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Ágrip 

Svefn er vanræktur þáttur heilsueflingar, almennt og í barneignarþjónustu, en umfjöllun um hann í því 

samhengi virðist þó vera að aukast. Konur geta verið sérstaklega viðkvæmar fyrir skertum gæðum 

svefns á mikilvægum tímabilum lífsins eins og á meðgöngu. Svefn kvenna breytist á meðgöngu og ört 

vaxandi safn gagnreyndrar þekkingar sýnir að slíkar breytingar á svefni geti haft neikvæðar afleiðingar 

fyrir líkamlegt og geðrænt heilbrigði kvenna og barna þeirra.  

Verkefnið er fræðileg samantekt sem leitast við að svara hvaða áhrif svefngæði og svefnlengd á 

meðgöngu geti haft á útkomu fæðinga. Tilgangurinn er að vekja máls á mikilvægi svefns í heilsueflingu 

barnshafandi kvenna ásamt því að taka saman gagnreynda þekkingu sem nýst getur ljósmæðrum sem 

starfa í meðgönguvernd og sinna fræðslu um heilsueflingu til barnshafandi kvenna. Heimildaleit fór fram 

í viðurkenndum gagnasöfnum á tímabilinu janúar til mars 2019 og var takmörkuð við ritrýndar 

fræðigreinar, gefnar út á ensku og birtar á árunum 2009-2019.  

Niðurstöður sýndu að bæði skert svefngæði og stutt svefnlengd á meðgöngu virðist geta haft áhrif á 

útkomu fæðinga. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á marktæk tengsl skertra svefngæða og/eða 

stuttrar svefnlengdar á meðgöngu við fæðingu barns fyrir tímann, auknar líkur á keisaraskurði, 

áhaldafæðingu og fylgjulos, lengri tímalengd virkrar fæðingar og meiri verkjaupplifun eftir 

valkeisaraskurð. Síðasti þriðjungur meðgöngu virðist vera mikilvægasta tímabil meðgöngu í þessum 

tengslum en það hefur einnig verið mest rannsakað. Eins virðist kynþáttur geta skipt máli í þessu 

samhengi. 

Mikilvægt er að ljósmæður spyrji um svefn og svefnvenjur í fyrstu komu í meðgönguvernd. 

Snemmgreining svefnvandamála, kortlagning áhrifaþátta, viðeigandi úrræði og eftirfylgni gætu haft 

fyrirbyggjandi áhrif ásamt því að koma í veg fyrir aukinn vanda hjá konum með skert svefnheilbrigði á 

meðgöngu. Ráðgjöf og tillögur að heilbrigðum svefnvenjum ætti að standa öllum barnshafandi konum til 

boða ásamt hvatningu til að forgangsraða svefni ofarlega í annars tímaþröngu amstri dagslegs lífs. 

Lykilorð: Svefngæði, svefnlengd, meðganga, fæðing, útkoma. 
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Abstract 

Sleep is a neglected aspect of health improvement in general and in childbirth services, in particular, 

although awareness of its importance does seem to be increasing. Women can be especially sensitive 

to reduced quality of sleep during important periods of their lives, such as pregnancy. Women‘s sleep 

changes during pregnancy and a growing collection of evidence-based knowledge demonstrate that 

such changes can potentially have negative effects on their physical and mental health and that of their 

children. 

The assignment is an literature review that aims to identify the effects of sleep quality and sleep 

duration during pregnancy on obstetric outcome. The purpose is not only to draw attention to the 

importance of sleep in relation to improving the health of pregnant women but also to gather evidence-

based knowledge that can be beneficial for midwives who work in antenatal care and provide information 

about improving the health of pregnant women. Sourcing was done through a standardized database in 

January through March 2019 and was limited to peer-reviewed literature published in English during the 

years 2009 to 2019.  

The results show that both reduced sleep quality and reduced sleep duration during pregnancy seem 

to have an impact on obstetric outcome. Studies have shown a correlation between reduced sleep 

quality and/or reduced sleep duration during pregnancy and premature birth, the increased likelihood of 

a caesarean birth, assisted delivery and placental abruption, a longer active labor duration, and 

increased pain after a planned elective caesarean birth. The last trimester seems to be the most 

important period of pregnancy in this context and has also been the most extensively researched. In 

addition, ethnicity can be a consideration. 

It is important that midwives inquire about sleep and sleep habits in the first antenatal care visit. Early 

diagnosis of sleep problems, mapping of influencers, appropriate solutions and aftercare could have a 

preventive effect, in addition to preventing increased problems for women with reduced sleep health 

during pregnancy. Counselling and suggestions for healthy sleep habits should be made available to all 

pregnant women including motivation for prioritizing adequate sleep in an otherwise time-restricted daily 

schedule.  

Key words: Sleep quality, sleep duration, pregnancy, childbirth, outcome.
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Þakkir 
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1 Inngangur 

Almennt heilbrigði og heilsuefling hafa verið áberandi hugtök síðustu áratugi en hreyfing og næring hafa 

verið þar í brennidepli. Hreyfing og mataræði virðast oftar en ekki vera það sem fólk leggur áherslu á að 

bæta þegar það leitast eftir að efla eigið heilbrigði og oft það fyrsta sem fagfólk vill skoða þegar verið er 

að greina áhrifaþætti heilbrigðis hjá viðkomandi skjólstæðingi. Svefn og svefnvenjur eiga það til að vera 

útundan (Erla Björnsdóttir, e.d.)  

Umfjöllun um svefn og skort á honum hefur aukist töluvert síðustu misseri í íslensku samfélagi ekki 

síst í kjölfar þess að forsætisráðuneytið gaf nýlega út greinargerð þar sem skoðað var hvort færa ætti 

klukkuna en þar er greint frá að nætursvefn Íslendinga sé of stuttur (Forsætisráðuneytið, 2018). Einnig 

hefur umræðan verið um þau áhrif sem nýjasta tækni kann að hafa á eðli og gæði svefns og mögulegan 

kostnað sem afleiddar afleiðingar skerts svefnheilbrigðis geta haft fyrir samfélög (Vísir, 2018). 

Svefn er órjúfanlegur þáttur tilverunnar en tilgangur hans var lengi vel dularfull ráðgáta sem rann úr 

greipum vísindanna í árþúsundir en á síðustu áratugum hefur vísindalegur skilningur á honum aukist 

svo um munar. Svefnvísindamaðurinn Matthew Walker (2017) undirstrikar mikilvægi svefns í nýlegri bók 

sinni Why We Sleep en þar kemur fram að svefn sé nauðsynlegur allri líkams- og heilastarfsemi og sé í 

raun grunnstoð heilbrigðis. Walker lýsir yfir hljóðlátum faraldri svefnskorts í nútímasamfélagi og telur 

sinnuleysi samfélagsins gagnvart svefni sé að hluta tengt því hversu langan tíma það hefur tekið vísindin 

að skýra frá af hverju við þörfnumst hans. Nú sé það hins vegar orðið ljóst, út frá niðurstöðum þúsunda 

rannsókna, að öll helstu líffæri líkamans og ferli innan heilans hafi gagn af góðum nætursvefni og 

sömuleiðis geti verið meint af sé hann ekki nægur.  

