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Ágrip 

Langvinnir verkir eru algengt heilbrigðisvandamál sem hrjáir fólk víðs vegar um heiminn. Verkjalyf og 

viðbótarmeðferðir eru mikilvæg úrræði til að bæta lífsgæði og auka vellíðan einstaklinga. Oft á tíðum 

eru konur að glíma við langvinna verki á meðgöngu sem geta haft mikil áhrif á þeirra daglega líf og 

þurfa þær á verkjameðferð að halda til að auka vellíðan. Oft eru verkjalyf verðandi móður nauðsynleg, 

því gæti þurft að breyta og hagræða lyfjagjöf til að taka tillit til velferðar hennar og fósturs.  

Erfitt hefur verið að meta skaðsemi verkjalyfja á fóstur þar sem tilraunastarfsemi á meðgöngu er 

siðferðislega röng. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á dýrum en ekki er alltaf hægt að yfirfæra 

niðurstöður rannsókna á dýrum yfir á mannfólk. Það má því segja að þekking á skaðsemi verkjalyfja á 

fóstur sé ekki fyllilega þekkt og margt óvitað enn þann dag í dag. Það hafa þó verið gerðar ýmsar 

rannsóknir en áreiðanlegasta þekkingin sem við búum yfir í dag kemur frá því sem við lærum af 

klínískri reynslu. Mikið misræmi er í niðurstöðum rannsókna en hingað til hefur því til dæmis verið 
haldið fram að parasetamól sé öruggt lyf fyrir barnshafandi konur. Nýjar rannsóknir gefa hins vegar 

vísbendingar um að lyfið sé kannski ekki eins öruggt og áður var talið. Það sama má segja um önnur 

lyf á borð við Íbúfen og kódein. Einnig er takmarkað magn til af áreiðanlegum upplýsingum um notkun 

viðbótarmeðferða á meðgöngu og því þörf á frekari klínískum rannsóknum. 

Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk búi yfir góðri þekkingu um skaðsemi og gagnsemi 

verkjameðferðar, til að geta aðstoðað verðandi mæður við að taka ákvörðun um meðferð og upplýst 

þær um mögulegar aukaverkanir og afleiðingar þeirra. Sum verkjalyf eru talin örugg meðferðarleið fyrir 

barnshafandi konur en þó eru tímabil á meðgöngu þar sem fóstrið er viðkvæmara fyrir áhrifum lyfja. 

Því geta ákvarðanir varðandi verkjameðferð barnshafandi kvenna verið krefjandi. 

Gott er að hafa í huga að ýmsar viðbótarmeðferðir eru í boði fyrir barnshafandi konur og er þeim 

ráðlagt að reyna aðrar leiðir áður en leitað er til lyfja og þá ávallt í samráði við lækni. Meta þarf hvert 

tilfelli fyrir sig og taka ákvörðun með tilliti til ávinnings og áhættu í hvert skipti. Móðirin tekur ávallt 

lokaákvörðun og þarf að virða þá ákvörðun sem hún tekur. Mikilvægt er að konur ráðfæri sig við 

heilbrigðisstarfsfólk áður en þær nota lyf eða aðrar meðferðir á meðgöngu. 

 

Lykilorð: Verkjameðferð, meðganga, velferð fósturs, siðferði, verkjalyf og viðbótarmeðferðir. 
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Abstract 

Chronic pain is a common health problem which affects a lot of people around the world. Pain 

management is important to improve the quality of life and increase the well being of many individuals. 

Many women have severe pain which can affect their daily life. Pain management can therefore be 

essential to enhance their well being. Pain medication can be a necessity to the expectant mother and 

therefore they often need to change their medication intake to think of their own welfare and the 

welfare of the fetus. 

It can be hard to evaluate and study the teratogenicity of pain medication because experimental 

work in pregnancy is morally wrong. Many studies have been conducted on animals but results from 

animal studies are not always applicable to humans. The knowledge of the teratogenicity of pain 

medication is not fully known and further studies on the topic is needed. Many studies have been done 

and the most reliable knowledge available is from previous experience. There is a lot of discrepancy in 
the studies that have been made, but to this day it has been suggested that paracetamol is a safe 

drug for pregnant women. However, new studies indicate that the medication may not be as save as 

previously thought. That includes other drugs, such as ibuprofen and codein. There is also limited 

information about complementary therapies during pregnancy and therefore further studies are 

needed.  

It’s very important that health professionals have good knowledge about the harmfulness and 

usefulness of various pain management in order to help expectant mothers to make a decision on 

medication and to inform them of the possible side effects and consequences of the medication. Some 

pain medication are considered a safe option for expecting mothers, although there are periods during 

the pregnancy where the fetus is more sensitive to the effects of the drugs. This is why pain 

management for expectant mothers can be challenging.  

Health professionals need to be able to suggest other complementary therapies that might benefit 

them. It is good to keep in mind that there are many other complementary treatments available for 

expectant mothers. It is advised to try other treatments before taking medication and always in 

consultation with a doctor. Each case needs to be evaluated individually and the benefit-risk-related 
decision taken in consultation with the mother. The mother is always the one that makes the decision 

and health professionals need to respect her decision. It is important that women consult a health 

professional before using any medication or other treatments during pregnancy.  

 

Key words: Pain management, pregnancy, fetal welfare, ethics, pain medication and complementary 

therapy.
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Þakkir 

Verkefnið ber heitið Milli steins og sleggju. Meðferðarúrræði fyrir konur með langvinna verki á 

meðgöngu og er tíu eininga lokaverkefni í grunnnámi í hjúkrunarfræði við Hjúkrunarfræðideild á 

heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands. Leiðbeinandi okkar við gerð þessa verkefnis er Sigríður 
Zoëga, dósent við sama skóla. Við viljum þakka henni fyrir gott samstarf og faglega og uppbyggjandi 

aðstoð í tengslum við skrif verkefnis. Einnig viljum við þakka Arnþóri Frey, kærasta Ásdísar Rúnar fyrir 

yfirlestur og stuðning á lokametrunum. Við viljum einnig þakka hvor annarri fyrir frábæra samvinnu, 

stuðning þegar á þurfti að halda og dýrmætar stundir í gegnum árin í hjúkrunarfræðináminu. Að lokum 

fá fjölskyldur okkar, sérstaklega þeir sem lásu verkefnið yfir fyrir okkur, miklar þakkir fyrir aðstoðina og 

ómældan stuðning síðastliðin fjögur ár í hjúkrunarfræðinámi okkar. Jafnframt fá vinir og vinnufélagar 

þakkir fyrir að hafa sýnt þessu verkefni mikinn áhuga og hvatt okkur áfram með jákvæðni og góðum 

athugasemdum.   

 

         Reykjavík, 29. apríl 2019 

         Ásdís Rún Bjarnadóttir 

         Margrét Yrsa Ólafsdóttir 
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1 Inngangur  

Meðganga er sérstakt lífeðlisfræðilegt ástand þar sem lyfjagjöf getur verið varhugaverð. Miklar 

breytingar verða á blóðflæði, meltingu, nýrnastarfsemi og ensímvirkni hjá verðandi móður og hefur það 

allt áhrif á hvernig líkaminn meltir lyf og hvernig lyfin virka á líkamann (Little, Lyerly og Faden, 2009). 

Breytingar sem verða á líkama konu þegar hún verður þunguð hefur áhrif á lyfjahvörf. Efnaskipti 

kvenna eru hraðari á meðgöngu og lyf því fljótari að virka (Sachdeva, Patel og Patel, 2009). Ekki er 

hægt að stöðva lyfjatöku hjá öllum barnshafandi konum enda getur það verið varasamt þar sem 

margar konur eru að glíma við sjúkdóma sem krefjast áframhaldandi lyfjatöku eins og til dæmis astmi, 

flogaveiki og háþrýstingur. Barnshafandi konur geta einnig þróað með sér ýmis heilsufarsvandamál og 
sum þeirra geta versnað eins og til dæmis mígreni. Sýnt hefur verið fram á að sum lyf geti reynst 

skaðleg á meðgöngu og gerir það að verkum að erfiðara getur verið að velja lyf fyrir barnshafandi 

konur. Huga þarf að velferð móður og fósturs og stuðla að vellíðan þeirra (Sachdeva o.fl., 2009).  

Verkir eru flókið fyrirbæri og algengt vandamál sem hrjáir fólk víða um heim (Fanselow og 
Ponnusamy, 2008). Verkir eru aðal ástæða þess að fólk leitar til heilbrigðisþjónustu (Gunnarsdottir, 

Ward og Serlin, 2010). Þeir geta haft neikvæð áhrif á andlega, líkamlega og félagslega líðan 

einstaklinga (Joshi og Ogunnaike, 2005). Engir tveir einstaklingar skynja verk nákvæmlega eins og 

þess vegna getur enginn annar en sá sem finnur fyrir verknum dæmt um hvernig verkurinn er og 

hvernig hann kemur fyrir (Kent og Dalgleish, 1996). Samkvæmt McCaffery er verkur huglægt mat 

einstaklings og verkur er það sem einstaklingur segir að verkur sé og er til staðar þegar einstaklingur 

segir svo vera (Herr, Coyne, McCaffery, Manworren og Merkel, 2011). Samkvæmt IASP (International 

Association for the Study of Pain) er verkur óþægileg skynjun og tilfinningaleg reynsla af völdum 
raunverulegs eða hugsanlegs vefjaskaða eða er lýst sem slíkum (IASP, 2017). Vel unnið verkjamat 

sem byggt er á sjálfsmati einstaklings á verkjum er grundvöllurinn að árangursríkri verkjameðferð 

(Sigríður Zoëga, 2015a). 

Vanmeðhöndlaðir verkir geta haft margvísleg áhrif á lífsgæði einstaklinga. Ef kona með langvinna 

verki verður þunguð þarf að huga að verkjameðferð hennar og taka tillit til þeirra áhrifa sem meðferðin 

getur haft á fóstur. Það er margt ábótavant hvað varðar rannsóknir á áhrifum lyfja og annara 

verkjameðferða á velferð fósturs og enn margt óvitað. Afleiðingar þess er að barnshafandi konur og 

heilbrigðisstarfsfólk þarf að taka erfiðar og jafnvel kvíðavaldandi ákvarðanir um hvort og hvaða 

meðferðir skuli nota (Little o.fl., 2009). 

Tilgangur þessa verkefnis er að skoða ýmis lyf og viðbótarmeðferðir sem notuð er í dag á 

meðgöngu með það að leiðarljósi að svara rannsóknarspurningunni Hvaða verkjameðferð stendur 

konum með langvinna verki á meðgöngu til boða? 
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2 Fræðilegur bakgrunnur   

2.1 Verkur 
Sársauki er eitt af varnarviðbrögðum líkamans (Woolf og Doubell, 1994). Áreiti sem veldur skaða á 

vefjum líkamans leiðir til þess að við skynjum sársauka og er sársaukaviðbragð okkur nauðsynlegt 

(Widmaier, Raff og Strang, 2014). Verkur er þó ekki bara skynjun á sársauka, verkur er meira en það. 
Verkur er samansafn af sálrænum, vitrænum, hegðunarlegum, félagslegum, menningarlegum og 

tilvistarlegum þáttum (Widmaier o.fl., 2014). Við skynjum styrk og staðsetningu sársaukans og er 

upplifun á sársauka og viðbrögð einstaklings við verk mjög einstaklingsbundin og oft háð fyrri reynslu 

hans. Persónuleg einkenni, menning, þroski, umhverfisþættir, stuðningur og margt fleira hefur áhrif á 

verkjaupplifun einstaklings (Ramont, Niedringhaus og Towle, 2010). Því er erfitt að skilgreina og mæla 

sársaukann (Widmaier o.fl., 2014). Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðasamtakanna IASP er verkur 

óþægileg skynjun og tilfinningaleg reynsla af völdum raunverulegs eða hugsanlegs vefjaskaða, eða er 
lýst sem slíkum (IASP, 2017). 

2.2 Taugakerfið 
Taugakerfið er það kerfi líkamans sem lætur okkur skynja sársauka og er ástæðan fyrir því að við 
skynjum umhverfið í kringum okkur. Taugakerfið skiptist í miðtaugakerfið (e. central nervous system) 

og úttaugakerfið (e. peripheral nervous system). Miðtaugakerfið samanstendur af heila og mænu. 

Miðtaugakerfið safnar upplýsingum, vinnur úr þeim og sendir boð um hvað þarf að gera (Tortora og 

Nielsen, 2014). Í miðtaugakerfinu eru tvenns konar taugar, annars vegar hreyfitaugar (e. motor 

neurons), taugar sem bera boð frá miðtaugakerfi til líffæra, vöðva og himna og hinsvegar skyntaugar 

(e. sensory neurons), taugar sem nema áreiti og bera boð frá taugaþráðum um líkamann og til 

miðtaugakerfis (Rosenzweig, Breedlove og Watson, 2005). 

Í úttaugakerfinu bera heila- og mænutaugar boð til og frá miðtaugakerfinu. Úttaugakerfið skiptist í 

viljastýrða (e. somatic nervous system) og sjálfvirka (e. autonomic nervous system) taugakerfið. 

Viljastýrða taugakerfið sér um að bera upplýsingar frá hreyfitaugum beinagrindarvöðva og 

skynupplýsingar um snertingu, sjón og heyrn. Sjálfvirka taugakerfið sér um að bera upplýsingar frá 

hreyfitaugum sléttra vöðva og hjartavöðva, kirtlum og upplýsingar frá semjukerfi (e. sympathetic 
nervous system) og sefkerfi (e. parasympathetic nervous system). Semjukerfið þekkist einnig sem 

„fight or flight“ kerfið. Þetta kerfi kostar mikla orku og fer það í gang þegar við þurfum að búa okkur 

undir átök eða koma okkur í burtu frá bráð. Sefkerfið þekkist einnig sem „rest and digest“, og fer það í 

gang þegar við erum að safna upp orku og erum afslöppuð. Samvægi (e. homeostasis) næst þegar 

þessi kerfi eru í jafnvægi (Tortora og Nielsen, 2014). 

2.3 Skynjun á sársauka  
Það er margt sem skiptir máli í sársaukaskynjun. Skynjun sársauka gerist í nokkrum skrefum með 

taugafrumum (e. nociceptors) og boðefnum. Taugafrumur eru þrenns konar og sjá þær um að skynja 

áreiti, breyta því í rafboð eða taugaboð og senda þau áfram í afturhorn mænunnar (e. dorsal horn) þar 

sem unnið er úr skilaboðunum (Costigan og Woolf, 2000). C-þræðir eru stærsti hluti taugafruma eða 

um 60% þeirra. C-þræðir eru ómýelínslíðraðar taugar og senda hæg boð (Bermann, Snyder og 
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Frendsen, 2015). Þessar skynfrumur þurfa sterkt áreiti til að virkjast og sjá þær um að skynja sársauka 

og hita (Woolf og Doubell, 1994).  A-delta þræðir eru um 20% af skynfrumum og skynja sársauka og 

kulda. Áreitið þarf einnig að vera sterkt til að virkja frumurnar. Þræðirnir eru mýelínslíðraðar taugar og 

senda hröð boð (Woolf og Doubell, 1994). A-beta þræðir þurfa létt áreiti til að virkjast. Þeir skynja létta 

snertingu, þrýsting, tog og hristing. Þegar þeir virkjast senda þeir stöðugt boð en við eðlilegar 

kringumstæður senda þessir þræðir ekki boð þegar um sársauka er að ræða (Woolf og Doubell, 

1994). Dæmi um A-beta þræði er til dæmis þegar við rekum olnbogann í. Þá getur verið gott að nudda 
olnbogann, en þá koma boð frá heilanum og loka hliði sem staðsett er í afturhorn mænu. Verkjaboðin 

komast þá ekki áleiðis og þar af leiðandi ætti einstaklingur að finna fyrir minni verk. Þetta vísar til 

svokallaðrar hliðarkenningar (e. gate control therory) sem Melzack og Wall settu fram árið 1965 

(Bermann o.fl., 2015). 

Þegar sársaukakerfið virkjast hefur það áhrif á allt taugakerfið og fer af stað víðtækt ferli (Costigan 

og Woolf, 2000). Skynjun sársauka gerist í fjórum skrefum. Fyrsta skrefið kallast umbreyting (e. 

transduction). Umbreyting á sér stað þegar sársaukaáreiti er breytt í taugaboð. Sársaukaáreiti eins og 

þrýstingur, hiti, kuldi, mekanískt áreiti eða ertandi efni hvetja til losunar boðefna og frumuhimnan 

afskautast (e. depolarization) og sendir boð í afturhorn mænu þar sem unnið er úr skilaboðunum 

(Bermann o.fl., 2015; Wright og Zusman, 2002). Sumar verkjameðferðir ganga út á að fyrirbyggja eða 

hafa áhrif á umbreytingu. Staðdeyfilyf og krampalyf hamla útlæg natríumgöng og koma þannig í veg 

fyrir afskautun. Hins vegar hamla bólgueyðandi lyf framleiðslu prostaglandína sem annars myndu gera 
sársaukanema næma fyrir áreiti (Bermann o.fl., 2015).  

