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Ágrip 

Áhrif meðgöngulengdar á þroska barns og félagslega líðan á 

unglingsárum 

Auður Gunnarsdóttir1, Þóra Steingrímsdóttir1,2, Ingibjörg Eva Þórisdóttir3, Þórður Þórkelsson1,2. 

1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Landspítali, 3Háskólinn í Reykjavík. 

Inngangur: Þekkt er að áhætta á frávikum í þroska á barnsaldri eykst með styttri meðgöngulengd 

og lægri fæðingarþyngd. Íslensk rannsókn frá árinu 2003 sýndi að fyrirburar fengu marktækt lægri 

einkunn á þroskaprófum samanborið við samanburðarbörn. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að andlegir 

kvillar eru algengari meðal fyrirbura. Þekkt er að langvinn streita er skaðleg fyrir andlega og líkamlega 

heilsu. Markmið þessarar rannsóknar var að kanna tengsl meðgöngulengdar við útkomu þroskaprófa 

við 5 ára aldur, kvíða og þunglyndi við 13 ára aldur og streitu við 14 ára aldur. 

Efni og aðferðir: Unnið var með gögn úr LIFECOURSE rannsókninni en þau fengust úr 

Fæðingarskrá Embættis landlæknis, frá Heilsugæslunni og úr spurningakönnunum. Þátttakendur voru 

2227 börn fædd á Íslandi árið 2004. Einnig voru notaðar niðurstöður úr lífssýnum 139 barna þar sem 

mældur var styrkur kortisóls í munnvatni. Gerð voru tölfræðileg próf til að kanna tengsl 

meðgöngulengdar við þroska og félagslega líðan; kí-kvaðrat próf, t-próf, Wilcoxon próf og 

aðhvarfsgreining með línulegum og tvíkosta líkönum. 

Niðurstöður: Ekki fundust tengsl milli fyrirburðar og skertrar frammistöðu á þroskaprófi. Fyrirburar 

fengu að meðaltali 0,16 stigum (af 10 mögulegum) hærra á þroskaprófi en munur var ekki marktækur. 

Hvorki flokkuð meðgöngulengd (fyrirburi/fullburi) né meðgöngulengd í vikum höfðu marktæk tengsl við 

frammistöðu á þroskaprófi. Fyrirburður hafði ekki marktæk tengsl við aukin þunglyndiseinkenni eða 

kvíða. Fyrirburar höfðu að meðaltali minni slík einkenni þó munur reyndist ekki marktækur. Auk þess 

voru ekki tengsl milli meðgöngulengdar og ofantaldra einkenna og hið sama átti við um flokkaða 

meðgöngulengd. Ekki reyndist heldur vera munur milli fyrirbura og fullbura hvað varðar streitusvar, CAR 

(e. cortisol awakening response), né tengsl milli meðgöngulengdar í vikum og CAR. Ekki var marktækur 

munur á CAR milli mismunandi flokka meðgöngulengdar. 

Ályktanir: Ekki fundust tengsl milli meðgöngulengdar við fæðingu og breyta sem tengjast þroska 

barna og andlegri líðan og streitumerkja á unglingsárum. Þessar niðurstöður eru í nokkru ósamræmi 

við erlendar og innlendar rannsóknir um sama efni. Rannsóknin tók til heils árgangs barna á öllu Íslandi 

og var gagnasöfnun að mestu stöðluð. Þetta er fyrsta rannsókn á heimsvísu sem sameinar lífvísa og 

spurningalista sem snúa að streitu hjá árgangi barna á landsvísu. Helstu veikleikar rannsóknarinnar 

snúa að því að þó nokkur hluti árgangsins tók ekki þátt í rannsókninni og að ekki eru til fullkomin gögn 

hvað varðar alla þætti rannsóknarinnar. Þetta veldur hættu á valbjögun og minnkar tölfræðilegt afl 

umtalsvert því fyrirburar eru hlutfallslega fáir. Þrátt fyrir ofangreinda veikleika benda niðurstöður 

rannsóknarinnar til þess að andleg líðan fyrirbura sé ekki verri en jafnaldra þeirra síðar á ævinni og að 

þeir standi sig ekki verr á þroskaprófum. 
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Listi yfir skammstafanir og skilgreiningar 

ACTH: Adrenocorticotropic Hormone 

Apgarstigun: Samræmt stigunarkerfi um ástand nýbura mínútu eftir fæðingu og 5 mínútum eftir fæðingu. 

Gefin eru 0-2 stig fyrir hjartsláttartíðni, öndun, svörun við áreiti, vöðvaspennu og litarhátt og stigin svo 

lögð saman. Eðlileg Apgarstigun er 7-10 stig. 

BMI: Body Mass Index 

CAR: Cortisol Awakening Response 

CRH: Corticotropin Releasing Hormone 

DCS: Diurnal Cortisol Slope 

HPA: Hypothalamic-Pituitary-Adrenal 

OR: Odds Ratio 

SF: Staðalfrávik 

SNS: Sympathetic Nervous System 

ÖB: Öryggisbil 
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1 Inngangur  

1.1 Andleg heilsa á uppvaxtarárum 

Orðið heilsa hefur þá merkingu fyrir flestum að eiga frekar við um líkamlega heilsu heldur en andlega. 

Að segja að einhver sé heilsuhraustur er oft átt við í hve góðu líkamlegu formi hann sé í og laus við 

sjúkdóma. Undanfarna áratugi hefur mikið verið lagt upp úr því að fólk sé við góða líkamlega heilsu. 

Margar rannsóknir hafa sýnt að með því að stuðla að hollri hreyfingu og mataræði má koma í veg fyrir 

sjúkdóma. Nýlega hefur áhersla á andlega heilsu aukist. Andleg heilsa er ekki síður mikilvæg en 

líkamlegt hreysti. Það að hugsa vel um eigið geðheilbrigði er afar mikilvægt og getur komið í veg fyrir 

andlega kvilla. 

Unglingsárin, árin milli barnæsku og fullorðinsára, eru mikilvægur tími í lífi einstaklings og hafa 

mótandi áhrif á þroska hans, heilsu og vellíðan. Unglingsárunum er að stórum hluta varið innan veggja 

grunnskóla svo stuðningur þar er mikilvægur þáttur í eflingu andlegrar og líkamlegrar heilsu. Að 

sjálfsögðu er stuðningur heima við ekki síður mikilvægur. Innan veggja heimilisins fer uppeldið fram sem 

mótar einstaklinginn til frambúðar. Með því að stuðla að því að barn fái þá þann stuðning og fræðslu 

sem það þarf á unglingsárum má koma í veg fyrir áhættuhegðun og andlega kvilla af ýmsum toga. 

Samkvæmt National Institute of Mental Health í Bandaríkjunum er 49,5% unglinga á aldrinum 13-18 ára 

með einhvers konar geðræna röskun, af þeim eru 22% með alvarlega hömlun. Í aldurshópnum 13-14 

ára var hlutfallið 45,3%. (1) Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni er þunglyndi sá geðsjúkdómur 

sem er algengastur meðal unglinga og eru sjálfsvíg talin þriðja algengasta ástæða dauða hjá börnum 

15-19 ára. (2)  

Í rannsókninni Heilsa og lífskjör skólanema (e. Health Behaviour in School-aged Children) árið 2018 

voru íslensk börn í 6., 8. og 10. bekk spurð út í depurð. Niðurstöður fyrir landið allt voru þær að minnihluti 

nemenda finnur sjaldan eða aldrei fyrir depurð – 43,4% í 6. bekk, 45,1% í 8. bekk og 34,8% í 10. bekk. 

Frá 9-13% unglinga finna fyrir depurð oftar en einu sinni í viku og frá 6-10% finna fyrir depurð daglega. 

(3) Þessi hlutföll er mjög há en þau voru svipuð árið 2014. Rannsóknin er íslenskur hluti alþjóðlegs 

verkefnis sem unnið er að tilstuðlan Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar og er markmið hennar er að 

auka þekkingu og skilning á heilsu og lífskjörum unglinga víða um heim. Rannsóknin fer fram á fjögurra 

ára fresti. (3) 

1.2 Kortisól og alfa-amýlasi í munnvatni 

Streita er almennt hugtak yfir upplifun og líffræðileg viðbrögð við álagi og telst hún heilbrigð upp að 

vissu marki. (4) Ef ekki væri fyrir streituviðbrögð hefðum við líklega ekki lifað af okkar eigin fæðingu. 

Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að langvinn streita getur verið skaðleg fyrir andlega líðan og valdið 

þunglyndi. (4) Fjölmargar rannsóknir hafa verið framkvæmdar til að mæla streitu líkamans og hvaða 

áhrif streita hefur. Þau lífefni sem talin eru endurspegla streitu í líkamanum og algengast er að mæla 

eru kortisól og alfa-amýlasi. Þessi lífefni eru mjög ólík að byggingu og starfsemi.  

Líkaminn okkar hefur tvö meginkerfi til að takast á við streitu. Þau eru undirstúku-heiladinguls-

nýrnahettuöxullinn (e. hypothalamic-pituitary-adrenal axis; HPA axis) og sympatíska taugakerfið (e. 

sympathetic nervous system; SNS). (5) HPA öxullinn er hluti af innkirtlastarfsemi líkamans og starfsemi 
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hans hefst í undirstúku þegar hún seytir CRH (e. corticotrophin releasing hormone) sem veldur því að 

heiladingullinn seytir hormóninu ACTH (e. adrenocorticotrophic hormone) út í blóðið sem fer til 

nýrnahettanna og hefur áhrif á losun kortisóls frá miðjulagi nýrnahettubarkarins (e. zona fasciculata). 

Kortisól er steri og mjög mikilvægt streituhormón sem fylgir ákveðnum dægursveiflum í styrk. Magn þess 

er hátt snemma á morgnana þegar einstaklingur vaknar, eykst um 50-60% innan hálftíma og nær þá 

hámarki. Eftir það dalar magnið eftir því sem líður á daginn og er í lágmarki við háttatíma á kvöldin. (5) 

Við mælingar á kortisóli er algengt að mæla breytingarnar sem verða innan hálftíma frá því að 

einstaklingur vaknar (e. cortisol awakening response; CAR), eða að mæla breytingar á magni kortisóls 

frá morgni til kvölds (e. diurnal cortisol slope; DCS). (5) Í þessari rannsókn voru notuð gildi CAR (sjá 

kafla 4.3). Til að mæla virkni HPA öxulsins er auðvelt að mæla magn kortisóls í munnvatni en það má 

einnig gera í blóði, þvagi eða hári. (6) Seytun kortisóls frá nýrnahettum verður þegar líkaminn upplifir 

streitu eins og þegar maður skynjar hættu framundan. Óeðlilega hátt magn af kortisóli yfir langan tíma 

hefur óæskileg áhrif á líkamann, líkt og hann sé alltaf stressaður sem veldur t.d. tíðum þvaglátum, 

hröðum hjartslætti og öndun sem þessu fylgir vanlíðan og aukið álag á líkamann yfir langan tíma. Þá 

eru ótaldir ýmsir sjúkdómar sem tengjast HPA öxlinum, svo sem Cushing‘s heilkenni sem orsakast af 

afar hárri þéttni kortisóls í blóði til langs tíma. 