Svefnheilbrigði er nýtt hugtak innan heilbrigðisvísinda sem hefur verið skilgreint sem margþætt 

mynstur svefns og vöku, aðlagað að einstaklingsbundnum, félagslegum- og umhverfislegum þörfum, 

sem stuðlar að líkamlegri og tilfinningalegri vellíðan. Gott svefnheilbrigði einkennist af góðri upplifun 

einstaklingsins á svefni, viðeigandi tímastjórnun svefntíma, fullnægjandi lengd og nægum gæðum 

svefns ásamt viðvarandi árvekni á meðan einstaklingurinn vakir (Buysse, 2014).  

National Sleep Foundation (2015) hefur greint frá að sjö til níu klukkustunda nætursvefn sé heilbrigð 

svefnlengd fyrir fullorðna einstaklinga á aldrinum 18-64 ára. Samkvæmt Walker (2017) getur stutt 

svefnlengd og skert svefngæði haft alvarlegar afleiðingar í för með sér og hann sparar ekki stóru orðin. 

Sem dæmi má nefna getur reglulegur svefn undir sex til sjö klukkustundum veikt ónæmiskerfið, aukið 

líkur á stíflun og kölkun kransæðanna, heilablóðfalli, hjartabilun, þyngdaraukningu og allt að tvöfaldað 

líkur á krabbameini. Auk þess getur ónægur svefn, jafnvel aðeins meðalskerðing í eina viku, truflað 

blóðsykurstjórnun það mikið að viðkomandi gæti flokkast með forstig sykursýki (e. pre-diabetic). 

Ófullnægjandi svefn stuðlar svo ennfremur að öllum helstu geðsjúkdómunum eins og þunglyndi, kvíða 

og sjálfsvígshugsunum. Walker byggir mál sitt á gagnreyndri þekkingu út frá niðurstöðum sinna eigin 

rannsókna og rannsóknaniðurstaða annarra fræðimanna en dramatískar lýsingar hans eru líklega 

ætlaðar til að vekja fólk til umhugsunar. 

Bók Walkers (2017) fjallar þannig nánast um alla króka og kima svefns ásamt afleiðingum þess að 

vanrækja hann og ávinning þess að rækta hann. Mikilvægir þættir sem hann kemur hins vegar ekki inn 

á er hvernig svefn getur verið breytilegur milli kynja og hvernig ákveðnir þættir hans geta verið einstakir 
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meðal kvenna. Þar ber helst að nefna að svefn og dægursveifla kvenna verður að hluta til fyrir áhrifum 

kvenhormónanna, estrógens og prógesteróns, sem getur gert konur viðkvæmari fyrir truflunum á svefni. 

Þannig geta gæði svefnsins verið breytileg eftir því hvar kona stendur í tíðahringnum og í raun lífinu 

sjálfu en svo virðist sem að konur séu sérstaklega viðkvæmar fyrir skertum gæðum svefns á mikilvægum 

tímapunktum lífsins eins og við blæðingar, tíðahvörf, brjóstagjöf, eftir fæðingu og síðast en ekki síst á 

meðgöngu (Mehta, Shafi og Bhat, 2015; Walsleben, 2011)  

1.1 Mikilvægi fyrir ljósmóðurfræði  

Þekkt er að svefn kvenna breytist á meðgöngu en það lýsir sér helst með auknum svefntruflunum og 

skertum gæðum svefns sem ágerist yfirleitt eftir því sem líður á meðgönguna (Chang, Pean, Duntley og 

Macones, 2010; Mindell, Cook og Nikolovski, 2015; Wilkerson og Uhde, 2018). Í sögulegu samhengi 

hefur breytt svefnmynstur barnshafandi kvenna verið álitinn eðlilegur og vel þolanlegur partur meðgöngu 

en nú er ört vaxandi safn gagnreyndar þekkingar að sýna að slíkar breytingar á svefni geti haft 

neikvæðar afleiðingar fyrir líkamlegt og geðrænt heilbrigði kvenna (Oyiengo, Louis, Hott og Bourjeily, 

2014; Wilkerson og Uhde, 2018) og barna þeirra (Oyiengo o.fl., 2014). Sú þekking bendir til þess að 

svefnskortur og skert svefngæði geti verið í tengslum við alvarlega kvilla á meðgöngu og eftir fæðingu 

eins og meðgönguþunglyndi, meðgöngusykursýki, meðgöngueitrun (Palagini o.fl., 2014), 

fæðingarþunglyndi og kvíða eftir fæðingu (Tham o.fl., 2016). 

Markmið þessa verkefnis felst þó í að skoða hvaða áhrif svefngæði og svefnlengd á meðgöngu geti 

haft á útkomu fæðinga.  Tilgangurinn er að vekja máls á mikilvægi svefns í heilsueflingu barnshafandi 

kvenna og  taka saman gagnreynda þekkingu sem nýst getur ljósmæðrum sem starfa í meðgönguvernd 

og sinna fræðslu um heilsueflingu til barnshafandi kvenna. Ákveðið var að takmarka stýribreytur 

verkefnisins sérstaklega við svefngæði og svefnlengd þar sem þær snerta meirihluta barnshafandi 

kvenna. Alvarlegri en engu að síður algengar svefnraskanir á meðgöngu eins og öndunartengdar 

svefnraskanir (e. breathing-related sleep disorders), fótaóeirð (e. restless leg syndrome) og svefnleysi 

(e. insomnia) (Mindell, Cook og Nikolovski, 2015; Oyiengo o.fl., 2014; Wilkerson og Uhde, 2018) krefjast 

meiri umfjöllunar en stærð þessa verkefnis leyfir og bíða því betri tíma.  

 Ljósmóðurfræðin byggir á heildrænni sýn þar sem tekið er tillit til allra þeirra þátta sem geta haft áhrif 

á heilbrigði einstaklingsins (Dunkley-Bent, 2017) en þar ætti svefnheilbrigði ekki að vera undanskilið. 

Svefn er grunnþörf sem allir eiga sameiginlega og enn í dag hefur ekki fundist sú dýrategund sem ekki 

sefur (Walker, 2017). Svefn er því óhjákvæmilega mikilvægt púsl í heildarmynd konunnar og þrátt fyrir 

að svefnþörf barnshafandi kvenna sé ekki þekkt  (Warland, Dorrian, Morrison og O’Brien, 2018) ætti hún 

að minnsta kosti að sofa í um þriðjung meðgöngunnar (National Sleep Foundation, 2015). Ljóst er að 

svefn hefur almennt verið vanræktur, ekki eingöngu af samfélaginu heldur heimsbyggðinni allri og þar 

er barneignarþjónustan ekki undanskilin. Á svefn er ekki minnst, hvorki í íslenskum klínískum 

leiðbeiningum um meðgönguvernd heilbrigðra kvenna í eðlilegri meðgöngu (Landlæknisembættið, 

2008) né í þeim frá NICE (2008). Viðfangsefni þessarar fræðilegu samantektar er þannig ekki eingöngu 

mikilvægt fyrir ljósmóðurfræði heldur löngu tímabært. 