Annað skrefið kallast flutningur (e. transmission) og á sér stað þegar taugaboð berast frá 

sársaukanemum til miðtaugakerfis með tveimur tegundum aðlægra tauga, A-delta þráðum og C-

þráðum. Boðspennan berst frá sársaukanemum til afturhorns mænu og fer það eftir því hvar taugarnar 
ganga inn í mænuna, hvar við skynjum verki. Í afturhorn mænu losa taugar örvandi boðefni sem senda 

boð um sársauka. Boðefnin virkja taugar sem bera boðin upp mænuna og til heilans, þar með talið 

limbíska kerfisins. Limbíska kerfið tengist tilfinningum okkar og getur það haft áhrif á hvernig við 

skynjum verki (Bermann o.fl., 2015). Sum lyf, eins og ópíóíðar hafa áhrif á losun boðefna. Þau hindra 

að sársaukaboðin komist á leiðarenda og einstaklingur finnur því síður fyrir sársauka (Bermann o.fl., 

2015). 

Þriðja skrefið kallast skynjun (e. perception) en þá berast boðin til heilans. Þar eru þau kortlögð, 

styrkur verkjanna metinn, hvers eðlis verkurinn er og staðsetning ákvörðuð. Þetta skref tengist 

limbíska kerfinu og er hægt að hafa áhrif á það með ýmsum viðmótarmeðferðum, eins og 

athyglisdreifingu, slökun og sjónsköpun en þá er unnið með tilfinningar- og hugsunarþætti til að takast 

á við verki (Bermann o.fl., 2015). 

Fjórða og síðasta skrefið kallast mótun (e. modulation). Boðefni frá heilanum, eins og serótónín, 

noradrenalín og endorfín geta komið í veg fyrir að verkjaboð berist frá mænu og einstaklingur finnur 

síður eða ekki fyrir verknum (Bermann o.fl., 2015). Endorfín er kallað hið náttúrulega verkjalyf 

líkamans og svipar til Morfíns (Goldfarb og Jarmurtas, 1997). Ýmis stoðlyf verka á þennan hátt eins og 
til dæmis þunglyndislyf en þau eru stundum notuð í verkjameðferð. Verkjameðferðir sem veita 

húðörvun geta einnig haft áhrif á þetta skref vegna tilstillis hliðarkenningar (Bermann o.fl., 2015). 
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Sársauki getur farið úr því að vera bráður verkur yfir í að verða langvinnur en það gerist vegna 

lífeðlisfræðilegra breytinga í afturhorni mænu sem ekki gengur til baka. Venjulega ganga þessar 

breytingar til baka en vegna óþekktra ástæðna gerist það ekki sem verður til þess að frumurnar mynda 

sársaukaminni og við það þarf minna áreiti til þess að framkalla verki (Zusman, 2004).   

2.4 Langvinnir verkir 
Langvinnir verkir eru verkir sem staðið hafa lengur en í þrjá til sex mánuði (IASP, 2017). Samkvæmt 

IASP eru langvinnir verkir skilgreindir sem óþægileg skynjun eða upplifun á verkjum án sjáanlegra 

líkamlegra ummerkja sem hafa staðið lengur en þann tíma sem venjulega tæki fyrir líkamsvef að gróa 

(Merskey og  Bogduk, 1994). Yfirleitt þegar talað er um langvinna verki er talað um langvinna verki 

ótengda krabbameini. Dæmi um langvinna verki eru gigtarverkir, taugaverkir og mjóbaksverkir 

(Sigríður Zoëga, 2015b).  

Þegar verkur er langvinnur hefur hann misst sinn tilgang sem viðvörunarmerki og þess í stað gerir 

hann fólki erfitt fyrir og getur gert líf fólks óbærilegt. Langvinnir verkir eru vanmetið heilsufarsvandamál 

sem getur haft áhrif á andlega líðan og ýtt undir minni virkni og skert lífsgæði (Jonsdottir, Aspelund, 
Jonsdottir og Gunnarsdottir, 2014). Langvinnir verkir eru eitt erfiðasta og algengasta 

heilbrigðisvandamál á Íslandi. Algengt er að sjúklingar með langvinna verki leiti seint aðstoðar en því 

lengur sem líður þar til að fólk leitar sér aðstoðar, því minni líkur eru á því að fólk nái bata (Jonsdottir 

o.fl., 2014).  

Langvinnir verkir hrjá frekar konur en karla. Konur hafa oftar útbreidda verki á meðan karlar hafa 

frekar staðbundna (Rovner, Sunnerhagen, Björkdahl, Gerdle, Börsbo, Johansson og Gillanders, 

2017). Stelpum og strákum er kennt af samfélaginu hvernig bregðast á við verkjum en í samfélaginu 

eru ákveðnar staðalímyndir sem þeim ber að fara eftir. Karlmenn eiga að vera sterkir og þola verkinn 

en ef þeir tjá verki er því tekið alvarlega. Konur er álitnar viðkvæmari og tjá frekar verk en á sama tíma 

er síður tekið mark á tjáningu þeirra á verkjum. Er því verkjameðferð kvenna við langvinnum verkjum 

oft ekki fullnægjandi (Samulowitz, Gremyr, Eriksson og Hensing, 2018). Í gegnum tíðina hafa 

læknisfræðilegar rannsóknir beinst að því að rannsaka karlkynið til að skoða hvaða meðferðir henta 
best, sem hefur verið yfirfært á bæði kynin. Þetta getur haft í för með sér að heilbrigðisstarfsfólk er 

minna meðvitað um einkenni kvenna og meiri líkur á að konur verði vanmeðhöndlaðar á verkjum 

sínum (Samulowitz o.fl., 2018). 

Í stórri rannsókn sem Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen og Gallacher (2006) unnu að kom í ljós 
að töluverður munur var á tíðni langvinna verkja á Norðurlöndunum. Um 30% almennings í Noregi 

reyndust vera með langvinna verki en einungis 16-19% í Finnlandi, Svíþjóð og Danmörku. Það þótti 

athyglisvert vegna þess hve lík heilbrigðiskerfin, vinnumenning og félagslegar aðstæður þessara ríkja 

eru. Tsang og félagar báru saman tíðni langvinna verkja í heiminum og komust að því að tíðni þess er 

gríðarlega mismunandi milli landa. Í ljós kom að um 24-60% einstaklinga voru að glíma við langvinna 

verki í heiminum (Tsang, von Korff, Lee, Alonso, Karam, Angermeyer,... og Watanabe, 2008). 

Skilgreining á langvinnum verkjum er hins vegar misjöfn á milli rannsókna sem gerir þær minna 
áreiðanlegar. Þess vegna er erfiðara að mæla raunverulega tíðni langvinna verkja (Steingrimsdottir, 

Landmark, Macfarlane og Nielsen, 2017). 
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Gunnarsdottir, Ward og Serlin (2010) rannsökuðu langvinna verki í tengslum við líffræðilegar 

breytur eins og aldur, kyn, hjúskaparstöðu og menntun meðal Íslendinga 18 ára og eldri. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að tíðni langvinnra verkja meðal Íslendinga er hærra en í öðrum 

Evrópulöndum en svipar til tíðni langvinnra verkja í Noregi. Í rannsókninni reyndust 31% þátttakenda 

hafa fundið fyrir verkjum, þá aðallega stoðkerfisverkjum í þrjá mánuði eða lengur. Rannsóknin sýndi 

þó ekki tenginu á þessum þáttum. Hins vegar var svarhlutfall lágt og niðurstöður því ekki áreiðanlegar 

(Gunnarsdottir o.fl., 2010). Önnur rannsókn sem Jonsdottir o.fl. (2014) gerðu á tíðni langvinnra verkja 
meðal Íslendinga leiddi í ljós að 48% þátttakenda höfðu fundið fyrir verkjum í þrjá mánuði eða lengur. 

2.5 Áhrif langvinnra verkja á einstaklinga    
Langvinnir verkir eru huglæg upplifun einstaklings og geta snert marga þætti í lífi þeirra, til dæmis 

líkamlega, andlega, vitræna og félagslega virkni (Sellinger, Wallio, Clark og Kerns, 2010). Þess vegna 
lifa einstaklingar með langvinna verki oft við skert lífsgæði þar sem þeir geta ekki tekið þátt í athöfnum 

daglegs lífs líkt og áður. Verkirnir geta haft neikvæð andleg og líkamleg áhrif á einstakling (Greenberg, 

2012). 

Líffræðileg viðbrögð við verkjum er gríðarlega margþætt ferli. Þegar bráðir verkir verða langvinnir 

geta afleiðingar þess verið margskonar fyrir einstaklinginn. Afleiðingar langvinnra verkja geta verið 

þunglyndi eða vonleysi, skert hreyfigeta eða minni líkamleg virkni, minni félagsleg virkni, vitræn 

skerðing, aukin notkun á heilbrigðisþjónustu og svefntruflanir. Fólk á oft erfiðara með að sinna 

daglegum skyldum eins og að sjá um húsverkin, sinna fjölskyldu sinni og einnig geta verkir haft áhrif á 

kynlíf viðkomandi (Bermann o.fl., 2015; Breivik o.fl., 2006). Talið er að um 8% einstaklinga með 

langvinna verki upplifi svefnörðugleika, eru svefnvana og eru auknar líkur á kvíða, þunglyndi og 

sjálfsvígum hjá þeim (Greenberg, 2012). Algeng ástæða örorku hér á landi er einmitt vegna langvinnra 
verkja og árið 2005 voru um 35% kvenna og 17% karla að þiggja örorkubætur vegna langvinna verkja 

(Sigurður Thorlacius, Sigurjón B. Stefánsson og Stefán Ólafsson, 2007). Skilningur á viðbrögðum 

einstaklinga við langvinnum verkjum, þróun þeirra og upplýsingar um ástand einstaklinga er 

mikilvægur liður í að gera meðferð markvissari. Þar sem verkir geta haft mikil áhrif á líf einstaklings er 

mikilvægt að hjúkrunarfræðingar taki þátt í að reyna að koma í veg fyrir afleiðingar langvinnra verkja. 

Þannig er hægt að draga úr kostnaði við heilbrigðiskerfið, bæta lífsgæði einstaklinganna og fækka 

öryrkjum (Þorbjörg Jónsdóttir, 2007).  

2.6 Hlutverk hjúkrunarfræðinga í verkjameðferð 
Hjúkrunarfræðingar eru í lykilhlutverki í meðferð einstaklinga með langvinna verki. Hjúkrunarfræðingar 

eru yfirleitt fyrsta heilbrigðisstarfsfólkið sem einstaklingar hitta í heilbrigðiskerfinu og eru 

hjúkrunarfræðingar þeir starfsmenn sem sinna sjúklingum allan sólarhringinn á sjúkrahúsum (Anna G. 
Gunnlaugsdóttir, 2006).  

Það hefur orðið gríðarleg vitundarvakning hjá hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum og læknum um 

mikilvægi verkjastillingar á meðgöngu en verkjameðferð kvenna á meðgöngu með langvinna verki er 

flókið ferli (Charles, Yount og Morgan, 2016; Coluzzi, Valensise, Sacc og Allegri, 2014). 
Hjúkrunarfræðingar geta gert ýmislegt til að bæta líðan einstaklinga með langvinna verki. Til þess að 
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þeir geti veitt sem bestu meðferð er mikilvægt að þeir geri sér grein fyrir því að verkjareynsla er 

persónubundin, margslungin og huglæg og er margt sem getur haft áhrif á reynsluna. Árangursrík 

meðferð fæst helst með því að vera í góðri samvinnu við skjólstæðinginn þar sem unnið er að því að 

mæta einstaklingi þar sem hann er staddur hverju sinni (Anna G. Gunnlaugsdóttir, 2006). 

Hjúkrunarfræðingar eru ávallt að reyna að bæta lífsgæði þeirra sem þeir eru að sinna og er stór 

partur af því að meðhöndla verki. Þeir safna upplýsingum og leggja grunn að góðu verkjamati, gefa 

verkjalyf og meta árangur þeirra. Hjúkrunarfræðingar sem sinna konum á meðgöngu þurfa að þekkja 

hvaða leiðir þeir geta farið til að afla sér upplýsinga um öryggi lyfja á meðgöngu, aukaverkanir þeirra 

og geta þannig brugðist rétt við. Það er þó hlutverk lækna að ákveða hvaða lyf hentar að hverju sinni 

(Anna Gyða Gunnlaugsdóttir o.fl., 2006). Hjúkrunarfræðingar þurfa að hafa þekkingu á þeim 

viðbótarmeðferðum sem eru í boði sem geta gagnast barnshafandi konum (Bermann o.fl., 2015). 
Hjúkrunarfræðingar eru málsvarar þeirra sem þeir sinna og meðferðaraðilar í verkjameðferð. Með 

góðri samvinnu heilbrigðisstétta fæst besta matið og greining á verkjum (Anna Gyða Gunnlaugsdóttir 

o.fl., 2006). Fræðsla er einnig mikilvægt hlutverk sem hjúkrunarfræðingar sinna í sínu starfi og þarf 

hún ávallt að byggja á gagnreyndri þekkingu, þar sem sýnt hefur verið fram á árangur fræðslunnar 

(Bermann o.fl., 2015; Adams, Lui, Sibbritt, Broom, Wardle og Homer, 2009). 

2.7 Sérstaða ófrískra kvenna     
Meðganga spannar um níu mánaða tímabil. Yfirleitt er miðað við að meðgangan byrji fyrsta dag 

síðasta tíðahrings (e. last menstual period, LMP), sem eru 280 dagar eða 40 vikur (Medicine, 2010). 

Meðgöngunni er skipt í þrjú tímabil. Fyrsta tímabilið er frá fyrstu vikunni og út 13. viku. Annað tímabilið 

er frá 14. viku og út 26. viku og það þriðja er frá 27. viku út 40. viku. Á þessum tíma eiga sér stað 

miklar breytingar í líkama konunnar. Líkami hennar fer að undirbúa sig fyrir þær kröfur sem gerðar eru 
til hans á meðgöngunni og aðlagar sig að þeim. Þessar breytingar tengjast blóðrás, stoð- og 

meltingarkerfi konunnar þar sem nú þarf hún að anda, melta og útskilja fyrir bæði sig og fóstrið sem 

liggur í móðurkviði. Breytingarnar sem eiga sér stað verða vegna tilstilli hormóna. Helstu hormónin eru 

hCG (e. human chorionic gonadotropin), prógesterón, estrógen og relaxín. Fyrsta lífefnafræðilega 

merkið sem gefur til kynna að kona beri barn undir belti, er hCG og eru óléttupróf gerð til að mæla 

þetta hormón í þvagi  

Fylgjan byrjar að myndast eftir bólfestu fósturvísis og heldur áfram að vaxa fram að 20. viku 

meðgöngunnar.  Hún er líffæri sem sér um að flytja súrefni, næringu og úrgang frá fóstrinu, til dæmis 

koltvíoxíð (CO2). Fylgjan er eins konar tenging milli móður og fósturs og gegnir mikilvægu 

varnarhutverki. Hún er hálfgegndræp himna og hlutverk hennar er að lágmarka útsetningu fósturs fyrir 

utanaðkomandi efnum sem geta borist frá móður  (Coluzzi o.fl., 2014). Fram að árinu 1950 var talið að 

fylgjan væri vörn fósturs fyrir öllum utanaðkomandi efnum og var talað um fylgjuþröskuld (Lowdermilk, 
Perry, Cashion og Alden, 2012). Það virðist þó vera að næstum öll lyf sem gefin eru á meðgöngu 

berist að einhverju leyti til fósturs og í blóðrás þess. Því er mikilvægt að hafa flutningsgetu lyfja yfir 

fylgju í huga þegar ávísað er lyfjum til barnshafandi kvenna (Coluzzi o.fl., 2014).  

Það eru ákveðin tímabil á meðgöngunni þar sem lyf geta verið meira áhyggjuefni vegna áhrifa þess 

á fóstrið. Þessir viðkvæmu tímar eru oftast fyrstu vikurnar og síðan rétt fyrir fæðingu. Þess vegna er 
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mikilvægt að konur fái faglega aðstoð þegar þær þurfa verkjastillingu á meðgöngu (Schug, Palmer, 

Scott, Halliwell og Trinca, 2015). 

2.8 Áhrif langvinnra verkja á barnshafandi konur 
Fagfólk tileinkar sér oft að bíða og sjá til þegar verkjastilla á barnshafandi konur í von um að verkirnir 

batni með tímanum. Það kemur til vegna hræðslu um hugsanlega skaðsemi verkjalyfja og annarra 

lyfja á fóstur á meðgöngu. Sumar konur kjósa einnig frekar að þjást af verkjum sínum frekar en að 

meðhöndla verkina af sömu ástæðu (Coluzzi o.fl., 2014). Það var á sjötta áratug síðustu aldar þar sem 

uppgötvað var að lyfið Þalidómíð (e. thalidomide) sem gefið var barnshafandi konum við 

morgunógleði, hafði afdrifaríkar afleiðingar. Börn þessara kvenna fæddust vansköpuð eða andvana. 