Aðaltaugaboðefni sympatíska taugakerfisins eru adrenalín og noradrenalín. Reynsla hefur sýnt að 

beinar mælingar á adrenalíni og noradrenalíni í munnvatni endurspegla ekki vel virkni SNS en annað 

lífefni, alfa-amýlasi, endurspeglar virknina betur. Seytun alfa-amýlasa úr munnvatnskirtlum stjórnast af 

SNS. Alfa-amýlasi er ensím sem vatnsrýfur glýkósíð tengi milli kolvetna svo aðalstarf þess er að melta 

stórsameindir á borð við sterkju. Kortisól og alfa-amýlasi eru ólík efni að byggingu og virkni en henta vel 

til mælinga á streitu í líkamanum. Við mælingar í munnvatni má sjá að þau koma mishratt fram. Alfa-

amýlasi nær fyrr hápunkti en kortisól en það er vegna þess að það er myndað staðbundið í 

munnvatnskirtlum fyrir tilstilli noradrenalíns. Ferli kortisólseytunar tekur lengri tíma því það ferðast í 

gegnum blóðið til munnvatnskirtla. Biðin frá virkjun HPA öxulsins fram að hækkuðum styrk kortisóls í 

munnvatni er allt að 20 mínútur. (7) 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið framkvæmdar til að kanna streitu í líkamanum. Niðurstöður úr 

yfirlitsgrein frá 2017 úr 80 rannsóknum bentu til marktækra tengsla milli almennt verri heilsu (líkamlegrar 

og andlegrar) og flatari dægursveiflumagns kortisóls (e. diurnal cortisol slopes) (r=0,147). Þeir kvillar 

sem voru rannsakaðir voru m.a. ónæmis- og bólgusjúkdómar, kvíði, þunglyndi, innhverfar og úthverfar 

raskanir (e. internalizing og externalizing disorders). Sterkustu tengslin voru við ónæmis- og 

bólgusjúkdóma (p=0,005) en sykursterar gegna mikilvægu hlutverki við stjórnun bólgu. Næst á eftir voru 

úthverfar raskanir (p<0,001). (5) Þá hafa rannsóknir sýnt fram á tengsl milli hækkaðs CAR gildis og 

þunglyndis (e. major depressive disorder) og kvíða (e. anxiety disorder). (8, 9) Rannsókn sem kannaði 

tengsl kortisóls við svefn og minnisfestu sýndi að lítið magn af kortisóli auðveldaði langtímaeflingu (e. 

long term potentiation) minnis en mikið magn dregur úr henni. Langtímaefling er minnisfesta heilans og 

á sér helst stað í REM svefni í samtengingum milli dreka (e. hippocampus) og virka heilabarkarins (e. 

neocortex). (10) Rannsókn frá 2004 sem mældi magn bæði alfa-amýlasa og kortisóls þegar einstaklingar 

voru látnir horfa á streituvaldandi myndbönd sýndi að alfa-amýlasi hækkaði strax (p<0,05) þegar 

myndbandið hófst og lækkaði fljótt að því loknu. Styrkur kortisóls hækkaði einnig en í minna mæli og 
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hægar. Hækkun alfa-amýlasa frá streitulausu gildi nam 188% samanborið við 160% hjá kortisóli 

(p<0,05). Þetta gaf til kynna að við brátt sálfræðilegt stress væri alfa-amýlasi betra mælitæki en kortisól. 

(11) 

1.3 Þroskapróf í ung- og smábarnavernd 

Á Íslandi fara fram reglulegar skoðanir til að hafa eftirlit með líkamlegri og andlegri heilsu barna. Einn 

slíkur vettvangur er ung- og smábarnavernd sem hefur verið í boði hérlendis frá árinu 1927 og hefur í 

gegnum árin þróast með breyttum tímum. (12) Samkvæmt lýsingu Embætti landlæknis er tilgangur og 

markmið ung- og smábarnaverndar að stuðla að því að börn fái að þroskast við þau bestu andlegu, 

líkamlegu og félagslegu skilyrði sem völ er á. Það er gert með reglulegum heilsufarsskoðunum þar sem 

fylgst er með heilsu og framvindu á þroska barns og fjölskyldu barnsins veittur stuðningur og fræðsla. 

Fylgst er með vitsmuna- og tilfinningaþroska, ásamt félagslegum og líkamlegum þroska frá fæðingu og 

fram eftir leikskólaaldri. Eins og skipulagið er í dag hefst fyrsta vitjun við einnar viku aldur og nær fram 

að fjögurra ára aldri. Árið 2009 breyttist skipulag þroskamatsins og aldursskemað eftir 18 mánaða aldur 

barns. Áður var það við 3,5 ára og 5 ára aldur en í dag er það 2,5 ára og 4 ára aldur. Í þessari rannsókn 

verða skoðaðar niðurstöður úr 5 ára þroskaprófi eins og það var enn árið 2009. Hjá fyrirburum er áhætta 

á frávikum í þroska síðar á ævinni meiri en hjá fullburða börnum. Áhættan eykst með styttri meðgöngu 

og lægri fæðingarþyngd. (13) Mjög mikilvægt er að uppgötva sem fyrst frávik hvað heilsufar og þroska 

varðar svo hægt sé að grípa inn í og gera ráðstafanir. Það getur skipt máli fyrir framtíðarhorfur barna að 

viðeigandi úrræði hefjist sem fyrst. Þegar frávik koma upp ber heilbrigðisstarfsfólki að tryggja að barn 

fái viðeigandi stuðning og þjónustu fagaðila. 

1.4 Fæðingarþyngd 

Skilgreining Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar á fæðingarþyngd er þyngd nýbura innan 

klukkustundar frá fæðingu og er henni skipt niður í nokkra undirflokka (Tafla 1). (14-16) Eðlileg 

fæðingarþyngd (e. normal birthweight) barns er frá 2500 til 4200 g. Þyngd undir 2500 g er sögð lág (e. 

low birthweight) og því lægri sem þyngdin er, því minni eru lífslíkur og hætta á fylgikvillum meiri. Börn 

sem fæðast undir 1500 g eru sögð hafa mjög lága fæðingarþyngd (e. very low birthweight) og undir 

1000 g með sérlega lága fæðingarþyngd (e. extremely low birth weight). Fæðingarþyngd ræðst aðallega 

af tveimur þáttum; meðgöngulengd við fæðingu og vaxtarhraða í móðurkviði (e. intrauterine growth rate). 

Fæðingarþyngd og meðgöngulengd eru því nátengd hugtök en eiga ekki alltaf saman. Ef fæðingarþyngd 

er í ósamræmi við meðgöngulengd hefur verið um skertan eða ofvirkan vaxtarhraða að ræða sem veldur 

því að barnið fæðist léttara eða þyngra en við mætti búast miðað við meðgöngulengd. Ýmsar orsakir 

geta verið fyrir því að barn fæðist of létt (sjá kafla 1.5.2). Nýburar með lága fæðingarþyngd geta verið 

fyrirburar eða fullburar (Tafla 2) en fyrirburum vegnar yfirleitt verr. (17) Almennt í heiminum er lág 

fæðingarþyngd einn sá þáttur sem hefur hvað mest áhrif á nýburadauða. (18) Vegna þess hefur mikil 

athygli beinst að því hvaða þættir orsaka lága fæðingarþyngd. 
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Tafla 1. Skipting nýbura í hópa eftir fæðingarþyngd. 

Heiti Fæðingarþyngd 

Eðlileg fæðingarþyngd 2500 - 4200 g 

Lág fæðingarþyngd <2500 g 

Mjög lág fæðingarþyngd <1500 g 

Sérlega lág fæðingarþyngd <1000 g 

1.5 Meðgöngulengd 

Meðgöngulengd (e. gestational age) er talin í vikum og dögum. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

(World Health Organization) skilgreinir meðgöngulengd frá fyrsta degi síðustu tíða hjá móður fyrir 

meðgöngu fram að fæðingu barnsins. (14) Þá er gert ráð fyrir því að getnaður verði á 14. degi 

tíðahringsins þegar egglos verður en það er ónákvæm nálgun þar sem tíðahringur kvenna er 

mismunandi. Nákvæmara er að meta meðgöngulengd út frá stærð fósturs í ómskoðun á fyrri hluta 

meðgöngu en sú aðferð kom til sögunnar í kringum 1970 og er enn sú nákvæmasta sem við höfum. (19) 

Hægt er að gera ómskoðun um kvið (e. transabdominal) og um leggöng (e. transvaginal). Dæmi um 

mælingu í ómskoðun til ákvörðunar meðgöngulengdar eru haus-daus lengd fósturs (e. crown-rump 

length), með 95% öryggisbili ± 6 dagar, og þvermál höfuðs fósturs (e. biparietal diameter), með 95% 

öryggisbili ± 8 dagar. (19)  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin skiptir nýburum í hópa eftir meðgöngulengd (Tafla 2). (14) 

Ákjósanleg meðgöngulengd er 37 til 42 vikur og eru börnin þá sögð vera fullburða (e. term). Ef börn 

fæðast eftir 42 vikur eru þau síðburar (e. post-term) og ef þau fæðast fyrir fullar 37 vikur eru þau fyrirburar 

(e. preterm). (14) Þá má flokka nánar í síðfyrirbura (e. moderate or late preterm), mikla fyrirbura (e. very 

preterm) og mjög mikla fyrirbura (e. extremely preterm). (20) Þessi skipting er óháð fæðingarþyngd. 

Tafla 2. Skipting nýbura í hópa eftir meðgöngulengd. 