Í verkefninu verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

• Hvaða áhrif geta svefngæði og svefnlengd á meðgöngu haft á útkomu fæðinga? 
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1.2 Svefnlengd og svefngæði á meðgöngu  

Svefnferill kvenna á meðgöngu er að mörgu leyti óljós en honum hefur verið lýst sem meðalsvefnlengd 

upp á 6.8-7.8 klukkustundir á nóttu fyrir meðgöngu sem lengist svo á fyrsta þriðjungi en styttist smám 

saman á öðrum og þriðja þriðjungi meðgöngu og nær svo fyrri lengd á tímabilinu eftir fæðingu (e. 

postpartum period) (Chang o.fl., 2010; Mindell, Cook og Nikolovski, 2015). Nýleg samantekt  á 

svefnvandamálum á meðgöngu skýrði hins vegar frá því að svo virðist sem að svefnlengd haldist stöðug 

út í gegnum meðgönguna en að svefninn sjálfur verði sífellt slitróttari (e. sleep fragmentation) eftir því 

sem líður á með verulegri skerðingu á gæðum svefns á síðasta hluta meðgöngunnar og fyrst eftir 

fæðingu (Wilkerson og Uhde, 2018).  

Rannsóknir sýna einnig að ákveðinn hluti barnshafandi kvenna nái ekki að uppfylla tillögur National 

Sleep Foundation (2015) um heilbrigða 7-9 klukkustunda svefnlengd (Facco, Kramer, Ho, Zee og 

Grobman, 2010; Chang o.fl., 2010; Mindell, Cook og Nikolovski, 2015; Plancoulaine o.fl., 2017). Ef 

tillögum um heilbrigða svefnlengd er framfylgt þýðir það að viðkomandi ætti að vera í fasta svefni í um 

þriðjung ævi sinnar, því má einnig líta þannig á að barnshafandi kona ætti að vera sofandi í um þriðjung 

meðgöngunnar. Hins vegar hafa ekki verið gefnar út neinar sérstakar tillögur um heilbrigða svefnlengd 

fyrir konur á meðgöngu (National Sleep Foundation, 2015) en svefnþörf kvenna á meðgöngu er óþekkt 

og gæti verið breytileg eftir aldri, kynþætti eða fjölda fyrri fæðinga (e. parity) (Warland o.fl., 2018).  

Erfitt hefur reynst að skilgreina svefngæði og hvað felst í því hugtaki. Samfella svefns (e. sleep 

continuity) er talin vera mikilvæg vísbending um svefngæði en hún er flókið fyrirbæri sem samanstendur 

af nokkrum þáttum tengdum svefni og svefnvenjum. Þar á meðal ber að nefna skilvirkni svefns (e. sleep 

efficiency) og biðtíma svefns (e. sleep latency). Með skilvirkni svefns er átt við hlutfall heildar svefntíma 

af þeim tíma sem viðkomandi eyðir upp í rúmi á meðan biðtími svefns á við þann tíma, í mínútum, sem 

það tekur viðkomandi að sofna. Ásamt þessum tveimur þáttum svefns fellur einnig innan samfellu svefns 

sá tími, í mínútum, sem viðkomandi vaknar eða vakir eftir að svefn hefst og þar til síðasta vakning á sér 

stað. Ásamt samfellu svefns er talið að dagblundar og uppbygging svefns geti verið mikilvægar 

vísbendingar um svefngæði. Það sem skiptir máli þegar kemur að dagblundum er meðallengd þeirra, 

fjöldi á einum sólarhring og fjöldi daga sem dagblundur á sér stað á síðustu sjö dögum. Uppbygging 

svefns á aftur á móti við hlutfall hvers svefnstigs fyrir sig af heildarsvefntíma og vökustig (e. arousal) 

(Ohayon o.fl., 2017).   

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) er algengasta mælitæki á svefngæðum bæði í rannsóknum 

og í klíník (Mollayeva o.fl., 2016), einnig fyrir barnshafandi þýði (Sedov, Cameron, Madigan og Tomfohr-

Madsen, 2018). PSQI mælir upplifun af eigin svefngæðum, skilvirkni svefns, biðtíma svefns, svefnlengd, 

svefntruflanir, notkun svefnlyfja og truflun á daglegri virkni síðastliðinn mánuð. Svörin byggja á skala frá 

núll og upp í þrjá þar sem þrír endurspeglar neikvæðustu útkomuna á mælikvarðanum. PSQI skor yfir 

eða jafnt og fimm bendir til skertra svefngæða (Buysse, Reynolds, Monk, Berman og Kupfer, 1989). 

PSQI er mikið notað í rannsóknum sem skoða svefngæði á meðgöngu en gildi þess í þýði barnshafandi 

kvenna er þó enn óljóst (Sedov o.fl., 2018).  

Mat á tíðni skertra svefngæða á meðgöngu er breytilegt á milli rannsókna allt frá 29% (Plancoulaine 

o.fl., 2017) til 76% (Mindell, Cook og Nikolovski, 2015). Árið 2018 var birt safngreining sem mat tíðni 

svefngæða hjá barnshafandi konum en samkvæmt niðurstöðum hennar upplifa 47,5% barnshafandi 
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kvenna skert svefngæði miðað við 5 á PSQI (Sedov o.fl., 2018). Þrátt fyrir breitt bil á niðurstöðum 

rannsókna sem lagt hafa mat á tíðni skertra svefngæða á meðgöngu er ljóst að meðganga hefur 

neikvæð áhrif á svefnheilbrigði og að stór hluti barnshafandi kvenna, jafnvel helmingur þeirra, upplifi 

skert svefngæði. 

1.3 Lífeðlisfræðilegar breytingar á meðgöngu sem geta haft áhrif á svefn 

Margar ástæður geta legið að baki því hvers vegna ákveðinn hluti barnshafandi kvenna nær ekki að 

uppfylla skilyrði um heilbrigða svefnlengd og að jafnvel stærri hluti þeirra upplifi skert svefngæði. 

Meðgöngu fylgja nefnilega margar lífeðlisfræðilegar breytingar sem hafa áhrif á svefn og gera 

barnshafandi konur viðkvæmari fyrir truflunum á honum en slíkar breytingar geta líka gert vandamál 

verri ef þau voru nú þegar til staðar (Oyiengo o.fl., 2014). 

Líkamlegar breytingar sem og hormónabreytingar geta átt sinn þátt í skertum svefngæðum og styttri 

svefnlengd. Vaxandi óþægindi tengd þyngdaraukningu og breyttri líkamslögun geta tekið sinn toll en því 

fylgir ef til vill einnig ógleði, mikil þvagþörf, næturmiga, höfuðverkir, bakflæði, fósturhreyfingar, liðverkir, 

erfiðleikar við að finna þægilega stellingu eða vöðvakrampar. Allt þetta og fleira getur valdið truflunum á 

svefni (Oyiengo o.fl., 2014; Wilkerson og Uhde, 2018) og þar með haft áhrif á svefnlengd og svefngæði. 

Þar af hafa tíð þvaglát og erfiðleikar við að finna þægilega stellingu sýnst vera ein af algengustu 

meðgöngutengdu ástæðum fyrir truflunum á svefni (Mindell, Cook og Nikolovski, 2015). 