Alvarlegustu vanskapanir barnanna voru ef mæður höfðu tekið inn lyfið á þriðju til áttundu viku 

meðgöngunnar. Lyfið var tekið af markaði 1961 eftir að um tíu þúsund börn höfðu fæðst með 
töluverðar vanskapanir tengt inntöku á Þalidómíð (Franks, Macpherson og Figg, 2004). Þetta hafði 

þær afleiðingar að konur eru smeykar við inntöku lyfja á meðgöngu og forðast að taka inn lyf, jafnvel 

þó það geti verið þeim nauðsynlegt (Koren og Schuler, 2001). Afleiðingar þess geta verið að þessar 

konur eru vanmeðhöndlaðar eða fá síður meðferð við sársaukafullum verkjum sem hafa áhrif á líðan 

og lífsgæði þeirra. Sýnt hefur verið fram á tengsl vanmeðhöndlaðra langvinnra verkja og háþrýstings, 

kvíða og þunglyndi og stuðlar það ekki að heilbrigðri meðgöngu (Babb, Koren og Einarson, 2010). 

2.9 Siðferðislegar vangaveltur 
Lög um réttindi sjúklinga gera ráð fyrir að heilbrigðisstarfsfólk taki ákvarðanir um meðferð í samráði við 

skjólstæðing sinn, ástvini hans eða í samráði við samstarfsfólk sitt (Sigríður Jónsdóttir og Hafdís 

Skúladóttir, 2005). Samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga (nr. 7/1997) hefur sjúklingur alltaf rétt til að 
ákveða sjálfur hvort hann þiggi meðferð. Í fimmtu grein í lögum um réttindi sjúklinga segir að enga 

meðferð má veita án samþykkis sjúklings en læknir skal alltaf veita skjólstæðingi upplýsingar um 

hugsanlegar afleiðingar ákvörðunar hans (nr. 5/1997). Siðferðileg álitamál koma oft við sögu í 

heilbrigðiskerfinu og er mikilvægt að virða ákvarðanir skjólstæðinga. Það eru margar ástæður fyrir því 

af hverju siðfræði er mikilvæg, til dæmis til að ákvarða hvort ákvörðun sé rétt eða röng, til að aðstoða 

okkur í framtíðinni ef upp skyldi koma vandamál, til að vita hverjar skyldur okkar eru sem fagfólk og 

fyrir samfélagið til að setja mörk á óviðunandi hegðun með leiðbeiningum og lögum (Bewley, 2008). 

Sumir vilja meina að fóstur eigi rétt á lífi og fulla meðferð frá frjóvgun og að fóstureyðing eða 

tilraunir sem geta haft skaðleg áhrif á fóstrið eigi aldrei rétt á sér. Þetta hefur þó mögulega þær 

afleiðingar að læknirinn getur ekki tekið ákvarðanir varðandi meðferð móður sem gæti jafnvel haft 

skaðlegar afleiðingar á fóstrið. Aftur á móti myndu aðrir halda því fram að móðirin hefði allan 

ákvörðunarrétt. Það gerir það að verkum að heilbrigðisstarfsfólk getur ekki gætt hagsmuna fósturs þar 
sem móðirin ræður yfir eigin líkama (Bewley, 2008).  

Það getur verið erfitt að rannsaka áhrif lyfja á fóstur þar sem það er siðferðislega rangt að gefa 

barnshafandi konum lyf í rannsóknarskyni. Rannsóknir hafa verið gerðar á rottum og músum. Ekki er 

alltaf hægt að yfirfæra rannsóknir á dýrum yfir á viðbrögð mannsins við lyfjunum og því eru ýmis lyf 
sem þarf að varast þar sem áhrif þeirra eru ekki þekkt með vissu (Rayburn og Amanze, 2008). Það 
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hefur verið sýnt fram á að lyf sem geta valdið vansköpun hjá fóstrum í mannfólki, skaða einnig fóstur í 

öðrum lífverum. Aftur á móti hefur einnig verið sýnt fram á að lyf sem geta valdið vansköpun í lífverum, 

eru ekki endilega öll skaðleg mannfólki (Jacqz og Koren, 2005). Mest notaða aðferðin til að rannsaka 

áhrif lyfja á fóstrum er að nota klíníska reynslu, skoða þær afleiðingar sem hafa orðið á börnum sem 

voru útsett fyrir lyfjum á meðgöngu (Coluzzi o.fl., 2014). Ein leið til þess að rannsaka áhrif lyfja á fóstur 

er að bera saman þær konur sem hafa þurft að taka lyf á meðgöngu og konur sem tóku ekki lyf á 

meðgöngu. Enn á eftir að rannsaka betur skaðsemi lyfja á fóstur og setja fram áreiðanlegri niðurstöður 
ýmissa lyfja (Jacqz og Koren, 2005).  

Í rannsókn sem var gerð árið 2001 kom í ljós að ekki lágu fyrir nægar upplýsingar fyrir um 90% lyfja 

sem Matvæla- og lyfjastofnun í Bandaríkjunum (e. United States Food and Drug Administration, FDA) 

hefur samþykkt og hvort þau séu örugg fyrir konur að taka á meðgöngu. Þetta gerir það að verkum að 
erfitt er að ákveða hvort taka eigi lyfin eða ekki á meðan meðgöngu stendur (Sachdeva o.fl., 2009).  

Í annarri rannsókn sem var gerð kom fram að verðandi mæður eru almennt vel upplýstar um 

mögulegar afleiðingar lyfjainntöku á meðgöngu og hvaða áhrif lyfin geta haft á fóstur. Ef konurnar voru 

ekki vissar um mögulega áhættu lyfjatöku slepptu þær frekar lyfjunum. Helstu áhyggjur þeirra snérust 
um hvaða afleiðingar lyfin gætu haft á ófætt barn þeirra en einnig hvaða afleiðingar það gæti haft í för 

með sér ef þær hættu að taka lyfin (Lynch, Squiers, Kosa, Dolina, Read, Broussard, . . . Biermann, 

2018). Sjúkdómar á meðgöngu geta verið hættulegir bæði verðandi móður og fóstri en ef ekkert er 

gert og ef verðandi móðir hættir skyndilega að taka lyf getur það haft alvarlegar afleiðingar (Little o.fl., 

2009). 

Hægt er að velta fyrir sér hvort verðandi móðir hafi rétt til að afþakka meðferð þó það sé ekki fóstri 

hennar fyrir bestu. Sjálfráða einstaklingar hafa rétt á að ákveða hvað er gert við líkama þeirra og án 

samþykki þeirra er brotið á siðferðislegum gildum og sjálfræði manneskjunnar. Þá vaknar spurningin, 

hvort hefur fóstrið meiri rétt eða velferð og sjálfsákvörðunarréttur móður? Markmið 

heilbrigðisstarfsfólks er ekki að taka ákvarðanir fyrir skjólstæðinga sína. Þeir eiga að veita 

skjólstæðingum sínum upplýsingar og reyna að komast að sameiginlegri niðurstöðu (Newnham, 

2003). Velferð fósturs er tryggt með því að stuðla að velferð móður og það er ekki gert með því að 
þvinga hana til samvinnu gegn hennar vilja (Sullivan, 2000). 

Það getur verið erfitt fyrir verðandi föður að horfa upp á barnsmóður sína taka ákvörðun sem 

varðar velferð fósturs ef hann er ekki sammála. Þar sem móðirin tekur ávallt lokaákvörðun um það 
sem varðar meðferð hennar, þó svo að hún sé að næra verðandi barn þeirra. Líf móður og hennar 

ákvörðunarrétt á að vernda samkvæmt lögum (Field, 1989). Fyrir ekki svo löngu réðu feður og læknar 

alfarið ferðinni varðandi meðferð verðandi móður. Móðurinni var í raun svipt sjálfræði og rétt til 

ákvörðunartöku þar sem ákveðið var hvað væri best fyrir hana og fóstrið, og stundum voru hagsmunir 

fósturs teknir fram yfir hagsmuni móður (Field, 1989).  

Það er mikilvægt að verðandi mæður sem taka lyf að staðaldri vegna langvinnra verkja séu í 

góðum samskiptum við sinn lækni og ljósmóður. Aukin samskipti og upplýsingagjöf frá fagfólki eru 

nauðsynleg til að fylgjast betur með gangi meðferðar og áhrif hennar á fóstur. Fagfólk ætti að hvetja 

og stuðla að því að verðandi mæður ræði við sinn fagaðila um þær áhættur sem fylgja því að taka, 

sleppa eða breyta lyfjum á meðan getnað og meðgöngu stendur (Lynch o.fl., 2018). Það getur verið 
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krefjandi að veita viðeigandi verkjameðferð barnshafandi kvenna þar sem huga þarf bæði að velferð 

móður og fósturs. Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar og annað heilbrigðisstarfsfólk, séu vel upplýstir 

til að styðja við verðandi mæður og auðvelda þeim erfiðar ákvarðanir varðandi meðferð sína (Den 

norske legeforening, 2009). 
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3 Aðferðir 

Þessi ritgerð er byggð á fræðilegri samantekt þar sem unnið er að því að svara 

rannsóknarspurningunni Hvaða verkjameðferð stendur konum með langvinna verki á meðgöngu til 

boða? Skoðaðar voru niðurstöður rannsókna og fræðilegra heimilda, svo sem fræðibækur og 

fræðigreinar ásamt annarra gagna sem innihéldu áhugavert efni. Við skoðuðum klínískar leiðbeiningar 
og bækur og greinar úr hjúkrunarfræðináminu. Einnig skoðuðum við heimildaskrár úr greinum til þess 

að finna aðrar góðar greinar. Við leituðumst aðallega eftir efni á íslensku, ensku og norsku. Fræðilegra 

heimilda var aflað af PubMed, Google Scholar, Hirslu varðveislusafni Landspítala háskólasjúkrahús og 

Cinahl (Ebsco Host). Einnig var notast við gagnagrunna eins og IBM MicroMedex og Sérlyfjaskrá. 

Helstu leitarorð voru langvinnir verkir (e. chronic pain), meðganga (e. pregnancy) og verkjameðferð (e. 

pain management). Til að þrengja leitina enn frekar voru fleiri leitarorð notuð eins og hjúkrun (e. 

nursing), verkjalyf (e. pain medication), parasetamól (e. paracetamol/acetaminophen), bólgueyðandi 

verkjalyf (e. nonsteroidal anti-inflammatory drug, NSAID), stoðlyf (e. adjuvant analgesics), 
viðbótarmeðferðir (e. complimentary therapies), siðferði á meðgöngu (e. ethics during pregnancy), 

hreyfing (e. exercise), nuddmeðferð (e. massage therapy), hitameðferð (e. heat therapy), 

kuldameðferð (e. cold therapy), TENS, þrýstipunktameðferð (e. acupressure), athyglisdreifing (e. 

distraction), sjónsköpun (e. guided imagery), fræðsla (e. education), hugræn atferlismeðferð, HAM (e. 

cognitive behavioral therapy),  núvitund (e. mindfulness), nálastungumeðferð (e. acupuncture), 

kírópraktor (e. chiropractor) og ilmolíumeðferðir (e. aromatherapy). Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu 

janúar 2019 til maí 2019.  
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4 Fræðileg samantekt 

Fólk á barneignaraldri þarf að fá góða fræðslu um lyfjatöku og viðbótarmeðferðir á meðgöngu með 

það að markmiði að fræða þau um hvaða verkjalyf og viðbótarmeðferðir eru talin örugg á meðgöngu 

og hvað ber að varast. Gott væri að veita konum á barneignaraldri fræðslu um inntöku lyfja og annarra 

efna, þar sem viðkvæmasti tími meðgöngunnar eru fyrstu vikurnar og fram að tíundu viku (Coluzzi o.fl., 

2014). Konur sem hafa langvarandi verki á meðgöngu glíma oft við hræðslu gagnvart því að taka inn 

verkjalyf á meðgöngunni og myndu sumar konur frekar þjást en að taka verkjalyf til að lina verkinn 

(Babb o.fl., 2010).  

Það skiptir miklu máli að skilja hvaða áhrif lyf hafa á líkamann og á hvaða tíma meðgöngunnar þau 

geta verið skaðleg fóstri. Líffæri fósturs þroskast á þriðju til áttundu viku meðgöngunnar og er fóstrið 

því mjög viðkvæmt fyrir áhrifum lyfja á því tímabili. Þegar konur taka lyf með miklum eituráhrifum á 

meðgöngu, án þess að vita af þunguninni, endar meðgangan í flestum tilfellum með fósturláti (Coluzzi 

o.fl., 2014). Ef barnshafandi konur taka þessi lyf síðar á meðgöngunni erhætta á vansköpun fósturs 
þar sem lyfin hafa áhrif á vöxt og þroska líffæranna. Hjarta fósturs er viðkvæmast á þriðju og fjórðu 

viku meðgöngunnar og þroskun ytri kynfæranna eru viðkvæmust á áttundu og níundu viku. Myndun og 

þroskun heilans og beinagrindar gerist þriðju viku meðgöngunnar og þar til barnið fæðist. Því má segja 

að lyf geti haft áhrif á þroska heilans og beinagrindar alla meðgönguna (Coluzzi o.fl., 2014).  

Markmið verkjalyfja og viðbótarmeðferðar er að lina verki konunnar án þess að valda fóstri skaða. 

Þetta getur verið snúið og þurfa þessar konur aðstoð fagfólks til að ráðstafa lyfjum og fá leiðbeiningar 

varðandi viðbótarmeðferðir á meðgöngu. Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar eða ljósmóðir leiðbeini 

barnshafandi konum við val á verkjameðferð í samráði við lækni, en ráðlagt er að barnshafandi kona 

ráðfæra sig ávallt við sinn lækni varðandi lyfjanotkun á meðgöngu.  

4.1 Verkjalyf 
Verkjalyf eru algengustu lyf sem barnshafandi konur nota á meðgöngu og sýnt hefur verið fram á að 

um 20-60% þungaðra kvenna nota verkjalyf á meðgöngu. Norsk rannsókn leiddi í ljós að 57,5% 

kvenna notuðu ólyfseðilskyld verkjalyf á meðgöngu (Bayne, 2005; Lupattelli, Spigset, Twigg, 

Zagorodnikova, Mårdby, Moretti, . . .  Nordeng, 2014) 

Matvæla og lyfjastofnun í Bandaríkjunum hafa skipt lyfjum niður í fimm flokka eftir skaðsemi lyfja, 

A, B, C, D og X (Shah, Banh, Koury, Bhatia, Nandi og Gulur, 2015). Markmið þess er að skýra frá 

þeirri hættu sem getur fylgt því að taka ákveðin lyf á meðgöngu, á meðan brjóstagjöf stendur og veita 

heilbrigðisstarfsfólki viðeigandi upplýsingar til að aðstoða það við að ávísa réttum lyfjum (Coluzzi o.fl., 
2014). Til lyfjaflokks A teljast lyf sem eru talin vera lítið sem ekkert skaðleg fyrir fóstur, til dæmis 

fjölvítamín. Til lyfjaflokks B heyra lyf sem hafa annað hvort verið rannsökuð á dýrum og verið sýnt fram 

á skaðleysi þeirra á dýrum en hafa þó ekki verið rannsökuð á barnshafandi konum. Dæmi um þetta til 

dæmis parasetamól, vægir ópíóíðar og staðdeyfing eins og Lidocaine. Til lyfjaflokks C teljast lyf sem 

rannsökuð hafa verið á dýrum og sýnt fram á að þessi lyf séu mögulega skaðleg fóstrum en 

rannsóknir hafa ekki verið gerðar á fólki. Til þessa flokks teljast einnig lyf sem engar rannsóknir hafa 

verið gerðar, hvorki á dýrum né fólki. Dæmi um slík lyf eru bólgueyðandi lyf eins og naproxen, sterkir 
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ópíóíðar svo sem Fentanýl, Metadón, Morfín og Oxýkódon og verkjalyf notuð við mígreni. Til lyfjaflokks 

D teljast lyf sem rannsóknir hafa sýnt fram á að séu skaðleg fóstri en lyfin eru þó gefin á meðgöngu 

þar sem heilsa móður er mikilvægari en áhættan fyrir fóstrið, til dæmis bólgueyðandi lyf eins og aspirín 

og sterar eins og kortisón. Síðast er það flokkur X en þessi lyf eru skaðleg fóstrum og hefur verið sýnt 

fram á að þau valdi vansköpun hjá fóstrum, annað hvort byggt á rannsóknum á dýrum eða reynslu hjá 

fólki. Áhættan er mikil og vegur hún þyngra en mögulegur ávinningur. Lyfin eru almennt ekki gefin 

konum á barneignaraldri, eins og til dæmis Ergotamín sem er lyf við mígreni (Shah o.fl., 2015). 