Heiti Meðgöngulengd 

Síðburar ≥42 vikur 

Fullburar 37 - <42 vikur 

Fyrirburar <37 vikur 

Síðfyrirburar 32-<37 vikur 

Miklir fyrirburar 28-<32 vikur 

Mjög miklir fyrirburar <28 vikur 

1.5.1 Faraldsfræði 

Lengst af á 20. öld var litið á fyrirburafæðingar sem óhjákvæmilegan þátt í fæðingarfræði. Af því 

leiddi að áherslurnar voru á hvernig ætti að takast á við afleiðingarnar frekar en hvernig væri hægt að 

koma í veg fyrir snemmkomnar fæðingar. Það að takast á við fylgikvillana hefur bætt lífslíkur og afdrif 

fyrirbura en fyrirburðartíðnin hefur hækkað undanfarna áratugi. (21) Í dag er áætlað að á hverju ári fæðist 

15 milljónir barna fyrir 37 vikur en það eru u.þ.b. 10% allra fæðinga í heiminum. 80% af þeim eða 12 
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milljónir eiga sér stað í Asíu og Afríku. (22, 23) Í Bandaríkjunum jókst tíðni fyrirburafæðinga frá 1990 til 

2006 um 20%. (21) 

Tíðni fyrirburafæðinga er ólík eftir heimshlutum. Í rannsókn sem tók saman tíðni fyrirburafæðinga í 

184 löndum árið 2010 var sagt að tíðnin væri lægst (5%) í nokkrum löndum Norður-Evrópu og hæst 

(18%) í Malaví í Afríku. Á vel útbúnum hátæknisjúkrahúsum í hátekjulöndum lifa u.þ.b. 50% þeirra barna 

sem fæðast fyrir 24 vikur af en í minna tæknivæddum sjúkrahúsum í lágtekjulöndum lifa minna en 10% 

af. (20) Þetta bil er gífurlega stórt og gefur til kynna hvað tækniþróun og nýir meðferðarmöguleikar skipta 

miklu. Í Evrópu árið 2014 var áætlað hlutfall fyrirburafæðinga 8,7%. (23) Samkvæmt nýjustu tölum frá 

Fæðingarskráningunni fyrir árið 2016 var tíðnin á Íslandi 5,4%. (24) Hún er með þeim lægstu í heiminum 

og eigum við það góðum tækjabúnaði og reynslu fagaðila að þakka. Á Norðurlöndum er tíðnin svipuð 

en árið 2004 var hún í Noregi 7,1%, Svíþjóð 6,3% og Finnlandi 5,6%. (25) Á mynd 1 má sjá hlutfall 

fyrirburafæðinga á Íslandi frá árinu 2003 til ársins 2016. (24) 

Mynd 1. Hlutfall fyrirburafæðinga á Íslandi 2003-2016. 

 

Talið er að tvær af hverjum þremur fyrirburafæðingum gerist sjálfkrafa og ein fyrir tilstilli 

læknisfræðilegra inngripa. (22) Fylgikvillar fyrirburafæðinga eru taldir orsaka 35% af nýburadauða í 

heiminum (3,1 milljón barna) og eru önnur algengasta ástæðan fyrir dauða barna undir 5 ára á eftir 

lungnabólgu. (20) Mörg þeirra barna sem lifa af glíma við erfiðleika, t.d. í námi. Fylgikvillarnir hafa ekki 

einungis áhrif á barnið sjálft heldur einnig sálræn áhrif á fjölskyldu þess og kostnaðaráhrif á samfélagið 

í heild sinni. (22)  

Árið 1987 tók Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin saman allar fæðingar heims árið 1982 með samtals 

127 milljónum nýbura. Af þeim voru 20 milljónir eða 16% með lága fæðingarþyngd (<2500 g, Tafla 1) 

og voru 90% þeirra fædd í vanþróuðum löndum. Hæsta fæðingarþyngdin mældist í N-Ameríku og V-

Evrópu, með meðalþyngd 3300-3500 g. (18) Tafla 3 sýnir fjölda nýbura sem fæddust á Íslandi árið 2004 
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með fæðingarþyngd undir 2500 g. (26) Tíðni nýbura með lága fæðingarþyngd mældist hæst (28%) í 

Suður-Asíu. (17) Árið 2012 áætlar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin enn að 15-20% allra nýbura séu með 

lága fæðingarþyngd. (17) Hafa ber í huga að margar fæðingar eiga sér stað í heimahúsi eða á litlum 

heilbrigðisstofnunum. Þannig eru þær ekki skráðar í gagnagrunna svo þessar tölur gætu verið lægri en 

þær eru í raun. Talið er að í u.þ.b. 50% allra fæðinga í vanþróuðum löndum sé fæðingarþyngd ekki 

skráð. Árið 2012 setti Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin sér það heimsmarkmið að lækka nýgengið um 

30% fyrir 2025 sem myndi fækka nýburum með lága fæðingarþyngd í 14 milljónir. Þau atriði sem skipta 

hvað mestu máli til að draga úr tíðni er bætt mataræði móður, meðhöndlun á meðgöngukvillum eins og 

meðgöngueitrun (e. pre-eclampsia) og bætt aðgengi að heilsufarsskoðunum ásamt félagslegri aðstoð. 

(17)  

Tafla 3. Fjöldi nýbura eftir þyngd á Íslandi árið 2004. 

Þyngd 0-499 g 500-999 g 1000-1499 g 1500-1999 g 2000-2499 g 
Alls fædd árið 

2004 

Fjöldi 0 7 17 37 85 4234 

 

1.5.2 Áhættuþættir 

Vitað er um marga áhættuþætti fyrirburafæðinga og eru margir sömu áhættuþættirnir fyrir fæðingar 

með lágri fæðingarþyngd. Tvær af hverjum þremur fyrirburafæðingum verða hjá konum sem hafa enga 

áhættuþætti en áhættuþættirnir eru samt sem áður mikilvægir og rætt verður um nokkra slíka hér. Einn 

sterkur þáttur er saga um fyrri sjálfkrafa fyrirburafæðingu. Áhættan er talin 15-30% ef fyrri fæðing var 

fyrirburafæðing og eykst áhættan eftir því sem fleiri fyrirburafæðingar eru að baki. Þannig eru þær konur 

í hvað mestri áhættu sem hafa nokkrar sjálfkrafa fyrirburafæðingar að baki. (27) Einnig er meiri áhætta 

hjá konum með fjölbura. Ef kona átti fyrirbura áður og gengur nú með tvíbura er áhættan 67,3% m.v. 

20,9% hjá konu sem gekk áður með fullburða barn. (27) Aðrir áhættuþættir eru hækkandi aldur móður 

og langvinnir sjúkdómar. Þannig sýndi rannsókn frá 2018 með 184 þúsund fæðingum að jafnvel eftir að 

búið var að gera ráð fyrir ýmsum blöndunarþáttum voru konur eldri en 40 ára 20% líklegri til að eignast 

fyrirbura. (28) Þeir sjúkdómar sem eru taldir auka líkurnar á fyrirburafæðingu eru m.a. háþrýstingur, 

sykursýki af gerð 1 og nýrnasjúkdómar. (27) Í grein úr Læknablaðinu árið 2004 kom fram að í rannsókn 

á fyrirburum voru tæplega 70% mæðra fyrirbura með sjúkdóm á meðgöngunni samanborið við 16% 

mæðra fullburðabarna (p<0,001). Þeir sjúkdómar sem hrjáðu mæðurnar voru m.a. blæðing fyrir burð (e. 

antepartum hemorrhage), háþrýstingur og sýkingar. (29) Einnig virðast ákveðnir genabreytileikar (e. 

polymorphisms) og kynþættir hafa áhrif á tíðni fyrirburafæðinga. Þannig eru þær konur sem sjálfar voru 

fyrirburar líklegri til að eignast fyrirbura. Rannsókn frá Bandaríkjunum sýndi að svartir foreldrar voru 78% 

líklegri til að eignast fyrirbura heldur en hvítir foreldrar. (27) 

Lengi hefur verið vitað að reykingar og áfengi skaða barn í móðurkviði. Báðir þessir þættir eru 

skammtaháðir á þann hátt að því meira, því verra fyrir barnið. Einnig virðast þeir tímaháðir, þ.e. að verra 

er að reykja og drekka eftir fyrsta þriðjung meðgöngu. (18, 27) Reykingar og áfengisdrykkja virðast hafa 

áhrif á bæði meðgöngulengd og fæðingarþyngd. Rannsóknir hafa þó sýnt að áfengisdrykkja gefur 

trúverðugri niðurstöður fyrir fæðingarþyngd frekar en meðgöngulengd. Drykkjan virðist semsagt draga 

úr vaxtarhraða barnsins (e. intrauterine growth) frekar en að stytta meðgöngulengd þess. (18) Þá er 
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vitað er um mörg kemísk efni í sígarettureyk sem komast um fylgju og leiða m.a. til skerts 

súrefnisflutnings til fósturs en það rennir stoðum undir kenningar um skertan vöxt fósturs. (18) Í sömu 

grein úr Læknablaðinu og nefnd var að ofan fannst greinilegt samband milli reykinga á meðgöngu og 

fyrirburafæðinga sem rennir einnig stoðum undir kenningar um orsakasamband. Niðurstöður sýndu að 

46% mæðra fyrirbura reyktu samanborið við 13% fullbura (p=0,003). (29) Rannsóknir hafa líka sýnt að 

þær konur sem fá næga næringu og hafa líkamsþyngdarstuðul (e. body mass index; BMI) innan eðlilegra 

marka eiga eðlilegri meðgöngur og fæðingar en konur sem eru vannærðar og í undirþyngd. (27) Sú 

staðreynd að hlutfall fæðinga með lága fæðingarþyngd (fyrirburar eða fullburar) er hvað hæst í 

vanþróuðum ríkjum þar sem aðgangur að mat og drykkjarvatni er oft af skornum skammti rennir stoðum 

undir þá kenningu. 

1.6 Afleiðingar stuttrar meðgöngulengdar og lágrar fæðingarþyngdar 
fyrir þroska og líðan 

Með aukinni reynslu, þekkingu og nýrri tækni hafa horfur veikra nýbura, hvort sem eru fullburar eða 

fyrirburar, til lífs aukist með hverju ári sem líður. Eins og áður hefur komið fram var vökudeild 

Landspítalans stofnuð árið 1976 en hún á stóran þátt í þessum batnandi horfum. Auknir möguleikar í 

meðferð nýbura endurspeglast í lágum burðarmálsdauða á Íslandi en hann hefur verið notaður sem 

mælikvarði á árangur fæðingarhjálpar og nýburalækninga við samanburð milli landa. Á tíunda áratug 

síðustu aldar varð notkun lungnablöðruseytis (e. surfactant) við glærhimnusjúkdómi (e. hyaline 

membrane disease) almenn og hefur hún haft víðtæk áhrif á nýburalækningar. Ein og sér hefur notkunin 

aukið lífslíkur fyrirbura um 40%. Hluti þeirra barna sem fæðast fyrir tímann með lága fæðingarþyngd 

glíma við langvinn og alvarleg heilsufarsvandamál í framtíðinni.  