Þekkt er að oxytósín, hormónið sem veldur samdráttum í leginu, nær toppi á nóttunni sem mögulega 

veldur slitróttum svefni undir lok meðgöngu (Oyiengo o.fl., 2014). Einnig er talið að sú mikla hækkun 

sem verður á prógesteróni, estrógeni og prólaktíni út í gegnum meðgönguna geri konur syfjaðar sem 

geti svo bent til ófullnægjandi svefns. Um þetta er hins vegar ekki til nægilega mikil gagnreynd þekking 

til að draga ályktanir (Wilkerson og Uhde, 2018). 

Melatonin er hér á landi oft kallað svefnhormónið en erlendis hormón myrkursins eða vampíru-

hormónið. Erlendu heitin eru í raun meira lýsandi þar sem melatonin tekur ekki þátt í svefninum sjálfum 

heldur stjórnar eingöngu tímanum sem svefn ætti að eiga sér stað ásamt því að vera nánast eingöngu 

til staðar í líkamanum þegar það er myrkur. Þátttaka melatonins í stjórn á tímasetningu á upphafi svefns 

felst í því að blóðgildi melatonins hækka þegar kvölda tekur og senda heilanum skilaboð um að nú sé 

myrkur og að það fari að koma að háttatíma. Eftir að svefn er hafinn lækka blóðgildi melatonis hægt og 

rólega fram til morguns og við dögun þegar birta tekur hættir hringrás melatonins í blóði og fjarvera þess 

sendir heilanum skilaboð um nú sé kominn tími til að vakna (Walker, 2017). 

Allar lífverur á jörðinni, með meira en nokkurra daga líftíma, eru með svokallaða dægursveiflu. 

Dægursveifla (e. circadian rythm) er innri 24 klukkustunda líkamsklukka sem býr til hringrás dags og 

nætur og takt sem hjálpar einstaklingum að ákvarða hvort þeir vilji sofa eða vaka. En dægursveiflan 

stjórnar öðru líka eins og skapi og tilfinningum, efnaskiptahraða, losun fjölda hormóna o.fl. Jafnvel 

tímasetningar dauðsfalla og fæðinga endurspegla dægursveiflu vegna þeirrar sveiflu sem verður á 

lífsnauðsynlegum efnaskipta-, hjarta og æða-, hitastigs- og hormónaferlum sem öll heyra undir þessa 

stjórnstöð (Walker, 2017).   

Núverandi gagnreynd þekking bendir til þess að oxytocin, estradiol og melatonin taki þátt í 

dægursveiflu legsamdrátta á þriðja þriðjungi meðgöngu og hefji þannig smám saman þá umbreytingu 
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sem verður á meðgöngu yfir í fæðingu. Blóðgildi melatonins að nóttu byrja að hækka frá og með miðri 

meðgöngu og á síðasta þriðjungi er hækkunin orðin veruleg. Melatonin virðist hafa fjölbreytt hlutverk 

þegar kemur að því að undirbúa legvöðvann (e. myometrium) undir fæðingu og þá einna helst með þeim 

áhrifum sem það getur haft á oxytocin eins og að stjórna seyti þess að næturlagi og hafa áhrif á virkni 

þess með því að auka myndun tengidepla (e. gap junction) og styrk oxytocin-viðtaka í legvöðvanum 

sem endurspeglast svo í auknum legsamdráttum. Auk þess virðist melatonin geta haft sefandi, 

dáleiðandi (e. hypnotic) og verkjastillandi áhrif. Talið er að sú hækkun sem verður á blóðgildum 

melatonins að næturlagi á seinni hluta meðgöngu taki þátt, auk annarra ferla, í þeirri hækkun sem verður 

á sársaukaþröskuldi móður frá síðari hluta meðgöngu og þar til u.þ.b. 12 - 24 klukkustundum eftir 

fæðingu (McNabb, 2017). Melatonin tengir þannig á ákveðinn hátt saman svefn, meðgöngu og þann 

merkilega atburð sem felst í því að koma nýjum einstakling í þennan heim, fæðinguna. 
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2 Aðferðir 

Verkefnið er fræðileg samantekt (e. literature review) um hvernig svefngæði og svefnlengd á meðgöngu 

geta haft áhrif á útkomu fæðinga. Tilgangur fræðilegra samantekta er að taka saman og greina stöðu 

þekkingar ásamt því að bera kennsl á hvar vantar upp á þekkinguna. Þetta felst í gagnrýnum lestri og 

samantekt á rannsóknum og fræðilegum skrifum á ákveðnu efni (Polit og Beck, 2017), í þessu tilviki á 

sviði ljósmóðurfræða.   

Heimilda var aflað í gagnagrunnum PubMed, Cinahl og ProQuest á tímabilinu janúar til mars 2019. 

Notast var við leitarorðin meðganga (e. pregnancy/gestation), svefn (e. sleep), svefnlengd (e. sleep 

duration), svefngæði (e. sleep quality), svefnferill (e. sleep trajectory), svefnskortur (e. sleep 

deprivation), fæðing (e. delivery/labour), útkoma fæðingar (e. obstetric outcome) og fylgikvillar fæðingar 

(e. obstetric complication). Jafnframt var notast við snjóboltaaðferðina í gagnagrunnum og skimað yfir 

heimildaskrár tengdra greina. Heimildir voru takmarkaðar við ritrýndar fræðigreinar, gefnar út á ensku 

og birtar á árunum 2009-2019. Eftir leit í gagnagrunnum með fyrrnefnd leitarskilyrði voru um það bil 45 

greinar sem virtust eiga við ritgerðarefnið. Titill og útdráttur þessara greina voru lesin vandlega, efni 

þeirra greint og eftir stóðu 21 rannsókn birtar á árunum 2009-2018, að utanskilinni einni tímamótagrein 

sem var birt árið 2004, sem ýmist skoðuðu svefnlengd, svefngæði eða bæði á meðgöngu og áhrif þeirra 

á útkomu fæðinga (Tafla 1).  

Efni rannsóknanna var unnið upp á skipulagðan hátt með aðstoð matrix en það er hjálpartæki til að 

draga efni út úr heimildum með kerfisbundnum hætti (Polit og Beck, 2017). Út frá því var svo unnin upp 

eftirfarandi tafla (sjá bls. 16-20) sem inniheldur yfirlit yfir þær rannsóknir sem notaðar eru í 

niðurstöðukafla þessarar samantektar. 
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Tafla 1. Yfirlit yfir rannsóknir sem skoða svefngæði og svefnlengd á meðgöngu og áhrif á útkomu fæðinga 

Höfundur, ár, nafn greinar, land Tilgangur Rannsóknarsnið Úrtak og aðferðir 

Blair o.fl. (2015) 

Poor Sleep Quality and Associated 
Inflammation Predict Preterm Birth: 
Heightened Risk among African 
Americans 

Bandaríkin 

Að kanna hvort skert svefngæði 
séu í tengslum við styttri 
meðgöngulengd og hvort 
sambandið sé að hluta til vegna 
hækkana í bólguþáttum í 
blóðvökva. Auk þess meta 
hvort kynþáttur geti haft áhrif á 
sambandið þar á milli.  