Í þessari samantekt verður aðallega fjallað um væg og bólgueyðandi verkjalyf, sterk verkjalyf og 

stoðlyf. Ekki er ætlunin að gera tæmandi úttekt á einstökum lyfjum heldur fyrst og fremst fjalla um 

ákveðna lyfjaflokka. Það skal áréttað hér að konur ættu alltaf að ráðfæra sig við sinn lækni og 

ljósmóður áður en þær taka inn verkjalyf eða önnur lyf á meðgöngu. 

4.1.1 Væg- og bólgueyðandi verkjalyf  

4.1.1.1 Parasetamól 
Parasetamól (e. acetaminophen) er eitt vinsælasta og mest notaða lyf við meðferð á verkjum og 

hækkuðum líkamshita hjá bæði fullorðnum og börnum, þrátt fyrir að verkunarmáti lyfsins sé ekki 

fullkomlega þekktur (Coluzzi o.fl., 2014). Samkvæmt matvæla og lyfjastofnun Bandaríkjanna telst 

parasetamól sem tekið er inn um munn til lyfjaflokks B (Shah o.fl., 2015). Parasetamól er talið öruggt 

lyf í stöðluðum skömmtum á meðgöngu en þar sem aðgengið að því er greitt eru ofskammtar af lyfinu 

ekki óalgengir (Cleves, Savell, Raj, Zhao, Correa, Werler og Hobbs, 2004). Parasetamól verkar illa á 

mikla verki. Lyfið veldur ekki alsælu og hefur ekki áhrif á öndun eins og ópíóíðar geta gert, né hefur 

það áhrif á hugarástand einstaklings. Kosturinn við lyfið er einnig að engar líkur eru á að einstaklingar 
myndi fíkn fyrir lyfinu né fari í fráhvörf eftir töku þess. Lyfið getur þó haft alvarlegar eiturverkanir á lifur 

ef það er tekið í of stórum skömmtum. Lyfið er ekki bólgueyðandi og hefur því minni áhrif á 

meltingarkerfi og hjarta- og æðakerfið (Bosch, Sánzhes, Rojas og Ojeda, 2006; Bertolini, Ferrari, 

Ottani, Guerzoni, Tacchi og Leone, 2006).  

Hingað til hafa rannsóknir haldið því fram að konum sé óhætt að taka parasetamól á meðgöngu og 

það hafi ekki skaðleg áhrif á fóstur ef það er tekið í ráðlögðum skömmtum (Källén og Reis, 2016; 

McElhatton, Sullivan og Volans, 1997). Sumar rannsóknir sýna þó fram á möguleg tengsl neyslu 

parasetamóls á meðgöngu og auknar líkur á að börn þrói með sér astma (Henderson og Shaheen, 

2013). Ef parasetamól er neytt á síðari hluta meðgöngu, eða á 20. til 32. viku, hefur verið sýnt fram á 

að það geti tengst auknum líkum á að nýburar eigi við öndunarörðugleika (e. wheezing) að stríða 

(Shaheen, Newson, Sherriff, Henderson, Heron, Burney og Golding, 2002).  

Rannsókn sem gerð var, sýndi fram á að neysla lyfsins á fyrri tveimur þriðjungum meðgöngunnar 

geti aukið líkur á launeista (e. cryptorchidism) hjá karlkyns fóstrum (Hurtado-Gonzalez og Mitchell, 

2017). Önnur rannsókn gaf til kynna að áhrif parasetamóls á meðgöngu virðist auka líkur á að börn 

sýni einkenni athyglisbrests með ofvirkni (e. Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) þegar þau 
ná sjö til ellefu ára aldri (Thompson, Waldie, Wall, Murphy og Mitchell, 2014). Parasetamól á 

meðgöngu virðist geta haft áhrif á myndun prostaglandíns sem gæti haft skaðleg áhrif á verðandi 
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móður og aukið líkurnar á hún fái meðgöngueitrun (e. pre-eclampsia) sem getur aukið líkur á 

fyrirburafæðingu (Zelop, 2008; Rebordosa, Kogevinas, Bech, Sorensen og Olsen, 2009).  

Gerð var rannsókn á músum og kannað hvernig parasetamól hefur áhrif á karlkyns heila, 

hegðunarmynstur og æxlunarfæri þeirra (Hay-Schmidt, Finkielman, Jensen, Høgsbro, Holm, 
Johansen, . . . Kristensen, 2017). Kynfæri og taugakerfi karlkyns spendýra þroskast á fósturskeiði og 

snemma eftir fæðingu fyrir tilstilli prostaglandína og andrógena. Þessi hormón stuðla að 

karlkynshegðunar seinna í lífinu en rannsóknin sýndi að parasetamól geti haft hamlandi áhrif á þessi 

hormón (Hay-Schmidt o.fl., 2017). Þær mýs sem höfðu verið útsettar fyrir parasetamóli á fósturskeiði 

höfðu minnkaða þörf til að merkja sig með þvagi og voru minna árásargjarnar gagnvart öðrum músum 

af sama kyni (Hay-Schmidt o.fl., 2017). Þessar mýs voru einnig með minnkaða kynhvöt og minnkað 

sáðlát við æxlun. Þessi rannsókn gefur til kynna að notkun parasetamóls á meðgöngu geti haft áhrif á 
karlkyns fóstur og kynhegðun þeirra seinna í lífinu og jafnvel haft áhrif á frjósemi karla (Hay-Schmidt 

o.fl., 2017). Miðað við þessar rannsóknir má þó álykta að þörf sé á ítarlegri rannsóknum á 

parasetamóli, áhrifum og skaðsemi þess á fóstur. Samkvæmt sérlyfjaskrá má nota lyfið á meðgöngu 

en ávallt skal leita ráða hjá lækni áður en lyfið er notað (Lyfjastofnun, 2017a).  

4.1.1.2 Bólgueyðandi verkjalyf  
Samkvæmt matvæla og lyfjastofnun Bandaríkjanna teljast bólgueyðandi lyf (e. non-steroidal anti-

inflammatory drugs, NSAID) til lyfjaflokks C (Shah o.fl., 2015). Bólgueyðandi lyf eru mikið notuð til að 

meðhöndla hækkaðan líkamshita, bólgu og verki. Ókostir bólgueyðandi verkjalyfja eru áhrif þess á 

meltingarfærin, hjarta- og æðakerfi og geta þau valdið blæðingu frá meltingarvegi, nýrnaskaða, 

ofsakláða og berkjubólgu svo dæmi séu nefnd. Neysla bólgueyðandi verkjalyfja er algeng orsök 

heimsóknar á bráðamóttökur  (Abate og Buttaro, 2015). 

Það hefur þótt erfitt að fylgjast með neyslu barnshafandi kvenna á bólgueyðandi lyfjum þar sem 

mörg þeirra eru ólyfseðilskyld (Antonucci, Zaffanello, Puxeddu, Porcella, Cuzzolin, Pilloni og Fanos, 

2012). Barnshafandi konur þurfa að varast bólgueyðandi lyf þar sem þau hamla myndun 

prostaglandína og geta því haft áhrif á fósturþroska (Källén o.fl., 2016). Útsetning fósturs fyrir 

bólgueyðandi lyfjum virðist geta haft víðtæk áhrif á börnin seinna meir og notkun þeirra verið tengt við 

aukna hættu á fósturláti (Li, Liu  og Odouli, 2003; Nakhai-Pour, Broy, Sheehy og Berard, 2011). 
 Rannsókn sem var gerð á barnshafandi konum sem höfðu tekið bólgueyðandi lyf á fyrsta þriðjungi 

meðgöngunnar sýndi að 22,6% kvenna eignuðust börn með einhverja vansköpun. Helstu 

bólgueyðandi lyfin sem þær höfðu tekið voru íbúprófen, aspirín og naproxen (Briggs, Freeman og 

Yaffe, 1998). 

Bólgueyðandi verkjalyf hafa verið talin nokkuð örugg á fyrsta og öðrum þriðjungi meðgöngunnar en 

hefur inntaka bólgueyðandi lyfja á síðasta þriðjungi meðgöngunnar verið tengd við meðfædda hjarta-, 

lungna- og nýrnagalla og áhrif á þroskun heila fósturs (Bloor og Paech, 2013). Nokkrar rannsóknir 

hafa þó leitt í ljós að auknar líkur séu á meðfæddum hjartagöllum hjá börnum þeirra kvenna sem taka 

bólgueyðandi lyf eftir fyrsta þriðjung meðgöngunnar. Líkurnar fara úr því að vera 1% í 1,5% og má því 

segja að líkurnar séu litlar. Líkurnar á hjartagalla aukast með hækkuðum skammti af lyfjum og því 

lengur sem lyfið er tekið (Ericson og Källén, 2001; Ofori, Oraichi, Blais, Rey og Bérard, 2006; Wilson, 
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Loffredo, Coreea-Villasenor og Ferencz, 1998). Sýnt hefur verið fram á tengsl notkunar á 

bólgueyðandi lyfjum á síðasta þriðjung meðgöngu við aukna fæðingarlengd, auknar líkur á 

blæðingarhættu hjá móður og auknar líkur á snemmbúinni lokun fósturslagæðar (e. ductus arteriosus), 

sem getur leitt til lungnaháþrýstings hjá nýburum. Notkun bólgueyðandi lyfja ætti því að hætta alveg 

sex til átta vikum fyrir settan fæðingardag. Ef notkun bólgueyðandi lyfja er nauðsynleg á þeim tíma er 

ráðlagt að fylgjast vel með blóðrás barns (Koren, Florescu, Costei, Boskovic og Moretti, 2006; Den 

norske legeforening, 2009).  

4.1.2 Sterk verkjalyf 
Samkvæmt matvæla og lyfjastofnun Bandaríkjanna teljast ópíóíðar til lyfjaflokks C (Shah o.fl., 2015). 

Ópíóíðar eru öflugustu verkjalyfin sem fást í dag en eru hins vegar ekki alltaf árangursrík, sérstaklega 

við meðferð hjá sjúklingum með langvinna verki ótengda krabbameini (Mercadante, 2011). 

Ópíóíðanotkun hefur aukist talsvert síðastliðin ár og eru ópíóíðar einn mest ávísaði lyfjaflokkurinn 
(Mercadante, 2011).  

Barnshafandi konur þurfa að varast ópíóíða þar sem þeir geta haft óæskileg áhrif á fóstrið en 

ungbörn geta farið í fráhvörf eftir fæðingu ef móðir hefur tekið inn ópíóíða á meðgöngu (Patrick, 

Cooper og Davis, 2017). Á undanförnum árum hefur notkun ópíóíða á meðgöngu og misnotkun þeirra 
aukist verulega. Það er því mikil þörf á frekari rannsóknum til að afla frekari upplýsinga og skilning á 

áhrifum ópíóíða á fósturþroska (Coluzzi o.fl., 2014). Gallar í taugakerfi, op milli slegla og gátta (e. 

atrioventricular septal), hryggrauf (e. spina bifida) og kviðveggsrof (e. gastroschisis) hafa verið tengd 

við ópíóíðanotkun móður snemma á meðgöngunni (Coluzzi o.fl., 2014; Den norske legeforening, 

2009). Flestar rannsóknir beinast þó að síðasta tímabili meðgöngunnar og að fæðingunni sjálfri. Talið 

er að notkun ópíóíða á síðasta þriðjung meðgöngu geti aukið líkurnar á vöðvaslaka (e. hypotonia), 

öndunarörðugleikum, óróleika og vandamálum við brjóstagjöf hjá nýburum (Coluzzi o.fl., 2014; Den 

norske legeforening, 2009). Rannsókn sýndi fram á að það var betri aðlögunarhæfni hjá nýburum 
þeirra mæðra sem notuðu ópíóíða á meðgöngu vegna langvinna verkja heldur en börn þeirra mæðra 

sem voru háð ópíóíðum á meðgöngu (Sharpe og Kuschel, 2004).  Ef þörf er á sterkri verkjastillingu er 

talið óhætt að nota ópíóíða í stakri lyfjagjöf. Barnshafandi konur ættu þó að varast ópíóíða til lengri 

tíma þar sem ekki er hægt að útiloka óæskileg áhrif ópíóíða á meðgöngu og þörf er á frekari 

rannsóknum (Wunsch, Stanard og Schnoll, 2003; Chou, Fanciullo, Fine, Adler, Ballantyne, Davies, . . . 

Miaskowski, 2009), 

Ópíóðar skiptast í væga ópíóíða og sterka ópíóíða. Kódein flokkast sem vægur opíóði og er oftast 

fyrsta val við val á verkjastillingu á meðgöngu þegar verkjastilla þarf konur með mikla verki (Den 

norske legeforening, 2009). Þó hefur verið ráðlagt að innbyrða ekki kódein á fyrsta eða síðasta 

þriðjung meðgöngunnar eða langvarandi í gegnum alla meðgönguna (Haverstock, Chen og Jacobs, 

1996). Eins og með aðra ópíóíða hefur notkun þess verið tengt við öndunarbælingu og 
fráhvarfseinkenni nýbura (Schug o.fl., 2015). Það er ekki mælt með að nota kódein á meðgöngu nema 

samkvæmt fyrirmælum læknis (Lyfjastofnun, 2019a). Tramadól hefur áhrif á serótónin í heila og 
flokkast sem vægur ópíóíði. Barnshafandi konum er ráðlagt að halda sig frá Tramadóli snemma á 

meðgöngu þar sem lítið er til af upplýsingum um mögulega skaðsemi lyfsins (Bloor, Paech og Kaye, 
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2012). Í Frakklandi var gerð rannsókn þar sem skoðuð voru áhrif Tramadóls snemma á meðgöngu og 

sýndu niðurstöður hærri tíðni fósturmissis (Gouraud, Beyens, Boyer, Carlier, Thompson, Garayt, . . . 

Vial, 2010). Langtímanotkun Tramadóls á meðgöngu er talið geta haft óæskileg áhrif á nýbura, eins og 

hækkuðum hjartslætti (e. tachycardia), hraðari öndunartíðni (e. tachypnoea), vöðvaslaka, erfiðleika 

með brjóstagjöf og fráhvarfseinkenni (Meyer, Rimasch, Blaha og Banditt, 1997; Willaschek, Wolter og 

Buchhorn, 2009). Það þyrfti að rannsaka betur áhrif notkunnar Tramadóls síðar á meðgöngu (Bloor 

o.fl., 2012). Ekki er næg þekking á öryggi Tramadóls á meðgöngu og því skal ávallt ráðfæra sig við 
lækni áður en lyfið er notað (Lyfjastofnun, 2018a). 

Lyf sem teljast til sterkra ópíóíða eru til dæmis Morfín og Oxykódon. Ekki er mælt með að nota 

Morfín á meðgöngu og ætti einungis að nota það til verkjastillingar hjá barnshafandi konum í brýnni 

nauðsyn þar sem að lyfið getur valdið öndunarbælingu hjá nýburum (Lyfjastofnun, 2017c). Nýleg 
rannsókn sem var gerð á rottum árið 2015 leiddi í ljós að Oxýkódon hafði áhrif á þroska miðtaugakerfis 

þeirra rottufóstra sem höfðu verið útsett fyrir Oxýkódon á meðgöngu (Devarapalli, Leonard, Briyal, 

Stefanov, Puppala, Schweig og Gulati, 2015). Það er þörf á frekari rannsóknum um mögulega 

skaðsemi þess þar sem ekki liggja fyrir fullnægjandi upplýsingar um áhrif lyfsins á meðgöngu hjá 

mannfólki. Því er ekki mælt með að nota Oxykódon á meðgöngu (Lyfjastofnun, 2019b).  

4.1.3 Stoðlyf  
Við verkjameðferð einstaklinga með langvinna verki getur verið gott að nota stoðlyf með öðrum 

verkjalyfjum. Stoðlyf eru lyf sem hafa ekki sérhæfða virkni á verki en geta verkað verkjastillandi við 

sérstakar aðstæður. Má þar nefna ýmis lyf eins og vöðvaslakandi lyf (e. antispastic), krampaleysandi 

lyf (e. anticonvulsants) og geðrofslyf (e. neuroleptics). Í þessari samantekt munum við einblína á 

stoðlyfin Gabapentín, Pregabalín, Duloxetín og Amitriptylín (Lussier, 2004). 