Á árunum 2003-4 birtust í Læknablaðinu þrjár greinar úr íslensku rannsókninni „Litlir fyrirburar á 

Íslandi“ en hún skoðaði afdrif barna við 5 ára aldur sem höfðu fæðst fyrir tímann með sérlega lága 

fæðingarþyngd (<1000g). Tveir hópar fyrirbura, sá fyrri fæddur 1982-90 og sá seinni 1991-95, voru 

bornir saman við fullburða jafnaldra. Báðir hóparnir voru með meðalmeðgöngulengd 27 vikur og 

meðalfæðingarþyngd í hópunum tveimur var 804 g og 832 g. Á fyrra tímabilinu var hlutfall léttra fyrirbura 

0,3% og á því seinna 0,5%. Af fyrirburum fyrra tímabilsins voru 16% með fötlunargreiningu samanborið 

við 17% í þeim seinni. Rannsóknin sýndi fram á að á sama tíma og hlutfallslega fleiri léttir fyrirburar 

fæðast í hverjum árgangi hafa lífslíkur þeirra aukist úr 22% á fyrra tímabilinu í 52% á því seinna. Þennan 

mun má meðal annars rekja til notkunar lungnablöðruseytis. Þrátt fyrir þessa auknu lifun hafði hlutfall 

léttra fyrirbura með fötlunargreiningu ekki aukist marktækt milli tímabila. Þær fötlunargreiningar sem 

greindust m.a. í börnunum voru þroskahömlun (e. mental retardation) og heilalömun (e. cerebral palsy). 

Öll börnin komu til skoðunar við 5 ára aldur og gengust undir læknisskoðun og mælingar á 

vitsmunaþroska, málþroska og skynhreyfiþroska og foreldrar svöruðu spurningalista um atferli 

barnanna. Marktækur munur reyndist á heilsufari fyrirbura og samanburðarbarna hvað varðar astma, 

krampa, kyngingarerfiðleika og erfiðleika með að þyngjast. Skoðun læknis á börnunum leiddi í ljós að 

marktækt fleiri fyrirburar áranna 1991-95 voru með frávik við almenna skoðun, taugalæknisfræðilega 

skoðun og við mat á hreyfifærni (allt með p<0,001). Niðurstöður þroskamælinga voru marktækt lægri 

(p=0,002) og gáfu til kynna að aðeins fjórðungur lítilla fyrirbura ná sama árangri og jafnaldra 
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samanburðarbörn. Birtist þroskavandinn einkum í flóknari skynúrvinnslu, samhæfingu og skipulagningu 

athafna. Hvað varðar hegðunarfrávik þá náðu þau ekki klínískum mörkum þótt munur hefði verið á 

hópunum á einstaka þáttum. Ef litið er nánar á niðurstöður sýndu mælingar á vitsmunaþroska lægri 

heildarniðurstöður hjá fyrirburum (p<0,001) og var sá munur meira áberandi á verklegum hluta en 

málhluta. Við mat á málþroska sást að málþroskatala fyrirbura var lægri (p=0,025). Mælingar á þroska 

með megináherslu á skynjun og hreyfingar sýndu lægra heildarskor hjá fyrirburum (p<0,001) og reyndist 

sá munur mestur á skynhreyfiþáttum og skynúrvinnslu. Þegar fínhreyfifærni var metin sýndu fyrirburar 

lægri niðurstöður (p<0,001) og var u.þ.b. árs munur á frammistöðu hópanna tveggja. Niðurstöður úr 

spurningalistanum sem foreldrar svöruðu sýndu einnig mun milli hópanna, fyrirburum í óhag. (29-31) 

Börn halda áfram að þroskast líkamlega og andlega langt fram á unglingsár og jafnvel fullorðinsár. 

Fyrri niðurstöður úr LIFECOURSE sýndu að reykingar móður á meðgöngu höfðu neikvæð áhrif á 

velgengni barnanna í 4., 7. og 10. bekk grunnskóla. Börn þeirra mæðra sem reyktu á fyrsta þriðjungi 

meðgöngu fengu 5-7% færri heildarstig á samræmdum prófum samanborið við börn mæðra sem voru 

reyklausar. Eins og kom fram í kafla 1.5.2 um áhættuþætti þá eru reykingar á meðgöngu slæmar fyrir 

barnið á meðan meðgöngu stendur og einnig eftir fæðingu og er þessi rannsókn til marks um það. 

Niðurstöðurnar breyttust ekki eftir að búið var að stjórna fyrir blöndunarþáttum sem tengdust fæðingum 

s.s. fæðingarþyngd og aldri móður. Ekki var horft sérstaklega til fyrirbura eða barna í lágri 

fæðingarþyngd. Ekki var heldur hugað að magni reykinga móðurinnar á meðan meðgöngunni stóð né 

útsetningu fyrir sígarettureyk eftir fæðingu fram á unglingsár. (32) 

Kanadísk yfirlitsgrein frá árinu 2017 tók saman 41 rannsókn um andlega líðan 2700 einstaklinga sem 

fæddust með sérlega lága fæðingarþyngd og bar saman við 11.000 einstaklinga sem fæddust í eðlilegri 

fæðingarþyngd (Tafla 1). Meðalmeðgöngulengd var 26,6 vikur samanborið við 39,7 vikur. Elstu 

einstaklingar voru komnir á þrítugsaldur þegar rannsóknin var gerð. Niðurstöður sýndu að þeir 

einstaklingar sem fæddust langt fyrir tímann og í mikilli undirþyngd eru í aukinni áhættu á sálfræðilegum 

kvillum miðað við samanburðarhópinn. Kvillarnir sem um ræðir eru m.a. athyglisbrestur, kvíðatengd 

vandamál og vandamál í félagstengslum, s.s. félagsfælni. (33) 

Í þessari rannsókn er ætlunin að kanna hvort meðgöngulengd hafi áhrif á þroska og líðan barns þegar 

fram líða stundir. Þannig verða könnuð tengsl meðgöngulengdar við þroskapróf við 5 ára aldur, streitu- 

og þunglyndiseinkenni úr spurningakönnun við 13 ára aldur og kortisólmælingar við 13 ára aldur. 

1.7 LIFECOURSE rannsóknin 

Þetta rannsóknarverkefni er hluti af LIFECOURSE rannsókninni. Hún er aftursýn ferilrannsókn og er 

stýrt af rannsóknarmiðstöðinni Rannsókn og greining sem stofnuð var 1999 af Ingu Dóru Sigfúsdóttur, 

prófessor við Háskólann í Reykjavík og Karolinska-stofnunina í Stokkhólmi. LIFECOURSE fékk styrk frá 

Evrópska rannsóknarráðinu (e. European Research Council) árið 2015 en sama ár hófst rannsóknin 

formlega og lýkur árið 2020. Rannsóknin heitir öðru nafni „A multilevel analysis on the effects of stress 

on biology, emotions and behaviour throughout childhood“ og er markmið hennar að efla þekkingu og 

skilning á samspili líffræðilegra og félagslegra þátta í umhverfinu sem hafa áhrif á heilsu, hegðun og 

líðan barna, m.a. kvíða og þunglyndi á unglingsárum. Viðfangsefni LIFECOURSE rannsóknarinnar eru 
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öll börn fædd á Íslandi árið 2004 (N=4234). Rannsóknin er sú fyrsta sinnar tegundar í heiminum þar 

sem lífvísindaleg og félagsvísindaleg gögn eru sameinuð fyrir heilan árgang á landsvísu. 
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2 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar var að athuga hvort meðgöngulengd við fæðingu hafi áhrif annars 

vegar á þroska barns og hins vegar á félagslega líðan á unglingsárum. Eftirfarandi 

rannsóknarspurningum var svarað:  

Hver eru tengsl meðgöngulengdar við útkomu þroskaprófa við 5 ára aldur?  

Hver eru tengsl meðgöngulengdar við þunglyndis- og kvíðaeinkenni við 13 ára aldur? 

Hver eru tengsl meðgöngulengdar við streitueinkenni við 14 ára aldur? 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Um rannsóknina og gögnin 

Þau gögn sem unnið var með í þessari rannsókn fengust úr gagnagrunni LIFECOURSE (sjá kafla 

1.7). Viðfangsefni þeirrar rannsóknar er öll börn fædd á Íslandi árið 2004 (N=4234) en aðeins þau börn 

sem áttu foreldra eða forráðamenn sem gáfu skriflegt upplýst samþykki tóku þátt í rannsókninni 

(N=2227). Þannig fékkst 52,6% þátttaka. 

Gagnagrunnurinn inniheldur afturvirk gögn úr Fæðingarskrá Embættis landlæknis og frá 

Heilsugæslunni ásamt niðurstöðum úr spurningalistum og lífsýnum. Þær upplýsingar sem fengust úr 

Fæðingarskrá eru meðgöngulengd miðað við ómskoðun, Apgarstigun við 5 mínútur, aldur móður, hvort 

móðir er frum- eða fjölbyrja og fæðingarþyngd barns. Meðgöngulengd fékkst í vikum og dögum en til 

einföldunar voru aðeins notaðar fullar vikur við gerð rannsóknarinnar. 

Frá Heilsugæslunni fengust upplýsingar úr 5 ára þroskamati sem samanstóð af 10 breytum (sjá 

Fylgiskjal 2), og voru þau framkvæmd árið 2009. Gögnin innihéldu einhverjar niðurstöður frá 2219 

börnum en fullkomnar nothæfar niðurstöður fyrir 672 börn, eða rúmlega 30%.  

Árið 2017 í febrúar og mars var lagður fyrir börnin spurningalisti frá LIFECOURSE sem kallast „Ungt 

fólk“. Í honum eru samtals 56 spurningar en í þessari rannsókn eru notaðar þrjár af þeim spurningum 

(sjá Fylgiskjal 3). 

Af þeim 2227 börnum voru síðan 200 börn sem svöruðu aukalega spurningalista um streitueinkenni 

og gáfu þrjú lífsýni til kortisól- og alfa-amýlasamælinga í apríl og maí árið 2018. Samkvæmt 

LIFECOURSE var dregið markvisst úrtak (e. purposeful sampling) átta skóla af höfuðborgarsvæðinu 

sem voru með hæst þátttökuhlutfall í fyrrgreindum hluta rannsóknarinnar. Spurningakönnunin innihélt 

sjö spurningar þar sem megináherslan var á kvíða og þunglyndi. Í hverju munnvatnssýnasetti voru þrjú 

sýnaglös; eitt tekið að kvöldi (sýni 1), annað að morgni þegar þátttakandi vaknaði (sýni 2), og þriðja 30 

mínútum eftir að þátttakandi vaknaði (sýni 3). Markmiðið með lífsýnunum var að kanna dagsveiflu (e. 

diurnal rhythm) kortisól hormóns og magn alfa-amýlasa ensíms. Notuð var svokölluð ELISA (e. enzyme 

enzyme-linked immunosobent assay) aðferð við greiningu sýnanna og sýnunum eytt að úrvinnslu 

lokinni. Sökum þess að takmarkaður tími fékkst til úrvinnslu þessarar B.Sc. rannsóknar voru 

munnvatnssýnaspurningar ekki notaðar. Af sömu ástæðu voru alfa-amýlasa upplýsingar ekki notaðar. 

Þær upplýsingar sem voru notaðar um kortisól voru CAR gildi sem eru mismunurinn á öðru og þriðja 

sýnaglasi (sjá kafla 1.2). 

