aukaverkanir mænurótardeyfingar, er ekki 

síður mikilvægt að þær fylgi hugmyndafræði sinni með því að fræða konur betur um aukaverkanir 

deyfingarinnar, sem og horfi heildrænt á fæðingarferlið og efli styrk og trú kvenna á lífeðlislegu ferli 

fæðinga. 
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