Krampaleysandi lyf eins og til dæmis Gabapentín og Pregabalín eru lyf sem eru mikið notuð til að 

meðhöndla flogaveiki og krampa. Þessi lyf eru þó einnig notuð við meðhöndlun verkja, einkum 

taugaverkja (Wiffen, McQuay, Edwards og Moore, 2005). Gabapentín telst til lyfjaflokks C (Shah o.fl., 

2015). Rannsókn sem var gerð á rottum leiddi í ljós að fóstur sem höfðu verið útsett fyrir Gabapentín í 

móðurkviði voru líklegri til að fæðast með galla í þvagfærum, vatnsnýru (e. hydronephrosis) og galla í 

stoðkerfi (Guttuso, Shaman og Thornburg, 2014). Það hefur þó ekki verið sýnt fram á þessa fylgni í 
mannfólki en í rannsókn sem var gerð á 294 nýburum, sem höfðu verið útsett fyrir Gabapentín í 

móðurkvið, fæddist enginn með stoðkerfisgalla. Aftur á móti fæddist eitt barn með vatnsnýru og eru því 

líkurnar 0,3%. Líkurnar á að barn fæðist með vatnsnýra sem hefur ekki verið útsettur fyrir Gabapentín í 

móðurkviði er 0,5% og má því segja að notkun Gabapentín á meðgöngu auki ekki líkur á að barn 

fæðist með vatnsnýra (Guttuso, Robinson og Amankwah, 2010). Nýleg rannsókn hefur sýnt fram á að 

Gabapentín auki ekki líkur á vansköpun fósturs en geti aukið líkur á fyrirburafæðingu og lægri 

fæðingarþyngd (Fujii, Goel, Bernard, Pistelli, Yates, Stephens, . . . Einarson, 2013). Ekki er mælt með 
notkun Gabapentin á meðgöngu nema samkvæmt fyrirmælum læknis (Lyfjastofnun, 2017b). 

Pregabalín telst til lyfjaflokks C (Shah o.fl., 2015). Nýleg rannsókn hefur gefið til kynna að aukin 

hætta sé á vansköpun fósturs ef lyfið er tekið eftir fyrsta þriðjung meðgöngunnar. Úrtakið í þessari 

rannsókn var þó lítið og niðurstöður því ekki marktækar (Winterfeld, Merlob, Baud, Rousson, 
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Panchaud, Rothuizen, . . . Buclin, 2016). Rannsókn sem gerð var á músum leiddi í ljós að músafóstur 

sem voru útsett fyrir Pregabalín á meðgöngu voru líklegri til að fæðast vansköpuð (Singh og Gupta, 

2018). Þessar niðurstöður benda til þess að þörf er á frekari rannsóknum til að þekkja skaðsemi lyfsins 

að fullu og þær áhættur sem fylgja inntöku þess fyrir barnshafandi konur. Ekki er mælt með notkun 

Pregabalín á meðgöngu nema læknir hafi ráðlagt það (Lyfjastofnun, 2018b). 

SNRI lyf (e. serotonin–norepinephrine reuptake inhibitor) eru geðdeyfðarlyf sem eru oft notuð hjá 

einstaklingum með langvinna verki. SNRI lyf teljast til lyfjaflokks C (Shah o.fl., 2015). Lyfin hindra 

endurupptöku serótóníns og noradrenalíns og virka þannig á einstaklinga með langvinna verki 

(Skljaverski, Deaiah, Liu-Seifert, Zhang, Chappell, Detke, . . .  Backonja, 2010). Talið er að lyfin efli 

fallandi sársaukahamlandi brautir (e. descending inhititory pain pathways) innan miðtaugakerfisins og 

minnki þannig skynjun einstaklingsins á verkjum (Lyfjastofnun, 2015). Duloxetín er mikið notað SNRI 
lyf sem einstaklingar með langvinna verki nota eitt og sér eða samhliða öðrum verkjalyfjum. Fáar 

rannsóknir liggja fyrir um öryggi þess að barnshafandi konur taki lyfið á meðgöngu. Rannsóknir sem 

gerðar voru árið 2013 og 2016 gefa til kynna að ekki séu auknar líkur á vansköpun fósturs, fósturláti 

eða fyrirburafæðingu þegar konur tóku Duloxetín á meðgöngu. Úrtökin voru þó lítil og því er þörf á fleiri 

rannsóknum svo hægt sé að staðfesta þessar niðurstöður (Hoog, Cheng, Elpers og Dowsett, 2013; 

Lassen, Ennis og Damkier, 2016). Samkvæmt Sérlyfjaskrá getur það leitt til þráláts lungnaháþrýsting 

hjá nýfæddum börnum ef lyfið er tekið á meðgöngu. Sem lýsir sér sem ör andardráttur og bláleit húð. 

Önnur einkenni eru vöðvaslaki, skjálfti, taugaspenna, erfiðleikar við fæðuinntöku, öndunarerfiðleikar 
eða flog. Ávallt skal leita ráðlegginga hjá lækni áður en lyfið er notað vegna hugsanlegrar skaðsemi 

fyrir ófætt barn. (Lyfjastofnun, 2015) 

Amitriptylín tilheyrir flokki þríhringlaga þunglyndislyfja (e. tricyciclic antidepressant) og notuð við 

alvarlegum þunglyndislotum. Þríhringlaga þunglyndislyf teljast til lyfjaflokks D (Shah o.fl., 2015). Lyfið 
er einnig notað við langvinnum verkjum þar sem það hefur hamlandi áhrif á endurupptöku serótóníns 

og noradrenalíns og eykur því framboð þessara efna í miðtaugakerfinu (Lyfjastofnun, 2018c). Ekki 

liggja fyrir áreiðanlegar niðurstöður um notkun Amitriptyline á meðgöngu. Ýmsar rannsóknir hafa verið 

gerðar á þríhringlaga þunglyndislyfjum sem leiddu í ljós að lyfin séu ekki skaðleg fóstri ef þau eru tekin 

á meðgöngu. Sumar rannsóknir hafa sýnt að þau valdi ekki vansköpun né seinkuðum þroska. Börn 

geta þó fæðst í fráhvörfum og átt erfitt með að aðlagast lífinu utan móðurkviðs (Ornoy, Weinstein-

Fudim og Ergaz, 2017).  Sérlyfjaskrá mælir ekki með notkun Amitriptyline á meðgöngu nema brýn 
nauðsyn sé fyrir því og þá í samráði við lækni þar sem farið er yfir möguleg áhrif á fóstur (Lyfjastofnun, 

2018c). Í töflu 1 má sjá yfirlit yfir verkjalyf og stoðlyf og áhrif þeirra á barnshafandi konur. 
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Tafla 1. Lyf við verkjum og öryggi þeirra á meðgöngu 
Lyfjaflokkur Almennt  Fyrsti þriðjungur 

1. – 13. vika 
Annar þriðjungur 

14. – 26. vika 
Þriðji þriðjungur 

27. – 40. vika 
Parasetamól 

 

- Lyfjaflokkur B 
(Shah o.fl., 2015). 

- Mest notaða lyf við verkjum og hækkuðum líkamshita 
(Coluzzi o.fl., 2014). 
- Helsta verkjalyfið sem barnshafandi konum er ráðlagt að 
nota (Schug o.fl., 2015).  
- Talið öruggt á meðgöngu í stöðluðum skömmtuðum 
(Cleves o.fl., 2004).  
- Skv. Sérlyfjaskrá er lyfið öruggt fyrir barnshafandi konur 
en ávallt skal ráðfæra sig við lækni (Lyfjastofnun, 2017a).  

-  Rannsóknir benda til að auknar líkur séu á 
launeistum (Jensen, 2010). 
-  Rannsóknir benda til að auknar líkur séu á 
fyrirburafæðingu hjá konum með meðgöngueitrun 
o.þ.l. fyrirburafæðingu (Rebordosa, 2009; Zelop, 
2008). 
-  Rannsóknir benda til að lyfið geti aukið hættu á 
ofvirkni með athyglisbrest (Thompson o.fl., 2014). 
- Rannsóknir benda til að lyfið geti haft áhrif á 
kynhegðun og frjósemi karlkyns fóstra (Hay-Schmidt 
o.fl., 2017). 

-  Rannsóknir benda til að auknar líkur séu á 
launeistum (Jensen, 2010). 
-  Rannsóknir benda til að auknar líkur séu á 
öndunarörðugleikum hjá barni (Etminan, 2009). 
- Rannsóknir benda til að lyfið geti aukið hættu á 
ofvirkni með athyglisbrest (Thompson o.fl., 2014). 

- Rannsóknir benda til að auknar líkur séu á 
öndunarörðugleikum barns (Shaleen o.fl., 2002). 
-  Rannsóknir benda til að lyfið geti aukið hættu á ofvirkni með 
athyglisbrest (Thompson o.fl., 2014). 

 

Bólgueyðandi 

verkjalyf 

 

- Lyfjaflokkur C 
(Shah o.fl., 2015). 

- Bólgueyðandi verkjalyf eru notuð eru til að meðhöndla 
hækkaðan líkamshita, bólgu og verki (Abate o.fl., 2015). 
- Ókostir lyfja: áhrif á meltingarfæri, hjarta- og æðakerfi. 
Geta valdið blæðingu frá meltingarvegi, nýrnaskaða, 
ofsakláða og berkjubólgu5-5 
- Lyfin hama myndun prostaglandíns og geta því haft áhrif 
á fósturþroska (Källén o.fl., 2016). 
- Hefur verið tengt við aukna hættu á fósturláti (Li o.fl., 
2003; Nakhai-Pour o.fl., 2011).  
 

- Rannsóknir benda til að lyfið geti aukið tíðni 
hjartagalla hjá börnum (Ericson og Kallen, 2001). 
- Rannsóknir benda til að 22,6% kvenna sem tóku lyf 
bólgueyðandi verkjalyf á fyrsta þriðjungi eignuðust 
börn með vansköpun (Briggs o.fl., 1998). 

 -  Rannsóknir benda til að lyfið geti aukið tíðni hjarta-, lungna- 
og nýrnasjúkdómum, vanþroskun á heila fósturs (Bloor og 
Peach, 2013). 
- Rannsóknir benda til að auknar líkur séu á aukinni 
fæðingarlengd, aukin hætta á blæðingu og aukið líkur á að 
ótímabærri lokun á fósturlagæð (Koren o.fl., 2006; Bloor, 2013).  
- Rannsóknir benda til að lyfið auki hættu á lungnaháþrýsting 
(Briggs o.fl., 2011). 

Ópíóíðar 

 

- Lyfjaflokkur C 
(Shah o.fl., 2015). 

- Ópíóíðar eru öflugasta verkjalyf sem fæst í dag, en lítið 
er vitað um langtímaáhrif þess (Mercadante, 2011).  
- Einn mest ávísaðasti lyfjaflokkur verkjalyfja (Mercadante, 
2011).  
- Lyfin geta valdið alsælu, haft áhrif á hugarástand 
einstaklings og geta því verið ávanabindandi (Bosch o.fl., 
2006). 
- Ekki er mælt með notkun ópíóíða á meðgöngu nema í 
samráði við lækni (Lyfjastofnun, 2019a; Lyfjastofnun, 
2018a; Lyfjastofnun, 2017c; Lyfjastofnun 2019b). 
 

- Rannsóknir benda til að lyfið auki líkur á göllum í 
taugakerfi, op milli slegla og gátta, kviðveggsrofs og 
hryggrauf hjá fóstri (Coluzzi o.fl., 2014).  
- Getur valdið öndunarbælingu og fráhvarfseinkennum  
hjá nýburum (Schug o.fl., 2015). 

 

- Getur valdið öndunarbælingu og 
fráhvarfseinkennum  hjá nýburum (Schug o.fl., 
2015). 
- Rannsóknir benda til að lyfið geti haft áhrif á þroska 
taugakerfis fósturs (Devarapalli, 2015). 

 

- Getur valdið öndunarbælingu og fráhvarfseinkennum  hjá 
nýburum (Schug o.fl., 2015). 
- Rannsóknir benda til að lyfið geti aukið líkur á vöðvaslaka, 
öndunarörðugleikum, óróleika og vandamálum við brjóstagjöf 
nýbura (Coluzzi o.fl., 2014; Den norske legeforening, 2009). 

 

Stoðlyf 

- Lyfjaflokkur C 
(Shah o.fl., 2015). 

 
Gabapentin 
Pregabalin 
Duloxetin 
 

- Lyfjaflokkur D 
(Shah o.fl., 2015). 

Amitriptylín 
 

- Stoðlyf eru lyf sem hafa ekki sérhæfða virkni á verki en 
geta virkað verkjastillandi við ákveðnar aðstæður (Lussier, 
2004). 
- Lyf sem eru yfirleitt gefin með öðrum verkjalyfjum 
(Lussier, 2004). 
- Ekki er mælt með notkun þeirra á meðgöngu nema í 
brýnni nauðsyn og þá í samráði við lækni (Lyfjastofnun, 
2017b; Lyfjastofnun, 2018b; Lyfjastofnun, 2015; 
Lyfjastofnun 2018c). 

- Gabapentin: rannsóknir benda til að aukin hætta sé 
á fyrirburafæðingu og lágri fæðingarþyngd (Fujii o.fl., 
2013). 
- Pregabalin: rannsóknir benda til að mögulegrar 
aukinnar hættu á vansköpun fósturs (Singh og Gupta, 
2018).  
- Duloxetín: samkvæmt sérlyfjaskrá getur lyfið leitt til 
þráláts lungnaháþrýsting hjá nýfæddum börnum 
(Lyfjastofnun, 2018c). 
-  Amitriptylín: rannsóknir benda til að börn geti fæðst 
í fráhvörfum og átt erfitt með að aðlagast lífinu utan 
móðurkviðs (Ornoy o.fl., 2017).   

- Gabapentin: rannsóknir benda til að aukin hætta 
sé á fyrirburafæðingu og lágri fæðingarþyngd (Fujii 
o.fl., 2013). 
- Pregabalin: rannsóknir benda til að mögulegrar 
aukinnar hættu á vansköpun fósturs (Singh og 
Gupta, 2018).  
- Duloxetín: samkvæmt sérlyfjaskrá getur lyfið leitt 
til þráláts lungnaháþrýsting hjá nýfæddum börnum 
(Lyfjastofnun, 2018c). 
-  Amitriptylín: rannsóknir benda til að börnin geti 
fæðst í fráhvörfum og átt erfitt með að aðlagast lífinu 
utan móðurkviðs (Ornoy o.fl., 2017).   

 

- Gabapentin: rannsóknir benda til að aukin hætta sé á 
fyrirburafæðingu og lágri fæðingarþyngd (Fujii o.fl., 2013). 
- Pregabalin: rannsóknir benda til að mögulegrar aukinnar 
hættu á vansköpun fósturs (Singh og Gupta, 2018).  
- Duloxetín: samkvæmt sérlyfjaskrá getur lyfið leitt til þráláts 
lungnaháþrýsting hjá nýfæddum börnum (Lyfjastofnun, 2018c). 
-  Amitriptylín: rannsóknir benda til að börn geti fæðst í 
fráhvörfum og átt erfitt með að aðlagast lífinu utan móðurkviðs 
(Ornoy o.fl., 2017).   
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4.2 Viðbótarmeðferðir 
Kolcaba (2005) var fyrst til þess að kynna þægindakenninguna (e. comfort theory). Hún hélt því fram 

að þægindi væru ekki einungis að vera laus við verkinn heldur einfaldlega að vera með meðvitund. 

Upplifun á því hvað þægindi eru fer eftir líkamlegum, umhverfislegum, andlegum og félagslegum 

þáttum einstaklings (Charles o.fl., 2016). Viðbótarmeðferð (e. complementary therapy) eru meðferðir 

sem geta verið gagnleg viðbót við hefðbundna heilbrigðisþjónustu (NCCIH, 2019). Æskilegast er að að 

meðhöndla verki með öðrum aðferðum til viðbótar við verkjalyf (Pan, Gao, Zhou, Tang, YU og Ko, 

2012). Algeng ástæða fyrir notkun viðbótarmeðferða hjá verðandi mæðrum er að þeim finnst þær hafa 

betri stjórn á aðstæðum, þeirra eigin heilsu og fósturs sem getur einnig stuðlað að betri líðan móður 

(Pan o.fl., 2012). Þorbjörg Jónsdóttir (2007) gerði rannsókn sem leiddi í ljós að upplifun verkjanna 

tengdist þeirri stjórn sem einstaklingur telur sig hafa yfir verkjunum. Taldi einstaklingur sig geta gert 

eitthvað til þess að lina sársaukann fann hann í kjölfarið minna til.  