Áhorfsrannsókn  

 

N = 138 barnshafandi konur af fjölbreyttum kynþáttum 

Eftirfarandi mælitækjum svarað við 19-30v meðgöngu: 

PSQI (svefngæði síðasta mánuðinn) 

CES-D (þunglyndiseinkenni) 

PSS (upplifuð streita) 

NUPDQ (þættir tengdir meðgöngu) 

Teknar blóðprufur til að mæla bólguþætti í serum 

Dencker o.fl. (2010) 

Identification of latent phase factors 
associated with active labor duration 
in low-risk nulliparous women with 
spontaneous contractions 

Svíþjóð 

Að bera kennsl á forspárþætti í 
forstigi fæðingar fyrir tímalengd 
virkrar fæðingar 

Framskyggn klínísk 
rannsókn 

N = 2072 heilbrigðar frumbyrjur í eðlilegri meðgöngu 

Konur beðnar um að svara spurningum um vökva- og 
matarinntöku, magn hvíldar og svefns síðustu 24 klst og 
meta hríðarverki, skynjun af öryggi og væntingar til 
fæðingar á VAS skala. Lengd og bil á milli samdrátta, 
útvíkkun legháls og staða fósturhöfuðs var skráð af 
ljósmóður. 

Dolatian, Mehraban og Sadeghniat 
(2014) 

The effect of impaired sleep on 
preterm labour 

Íran  

Að kanna hvort samband sé á 
milli svefnraskana (e. sleep 
disorders) og fyrirburafæðinga 
hjá barnshafandi konum 

 

Greinandi 
hóprannsókn 

N = 231 barnshafandi konur 

Eftirfarandi mælitækjum svarað við 28-32v meðgöngu 
og eftirfylgni til 37v meðgöngu: 

ISI (svefnleysi) 

ESS (dagsyfja) 

Guendelman o.fl. (2013) 

Association between preterm delivery 
and pre-pregnancy body mass (BMI), 
exercise and sleep during pregnancy 
among working women in Southern 
California 

Bandaríkin 

Að kanna þyngd fyrir 
meðgöngu og aðra mögulega 
breytanlega áhættuþætti á 
meðgöngu þar á meðal magn 
og styrk æfinga og svefnlengd 
og ákvarða einstakingsbundin 
og samansett tengsl þessara 
þátta á fyrirburafæðingu. 

Lýðgrunduð tilfella- 
viðmiðunar-rannsókn 

N=344 kvk sem fæddu fyrir tímann (<37v) (tilfellahópur) 

N= 698 kvk sem fæddu eftir fulla meðgöngulengd (>37v) 
(samanburðarhópur) 

Viðtal með stöðluðum spurningum um svefn o.fl. á 
síðasta þriðjungi meðgöngu ca. 4,5 mánuðum eftir 
fæðingu.  

(≤7klst = stutt svefnlengd) 
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Hall o.fl. (2012)  

A prospective study of effects of 
psychological factors and sleep on 
obstetric interventions, mode of birth, 
and neonatal outcomes among low-
risk British Columbian women 

Kanada  

Að kanna tengsl milli síþreytu, 
svefntruflana, sálfræðilegra 
þátta og áhrif þeirra á útkomu 
fæðingar  

 

Framskyggn rannsókn N = 624 heilbrigðar konur í eðlilegri meðgöngu 

Eftirfarandi mælitækjum svarað á síðasta þriðjungi 
meðgöngu : 

W-DEQ (ótti við fæðingu) 

SAI (kvíði) 

Mindell’s sleep questionnaire (svefnmynstur) 

MAF (þreyta) 

Ásamt því var spurt um svefnlengd (≤6klst = stutt 
svefnlengd) 

Hung, Ko og Chen (2014) 

The association between prenatal 
sleep quality and obstetric outcome 

Taiwan 

Að kanna tengslin milli skertra 
svefngæða á öðrum eða þriðja 
þriðjungi meðgöngu við útkomu 
fæðinga 

 

Framskyggn eftirfylgni-
rannsókn 

N = 248 barnshafandi konur frá Taiwan (128 á öðrum 
þriðjungi, 120 á þriðja þriðjungi) 

Spurningalisti um lýðfræðislega þætti og mælitækið 
PSQI lagt fyrir ýmist við 13-28v eða >29v meðgöngu 

Kajeepeta o.fl. (2014) 

Sleep duration, vital exhaustion, and 
odds of spontaneous preterm birth: a 
case-control study 

Peru 

Að kanna svefnlengd og 
upplifun af örmögnun á fyrstu 
mánuðum meðgöngu og tengsl 
við fyrirburafæðingu 

 

Tilfella –viðmiðunar-
rannsókn 

 

 

N = 479 konur sem áttu barn fyrir tímann (<37v) 

N = 480 konur sem gengu fulla meðgöngulengd (>37v) 

45 mínútna viðtöl með stöðluðum spurningalistum eftir 
fæðingu, spurt um svefn á fyrstu 6 mánuðum meðgöngu 
(≤6 klst = stutt svefnlengd)  

Ko, Lin og Chen (2015) 

Stress, sleep quality and unplanned 
Caesarean section in pregnant 
women 

Taiwan  

Að kanna tengsl milli streitu og 
svefngæða á meðgöngu við 
bráðakeisaraskurð 

Framskyggn rannsókn N = 200 heilbrigðar konur í eðlilegri meðgöngu 

Eftirfarandi mælitæki lögð fyrir konur á fyrstu stigum 
fæðingar: 

PSRS (Streita á meðgöngu) 

PSQI (svefngæði síðasta mánuðinn) 

Lee og Gay (2004) 

Sleep in late pregnancy predicts 
length of labor and type of delivery 

Bandaríkin 

Að kanna hvort þreyta og 
svefntruflanir á síðari hluta 
meðgöngu séu í tengslum við 
fæðingarmáta og lengd virkrar 
fæðingar. 

Framskyggn 
samanburðarrannsókn 

N=131 frumbyrjur í sambandi  

Hlutlægar og huglægar mælingar á svefngæðum og 
svefnlengd á síðasta mánuði meðgöngu (≤6klst = stutt 
svefnlengd) 
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Li o.fl. (2016) 

Sleep disturbances during pregnancy 
are associated with cesarean delivery 
and preterm birth 

Kína  

Að kanna hvort það sé 
samband milli huglægs mats á 
svefnlengd og svefngæðum á 
meðgöngu og áhættu á 
keisaraskurði eða 
fyrirburafæðingu 

Framskyggn 
áhorfsrannsókn  

N = 688 heilbrigðar konur í eðlilegri meðgöngu 

Huglægar mælingar á svefngæðum og svefnlengd á 
öllum þriðjungum meðgöngu (≤7 klst = stutt svefnlengd) 

Micheli o.fl. (2011) 

Sleep patterns in late pregnancy and 
risk of preterm birth and fetal growth 
restriction 

Grikkland 

Að meta tíðni svefnskorts og 
hrotu-vandamála á síðasta 
þriðjungi meðgöngu. Síðan 
ákvarða tengsl milli þessara 
svefnvandamála og áhættu á 
fyrirburafæðingu.  