Öll gögn í LIFECOURSE eru dulkóðuð svo rannsakendur fengu aldrei að vita kennitölur þátttakenda. 

3.2 Tölfræðileg úrvinnsla gagna 

Öll gögn voru skráð í Excel og færð yfir í tölfræðiforritið R þar sem úrvinnsla fór fram. Gröf voru búin 

til í Excel og töflur í Word. Meðgöngulengd var bæði skoðuð sem flokkabreyta, en þá var börnunum 

skipt í fyrirbura og fullbura, og sem samfelld breyta í vikum, en vegna lágs fjölda barna í sumum 

meðgönguvikum voru nokkrar vikur sameinaðar. Þannig var meðgöngulengd undir 34 vikum og yfir 41 

viku greindar saman við greiningu á tengslum við þroskapróf og félagslega líðan en við greiningu á 

tengslum við streitueinkenni var meðgöngulengd undir 37 vikum og yfir 41 viku greindar saman. Þær 



15 

 

 

breytur sem skoðaðar voru í tengslum við meðgöngulengd voru útkoma á 5 ára þroskaprófi og 

þunglyndis-, kvíða- og streitueinkenni á unglingsárum. Notuð voru t-próf fyrir normaldreifðar talnabreytur 

og Wilcoxon próf fyrir talnabreytur sem voru ekki normaldreifðar (töflur 4, 11 og 20). Kí-kvaðrat próf var 

notað fyrir flokkabreytur (töflur 4, 9, 11, 19 og 20). Einnig var notuð aðhvarfsgreining með tvíkosta eða 

almennum línulegum líkönum (ANOVA) til að bera saman flokka meðgöngulengdar (töflur 6-8, 10, 13-

18 og 21-23). Tölfræðileg marktækni miðaðist við 95% öryggisbil eða P<0,05. 

3.3 Rannsóknarleyfi 

Tilskilin leyfi fyrir rannsókninni fengust frá Vísindasiðanefnd (11-078) og Persónuvernd. Fylgiskjal 1 

inniheldur afrit af leyfi Vísindasiðanefndar dagsett 28. júní 2011. 
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4 Niðurstöður 

Þýði LIFECOURSE rannsóknar Háskólans í Reykjavík samanstóð af 2227 börnum fæddum á Íslandi 

árið 2004. Mismikið var til af fullnægjandi gögnum um þroska og andlega líðan svo þýðinu var skipt niður 

í þrjú misstór úrtök sem voru kölluð þroskaúrtak, kvíða- og þunglyndisúrtak og streituúrtak og fjallað 

verður um hvert þeirra í sér undirköflum. 

4.1 Áhrif meðgöngulengdar á þroska barns 

Af 2227 börnum sem tóku þátt í LIFECOURSE rannsókninni voru til einhver gögn úr þroskaprófum 

fyrir 2219 börn (Fylgiskjal 2). Af þeim voru til fullnægjandi gögn fyrir 672 börn. Þegar þroskaprófsgögnin 

voru samkeyrð við upplýsingar úr Fæðingarskrá Embættis landlæknis voru börnin 668 talsins sem 

samsvarar 30,1% af upphaflega þýðinu.  

Tafla 4 skiptir börnunum í fyrirbura og fullbura (Tafla 2) og ber saman lýðfræðilega eiginleika hópsins. 

Af 668 börnum eru samtals 38 fyrirburar (5,7%). Ekki voru nægilega margir fyrirburar í 

samanburðarhópum fyrir fjölda yngri og eldri mæðra svo marktækni var ekki prófuð í þeim tilvikum. 

Tafla 4. Lýðfræðilegir eiginleikar barna í þroskaúrtaki. 

Breytur Fyrirburar  
(N=38) 

Fullburar 
(N=630) 

p-gildi 

Fjöldi drengja (%) 18 (47,4) 295 (46,8) 1 

Meðaltal meðgöngulengdar – vikur (SF) 34,7 (1,54) 39,8 (1,23) <0,001 

Meðaltal aldur móður – ár (SF) 29,2 (4,48) 29,2 (5,21) 0,955 

Fjöldi yngri mæðra (<22 ára) (%) 0 (0,00) 38 (6,03) - 

Fjöldi eldri mæðra (>35 ára) (%) 3 (2,63) 83 (0,159) - 

Fjöldi frumbyrja (%) 15 (39,5) 275 (43,7) 0,737 

Miðgildi Apgarstigunar (spönn) 8,5 (6-10) 9 (3-10) <0,001 

Meðaltal fæðingarþyngdar – grömm (SF) 2712 (0,536) 3712 (0,502) <0,001 

SF: Staðalfrávik 

Fylgiskjal 2 sýnir þau 10 atriði sem voru athuguð í þroskamati árið 2009 þegar rannsóknarhópurinn 

var 5 ára. Þroskamatið samanstóð af mati á hreyfiþroska, félagslegum þroska og vitsmunaþroska 

barnsins. Eitt stig fékkst fyrir hvert atriði sem barnið gat framkvæmt. Tafla 5 sýnir stigafjölda barna á 

þroskaprófi. Mynd 2 sýnir fjölda barna sem fæddust á hverri meðgönguviku. 

Tafla 5. Stigafjöldi barna á þroskaprófi. 

Heildarstigafjöldi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Samtals 

Fjöldi barna 0 0 0 2 2 5 12 34 122 495 668 
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Mynd 2. Meðgöngulengd barna í þroskaúrtaki. 

Flest börn í úrtakinu fæddust við 40 vikur. 

 

4.1.1 Áhrif meðgöngulengdar á heildarstig á þroskaprófi 

Með skiptingu hópsins í fyrirbura og fullbura voru skoðuð áhrif þess að vera annars vegar fyrirburi og 

hins vegar fullburi á heildarstig á þroskaprófi. Til þess var gerð aðhvarfsgreining með almennum 

línulegum líkönum. Meðalstigafjöldi fyrirbura var hærri en hjá fullburum en munurinn var ekki marktækur. 

Tafla 6 sýnir niðurstöðurnar. 

Tafla 6. Áhrif þess að vera fyrirburi eða fullburi á heildarstig á þroskaprófi. 

Meðaltal fyrirbura (95% ÖB) Meðaltal fullbura (95% ÖB) Mismunur p-gildi 

9,76 (9,50-10,02) 9,60 (9,54-9,66) 0,16 0,234 

ÖB: Öryggisbil 

Til að skoða áhrif meðgönguvikna á heildarstig á þroskaprófi var gerð aðhvarfsgreining með 

almennum línulegum líkönum. Meðalstigafjöldi lækkaði með hækkandi meðgönguvikum og var mestur 

munur á milli 37 og 38 vikna en munurinn var í engu tilviki marktækur. Tafla 7 og mynd 3 sýna 

niðurstöðurnar.  

Tafla 7. Meðaltal á þroskaprófi eftir meðgöngulengd. 

Börnunum var skipt niður eftir meðgönguvikum. Meðgöngulengd undir 34 vikum var tekin saman vegna 

lágs fjölda barna og meðgöngulengd yfir 41 viku var tekin saman. 

Meðgönguvikur Meðaltal (95% ÖB) p-gildi 

29-33 9,71 (9,11-10,32) 

p=0,775 

34 9,83 (9,18-10,49) 

35 9,80 (9,29-10,31) 

36 9,73 (9,32-10,15) 

37 9,80 (9,51-10,09) 

38 9,54 (9,35-9,74) 

39 9,54 (9,40-9,67) 

40 9,63 (9,52-9,75) 

41-42 9,60 (9,48-9,72) 

ÖB: Öryggisbil 



18 

 

 

Mynd 3. Meðaltal á þroskaprófi eftir meðgöngulengd. 

Skipting meðgöngulengdar var eins og í töflu 7. 

 
 

Einnig var meðalstigafjöldi á þroskaprófi fyrir mismunandi meðgöngulengd borinn saman við 40 vikur, 

en flest börnin í úrtakinu voru fædd þá (Mynd 2), auk þess sem stigafjöldi þroskaprófa í öllum 

meðgönguvikum var borinn saman. Tafla 8 sýnir niðurstöður aðhvarfsgreiningar með almennum 

línulegum líkönum. Í engu tilfelli fékkst marktækur munur milli vikna.  

Tafla 8. Mismunur meðalstigafjölda á þroskaprófi þegar hver vika var borin saman við 40 vikur. 

Skipting meðgöngulengdar var eins og í töflu 7. 

Meðgönguvikur Mismunur p-gildi 

29-33 og 40 0,0798 1 

34 og 40 0,199 1 

35 og 40 0,166 1 

36 og 40 0,0988 1 

37 og 40 0,166 0,983 

38 og 40 -0,0904 0,997 

39 og 40 -0,0976 0,975 

41-42 og 40 -0,0324 1 

p-gildi fyrir mismun milli einhverra vikna 0,775 

 

4.1.2 Áhrif meðgöngulengdar á skerðingu á frammistöðu á þroskaprófi  

Til að skoða áhrif þess að vera fyrirburi eða fullburi á frammistöðuskerðingu á þroskaprófi var kí-

kvaðrat próf framkvæmt og má sjá niðurstöður prófsins í töflu 9. Í báðum líkönum var munur milli hópa 

ómarktækur. Þegar gerð var tvíkosta aðhvarfsgreining á hópunum þar sem paraðir voru saman þeir sem 

fengu 9 eða minna í heildarstig og fyrirburar fékkst að fyrirburar voru 25% ólíklegri (OR=0,745) til að 

vera með undir 10 stig á þroskaprófi samanborið við fullbura (p=0,471).  
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Tafla 9. Áhrif þess að vera fyrirburi eða fullburi á frammistöðuskerðingu á þroskaprófi. 

Í líkani 1 voru þeir sem fengu 10 stig af 10 mögulegum bornir saman við þá sem fengu 9 stig eða minna 

á þroskaprófi. Í líkani 2 voru þeir sem fengu 9 eða 10 stig bornir saman við þá sem fengu 8 stig eða 

minna. 

Breytur Fyrirburar (N=38) Fullburar (N=630) p-gildi 

Líkan 1 

10/10 stig (%) 30 (78,9) 464 (73,7) 
0,595 

≤ 9/10 stig (%) 8 (21,1) 166 (26,3) 

Líkan 2 

9 eða 10 stig (%) 37 (97,4) 579 (91,9) 
0,363 

≤ 8 stig (%) 1 (2,63) 51 (8,10) 

 

Til að skoða líkur á því að fá 9 stig eða minna á þroskaprófi var gerð tvíkosta aðhvarfsgreining. 

Niðurstöðurnar eru í töflu 10 og mynd 4. Þegar meðgönguvikurnar voru bornar saman við 40 vikur (flest 

börnin fæddust þá) fékkst aldrei marktækni.  

Tafla 10. Líkur á að fá ≤9 stig á þroskaprófi. 

Skipting meðgöngulengdar var eins og í töflu 7. 