Viðbótarmeðferðir við verkjum hafa verið vinsælar á meðgöngu. Í rannsókn sem gerð var á tíðni 

viðbótarmeðferða barnshafandi kvenna í Ástralíu, Ísrael, Bretlandi og Noregi var niðurstaðan sú að 30-

70% þeirra notast við viðbótarmeðferðir á meðgöngu (Adams, Sibbritt og Lui, 2011; Bishop, 

Northstone, Green og Thompson, 2011; Nordeng, Bayne, Havnen og Paulsen, 2011; Skouteris, 

Wertheim, Wertheim, Paxton, Kelly og Milgrom, 2008). Hér á landi hefur lítið verið rannsakað tíðni 

viðbótarmeðferða kvenna á meðgöngu en rannsókn sem Stefanía Guðmundsdóttir og Helga 

Sigurðardóttir (2006) gerðu sýndi fram á aukningu á notkun viðbótarmeðferða hjá barnshafandi 

konum. Margrét Unnur Sigtryggsdóttir, Helga Gottfreðsdóttir og Þóra Jenný Gunnarsdóttir (2015) 
gerðu einnig rannsókn til að skoða hvaða viðbótarmeðferðir barnshafandi konur nota á Íslandi og hvar 

þær fá ráðleggingar varðandi viðbótarmeðferðirnar. Fimmtíu nýbakaðar mæður svöruðu 

spurningalista. Niðurstöður leiddu í ljós að vítamín, nudd og meðgöngusund voru vinsælustu 

viðbótarmeðferðirnar sem barnshafandi konur á Íslandi notuðu. Ljósmæður reyndust vera sú 

heilbrigðisstétt sem mæltu mest með og fræddu verðandi mæður um viðbótarmeðferðir (Margrét 

Unnur Sigtryggsdóttir o.fl., 2015).    

Viðbótarmeðferðir virka mismunandi, til dæmis með því að trufla verkjaboð með hliðarkenningunni, 

draga athyglina frá verknum, meðferð sem hjálpar til við að losa um líkamlega og/eða tilfinningalega 

spennu, losun á endorfíni eða einfaldlega breyting á hugsun gagnvart verknum (Perry, Hockenberry, 

Lowdermilk og Wilson, 2014). Viðbótarmeðferðir við verkjum hafa verið flokkaðar niður í þrjá megin 

flokka; verkjameðferðir sem auka vellíðan (e. comfort measures), húðörvun (e. cutanous stimulation) 
og vitrænar og hegðunarlegar aðferðir (e. cognitive- behavioral strategies) (Herr og Kwekkeboom, 

2003). Viðbótarmeðferðir sem stundaðar eru nú til dags skipta tugum talsins og verður einungis fjallað 

um hluta af þeim meðferðum sem í boði eru. Fyrir utan þær meðferðir sem verður fjallað um hér að 

neðan, má nefna atferlismeðferð, dáleiðslu, sálfræðimeðferð og fæðubótarefni. Barnshafandi konum 

er ráðlagt að ráðfæra sig við sinn lækni eða ljósmóður áður en gripið er til viðbótarmeðferða. 
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4.2.1 Verkjameðferðir sem auka vellíðan 

4.2.1.1 Hreyfing  

Það er ekki langt síðan að það þótti ekki öruggt fyrir móður og fóstur að æfa á meðgöngunni. Í dag er 

hreyfing í meðallagi hins vegar talin vera öruggur valkostur fyrir konu á meðgöngu. Á meðan hreyfingu 

stendur verður minna blóðflæðið til legsins og hækkun á líkamshita, en fyrir tilstilli samvægis (e. 

homeostasis) verður ekki skaði á móður eða fóstri þar sem það verður jafnvægi á innra vægi, sem 

verndar móður og fóstur. Árið 2005 voru ráðleggingum um hreyfingu á meðgöngu breytt og var þá 

ráðlagt að konur hreyfðu sig á meðgöngu (Morris og Johnson, 2005). 

Hreyfing á meðgöngu hefur marga jákvæða kosti í för með sér. Þær konur sem hreyfa sig á 

meðgöngunni líður almennt betur andlega og finna minna fyrir leiða, vonleysi og kvíða (Watelain, Pinti, 

Doya, Garnier, Toumi og Boudet,  2017). Minni líkur eru á því að þær þyngist of mikið á meðgöngu og 

auðveldara er fyrir þær að halda sér í kjörþyngd (Watelain o.fl., 2017). Hreyfing getur dregið úr þreytu, 

meltingartruflunum, bjúgsöfnun, háþrýstingi og verkjum hjá móður (Lýðheilsustöð, 2008). Kashanian, 
Akbari og Alizadeh (2009) sýndu fram á að hreyfing getur verið góð meðferð til að minnka verki hjá 

konum með langvarandi verki á meðgöngu. Þegar við hreyfum okkur framleiðir heiladingullinn (e. 

pituitary gland) og losar endorfín (Goldfarb og Jamurtas, 1997). Hreyfing á meðgöngu hefur ekki 

einungis jákvæð áhrif á móður heldur líka fóstrið. Samkvæmt Watelain o.fl. (2017) hefur hreyfing á 

tólftu viku meðgöngu góð áhrif á hjartslátt og slagmagn (e. stroke volume) barns síðar meir. Hreyfing 

hefur einnig áhrif á upptöku súrefnis og þá sérstaklega á öðru og þriðja tímabili meðgöngunnar. Talið 

er að hreyfing geti minnkað líkur á erfiðleikum í fæðingu og einnig talin hafa áhrif á fæðingarþyngd 

barns. Einnig er talið að hreyfing geti aukið heilsu og vitsmunalega getu barns (Watelain o.fl., 2017). 

Landlæknir ráðleggur barnshafandi konum að stunda hreyfingu í að minnsta kosti 30 mínútur 

daglega. Mælt er með því að hreyfingin sé miðlungserfið og mætti skipta henni niður í styttri tímabil yfir 

daginn, eins og tíu til fimmtán mínútur í senn (Lýðheilsustöð, 2008). Æfingar sem krefjast þess að 

liggja á bakinu henta ekki barnshafandi konum þar sem líkamsstaðan getur lækkað blóðþrýsting 
konunnar. Einnig ættu þungaðar konur að forðast æfingar sem krefjast hnjasks eða mikils hraða til að 

minnka líkur á áverka á kvið (Lýðheilsustöð, 2008). Oft er mælt með hreyfingum eins og göngu, dansi, 

sundi, jóga, hjólreiðum og hlaupi (Olson, Sikka, Hayman, Novak og Stavig, 2009).  

4.2.2 Húðörvun 
Húðörvun felst í því að örva húð og undirliggjandi vefi. Húðörvun getur verið nuddmeðferð, 

hitameðferð og kuldameðferð. Meðferð sem veitir húðörvun er veitt á svæðið sem er yfir verknum eða 

í kringum verkinn  (Perry o.fl., 2014).  

4.2.2.1 Nuddmeðferð 

Nudd er vinsæl meðferð sem hefur verið notað um allan heim til að stuðla að slökun og lina verki 
(Valgerður Lísa Sigurðardóttir, 2010). Sýnt hefur verið fram á að aðferðin geti minnkað verki, kvíða og 

streitu (Airosa, Falkenberg, Öhlén og Arman, 2013). Meðgangan ein og sér getur verið kvíðavaldandi 

þar sem miklar breytingar eiga sér stað. Kvíði getur hækkað streituhormón í líkamanum og á 

meðgöngu getur það haft neikvæð áhrif í för með sér og aukið líkur á meðgöngueitrun, 
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fyrirburafæðingu og aukið líkur á vandamálum í fæðingunni sjálfri. Barnshafandi kona með langvinna 

verki má því búast við að hafa hækkun á streituhormónum þar sem verkir geta verið kvíðavaldandi 

(Field, Hemandez, Theakston, Schanberg og Kuhn, 1999). Nudd á höfði, hálsi, baki, öxlum, höndum 

og fótum getur verið áhrifaríkt til að minnka verki á meðgöngu (Lowdermilk o.fl., 2012). Í rannsókn sem 

gerð var á 26 barnshafandi konum sem fengu nuddmeðferð í 20 mínútur tvisvar sinnum í viku, kom í 

ljós að streituhormónin lækkuðu verulega eftir nuddið (Field o.fl., 1999). Nudd getur haft ýmiss önnur 

jákvæð áhrif í för með sér, ásamt því að lina verki konunnar og að draga úr kvíða. Nudd getur dregið 
úr streitu og aukið þannig vellíðan og hjálpað til með svefn ef um svefnvandamál er að ræða (Charles 

o.fl., 2016). Það er einnig fyrir tilstilli hliðarkenningarnar að nuddmeðferð virkar vel við verkjum. 

(Bermann o.fl., 2015). Rannsókn gaf til kynna að nudd væri ekki ráðlagt á fyrsta þriðjungi þar sem það 

gæti ýtt undir samdrætti í legi. Nudd ber einnig að varast á öðrum og þriðja þriðjungi meðgöngunnar 

og skal ávallt vera reyndur fagaðili sem veitir þjónustuna. Í rannsókninni var ekki tekið fram hvers 

konar nudd var um að ræða (Wang, DeZinno, Fermo, William, Caldwell-Andrews, Bravemen og Kain, 

2005; Adams o.fl., 2009) 

4.2.2.2 Hita- og kuldameðferð 

Hitameðferð felur í sér að lagt er á verkjasvæðið heita bakstra, hitakrem, olíur, notkun heitra potta og 

annað sem nær hita upp í 40-45°C í fimm til 30 mínútur í senn. Með hitameðferð verður æðavíkkun, 

blóðflæðið kemst á meiri hreyfingu og veldur vöðvaslökun. Einstaklingur verður því minna var um 

verkinn þar sem hitinn tekur yfir skynjun á verknum (Duong, Hashmi, Ramadhani, Canfield, Scheurle 

og Waller, 2011). Barnshafandi konum hefur lengi verið ráðlagt að halda sér frá því að framkvæma 
meðferðir sem gætu hækkað líkamshita þeirra þar sem það hefur verið sýnt fram á að hækkaður 

líkamshiti verðandi móður og fósturs geti ollið vansköpun hjá fóstri. Rannsókn var gerð á ófrískum 

konum sem fóru reglulega í heita potta á meðan meðgöngu stóð og kom í ljós að aukin hætta var á 

vansköpun fósturs og fæðingargalla, eins og heilaleysi (e. anencephaly) og kviðveggsrof (e. 

gastroschisis) (Duong o.fl., 2011). Það er talið að staðbundin hitameðferð með bökstrum eða 

hitateppum ætti að vera ófrískum konum öruggt til skemmri tíma en það er næg ástæða til að velta því 

betur fyrir sér hvort hitameðferð við verkjum sé örugg barnshafandi konum. Talið er að mesta hættan á 

vansköpun fósturs er ef hitameðferðin er notuð fyrsta þriðjung meðgöngunnar. Stöðva ætti 
hitameðferð ef tekið er eftir hegðunarbreytingum fósturs eins og auknum eða minnkuðum hreyfingum. 

Konum sem hefur blætt á meðgöngu eða sem hafa upplifað legvatnsleka (e. amniotic fluid) ættu að 

forðast hitameðferðir eða ráðfæra sig við heilbrigðisstarfsmann (Villines, 2018). Það sama á við um 

konur með viðkvæma húð eða sjúkdóma sem skerðir blóðflæði þar sem skynjun gæti verið skert 

(Perry o.fl., 2014).  

Talað er um að kuldameðferð getir borið meiri árangur en hitameðferð við verkjum. Kuldameðferð 

minnkar verkjanæmni og vegna kuldans skynja einstaklingar minni verk. Kælipoki, kælikrem eða 

annað sem kælir er lagt á verkjasvæðið. Það skal vera 15°C og nota í allt að 20 mínútur í senn. Eins 

og með hitameðferðina er ekki mælt með kuldameðferð þegar einstaklingur er með lélegt blóðflæði, 

viðkvæma húð eða Raynaud’s phenomenon (Perry o.fl., 2014). Þrátt fyrir ítarlega leit fannst lítið efni 
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um kuldameðferð á meðgöngu. Ófrískum konum er ráðlagt að ráðfæra sig við ljósmóður eða lækni og 

fá ráðleggingar varðandi hita- eða kælimeðferð. 

4.2.2.3 TENS 

TENS-meðferð (Transcutaneous electrical nerve stimulation) er notuð við bráðum og langvinnum 

verkjum. Meðferðin hefur áhrif á upplifun fólks af verkjum og getur þannig minnkað verki (Gibson, 
Wand, Meads, Catley og O'Connell, 2019). TENS er lítið tæki sem örvar taugaenda í gegnum húð 

með vægum rafstraumum og hefur áhrif á skyntaugar í mænu með því að bremsa verkjaboðin af, líkt 

og hliðarkenningin er talin gera (Keskin, Onur, Keskin, Gumus, Kafali og Turhan, 2012). Einnig hefur 

meðferðin áhrif í heilastofni með því að auka framleiðslu endorfíns (Gebhart, 2004). Á meðgöngu er 

meðferðin talin hættulaus fyrir bæði móður og fóstur á öllum tímabilum meðgöngunnar (Shah o.fl., 

2015). Það eru til takmarkaðar rannsóknir á gagnsemi TENS á verkjum, en í Tyrklandi var borið 

saman notkun TENS, parasetamóls og líkamsþjálfunar við verkjum á meðgöngu. Þar kom í ljós að 
notkun TENS bar mestan árangur við verkjum. Frekari rannsókna er þó þörf (Keskin o.fl., 2012). 

4.2.2.4 Þrýstipunktameðferð    

Þrýstipunktameðferð er einskonar nuddmeðferð þar sem þrýst er með fingrum á ákveðin svæði á 

líkamanum (e. acupoints, tsubo). Meðferðin byggist á þeirri hugmynd að frá þessum svæðum fylgja 

sérstök göng sem kölluð eru Meridians. Ef þessi svæði eru virkjuð með þrýstingi losnar orka sem 
kallast á Kínversku “gi” eða “chi” á ensku. Þessi orka flæðir um Meridians og losar um spennu og 

framkallar slökun. Orkan hefur læknandi áhrif og er talin árangursrík í að minnka styrk verkjanna 

(Cross, 2000; Smith, Collins, Crowther og Levett, 2011). Sumir rannsakendur halda því fram að 

þrýstipunktameðferð fyrirbyggi einnig leiðni verkjaboða og auki losun endorfíns í blóði (Chung, Hung, 

Kuo og Huang, 2003).  

Lítið hefur verið rannsakað áhrif þrýstipunktameðferðar á verki á meðgöngu (Smith og Crowther, 

2004). Akbarzadeh, Masoudi, Hadinafard, Kasraeian og Zare (2014) skoðuðu hins vegar hvort 

þrýstipunktameðferð á BL32 svæði á barnshafandi konum myndu minnka verki hjá konum á 

meðgöngu og í fæðingu. Rannsókn var gerð á 150 konum með verki á meðgöngu og voru þær 

skoðaðar á 37.-41. viku. Niðurstöðurnar sýndu fram á að þrýstipunktameðferð getur verið gagnleg til 

að minnka verki hjá konum með verki á meðgöngu (Smith og Crowther, 2004). Ekki er þó ráðlagt að 
nota meðferðina á fyrsta þriðjungi meðgöngunnar þar sem það er talið geta ýtt undir samdrætti í legi. 

Meðferðin er talin geta aukið líkur á fyrirburafæðingu og er því ekki mælt með þessari meðferð fyrir 37. 

viku meðgöngunnar, né ef um áhættumeðgöngu er að ræða. Fagaðili á ávallt að veita þessa meðferð 

(Smith og Crowther, 2004; Wang o.fl., 2005; Adams, Lui, Sibbritt, Broom, Wardle, Homer og Beck, 

2009).  Barnshafandi konum er ávallt ráðlagt að ráðfæra sig við lækni eða ljósmóður áður en þær 

notast við þrýstipunktameðferð.  
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4.2.3 Vitrænar og hegðunarlegar aðferðir 

4.2.3.1 Athyglisdreifing  

Athyglisdreifing getur dregið úr verkjum, kvíða, spennu og ótta. Athyglisdreifing getur gefið einstaklingi 

þá tilfinningu að hann stjórni verknum. Aðferðin snýst um að beina athyglinni frá verknum (Larsen og 

Lubkin, 2009). Einstaklingur þarf að hafa eitthvað fyrir stafni sem hann hefur áhuga á og þarf það að 

vera nógu spennandi til að aðferðin virki. Gott er að nota aðferð þar sem skynfærin eru örvuð, til 

dæmis heyrn, sjón, snerting eða hreyfing (Otis, 2007). Dæmi um athyglisdreifingu er samtal, tónlist, 

kvikmyndir, bækur eða notkun annars konar afþreyingu sem fær einstakling til að beina huganum að 

öðru en verknum (Larsen og Lubkin, 2009). Tæknin hefur farið mikið fram á síðustu árum og hefur 
sýndarveruleiki reynst vel sem athyglisdreifing. Þá er einstaklingur með gleraugu og/eða heyrnartól 

sem bera hann í annan heim (Li, Montaño, Chen og Gold, 2011). Buhle, Stevens, Friedman og Wager 

(2012) sýndu fram á það að athyglisdreifing myndi nýtast vel sem verkjastilling samhliða annarri 

meðferð.   