Lýðgrunduð 
hóprannsókn  

N = 1091 barnshafandi konur 

Stöðluð viðtöl með spurningum um svefnvenjur þar á 
meðal svefnlengd (≤ 5klst = stutt svefnlengd) á 28-32v 
meðgöngu 

Naghi o.fl. (2011) 

Sleep disturbance in late pregnancy 
and type and duration of labour 

Íran 

Að meta tengsl svefngæða á 
meðgöngu við fæðingarmáta 
og lengd virkrar fæðingar.  

Framskyggn 
samanburðarrannsókn 

N = 488 barnshafandi konur 

PSQI lagt fyrir vikulega á síðustu þremur vikum 
meðgöngu og einu sinni eftir fæðingu 

Okun o.fl. (2011) 

Poor sleep quality is associated with 
preterm birth 

Bandaríkin 

Að meta tengsl milli huglægra 
svefngæða á öllum þriðjungum 
meðgöngu og áhættu á 
fyrirburafæðingu. Einnig kanna 
hvort svefntruflanir á 
meðgöngu geti skýrt, að hluta, 
nú þegar staðfest samband 
milli sálfræðilegrar streitu og 
fyrirburafæðingar.  

Áhorfsrannsókn N = 166 barnshafandi konur 

PSQI lagt fyrir á 14-16v, 24-26v og 30-32v meðgöngu 

 

Okun o.fl. (2012) 

Disturbed sleep, a novel risk factor for 
preterm birth? 

Bandaríkin 

Að kanna hvort svefntruflanir 
séu í tengslum við 
fyrirburafæðingu og hvort þau 
tengsl verða fyrir áhrifum 
annarra sálfélagslegra þátta. 

Áhorfsrannsókn  N= 217 barnshafandi konur 

Gögnum um svefngæði, þunglyndi og þunglyndislyf 
safnað með stöðluðum viðtölum á 20v og 30v 
meðgöngu 
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Orbach-Zinger o.fl. (2016) 

Preoperative sleep quality predicts 
postoperative pain after planned 
caesarean delivery 

Ísrael 

Að kanna hvort svefngæði á 
meðgöngu fyrir valkeisaraskurð 
hafi áhrif á bráða verki eftir 
aðgerð og verkjalyfjanotkun 
vegna gegnumbrots verkja. 

Framskyggn 
áhorfsrannsókn 

N = 245 barnshafandi konur sem fóru í valkeisaraskurð 

Eftirfarandi mælitæki lögð fyrir á aðgerðardegi:  

PSQI (svefngæði síðasta mánuðinn) 

STAI/TRAI (kvíði) 

PCS (viðhorf til verkja) 

Verkir eftir aðgerð metnir með VNPS (verkir 0-100) 

Qiu o.fl. (2015) 

Maternal sleep duration and 
complaints of vital exhaustion during 
pregnancy is associated with 
placental abruption. 

Perú  

Að kanna hvort fylgjulos sé í í 
tengslum við nætursvefnlengd 
og upplifun af örmögnun á 
fyrstu sex mánuðum meðgöngu  

Fjölsetra lýðgrunduð 
tilfella viðmiðunar-
rannsókn 

N= 164 barnshafandi konur sem fengu fylgjulos 
(tilfellahópur) 

N = 160 barnshafandi konur sem fengu ekki fylgjulos 
samanburðarhópur) 

Viðtöl eftir fæðingu með stöðluðum spurningalistum 
m.a. með spurningum um svefnlengd og upplifun af 
örmögnun á fyrstu 6 mánuðum meðgöngu (≤6 klst = 
stutt svefnlengd) 

Sharma o.fl. (2016) 

Sleep disorders in pregnancy and 
their association with pregnancy 
outcomes: a prospective 
observational study 

Indland 

Að kanna áhrif svefnraskana á 
meðgönguháþrýsting, 
meðgöngueitrun, 
meðgöngusykursýki, 
fæðingarmáta, léttburafæðingu 
og lágt apgar skor  

Framskyggn 
áhorfsrannsókn 

N = 209 barnshafandi konur  

Eftirfarandi mælitækjum svarað á öllum þriðjungum 
meðgöngu:  

PSQI (svefngæði síðasta mánuðinn) 

MBQ (öndunartengdar svefnraskanir - OSA) 

IRLSSG (fótaóeirð) 

ESS (dagsyfja) 

Strange o.fl. (2009) 

Disturbed sleep and preterm birth: a 
potential relationship? 

Bandaríkin  

Að kanna hvort svefntruflanir 
gætu verið í marktækum 
tengslum við auknar líkur á 
fyrirburafæðingu. 

Áhorfsrannsókn  N = 220 heilbrigðar barnshafandi konur 

Eftirfarandi mælitækjum svarað á öðrum þriðjungi 
meðgöngu (20-29v): 

PSQI (svefngæði síðasta mánuðinn) 

ESS (dagsyfja) 

PSS (streita) 
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Teong o.fl. (2017) 

The Impact of Self-Reported Sleep on 
Caesarean Delivery in Women 
Undergoing Induction of Labour: A 
Prospective Study 

Malasía 

Að kanna hvort stutt svefnlengd 
á meðgöngu hafi áhrif á svörun 
við gangsetningu og leiði til 
hærri tíðni keisaraskurða 

 

Framskyggn rannsókn N = 216 barnshafandi konur 

Eftirfarandi mælitækjum svarað á síðasta mánuði 
meðgöngu (37-42v meðgöngu): 

PSQI (svefngæði síðasta mánuðinn) 

ESS (dagsyfja) 

BQSA (öndunartengdar svefnraskanir) 

IRLS (fótaóeirð) 

ISQ (svefnleysi) 

Ásamt því var spurt um svefnlengd (≤6 klst = stutt 
svefnlengd) 

Tsai o.fl. (2013) 

Nighttime Sleep, Daytime Napping, 
and Labor Outcomes in Healthy 
Pregnant Women in Taiwan 

Taiwan 

Að skoða tengsl nætursvefns 
og dagblunda (e. night- time 
and daytime sleep) við lengd 
virkrar fæðingar og áhættu á 
keisaraskurði hjá heilbrigðum 
frumbyrjum frá Taiwan.  

Framskyggn rannsókn N = 120 heilbrigðar frumbyrjur 

Hlutlægar (actigraphy í allt að sjö daga: svefnlengd, 
svefngæði, dagblundir, heildarsvefnlengd/24 klst) og 
huglægar mælingar (svefndagbók, PSQI, CES-D 
(þunglyndi) á svefni á síðasta þriðjungi meðgöngu. 

Zafarghandi o.fl. (2012)  

The effects of sleep quality and 
duration in late pregnancy on labor 
and fetal outcome 

Íran  

Að kanna áhrif svefnlengdar og 
svefngæða á útkomu fæðinga 
og fósturs. 