Meðgönguvikur N Líkur á að fá ≤9 stig á þroskaprófi 
(ÖB) 

29-33 7 0,286 (0,0720-0,673) 

34 6 0,167 (0,0228-0,631) 

35 10 0,100 (0,0139-0,467) 

36 15 0,267 (0,104-0,533) 

37 30 0,200 (0,0927-0,379) 

38 68 0,309 (0,211-0,428) 

39 149 0,282 (0,216-0,359) 

40 197 0,254 (0,198-0,319) 

41-42 186 0,253 (0,195-0,320) 

ÖB: Öryggisbil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

Mynd 4. Líkur á að fá ≤9 stig á þroskaprófi. 

Skipting meðgöngulengdar var eins og í töflu 7. 

 

4.2 Áhrif meðgöngulengdar á félagslega líðan 

Af 2227 börnum sem tóku þátt í LIFECOURSE rannsókninni voru til fullnægjandi gögn úr Ungt fólk 

spurningakönnuninni fyrir 2204 börn (Fylgiskjal 3). Þegar spurningalistinn var samkeyrður við 

Fæðingarskrá Embættis landlæknis voru enn 2204 börn í úrtakinu. 126 börn af 2204 svöruðu ekki 

þunglyndisspurningu á fullnægjandi hátt svo eftir stóðu 2078 börn, 328 börn af 2204 svöruðu ekki 

kvíðaspurningu á fullnægjandi hátt svo eftir stóðu 2532 börn, 183 börn af 2204 svöruðu ekki spurningum 

um félagskvíða á fullnægjandi hátt svo eftir stóðu 2021 börn og 260 börn af 2204 svöruðu ekki 

spurningum um líkamleg kvíðaeinkenni á fullnægjandi hátt svo eftir stóðu 1944 börn. 

Tafla 11 skiptir börnunum í fyrirbura og fullbura (Tafla 2) og ber saman lýðfræðilega eiginleika 

hópsins. Af 2204 börnum voru samtals 117 fyrirburar (5,3%). Mynd 5 sýnir fjölda barna sem fæddust á 

hverri meðgönguviku. 

Tafla 11. Lýðfræðilegir eiginleikar barna í kvíða- og þunglyndisúrtaki. 

Breytur Fyrirburar  
(N=117) 

Fullburar 
(N=2087) 

p-gildi 

Fjöldi drengja (%) 62 (53,0) 1038 (49,7) 0,589 

Meðaltal meðgöngulengdar – vikur (SF) 34,7 (1,82) 39,8 (1,20) <0,001 

Meðaltal aldur móður – ár (SF) 29,3 (4,83) 29,3 (5,43) 0,967 

Fjöldi yngri mæðra (<22 ára) (%) 7 (5,98) 155 (7,43) 0,689 

Fjöldi eldri mæðra (>35 ára) (%) 11 (0,855) 301 (0,0479) 0,168 

Fjöldi frumbyrja (%) 50 (42,7) 806 (38,6) 0,429 

Miðgildi Apgarstigunar (spönn) 9 (5-10) 10 (0-10) <0,001 

Meðaltal fæðingarþyngdar – grömm (SF) 2575 (0,646) 3746 (0,487) <0,001 

SF: Staðalfrávik 
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Mynd 5. Meðgöngulengd barna í kvíða- og þunglyndisúrtaki. 

Flest börn í úrtakinu fæddust við 40 vikur. 

 

Tafla 12 sýnir mögulegan stigafjölda sem barn gat fengið úr spurningum um kvíða og þunglyndi í 

„Ungt fólk“ spurningakönnun LIFECOURSE rannsóknarinnar. Í töflunni má einnig sjá meðaltal alls 

hópsins í hverri spurningu og efri kvarðamörk fyrir hverja spurningu. Kvarðinn er þannig uppsettur að 

lágur stigafjöldi endurspeglar lítil sem engin einkenni þunglyndis og kvíða. Efri kvarðamörk gefa þá til 

kynna mikil þunglyndis- og kvíðaeinkenni. Efri kvarðamörk í þunglyndisspurningu eru stöðluð frá 

LIFECOURSE en efri kvarðamörk fyrir kvíðaspurningar eru fyrir ofan tvö staðalfrávik frá meðaltali. 

Fylgiskjal 3 inniheldur spurningarnar eins og þær voru í „Ungt fólk“ spurningakönnuninni. Myndir 6-9 

sýna stigafjölda barna í sömu spurningum.Fylgiskjal 3. „Ungt fólk“ spurningakönnun frá LIFECOURSE 

árið 2017. 

Tafla 12. Eiginleikar þunglyndis- og kvíðaspurninga í „Ungt fólk“ spurningakönnun. 

Spurningar 
Mögulegur 
stigafjöldi 

Meðaltal (SF) 
Efri 

kvarðamörk 

Spurning 38 um einkenni þunglyndis 1-28 stig 6,80 (6,09) 21-28 stig 

Öll spurning 50 um einkenni kvíða 1-64 stig 15,6 (12,7) 42-64 stig 

Hluti af spurningu 50 um einkenni félagskvíða 1-28 stig 7,75 (6,34) 21-28 stig 

Hluti af spurningu 50 um líkamleg kvíðaeinkenni 1-37 stig 9,02 (7,20) 24-37 stig 

SF: Staðalfrávik 
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Mynd 6. Stigafjöldi barna í þunglyndisspurningu. 

Flest börn fengu eitt stig og báru þannig engin einkenni þunglyndis. 

 

Mynd 7. Stigafjöldi barna í kvíðaspurningu. 

Flest börn fengu eitt stig og báru þannig engin einkenni kvíða. 
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Mynd 8. Stigafjöldi barna í spurningu um félagskvíða. 

Flest börn fengu eitt stig og báru þannig engin einkenni félagskvíða. 

 

Mynd 9. Stigafjöldi barna í spurningu um líkamleg kvíðaeinkenni. 

Flest börn fengu eitt stig og báru þannig engin merki um líkamleg kvíðaeinkenni. 
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4.2.1 Áhrif meðgöngulengdar á þunglyndis- og kvíðaeinkenni 

Til að skoða áhrif þess að vera fyrirburi eða fullburi á heildarstig í þunglyndis- og kvíðaspurningum 

var gerð aðhvarfsgreining með almennum línulegum líkönum. Meðalstigafjöldi fyrirbura var lægri en hjá 

fullburum í öllum spurningum en munurinn var í engu tilviki marktækur. Niðurstöður má sjá í töflu 13. 

Tafla 13. Áhrif þess að vera fyrirburi eða fullburi á heildarstig í þunglyndis- og 
kvíðaspurningum. 

Spurningar 
Mögulegur 
stigafjöldi 

Meðaltal fyrirbura 
(95% ÖB) 

Meðaltal fullbura 
(95% ÖB) 

Mismunur p-gildi 

Þunglyndi 1-28 stig 6,27 (5,12-7,43) 6,83 (6,56-7,10) 0,562 0,353 

Kvíði 1-64 stig 14,5 (11,9-17,2) 15,7 (15,1-16,3) 1,17 0,397 

Félagskvíði 1-28 stig 7,24 (6,0-8,47) 7,78 (7,5-8,07) 0,547 0,396 

Líkamleg 

kvíðaeinkenni 
1-37 stig 8,39 (6,94-9,85) 9,05 (8,72-9,38) 0,654 0,390 

ÖB: Öryggisbil 

Til að skoða áhrif meðgönguvikna á heildarstig í þunglyndis- og kvíðaspurningum var gerð 

aðhvarfsgreining með almennum línulegum líkönum. Tafla 14 og myndir 10-13 sýna niðurstöðurnar en 

munur milli vikna reyndist aldrei marktækur. 

Tafla 14. Meðaltal á kvíða- og þunglyndisspurningum eftir meðgöngulengd. 

Börnunum var skipt niður eftir meðgönguvikum. Meðgöngulengd undir 34 vikum var tekin saman vegna 

lágs fjölda barna og meðgöngulengd yfir 41 viku var tekin saman. 

Meðgönguvikur 

Meðaltal (95% ÖB) 

Þunglyndi Kvíði Félagskvíði Líkamleg 
kvíðaeinkenni 

29-33 5,73 13,2 6,52 7,90 

34 8,08 18,1 10,3 9,45 

35 6,48 19,6 8,70 10,9 

36 5,92 11,9 6,23 7,17 

37 7,03 16,4 7,46 9,77 

38 6,55 15,5 7,53 9,11 

39 6,77 14,9 7,32 8,87 

40 6,84 16,7 8,38 9,35 

41-42 6,96 15,5 7,72 8,78 

p-gildi 0,924 0,152 0,0753 0,490 

ÖB: Öryggisbil 
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Mynd 10. Meðalstigafjöldi í þunglyndisspurningu eftir meðgöngulengd. 

 

Mynd 11. Meðalstigafjöldi í kvíðaspurningu eftir meðgöngulengd. 

 

Mynd 12. Meðalstigafjöldi í spurningu um félagskvíða eftir meðgöngulengd. 
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Mynd 13. Meðalstigafjöldi í spurningu um líkamleg kvíðaeinkenni eftir meðgöngulengd. 

 
 

Einnig var meðalstigafjöldi á þunglyndis- og kvíðaspurningum fyrir mismunandi meðgöngulengd 

borinn saman við 40 vikur, en flest börnin í úrtakinu voru fædd þá (Mynd 5), auk þess sem 

meðalstigafjöldi á þunglyndis- og kvíðaspurningum í öllum meðgönguvikum var borinn saman. Töflur 

15-18 sýna niðurstöður aðhvarfsgreininga með almennum línulegum líkönum. Í engu tilviki fékkst 

marktækur munur milli vikna.  

Tafla 15. Mismunur meðalstigafjölda á þunglyndisspurningu þegar meðgöngulengd var borin 
saman við 40 vikur. 

Meðgönguvikur N Mismunur p-gildi 

29-33 og 40 23 -1,11 0,996 

34 og 40 14 1,24 0,999 

35 og 40 23 -0,359 1 

36 og 40 55 -0,921 0,985 

37 og 40 81 0,189 1 

38 og 40 210 -0,284 1 

39 og 40 554 -0,0665 1 

41-42 og 40 606 0,119 1 

 p-gildi fyrir mismun milli einhverra vikna 0,924 
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Tafla 16. Mismunur meðalstigafjölda á kvíðaspurningu þegar meðgöngulengd var borin saman 
við 40 vikur. 

Meðgönguvikur N Mismunur p-gildi 

29-33 og 40 23 -3,45 0,958 

34 og 40 14 1,44 1 

35 og 40 23 2,98 0,985 

36 og 40 55 -4,79 0,391 

37 og 40 81 -0,235 1 

38 og 40 210 -1,19 0,978 

39 og 40 554 -1,78 0,373 

41-42 og 40 606 -1,20 0,838 

 p-gildi fyrir mismun milli einhverra vikna 0,152 

 

Tafla 17. Mismunur meðalstigafjölda á spurningu um félagskvíða þegar meðgöngulengd var 
borin saman við 40 vikur. 