4.2.3.2 Sjónsköpun 

Sjónsköpun (e. guided imagery) er eins konar leikstýrður dagdraumur og fæst með því að hlusta á 

róandi rödd, stundum samhliða róandi tónlist. Með sjónsköpun fæst meiri slökun, einbeiting og meiri 

orka sem getur dregið úr óþægindum og verkjum (Cyna, McAuliffe og Andrew, 2004). Aðferðin er 

einföld í notkun, virkar hratt og vel og þarf ekki að læra neitt nýtt til þess að geta notað þessa aðferð. 

Því hefur þessi aðferð verið kölluð The lazy man’s meditation eða Do it yourself hypnosis (Naparstek, 

2007). Sjónsköpun hefur sýnt fram á góðan árangur í heilbrigðiskerfinu og hafa rannsóknir sýnt fram á 

að sjónsköpun geti minnkað kvíða og þörf fyrir verkjalyf (Naparstek, 2007; Tusek, Church, Strong, 

Grass og Fazio, 1997). Sjónsköpun hefur jákvæð áhrif á barnshafandi konur. Aðferðin getur stuðlað 
að jákvæðari upplifun verðandi móður, vakið upp ánægjulega tilfinningu í líkama og myndað sterkari 

tengsl milli móður og fósturs (Naparstek, 2007).   

4.2.3.3 Slökun  

Líkaminn bregst við álagi með því að verja viðkomandi svæði með aukinni vöðvaspennu. Mikil 

vöðvaspenna getur hins vegar aukið verki eða viðhaldið verkjum sem eru til staðar. Ef einstaklingur 
nær slökun þá losnar bæði líkamleg og andleg spenna úr líkamanum og þar af leiðandi minnkar 

verkurinn. Slökun hefur verið notuð gegn verkjum og kvíða og hefur verið sýnt fram á að það gagnist 

barnshafandi konum (Charles o.fl., 2016). Góð reynsla hefur verið fengin af slökun og er aðferðin talin 

vera góð verkjameðferð og þá sérstaklega samhliða öðrum verkjastillandi meðferðum (Morone og 

Greco, 2007). Það eru til ýmsar slökunaræfingar sem hægt er að gera sjálfur eða með öðrum. Hver og 

einn þarf að finna hvað hentar sér. Aðferðin getur haft mikil áhrif á líkamann og getur bætt hjartslátt, 

öndun, súrefnismettun og aukið virkni heilastarfseminnar (Larsen og Lubkin, 2009). Dæmi um 
slökunartækni er kjálkaslökun, taktföst öndun (e. rhytmic), púls-öndun, framsækin vöðvaslökun (e. 

progressive muscle relaxation), teygjuslökun (e. stretch based relaxation), íhugun og bæn (Carlson og 

Curran,1994; Kabat-Zinn, 1982). 
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4.2.3.4 Fræðsla og stuðningur  

Fræðsla er lykilatriði í meðferð og getur aukið traust milli fagaðila og verðandi foreldra (Margrét Unnur 

Sigtryggsdóttir o.fl., 2015). Ljósmæður  eru í góðri stöðu til að fræða verðandi foreldra. Ljósmæður 

geta til dæmis veitt ráðgjöf um öruggar viðbótarmeðferðir og á sama tíma ráðlagt þeim hvaða 

viðbótarmeðferðir skal forðast. Þannig væri hægt að stuðla að árangursríkri notkun á 
viðbótarmeðferðum (Margrét Unnur Sigtryggsdóttir o.fl., 2015). Að hafa þekkingu á eigin ástandi og 

meðferð getur skipt miklu máli. Barnshafandi mæður þurfa að vita hvaða meðferðarmöguleikar eru í 

boði og aðrar leiðir sem hægt væri að nýta til að fyrirbyggja skyndilega versnun á verk. Þetta getur 

hjálpað til að fyrirbyggja kvíða og frekari verk (Perry o.fl., 2014).  

Rannsóknir hafa sýnt að konum á meðgöngu finnst mikilvægt að fá greinagóðar upplýsingar á 

meðgöngu og leggja áherslu á að fagfólk færi þeim þær. Á sama tíma hafa rannsóknir sýnt fram á að 

þeim þykir mikilvægt að finna fyrir stuðning frá fagfólki (Green, Renfrew og Curtis, 2000; Sandall, 

Soltani, Gates, Shennan og Devane, 2013; Tinkler og Quinney, 1998; Boyle, 2003). Það er meira álag 

á konum með langvinna verki á meðgöngu. Þær þurfa meira utanumhald og skiptir miklu máli að 

þessum konum sé veittur stuðningur og hvatning í gegnum meðgönguna. Það er gríðarleg þörf á 

fræðslu fyrir fólk á barneignaraldri og er það undir heilbrigðisstarfsfólki komið að sjá til þess.  Með 
bættri fræðslu má koma í veg fyrir að fóstrið hljóti skaða af verkjameðferð móður og stuðla að 

meðferðarheldni móður (Lo og Friedman, 2002).    

4.2.3.5 Sálrænar meðferðir 

Verkir geta haft mikil áhrif á andlega líðan einstaklinga og því er fyllileg ástæða til að rannsaka áhrif 

sálrænna meðferða á líðan einstaklinga með langvinna verki. Eins og áður hefur verið getið, geta 
einstaklingar með langvinna verki upplifað kvíða og þunglyndi og þurfa oft hjálp við að ná betri stjórn á 

verkjunum (Gardner-Nix, Backman, Barbati og Grummit, 2008).  

4.2.3.5.1 Hugræn atferlismeðferð 

Í hugrænni atferlismeðferð eða HAM (e. cognitive behavioral therapy) er unnið með hugsanir 

einstaklinga. Meðferðin miðast að því að snúa neikvæðum hugsunum í jákvæðar hugsanir og þannig 

breyta hegðun einstaklinganna (Turk, 2003). Sjálfsmynd hefur gríðarleg áhrif á verkjaupplifun 
einstaklings. Viðhorf og tilfinningar geta haft áhrif á líðan og skipt miklu máli til að takast á við verki 

(Valgerður Lísa Sigurðardóttir, 2010; Taylor, 2009; Syahnaz, Azimah og Khairani, 2010). Basler, Jäkle 

og Kröner-Herwig (1997) gerðu rannsókn sem sýndi fram á að HAM gæti komið að gagni fyrir 

einstaklinga með langvinna verki þar sem meðferðin tekur mið af því að langvinnir verkir eru margþætt 

fyrirbæri og ekki bara taugalífeðlisfræðilegt ástand. Við gerð þessa verkefnis fundust ekki rannsóknir 

um áhrif HAM á langvinna verki á meðgöngu, en það má þó áætla að meðferðin virki svipað fyrir 

barnshafandi konur og almenning. 

4.2.3.5.2 Núvitund 

Núvitund (e. mindfulness) er hugleiðsluaðferð þar sem einstaklingar eru þjálfaðir í að hugsa í núinu og 

einblínt er á að hugsa hlutlaust um hugsanir sínar. Einstaklingar eru þjálfaðir í að bregðast rökrétt við 
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neikvæðum hugsunum, sigrast á þeim og tilfinningum tengdum þeim, með því að samþykkja 

erfiðleikana og breyta hegðun sinni til að fá jákvæðari útkomu. Núvitundaræfingar eins og hugleiðsla 

og jóga eru talin minnka streitu og skynjun einstaklinga á sársauka, geta aukið hreyfigetu, virkni og 

vellíðan. Í rannsókn sem var gerð á áhrifum núvitundarmeðferðar á einstaklinga með langvinna verki, 

var sýnt fram á jákvæð áhrif meðferðarinnar og tjáðu einstaklingarnir betri líðan og bætt lífsgæði 

(Majeed og Sudak, 2018). Við gerð þessa verkefnis fundust ekki rannsóknir um áhrif núvitundar á 

barnshafandi konur með langvinna verki en það má þó leiða líkum að því að þessi meðferð virki á 
svipaðan hátt fyrir barnshafandi konur og almenning. 

4.2.4 Önnur meðferðarúrræði 

4.2.4.1 Nálastungur 

Nálastungur er meðferð sem er oft notuð við verkjum, stoðkerfisvandamálum og ýmsum 

taugasjúkdómum. Meðferðin byggist á sömu hugmyndafræði og þrýstipunktameðferð, að sjúkdómar 

orsakist af ójafnvægi í orkustöðum eða qi. Fínum nálum er komið fyrir á ákveðnum stöðum í húðinni á 

líkamanum með það að markmiði að koma jafnvægi á þessa staði (Yuan, Wang, Liu, Sun, Cai, Wu, … 

Zhang, 2016). Þær virka þannig að þær örva taugakerfið og verkjastillandi ópíóíðakerfi líkamans. 

Þannig verður aukin framleiðsla endorfíns og jafnvægi næst að nýju (Shah o.fl., 2015). Þegar veita á 

nálastungumeðferð hjá barnshafandi konum þarf að varast svæði sem hefur sýnt að geti mögulega 
komið af stað fæðingu. Svæði eins og LI4, svæði milli þumalfingurs og vísifingurs og BL60, svæði á 

innanverðum ökkla, ber að varast (Soliday og Betts, 2018). Við heimildaleit fundust upplýsingar sem 

ráðlögðu ekki nálastungumeðferð á fyrsta þriðjungi þar sem það er talið geta ýtt undir samdrætti í 

leginu og að meðferðina ber að varast á öðrum og þriðja þriðjungi meðgöngunnar (Wang o.fl., 2005; 

Adams o.fl., 2009). Þó telja nýrri heimildir að meðferðin sé almennt örugg meðferðarleið á meðgöngu, 

bæði fyrir fóstur og verðandi móður (Soliday og Betts, 2018). Ráðlagt er að barnshafandi kona fái 

ráðleggingar hjá lækni áður en tekin er ákvörðun um að nýta sér meðferðarleiðina.  

4.2.4.2 Kírópraktorar 

Kírópraktorar eru viðurkennd heilbrigðisstétt og ein vinsælasta meðferðarleið í heiminum í dag við 

stoðkerfisverkjum (Lög um heilbrigðisstarfsmenn nr. 3/2012; Ness og Nisly, 2004). Kírópraktorar 

notast að mestu leyti við hendur sínar og röntgentækni. Þannig greina þeir, meðhöndla og fyrirbyggja 

einkenni sem tengjast mænunni, grindinni, taugakerfinu og liðum. Kírópraktorar geta stuðlað að 
vellíðan einstaklinga með langvinna sjúkdóma með því að hnykkja líkamann (Ontario Chiropractic 

Association, e.d.). Það er umdeilt hvort að barnshafandi konum sé óhætt að þiggja þjónustu frá 

kírópraktorum og eru kírópraktorar einnig oft óöryggir þegar kemur að því að meðhöndla barnshafandi 

konur. Það eru heimildir fyrir því að barnshafandi konur geta haft gagn af þjónustunni, hafa minni verki 

og bætt lífsgæði á meðan meðgöngu stendur og þurfa síður að taka lyf sem geta mögulega skaðað 

fóstur þeirra (Borggren, 2007). 

Kanna þarf öryggi hnykkingar með tilliti til hvar konan er stödd á meðgöngunni. Á fyrsta þriðjungi 

meðgöngunnar ætti að varast meðferðina, þá þarf sérstaklega að varast þrýsting á kviðsvæði. Á 

öðrum þriðjung meðgöngunnar er talið að óhætt sé að þiggja þjónustuna en á síðasta þriðjung ætti 
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konan að varast að liggja til lengdar á bakinu og er ekki talið að þjónustan sé örugg þá (Shah o.fl., 

2015; Allaire, Moos og Wells, 2000). Fáar rannsóknir eru til um meðferðina á meðgöngu og er ráðlagt 

að barnshafandi móðir fái ráðleggingar hjá lækni áður en hún þiggur meðferð hjá kíropraktor. 

4.2.5 Óhefðbundnar viðbótarmeðferðir 

4.2.5.1 Ilmolíumeðferð 

Notkun ilmolía er á frumstigi og ástæður fyrir notkun þeirra er að einstaklingum finnst þær virka og þeir 

finna mun á líðan sinni. Flestar rannsóknir á ilmolíum hafa verið gerðar á dýrum en tilgátur eru um 

áhrif þeirra á mannslíkamann en er það yfirleitt samspil margra þátta (Buckle, 1999). Lavendilolía 

hefur einna mest verið rannsökuð og er hún mest notaða olían á markaðnum (Þóra Jenný 
Gunnarsdóttir, 2003). Sum efni sem er að finna í olíunum eru talin geta náð til stöðva í heilanum sem 

hafa áhrif á ánægju og þannig er talið að olíurnar hafi slakandi áhrif á einstakling (Buckle, 1999). Áhrif 

olíanna eru því margs konar og talin geta dregið úr verkjum, minnkað kvíða og þunglyndi (Stevensen, 

2001). Ekki er næg vitneskja um öryggi ilmolía á meðgöngu og hver áhrif þeirra á fóstur geta verið. 

Ráðlagt er að nota ekki ilmolíur fyrstu 24 vikur meðgöngunnar. Sumar olíur eru taldar geta haft 

óæskileg áhrif á fóstur ef notaðar á fyrsta þriðjung meðgöngunnar og margar olíur á alls ekki að nota á 

meðgöngu. Notkun ilmolía á meðgöngu er umdeilt og er hægt að finna ýmis konar misvísandi 

upplýsingar um öryggi olíanna á meðgöngu (Tisserand og Balacs, 1999; Maickel og Snodgrass, 1973; 
Price og Price, 2012; Worwood, 2016). Barnshafandi konum er því ráðlagt að ráðfæra sig við sinn 

lækni eða ljósmóður áður en þær nota ilmolíur á meðgöngu. Í töflu 2 má sjá yfirlit yfir þær 

viðbótarmeðferðir sem gagnast barnshafandi konum með langvinna verki og öryggi þeirra. 
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Kuldameðferð, athyglisdreifing, HAM og núvitud: ekki heimildir fyrir því hvort talið sé öruggt á meðgöngu, rannsóknir vantar. 

 

 

Tafla 2. Viðbótarmeðferðir á meðgöngu og öryggi þeirra á meðgöngu 
Viðbótarmeðferðir Fyrsti þriðjungur 

1 - 12. vika 

Annar þriðjungur 

13 - 26. vika 

Þriðji þriðjungur 

27 - 40. vika 

Líkamsþjálfun 

 

- Talið öruggt (Lýðheilsustöð, 2008). 
- Ráðlagt amk. 30.mín daglega (Lýðheilsustöð, 2008). 
- Talið geta haft góð áhrif á hjartslátt og slagmagn barns síðar meir 
(Watelain o.fl., 2017). 

- Talið öruggt (Lýðheilsustöð, 2008). 
- Ráðlagt amk. 30.mín daglega (Lýðheilsustöð, 2008). 
- Talið hafa áhrif á upptöku súrefnis (Watelain o.fl., 2017). 

- Talið öruggt (Lýðheilsustöð, 2008). 
- Ráðlagt amk. 30.mín daglega (Lýðheilsustöð, 2008). 
- Talið hafa áhrif á upptöku súrefnis (Watelain o.fl., 2017). 

Nuddmeðferð 

 

- Ekki ráðlagt, gæti ýtt undir samdrætti í legi (Wang o.fl., 2005; 
Adams o.fl., 2009). 
- Getur dregið úr streitu (Charles ofl., 2016). 

- Ber að varast (Wang o.fl., 2005; Adams o.fl., 2009). 
- Með reyndum fagaðilum og ekki á áhættumeðgöngum (Wang o.fl., 
2005; Adams o.fl., 2009). 

- Ber að varast (Wang o.fl., 2005; Adams o.fl., 2009). 
- Með reyndum fagaðilum og ekki á áhættumeðgöngum (Wang o.fl., 
2005; Adams o.fl., 2009). 

Hitameðferð 

 

- Ekki ráðlagt, talið að hætta sé á vansköpun fósturs og 
fæðingargalla eins og heilaleysi og kviðveggsrofi (Villines, 2018; 
Duong o.fl., 2011). 

- Ber að varast, talið að hætta sé á vansköpun fósturs og fæðingargalla 
eins og heilaleysi og kviðveggsrofi (Villines, 2018; Duong o.fl., 2011). 

- Ekki ráðlagt, talið að hætta sé á vansköpun fósturs og fæðingargalla 
eins og heilaleysi og kviðveggsrofi (Villines, 2018; Duong o.fl., 2011). 

 
TENS 

 

- Talið öruggt  (Shah o.fl., 2015).  
- Frekari rannsókna er þörf á gagnsemi TENS við verkjum (Keskin 
o.fl., 2012). 

- Talið öruggt (Shah o.fl., 2015).   
- Frekari rannsókna er þörf á gagnsemi TENS við verkjum (Keskin o.fl., 
2012).  

- Talið öruggt (Shah o.fl., 2015).   
- Frekari rannsókna er þörf á gagnsemi TENS við verkjum (Keskin o.fl., 
2012). 

Þrýstipunktameðferð 

 

- Ekki ráðlagt, gæti ýtt undir samdrætti í legi (Wang o.fl., 2005; 
Adams o.fl., 2009). 
- Lítið verið rannsakað á verki á meðgöngu (Smith og Crowther, 
2004).  