 

Þversniðs-rannsókn  N= 457 heilbrigðar frumbyrjur í eðlilegri meðgöngu 

Spurningar um svefnlengd og svefngæði á síðasta 
þriðjungi meðgöngu  

(≤8 klst = stutt svefnlengd) 
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3 Niðurstöður 

Á síðasta áratug hafa verið gerðar þónokkrar rannsóknir á áhrifum svefngæða og svefnlengdar á 

meðgöngu á útkomu fæðinga. Rannsóknirnar hafa verið gerðar út um allan heim meðal annars í Evrópu, 

Asíu og Ameríku (Tafla 1) en það kemur ekki á óvart þar sem mannskepnan, sama hvar hún er búsett, 

á svefninn sameiginlegan. Snið rannsókna, þýði, mælitæki og tímasetningar mælinga eru nánast jafn 

mismunandi og rannsóknirnar eru margar en þær hafa þó það markmið sameiginlegt að skoða hvaða 

áhrif svefn á meðgöngu geti haft á útkomu fæðingar. Rannsóknirnar einblína flestar á svefngæði og 

svefnlengd á síðasta þriðjungi meðgöngu en einstaka rannsóknir skoða svefn á öllum eða fleiri en einum 

þriðjungi meðgöngu, fáar rannsóknir skoða svo eingöngu svefn á fyrstu sex mánuðum meðgöngu (Tafla 

1). Ástæðan gæti verið, eins og áður hefur komið fram, að talið er að skerðing svefngæða og 

svefnlengdar verði markvisst meiri með aukinni meðgöngulengd og nái hámarki á síðasta þriðjungi 

meðgöngu (Chang o.fl., 2010; Mindell, Cook og Nikolovski, 2015; Sedov o.fl., 2018).  

Rannsóknirnar skilgreina stutta svefnlengd í flestum tilfellum sem nætursvefn undir sex 

klukkustundum eða minna og svefngæði eru oftar en ekki mæld með PSQI mælitækinu. Einhverjar 

rannsóknir nota þó önnur viðmið og mælitæki, bæði fyrir svefnlengd og svefngæði. Fyrirburafæðing er í 

öllum tilvikum skilgreind sem meðgöngulengd undir 37 vikum. Með lengd fæðingar er yfirleitt átt við 

lengd virkrar fæðingar (Tafla 1).   

3.1 Svefngæði og svefnlengd á fyrstu tveimur þriðjungum meðgöngu og 
áhrif á útkomu fæðingar  

Rannsóknir sem skoðað hafa áhrif svefngæða og svefnlengdar á fyrstu tveimur þriðjungum meðgöngu 

og áhrif á útkomu fæðingar eru af skornum skammti. Engin rannsókn hefur eingöngu skoðað fyrsta 

þriðjung í því samhengi en nokkrar hafa skoðað fyrri tvo þriðjunga meðgöngu (Kajeepeta o.fl., 2014; Li 

o.fl., 2017; Okun, Schetter og Glynn, 2011; Sharma o.fl., 2016; Qiu o.fl., 2015) eða eingöngu þann 

annan (Blair, Porter, Leblebicioglu og Christian, 2015; Hung, Ko og Chen, 2014; Okun o.fl., 2012; 

Strange, Parker, Moore, Strickland og Bliwise, 2009). 

Af þeim þremur rannsóknum sem skoðað hafa sérstaklega svefngæði og/eða svefnlengd á fyrsta 

þriðjungi meðgöngu sýndi ein þeirra marktæk tengsl skertra svefngæða á þeim tímapunkti meðgöngu 

við auknar líkur á keisaraskurði (Li o.fl., 2017) en önnur ekki (Sharma o.fl., 2016). Fyrrnefnda 

rannsóknin, framkvæmd af Li og félögum (2017), var stærri í sniðum (n=688) og einblíndi sérstaklega á 

svefngæði og svefnlengd á meðgöngu. Síðarnefnda rannsóknin var hins vegar minni (n=209), skoðaði 

fleiri stýribreytur eins og fótaóeirð, dagsyfju og öndunartengdar svefnraskanir en í henni var notað 

viðurkenndara mælitæki, PSQI, á svefngæðum (Sharma o.fl., 2016). Þriðja rannsóknin sýndi svo 

marktæk tengsl skertra svefngæða á fyrsta þriðjungi meðgöngu við ótímabært upphaf fæðingar (Okun, 

Schetter og Glynn, 2011) en Li og félagar (2017) skoðuðu líka þá útkomubreytu en þeim tókst ekki að 

finna slík tengsl. Engin rannsókn hefur getað sýnt fram á marktæk tengsl svefnlengdar á fyrsta þriðjungi 

meðgöngu við útkomu fæðinga, hvorki við fæðingarmáta (Li o.fl., 2017; Sharma o.fl., 2016) né 

fyrirburafæðingu (Li o.fl., 2017).  
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Ef vikið er að öðrum þriðjungi meðgöngu hafa þrjár rannsóknir á síðasta áratugi sýnt fram á marktæk 

tengsl milli skertra svefngæða á öðrum þriðjungi meðgöngu við ótímabært upphaf fæðingar (Blair o.fl., 

2015; Li o.fl., 2017; Strange o.fl., 2009) en sömuleiðis hefur þremur rannsóknum ekki tekist að sýna 

fram á marktæk tengsl þar á milli (Okun o.fl., 2012; Okun, Schetter og Glynn, 2011; Sharma o.fl., 2016). 

Ein rannsókn sker sig úr en hún var gerð í Bandaríkjunum og skoðaði tengsl svefngæða á öðrum 

þriðjungi meðgöngu við fyrirburafæðingu hjá 138 heilbrigðum konum af ólíkum kynþáttum. Niðurstöður 

sýndu að konur sem upplifa skert svefngæði um miðja meðgöngu eru líklegri til að fæða barn sitt fyrir 

tímann. Það sem kom á óvart var hins vegar að tengslin voru eingöngu marktæk hjá bandarískum 

konum af afrískum uppruna (e. african american) en ef þær upplifðu skert svefngæði voru þær rúmlega 

tíu sinnum líklegri til að fæða barn sitt fyrir tímann samanborið við konur sem upplifðu næg svefngæði 

við miðja meðgöngu. Tengsl svefngæða á öðrum þriðjungi meðgöngu við fyrirburafæðingu voru þannig 

eingöngu marktæk fyrir ákveðinn hóp kvenna en ekki fyrir alla. Rannsóknin virðist vera sú eina sem 

hefur sérstaklega skoðað kynþátt í þessu samhengi (Blair o.fl., 2015). 

Hvað fæðingarmáta varðar sýndu niðurstöður nýlegrar rannsóknar marktæk tengsl milli svefngæða 

á öðrum þriðjungi meðgöngu við fæðingarmáta (Li o.fl., 2017) en áhættan á keisaraskurði var allt að 

fimmföld hjá konum með skert svefngæði á öðrum þriðjungi meðgöngu samanborið við kynsystur þeirra 

með meiri svefngæði. Tengslin héldust marktæk eftir að stjórnað var fyrir aldri, fjölda fyrri fæðinga, BMI 

fyrir meðgöngu, hreyfingu á seinni hluta meðgöngu og fæðingarþyngd. Aðeins tvær aðrar rannsóknir 

hafa skoðað svefngæði á öðrum þriðjungi meðgöngu í tengslum við fæðingarmáta en þeim tókst ekki 

að sýna fram á marktæk tengsl þar á milli (Hung, Ko og Chen, 2014; Sharma o.fl., 2016).     