Meðgönguvikur N Mismunur p-gildi 

29-33 og 40 23 -1,86 0,926 

34 og 40 14 1,87 0,985 

35 og 40 23 0,319 1 

36 og 40 55 -2,15 0,383 

37 og 40 81 -0,921 0,959 

38 og 40 210 -0,855 0,794 

39 og 40 554 -1,058 0,131 

41-42 og 40 606 -0,666 0,700 

 p-gildi fyrir mismun milli einhverra vikna 0,0753 

 

Tafla 18. Mismunur meðalstigafjölda á spurningu um líkamleg kvíðaeinkenni þegar 
meðgöngulengd var borin saman við 40 vikur. 

Meðgönguvikur N Mismunur p-gildi 

29-33 og 40 23 -1,44 0,993 

34 og 40 14 0,108 1 

35 og 40 23 1,56 0,988 

36 og 40 55 -2,17 0,653 

37 og 40 81 0,427 1 

38 og 40 210 -0,238 1 

39 og 40 554 -0,480 0,976 

41-42 og 40 606 -0,567 0,931 

 p-gildi fyrir mismun milli einhverra vikna 0,490 
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4.2.2 Áhrif meðgöngulengdar á mikil þunglyndis- og kvíðaeinkenni 

Þegar skoðuð voru áhrif þess að vera fyrirburi eða fullburi á mikil þunglyndis- og kvíðaeinkenni var 

notað kí-kvaðrat próf. Alltaf var lægra hlutfall fyrirbura með mikil þunglyndis- og kvíðaeinkenni miðað við 

fullbura en munurinn var í engu tilviki marktækur.  

Tafla 19. Áhrif þess að vera fyrirburi eða fullburi á mikil þunglyndis- og kvíðaeinkenni. 

Líkön fyrir hverja spurningu voru búin til út frá efri kvarðamörkum sem má sjá í töflu 12. Í líkaninu fyrir 

þunglyndi voru þeir sem fengu 20 stig eða minna af 28 mögulegum bornir saman við þá sem fengu 21 

stig eða meira. 

Spurning Stigafjöldi Fyrirburar (N=117) Fullburar (N=2087) p-gildi 

Þunglyndi 
1-20 stig (%) 104 (88,9) 1883 (90,2) 

0,565 
21-28 stig (%) 3 (2,56) 88 (4,22) 

Kvíði 
1-41 stig (%) 85 (72,6) 1708 (81,8) 

0,835 
42-64 stig (%) 3 (2,56) 80 (3,83) 

Félagskvíði 
1-20 stig (%) 98 (83,8) 1811 (86,8) 

0,609 
21-28 stig (%) 4 (3,42) 108 (5,17) 

Líkamleg 

kvíðaeinkenni 

1-23 stig (%) 91 (77,8) 1760 (84,3) 
0,621 

24-37 stig (%) 3 (2,56) 90 (4,31) 

 

4.3 Áhrif meðgöngulengdar á streitueinkenni 

Af 2227 börnum sem tóku þátt í rannsókninni voru til fullnægjandi gögn úr munnvatnssýnum fyrir 139 

börn (6,24%). Þegar gögnin voru samkeyrð við Fæðingarskrá Embættis landlæknis voru enn 139 börn 

í úrtakinu. 

Tafla 20 skiptir börnunum í fyrirbura og fullbura (Tafla 2) og ber saman upplýsingar um hópinn. Af 

139 börnum eru samtals 6 fyrirburar (4,3%). Ekki voru nægilega margir fyrirburar í samanburðarhópum 

fyrir fjölda drengja, fjölda yngri og eldri mæðra og fjölda frumbyrja svo marktækni var ekki prófuð í þeim 

tilvikum. Mynd 14 sýnir fjölda barna sem fæddust á hverri meðgönguviku. 

Tafla 20. Lýðfræðilegir eiginleikar barna í streituúrtaki. 

Breytur Fyrirburar  
(N=6) 

Fullburar 
(N=133) 

p-gildi 

Fjöldi drengja (%) 2 (33,3) 63 (47,4) - 

Meðaltal meðgöngulengdar – vikur (SF) 32,8 (2,32) 40 (1,21) <0,001 

Meðaltal aldur móður – ár (SF) 29,5 (5,28) 30,6 (5,21) 0,646 

Fjöldi yngri mæðra (<22 ára) (%) 0 (0,00) 3 (2,26) - 

Fjöldi eldri mæðra (>35 ára) (%) 0 (0,00) 28 (0,0752) - 

Fjöldi frumbyrja (%) 1 (16,7) 54 (40,6) - 

Miðgildi Apgarstigunar (spönn) 8,5 (8-10) 9,0 (6-10) 0,102 

Meðaltal fæðingarþyngdar – grömm (SF) 2412 (0,706) 3717 (0,452) 0,00595 

SF: Staðalfrávik 
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Mynd 14. Meðgöngulengd barna í streituúrtaki. 

 

Streitueinkenni voru metin út frá gildi á CAR (sjá kafla 1.2). Til að skoða áhrif þess að vera fyrirburi 

á CAR gildi var gerð aðhvarfsgreining með almennum línulegum líkönum. Meðaltal CAR hjá fullburum 

var hærra en hjá fyrirburum en munurinn var ekki marktækur. Niðurstöður eru í töflu 21. 

Tafla 21. Áhrif þess að vera fyrirburi eða fullburi á CAR gildi. 

Meðaltal fyrirbura (95% ÖB) Meðaltal fullbura (95% ÖB) Mismunur p-gildi 

0,156 (-0,277-0,590) 0,225 (0,133-0,317) 0,0688 0,761 

ÖB: Öryggisbil 

Til að skoða áhrif meðgöngulengdar á CAR gildi var gerð aðhvarfsgreining með almennum línulegum 

líkönum. Tafla 22 og mynd 15 sýna niðurstöðurnar. Munurinn var aldrei marktækur og ekkert línulegt 

samband sást. 

Tafla 22. Meðaltal CAR gildis eftir meðgöngulengd. 

Börnunum var skipt niður eftir meðgönguvikum. Meðgöngulengd undir 37 vikum var tekin saman vegna 

lágs fjölda barna og meðgöngulengd yfir 41 viku var tekin saman. 

Meðgönguvikur N Meðaltal (95% ÖB) p-gildi 

29-36 6 0,156 (-0,279-0,592) 

0,705 

37 3 -0,0478 (-0,663-0,568) 

38 13 0,315 (0,0191-0,611) 

39 28 0,120 (-0,0812-0,322) 

40 37 0,207 (0,0321-0,383) 

41-42 52 0,288 (0,140-0,436) 

ÖB: Öryggisbil 
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Mynd 15. Meðaltal CAR gildis eftir meðgöngulengd. 

 
Einnig var meðaltal CAR gildis fyrir mismunandi meðgöngulengd borið saman við 41 og 42 vikur, en 

þá voru flest börnin fædd (Mynd 14), auk þess sem meðaltal CAR í öllum meðgönguvikum var borið 

saman. Tafla 23 sýnir niðurstöður aðhvarfsgreiningar með almennum línulegum líkönum. Aldrei fékkst 

marktækur munur milli vikna. 

Tafla 23. Mismunur meðaltals CAR gildis þegar meðgöngulengd var borin saman við 41 og 42 
vikur. 

Meðgönguvikur N Mismunur p-gildi 

29-36 og 41-42 6 -0,131 0,994 

37 og 41-42 3 -0,336 0,905 

38 og 41-42 13 0,0272 1 

39 og 41-42 28 -0,167 0,778 

40 og 41-42 37 -0,0803 0,994 

p-gildi fyrir mismun milli einhverra vikna 0,705 
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5 Umræða 

5.1 Samantekt á niðurstöðum 

5.1.1 Tengsl meðgöngulengdar við útkomu 5 ára þroskaprófa 

Tengsl meðgöngulengdar við útkomu á 5 ára þroskaprófi voru skoðuð á tvennan hátt. Annars vegar 

var meðaltal fyrirbura og fullbura á þroskaprófi borið saman og reyndust fyrirburar hærri, en munurinn 

var ekki marktækur. Hins vegar var frammistaða fyrirbura og fullbura á þroskaprófi borin saman í tveimur 

líkönum þar sem aldrei fékkst marktækur munur milli hópa. Þessar niðurstöður eru ekki í samræmi við 

fyrri íslenska rannsókn úr Læknablaðinu árin 2003-4 þar sem fullburum vegnaði betur á þroskaprófi. 

(29-31) Töluvert flóknara þroskapróf var um að ræða í þeirri rannsókn en það má ætla að prófin hafi 

skoðað svipaða hluti varðandi vitmunaþroska, félagsþroska og hreyfiþroska. Hins vegar voru börnin í 

fyrri rannsókninni fædd árin 1982-90 og 1991-95 svo það er meira en tveggja áratuga aldursmunur milli 

sumra þeirra og barnanna í þessari rannsókn. Það að ekki sé marktækur munur milli fyrirbura og fullbura 

m.t.t þroskaprófa í þessari rannsókn gæti því skýrst af mörgum þáttum sem hafa breyst til hins betra í 

íslensku velferðarkerfi síðan fyrir aldamót. Þeir þættir eru t.d. bætt fæðingarhjálp fyrirbura, bætt meðferð 

á vökudeild og betra eftirlit með fyrirburum fyrstu ár ævinnar.  

5.1.2 Tengsl meðgöngulengdar við þunglyndi og kvíða 

Tengsl meðgöngulengdar við kvíða- og þunglyndiseinkenni voru einnig skoðuð á tvennan hátt. 

Annars vegar var meðaltal fyrirbura og fullbura á kvíða- og þunglyndisspurningum borið saman og hins 

vegar voru fyrirburar og fullburar bornir saman í fjórum líkönum m.t.t mikilla þunglyndis- og 

kvíðaeinkenna. Aldrei fékkst marktækur munur milli hópa. Þessar niðurstöður eru heldur ekki í samræmi 

við fyrri rannsóknir. Erlend rannsókn frá árinu 2017 sýndi að fyrirburar sem fæddust að meðaltali við 

26,6 vikur voru líklegri til að glíma við andlega kvilla eins og kvíða en fullburða jafnaldrar þeirra. Í þeirri 

rannsókn var rannsóknarhópurinn hins vegar kominn á þrítugsaldur sem er langt frá aldurshópi þeirrar 

rannsóknar sem hér um ræðir en það má hugsa sér að sálfræðilegir kvillar eigi upptök sín á 

unglingsárum og því megi bera rannsóknirnar saman. Í þessari rannsókn eru hins vegar fáir fyrirburar 

og aðeins 4 eru fæddir fyrir 30 vikur. Því er mögulegt að þær afleiðingar fyrirburðar sem fyrri rannsóknir 

lýsa eigi við um fyrirbura sem fæðast fyrr en flestir fyrirburarnir í þessari rannsókn. Að auki má útskýra 

lítinn mun milli fyrirbura og fullbura á Íslandi með mörgum sömu rökum og gert var í fyrri undirkafla, þ.e. 

að hér sé kostur á góðri mæðravernd, góðri fæðingarhjálp, góðri meðferð á vökudeild og öflugri aðstoð 

við þau börn sem hennar þurfa á fyrstu árum ævinnar. 