- Ber að varast (Wang, o.fl., 2005; Adams, o.fl., 2009). 
- Notast með reyndum fagaðilum og ekki á áhættumeðgöngum (Wang 
o.fl., 2005; Adams o.fl., 2009). 
- Þó lítið verið rannsakað á verki á meðgöngu (Smith og Crowther, 
2004). 

- Ber að varast fyrir 37. vikur (Smith og Crowther, 2004). 
- Notast með reyndum fagaðilum og ekki á áhættumeðgöngum (Wang, 
o.fl., 2005; Adams o.fl., 2009). 
- Lítið verið rannsakað á verki á meðgöngu (Smith og Crowther, 2004). 

Sjónsköpun 

 

- Talið öruggt (Naparstek, 2007).   
- Getur stuðlað að jákvæðri upplifun barnshafandi móður og myndað 
sterkari tengsl milli móður og fóstur (Naparstek, 2007).   

- Talið öruggt (Naparstek, 2007).   
- Getur stuðlað að jákvæðri upplifun barnshafandi móður og myndað 
sterkari tengsl milli móður og fóstur (Naparstek, 2007).  

- Talið öruggt (Naparstek, 2007).   
- Getur stuðlað að jákvæðri upplifun barnshafandi móður og myndað 
sterkari tengsl milli móður og fóstur (Naparstek, 2007).   

Slökun - Hefur verið sýnt fram á að hjálpi barnshafandi konum við verkjum 
og kvíða (Charles o.fl., 2016). 

- Hefur verið sýnt fram á að hjálpi barnshafandi konum við verkjum og 
kvíða (Charles o.fl., 2016). 

- Hefur verið sýnt fram á að hjálpi barnshafandi konum við verkjum og 
kvíða (Charles o.fl., 2016). 

Stuðningur og fræðsla 

 

 

- Talið öruggt (Green, o.fl., 2000; Sandall o.fl., 2013; Tinkler og 
Quinney, 1998; Boyle, 2003). 
- Mikilvægt á meðgöngu (Green o.fl., 2000; Sandall o.fl., 2013; 
Tinkler og Quinney, 1998; Boyle, 2003). 
- Með bættri fræðslu má koma í veg fyrir skaða verkjameðferðar á 
fóstri (Lo og Friedman, 2002). 

- Talið öruggt (Green o.fl., 2000; Sandall o.fl., 2013; Tinkler og 
Quinney, 1998; Boyle, 2003). 
- Mikilvægt á meðgöngu (Green o.fl., 2000; Sandall o.fl., 2013; Tinkler 
og Quinney, 1998; Boyle, 2003). 
- Með bættri fræðslu má koma í veg fyrir skaða verkjameðferðar á fóstri 
(Lo og Friedman, 2002). 

- Talið öruggt (Green o.fl., 2000; Sandall o.fl., 2013; Tinkler og 
Quinney, 1998; Boyle, 2003). 
- Mikilvægt á meðgöngu (Green o.fl., 2000; Sandall o.fl., 2013; Tinkler 
og Quinney, 1998; Boyle, 2003). 
- Með bættri fræðslu má koma í veg fyrir skaða verkjameðferðar á fóstri 
(Lo og Friedman, 2002). 

Nálastungur 

 

- Ekki ráðlagt, gæti ýtt undir samdrætti í legi (Wang o.fl., 2005;  
Adams o.fl., 2009). 
- Nýrri heimildir telja að almennt séu nálastungur öruggar en ber að 
varast sum svæði á líkamanum, LI4 og BL60 (Soliday og Betts, 
2018). 

- Ber að varast (Wang o.fl., 2005; Adams o.fl., 2009). 
- Notast með reyndum fagaðilum og ekki á áhættumeðgöngum (Wang, 
o.fl., 2005; Adams o.fl., 2009). 
- Nýrri heimildir telja að almennt séu nálastungur öruggar en ber að 
varast sum svæði á líkamanum, LI4 og BL60 (Soliday og Betts, 2018). 

- Ber að varast (Wang o.fl., 2005; Adams o.fl., 2009). 
- Notast með reyndum fagaðilum og ekki á áhættumeðgöngum (Wang 
o.fl., 2005; Adams o.fl., 2009). 
- Nýrri heimildir telja að almennt séu nálastungur öruggar en ber að 
varast sum svæði á líkamanum, LI4 og BL60 (Soliday og Betts, 2018). 

Kíropraktor  

 

- Ber að varast (Shah o.fl., 2015; Allaire, o.fl., 2000).  
- Ekki þrýsting á kviðsvæði (Shah o.fl., 2015; Allaire, o.fl., 2000).  

- Talið öruggt (Shah o.fl., 2015; Allaire, o.fl., 2000).  - Ber að varast (Shah o.fl., 2015; Allaire o.fl., 2000).  
- Forðast að liggja á bakinu (Shah o.fl., 2015; Allaire o.fl., 2000).  

Ilmolíumeðferð - Ekki ráðlagt, ekki næg vitneskja til um meðferðina (Tisserand og 
Balacs, 1999; Maickel og Snodgrass, 1973; Price og Price, 2012; 
Worwood, 2016). 

- Ekki ráðlagt, ekki næg vitneskja til um meðferðina (Tisserand og 
Balacs, 1999; Maickel og Snodgrass, 1973; Price og Price, 2012; 
Worwood, 2016). 

- Ekki ráðlagt. Ekki næg vitneskja til um meðferðina (Tisserand og 
Balacs, 1999; Maickel og Snodgrass, 1973; Price og Price, 2012; 
Worwood, 2016). 
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5 Umræða 
Markmið þessarar fræðilegu samantektar var að komast að því hvaða meðferðarúrræði standa konum 

með langvinna verki til boða á meðgöngu. Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar séu meðvitaðir um 

mögulegar meðferðaleiðir sem barnshafandi konur geta nýtt sér og þekkja hugsanlegar afleiðingar 

þeirra. Niðurstöður þessarar fræðilegu samantektar leiddu í ljós að margar meðferðarleiðir eru í boði, 

bæði hefðbundnar lækningaleiðir og viðbótarmeðferðir. Meðferðirnar eru misæskilegar fyrir konur á 

meðgöngu þar sem þær geta verið skaðlegar fóstri. Einnig kom í ljós að það skiptir máli á hvaða 

þriðjungi meðgöngunnar konan er stödd og hvaða mögulegu áhættu meðferðin getur haft í för með 

sér. Enn er margt óljóst og gríðarleg þörf á frekari rannsóknum. 

Parasetamól hefur ætíð verið fyrsta val á verkjameðferð kvenna á meðgöngu. Hingað til hefur lyfið 

ekki verið talið hættulegt, hvorki verðandi móður né fósturs. Nýjar rannsóknir benda þó til þess að lyfið 

sé mögulega ekki eins öruggt og áður var talið. Hay-Schmidt o.fl. (2017) gerðu rannsókn sem leiddi í 

ljós að notkun parasetamóls á meðgöngu geti mögulega haft áhrif á heila, æxlunarfæri og frjósemi 

karlkyns fósturs. Því má segja að þörf sé á frekari rannsóknum á lyfinu. Eldri rannsóknir hafa sýnt fram 

á að lyfið geti aukið líkur á að verðandi móðir fái meðgöngueitrun og þar af leiðandi aukið líkur á 

fyrirburafæðingu (Rebordosa o.fl., 2009). 

Ef konur eru með miðlungs til svæsna verki getur verið þörf á meiri verkjastillingu og eru þá lyf á 

borð við ópíóíða oft notuð. Notkun þeirra á meðgöngu geta þó haft alvarlegar afleiðingar en almennt er 

talað um að varast beri að ávísa lyfjunum og þá sérstaklega síðasta hluta meðgöngunnar (Devarapalli 

o.fl.,  2015). Þar sem miklir verkir geta haft gríðarleg áhrif á lífsgæði verðandi móður og þar af leiðandi 

á vellíðan fósturs, er mikilvægt að rannsaka frekar mögulega skaðsemi ópíóíða. Almennt er ekki mælt 

með að barnshafandi kona taki stoðlyf á meðgöngu. Það þarf þó að vega og meta gagnsemi og 

skaðsemi lyfjanna í hvert sinn og er mikilvægt að barnshafandi konur ráðfæri sig við sinn lækni 

varðandi lyfin og áhættuna sem fylgir því að taka þau.  

Vinsældir viðbótarmeðferða hafa aukist gríðarlega síðastliðin ár og eru í dag mikilvægur þáttur í 

verkjameðferð kvenna með langvinna verki. Þessum meðferðum fylgja í flestum tilfellum ekki inngrip. 

Barnshafandi konur nýta sér þessar meðferðir í auknum mæli þar sem upplifun þeirra er að þær hafi 

betri stjórn á eigin meðferð (Pan o.fl., 2012). Ekki eru allar viðbótarmeðferðir öruggar á öllum 

tímabilum meðgöngunnar og því er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk sé vel að sér í 

viðbótarmeðferðum. Heilbrigðisstarfsfólk þarf að vera fært í að leiðbeina verðandi mæðrum og upplýsa 

þær um hvenær meðferðirnar henta og hvenær þær geta verið skaðlegar fóstri. 

Í þessari samantekt voru mismunandi viðbótarmeðferðir skoðaðar og voru niðurstöðurnar 

áhugaverðar. Kom í ljós að sumar hverjar meðferðanna henta hvenær sem er á meðgöngu á meðan 

aðrar geta verið skaðlegar á vissum tímum. Konur ættu að reyna að varast sumar viðbótarmeðferðir á 

fyrsta og þriðja þriðjungi meðgöngunnar. Oft liggur ekki fyrir næg þekking á viðbótarmeðferðum og því 

er ekki ráðlagt að konur nýti sér þær meðferðir á fyrstu vikum meðgöngunnar. Það er þó ljóst að þörf 

er á frekari rannsóknum á viðbótarmeðferðum fyrir konur á meðgöngu. Þess vegna eru margar 
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viðbótarmeðferðir umdeildar fyrir barnshafandi konur. Viðbótarmeðferðir sem auka vellíðan, eins og 

hreyfing eru í flestum tilfellum taldar vera öruggar konum á öllum þriðjungum meðgöngunnar. 

Viðbótarmeðferðir sem veita húðörvun eru oft ekki ráðlagðar barnshafandi konum á fyrsta og þriðja 

þriðjungi meðgöngunnar. Dæmi um slíkar meðferðir eru hita- og kuldameðferðir og nuddmeðferðir. Í 

sumum tilfellum getur það aukið hættu á vansköpun fósturs, fyrirburafæðingu eða fósturláti (Herr og 

Kwekkeboom, 2003; Duong o.fl., 2011; Perry o.fl., 2014; Smith og Crowther, 2004; Soliday og Betts, 

2018; Shah o.fl., 2015; Price og Price, 2012). Þó það vanti frekari upplýsingar um öryggi 

viðbótarmeðferða á meðgöngu, ráðleggja Schug o.fl. (2015) að barnshafandi konur með langvinna 

verki nýti sér viðbótarmeðferðir áður en gripið er til lyfja.  

Ekki liggja neinar rannsóknir fyrir sem mæla gegn viðbótarmeðferðum á borð við vitrænar og 

hegðunarlegar aðferðir eins og athyglisdreifingu, sjónsköpun, slökun, fræðslu og sálrænar meðferðir á 

meðgöngu. Því má áætla að öruggt væri að ráðleggja verðandi mæðrum að nýta sér þessar meðferðir 

á öllum þriðjungum meðgöngunnar. Önnur meðferðarúrræði sem þarfnast fagaðila eru einnig í boði til 

verkjastillingar. Dæmi um slíkar meðferðir eru nálastungur og kírópraktorameðferðir. Frekari 

rannsókna er þörf á meðferðunum á meðgöngu en talið er að þær séu varasamar á fyrsta og þriðja 

þriðjungi meðgöngunnar. Verðandi mæður ættu að varast slíkar meðferðir þar sem þær eru taldar geta 

aukið hættu á fósturláti og fyrirburafæðingu. Ilmolíumeðferðir eru viðbótarmeðferðir sem teljast til 

óhefðbundinna viðbótarmeðferða. Ósamræmi var í niðurstöðum á notkun ilmolía á meðgöngu og ber 

að varast þær þar sem ekki er næg vitneskja um meðferðirnar (Soliday og Betts, 2018; Shah o.fl., 

2015). 

Barnshafandi konur með langvinna verki ættu ætíð að ráðfæra sig við lækni varðandi verkjalyf. Gott 

er að hafa í huga að ýmsar viðbótarmeðferðir standa til boða sem gætu gagnast barnshafandi konum, 

sem eru áhættuminni á meðgöngunni. Verkjalyf geta þó oft verið nauðsynleg og er þá mikilvægt að 

læknir vegi og meti áhættuna sem fylgir því að konan taki verkjalyf á meðgöngu. Það er mikilvægt að 

verðandi móðir sé upplýst um mögulegar áhættur sem gætu fylgt því að taka verkjalyf (Chou o.fl., 

2009). Meðferð ætti að vera einstaklingsbundin og tekið mið af verkjum konunnar og þörfum hennar. 

Meðferðinni ætti að vera fylgt eftir af heilbrigðisstarfsmanni og fylgst vel með notkun lyfjanna til að 

stuðla að öryggi móður og barns (Chou o.fl., 2009). Það er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar séu vel að 

sér í verkjameðferð kvenna með langvinna verki á meðgöngu, viti hvað er talið öruggt og hvað ekki 

svo þeir geti leiðbeint þessum konum.  

Tilgangur þessa verkefnis var ekki að gera tæmandi lista viðbótarmeðferða eða verkjalyfja á 

meðgöngu heldur aðeins kynna þau úrræði sem mikið eru notuð. Samkvæmt niðurstöðum þessarar 

samantektar er gríðarleg þörf á frekari rannsóknum á viðbótarmeðferðum á meðgöngu þar sem notkun 

þeirra getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Það á einnig við um verkjalyf á meðgöngu og hafa 

ber í huga að lyf eru ekki rannsökuð á barnshafandi konu heldur aðeins byggðar á klínískri reynslu og 

sum lyf hafa aðeins verið rannsökuð á dýrum.  Staðreyndin er því miður sú að of litlar upplýsingar eru 

til, til að geta fullyrt að lyf og viðbótarmeðferðir á meðgöngu séu öruggar. Hjúkrunarfræðingar geta þó 

veitt barnshafandi konum ráðleggingar um það sem er í boði og þá mögulegu áhættuþætti sem fylgja, 

til þess að verðandi móðir geti tekið upplýsta ákvörðun um velferð sína og ófædds barns.  
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Ályktanir  

Þegar konur með langvinna verki verða þungaðar standa þær frammi fyrir erfiðri ákvörðun um 

verkjameðferð sína. Þá er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk sé til staðar og aðstoði þær við 

ákvörðunina. Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar sem sinna barnshafandi konum séu vel að sér og 

með góða þekkingu á þeim lyfjum sem konan tekur að staðaldri fyrir meðgöngu. Þannig geta þeir 

upplýst verðandi móður um mögulegar aukaverkanir og afleiðingar hinna ýmsu lyfja.  

 Ýmis úrræði standa konum með langvinna verki til boða á meðgöngu en það má þó draga þá 

ályktun eftir rannsóknarvinnu tengdri þessu verkefni að það getur verið erfitt að meta hvaða meðferðir 

eru öruggar og hvaða meðferðir ber að varast á meðgöngu. Margar rannsóknir hafa verið gerðar og 

mikil þekking er til staðar en þó margt sem þarf að rannsaka betur í framtíðinni.  

Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið, hafa verið gerðar á dýrum, en erfitt getur verið að 

yfirfæra niðurstöður á mannfólk með fullvissu. Með rannsóknum á dýrum er hægt að kanna skaðsemi 

verkjameðferða og yfirfæra niðurstöður eftir bestu getu á mannfólk. Til þess að fá áreiðanlegustu 

þekkinguna er þó best að skoða klíníska reynslu og afla þannig þekkingu með tímanum. Það getur þó 

verið tímafrekt og þess vegna getur verið nauðsynlegt að framkvæma rannsóknir á dýrum og afla 

þekkingu á ýmsum meðferðum. 

Gagnreynd þekking þarf að liggja fyrir um hinar ýmsu verkjameðferðir svo hjúkrunarfræðingar 

geta verið öruggir við ákvarðanatöku sem varðar verkjameðferðir barnshafandi kvenna. Lítil þekking 

getur haft í för með sér að heilbrigðisstarfsfólk sé óöruggt í lyfjagjöf og getur það þar af leiðandi haft í 

för með sér að verðandi móðir sé ekki nógu verkjastillt. Með bættri þekkingu og fræðslu má stuðla að 

fagmennsku og færni hjúkrunarfræðinga í starfi og þannig auðvelda verðandi móður erfiða 

ákvörðunartöku og bæta líðan móður. 
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