5.1.3 Tengsl meðgöngulengdar við streitu 

Tengsl meðgöngulengdar við streitueinkenni voru skoðuð með samanburði á meðaltali CAR gildis 

milli fyrirbura og fullbura. Reyndist meðaltal fullbura vera hærra en fyrirbura en sá munur var ekki 

marktækur. Þessar niðurstöður koma heim og saman við aðrar niðurstöður rannsóknarinnar, þ.e. ekki 

var munur milli fyrirbura og fullbura. Rannsóknir hafa sýnt að hækkað CAR gildi sé fyrirboði kvíða og 

þunglyndis. (8, 9) Í þeim rannsóknum var hins vegar ekki tekið tillit til meðgöngulengdar. Þetta er fyrsta 

rannsóknin svo vitað sé sem kannar tengsl meðgöngulengdar við CAR gildi. Beinn samanburður við 
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aðrar rannsóknir er því ekki mögulegur en þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar niðurstöður 

þessarar rannsóknar. Þ.e. það að ekki sé munur milli fyrirbura og fullbura hvað varðar CAR, lífvísi 

streitueinkenna, styður þær niðurstöður að ekki sé munur á líðan þessara hópa. Aftur má síðan velta 

vöngum yfir þeirri fullyrðingu og útskýra hana með sömu rökum og nefnd voru í fyrri undirköflum. 

5.2 Styrkleikar og veikleikar 

Einn helsti styrkleiki þessarar rannsóknar er að þýðið tekur til heils árgangs barna sem fæddust öll á 

Íslandi árið 2004 og var ekkert barn útilokað úr þýðinu. Öll börnin fæddust þannig og ólust upp í 

sambærilegu umhverfi sem veitir aukinn áreiðanleika í skráningu upplýsinga við fæðingu og einnig í 

þroskaprófum við 5 ára aldur. Á Íslandi er einnig góð skráning í heilbrigðisþjónustu og í annarri opinberri 

þjónustu sem gerir Ísland að ákjósanlegu umhverfi fyrir úrtaksrannsóknir sem þessar. Annar styrkleiki 

rannsóknarinnar er að hún er fyrsta rannsókn á heimsvísu sem sameinar lífvísa og spurningalista sem 

snúa að streitu hjá árgangi barna á landsvísu. Þannig býður hún upp á einstakt tækifæri til að skoða 

áhrifaþætti á líðan unglinga frá bæði sjónarhorni sálfræði og lífeðlisfræði í sömu rannsókn. 

Upphaflegt þýði rannsóknarinnar samanstóð af 2227 börnum sem er einungis rúmlega helmingur af 

árgangnum fæddum árið 2004. Ef fleiri börn hefðu náðst í rannsóknina hefði tölfræðilegt afl hennar 

aukist. Rík ástæða er fyrir því að benda á möguleikann á valbjögun við val í rannsóknina. Margar 

ástæður geta verið fyrir bjöguninni. Tíðni fyrirburafæðinga í öllum 2004 árganginum var 6,4% en tíðnin 

var 5,3% í rannsóknarþýðinu svo það getur því verið að fyrirburar hafi síður tekið þátt í rannsókninni. 

Þar sem forráðamenn gáfu leyfi fyrir þátttöku í rannsókninni getur verið að foreldrar fyrirbura vilji síður 

að börnin þeirra taki þátt í rannsókn sem slíkri. Einnig má gera sér í hugarlund að foreldrar sem sinni 

börnum sínum mjög vel og veiti þeim alla þá aðstoð sem býðst séu líklegri til að taka þátt í rannsókn 

sem þessari. Erfitt er þó að styðja slíka fullyrðingu með gögnum. Á sama hátt má benda á mögulega 

bjögunarþætti hvað varðar leyfi foreldra fyrir þáttöku barna í rannsókninni sem gætu haft áhrif á 

félagslega líðan og þannig niðurstöður rannsóknarinnar. Slíkir þættir gætu t.a.m. snúið að 

heimilisaðstæðum, sambúð foreldra, fjárhag heimilisins og menntun foreldra. 

Annar veikleiki rannsóknarinnar er mikið magn af ófullnægjandi gögnum. Af þeim 2227 börnum sem 

svöruðu „Ungt fólk“ spurningakönnuninni frá LIFECOURSE var 200 börnum boðin þátttaka í lífssýnatöku 

þar sem kortisólmagn var mælt. Af 200 börnum voru aðeins 139 börn með fullnægjandi gögn. Að auki 

voru gögn frá Heilsugæslu afar ófullkomin, þannig að aðeins fengust fullnægjandi heildarstig á 

þroskaprófi fyrir rúmlega 30% barnanna. Þetta er stórt brottfall úr hópnum sem skerðir tölfræðilegt afl 

mikið. Ástæður brottfallsins var ófullnægjandi skráning á gögnum frá Heilsugæslu. Uppsetning 

gagnanna var þannig fyrir stóran hluta þeirra gagna sem vantaði að ekki var möguleiki að vita hvort barn 

hafði ekki framkvæmt þær athafnir sem fólust í prófinu eða hvort prófið var ekki framkvæmt. Þetta gæti 

því einnig valdið bjögun þar sem þetta gæti hafa valdið því að börn sem gátu ekki framkvæmt einhvern 

hluta þroskaprófanna hafi verið útilokuð frá rannsókninni á grundvelli ófullkominna gagna.  

Einn helsti veikleiki rannsóknarinnar er að það eru fáir fyrirburar í þýðinu. Af 2204 börnum voru 

einungis 117 fyrirburar (5,3%) þannig erfitt var að ná tölfræðilegri marktækni þegar fyrirburar voru bornir 

saman við fullbura. Vegna smæðar fyrirburahópsins var ekki heldur hægt að skipta fyrirburum frekar 

niður eftir meðgöngulengd (Tafla 2). Smæð fyrirburahópsins grundvallast á því að þetta er ferilrannsókn, 
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en þrátt fyrir að hún taki til mikils fjölda barna er fyrirburður svo sjaldgæfur atburður að fyrirburar verða 

engu að síður fáir í rannsóknarhópnum. 

Að lokum má nefna annan veikleika rannsóknarinnar sem felur í sér ósamræmi í tímasetningu þegar 

spurningakannanirnar voru lagðar fram. „Ungt fólk“ spurningakönnunin sem 2227 börn svöruðu var lögð 

fyrir í febrúar og mars árið 2017 en lífsýnatakan ásamt spurningakönnun um streitueinkenni sem 200 

börn svöruðu var lögð fyrir í apríl og maí 2018. Margt getur gerst í lífi einstaklings á einu ári og breytt 

líðan hans. Sú staðreynd að eitt ár sé á milli spurningakannana gerir því samanburð milli þessara 

niðurstaðna erfiðari. 

5.3 Framhaldið 

Það rannsóknarsnið sem væri hentugra fyrir rannsókn sem þessa er tilfella-viðmiðsrannsókn. Þá 

myndu fást nægilega margir fyrirburar til að geta sýnt fram á lítinn mun milli þeirra og fullbura. Þá væri 

einnig möguleiki að skipta fyrirburum frekar niður eftir meðgöngulengd (Tafla 2) og skoða t.d. hvort mjög 

miklir fyrirburar (<28 vikur) væru að standa sig verr á þroskaprófum eða hefðu verri andlega líðan en 

miklir fyrirburar (28-<32 vikur) og síðfyrirburar (32-<37 vikur). 

Þá væri æskilegt að skráning á þroskaprófum væri betri fyrir svona rannsókn. Þá væri betur hægt að 

sýna fram á að munurinn milli þessarar rannsóknar, þ.e. að enginn munur sé milli fyrirbura og fullbura, 

og fyrri rannsókna sem sýna að fullburum vegni betur á þroskaprófum sé ekki tilkominn vegna 

tölfræðilegra vankanta. Erfiðara er nú að gera beinan samanburð við erlendar rannsóknir því þroskapróf 

eru ekki sambærileg. Til að gera slíkan samanburð þyrfti því að gera rannsókn þar sem svipuð 

þroskapróf væru notuð og í erlendum rannsóknum. 

Einnig mætti rannsaka frekar þýðingu CAR gilda, bæði hvað varðar meðgöngulengd og í víðara 

samhengi. Áhugavert væri að kanna hvernig það tengist fæðingarútkomum og hvort munur milli fyrirbura 

og fullbura væri sá sami og í þessari rannsókn ef þýðið væri stærra. Einnig væri áhugavert að setja CAR 

gildi í samhengi við eldri gögn í langsniðsrannsóknum, þ.e. hvort að áhrifum þátta í kringum meðgöngu 

og fæðingu á þunglyndi og kvíða sé að einhverju leyti miðlað gegnum CAR eða önnur gildi kortisóls í 

líkamanum. 

5.4 Lokaorð 

Ekki fundust marktæk tengsl milli fyrirburðar né meðgöngulengdar í vikum og breyta sem tengjast 

þroska barns, andlegri líðan og streitueinkennum á unglingsárum. Niðurstöðurnar eru að miklu leyti í 

ósamræmi við fyrri rannsóknir innan lands og utan. Tölfræðilegir vankantar rannsóknarinnar, til að 

mynda fáir fyrirburar, gætu þó haft áhrif á niðurstöðurnar. Frekari rannsókna er þörf til að staðfesta 

niðurstöðurnar með stærra úrtaki eða öðru rannsóknarsniði. 
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Fylgiskjöl / birtar greinar 

Fylgiskjal 1. Afrit af leyfi Vísindasiðanefndar. 
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Fylgiskjal 2. Þroskapróf við 5 ára aldur frá Heilsugæslunni árið 2009. 

5 ára þroskamat 

Breyta 

Getur/getur ekki 

Hoppar á öðrum fæti 

Stendur á öðrum fæti 

Klippir út hring 

Teiknar fer- og þríhyrning eftir fyrirmynd 

Leikur við jafnaldra 

Bíður eftir að röðin komi að sér 

Fer sjálft á salerni 

Teiknar mannsmynd með búk og 3 smáatriðum 

Hlustar og skilur frásögn án mynda 

Getur sagt f, k, r, s og þ 
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Fylgiskjal 3. „Ungt fólk“ spurningakönnun frá LIFECOURSE árið 2017. 
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