Svefnlengd á öðrum þriðjungi meðgöngu hefur verið mun minna skoðuð í samhengi við útkomu 

fæðinga samaborið við svefngæði. Í rannsókn Li og félaga (2017) fundust hvorki marktæk tengsl milli 

stuttrar svefnlengdar á öðrum þriðjungi meðgöngu við fyrirburafæðingu né fæðingarmáta. Þeir 

skilgreindu að vísu stutta svefnlengd sem nætursvefn undir sjö klukkustundum en flestar rannsóknir sem 

skoða stutta svefnlengd á meðgöngu hafa miðað við nætursvefn undir sex klukkustundum (Kajeepeta 

o.fl., 2014; Teong, Diong, Omar og Tan, 2017; Qiu o.fl., 2015). Ekki fundust fleiri rannsóknir sem hafa 

skoðað svefnlengd eingöngu á öðrum þriðjungi meðgöngu og áhrif á útkomu fæðinga.  

Tvær rannsóknir hafa aftur á móti skoðað svefnlengd á fyrstu sex mánuðum meðgöngu í samhengi 

við útkomu fæðinga (Kajeepeta o.fl., 2014; Qiu o.fl., 2015). Báðar rannsóknir skoðuðu einnig upplifun 

örmögnunar sem mögulega afleiðingu skertra svefngæða. Önnur rannsóknin sýndi að stutt svefnlengd 

(<6klst/nótt) á fyrstu sex mánuðum meðgöngu var í marktækum tengslum við fyrirburafæðingu 

samanborið við 7-8 klst svefn. Upplifun af örmögnun var einnig í tengslum við auknar líkur á 

fyrirburafæðingu samanborið við enga slíka upplifun en tengslin urðu enn sterkari þegar stutt svefnlengd 

og upplifun af örmögnun voru tekin saman. Þær niðurstöður reyndust að vísu ekki marktækar. Hin 

rannsóknin sýndi að hjá konum sem tjáðu stutta (<6klst) eða langa (>9klst) svefnlengd voru marktækt 

meiri líkur á fylgjulosi samanborið við konur sem tjáðu svefnlengd upp á 7-8 klukkustundir á fyrstu sex 

mánuðum meðgöngu. Auk þess virtust konur sem tjáðu upplifun af örmögnun vera í marktækt meiri 

hættu á að fá fylgjulos óháð svefnlengd (Qiu o.fl., 2015). Niðurstöður beggja rannsókna gætu þó hafa 

orðið fyrir áhrifum minnisbjögunar (e. recall bias) þátttakenda þar sem mælingar á svefni, upplifun af 
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örmögnun og öðrum þáttum fóru fram eftir fæðingu barns og grundvölluðust þannig af minni móður af 

fyrstu sex mánuðum meðgöngunnar (Qiu o.fl., 2015; Kajeepeta o.fl., 2014).  

3.2 Svefngæði og svefnlengd á síðasta þriðjungi meðgöngu og áhrif á 
útkomu fæðingar  

Eins og áður hefur komið fram skoða flestar rannsóknir svefngæði og svefnlengd á síðasta þriðjungi 

meðgöngu í tengslum við útkomu fæðinga en ástæðan getur verið að talið er að á þeim tímapunkti 

meðgöngunnar sé skerðing þeirra mest (Chang o.fl., 2010; Mindell, Cook og Nikolovski, 2015; Sedov 

o.fl., 2018). Rannsóknirnar skoða ýmist svefnlengd, svefngæði eða báðar stýribreytur á síðasta þriðjungi 

meðgöngu og helstu útkomubreytur þeirra hafa verið ótímabært upphaf fæðingar (Dolatian, Mehraban 

og Sadeghniat, 2014; Li o.fl., 2017; Micheli o.fl., 2011; Okun Schetter og Glynn, 2011), fæðingarmáti 

(Guendelman o.fl., 2013; Hung, Ko og Chen, 2014; Lee og Gay, 2004; Li o.fl., 2017; Naghi, Keypour, 

Ahari, Tavalai og Khak, 2011; Sharma o.fl., 2016; Teong o.fl., 2017), lengd fæðingar (Lee og Gay, 2004; 

Naghi o.fl., 2011; Tsai, Lin, Kuo, Lee og Landis, 2013; Zafarghandi, Hadavand, Davati, Mohseni og 

Kimiaiimoghadam, 2012) og verkjaupplifun (Orbach-Zinger o.fl., 2016).  

3.2.1 Upphaf fæðingar  

Rannsóknir hafa sýnt að ótímabært upphaf fæðingar geti verið í tengslum við svefngæði og svefnlengd 

barnshafandi kvenna á síðasta þriðjungi meðgöngu (Dolatian, Mehraban og Sadeghniat, 2014; Li o.fl., 

2017; Micheli o.fl., 2011; Okun Schetter og Glynn, 2011). Tvær rannsóknir hafa skoðað sérstaklega 

svefngæði á síðasta þriðjungi meðgöngu og niðurstöður þeirra beggja sýndu marktæk tengsl við 

fæðingu barns fyrir tímann (Li o.fl., 2017; Okun, Schetter og Glynn, 2011). Önnur rannsókn sem skoðaði 

fleiri stýribreytur eins og svefnraskanir sýndi hins vegar aðeins að ákveðnar afleiðingar skertra 

svefngæða, upplifun af skertum lífsgæðum og truflun á daglegri virkni, væru í marktækum tengslum við 

fyrirburafæðingu (Dolatian, Mehraban og Sadeghniat, 2014). Aðeins ein rannsókn hefur ekki fundið nein 

marktæk tengsl milli svefngæða á síðasta þriðjungi meðgöngu við ótímabært upphaf fæðingar (Hung, 

Ko  og Chen, 2014).  

Þrjár rannsóknir hafa skoðað tengsl svefnlengdar á síðasta þriðjungi meðgöngu við fæðingu barns 

fyrir tímann en skilgreining þeirra á stuttri svefnlengd er breytileg (Guendelman o.fl., 2013; Li o.fl., 2017; 

Micheli o.fl, 2011). Micheli og félagar (2011) frá Grikklandi skilgreindu stutta svefnlengd sem nætursvefn 

≤5 klukkustundum en í ljós kom að tæplega tíundi hluti þeirra barnshafandi kvenna sem tóku þátt sváfu 

svo stutt á síðasta þriðjungi meðgöngu. Konur í þeim hóp reyndust vera í marktækt aukinni hættu á að 

fæða barn sitt fyrir tímann samanborið við konur sem sváfu átta klukkustundir á nóttu eða meira á síðasta 

þriðjungi meðgöngu. Tengslin héldust marktæk eftir að stjórnað var fyrir breytum eins og aldri, menntun, 

reykingum, fjölda fyrri fæðinga og BMI fyrir meðgöngu (Micheli o.fl., 2011). Niðurstöður rannsóknar Li 

og félaga (2017) sem skilgreindu stutta svefnlengd sem ≤6 klukkustundir sýndu einnig marktæk tengsl 

við fyrirburafæðingu. Bandarísk rannsókn sem skilgreindi stutta svefnlengd hins vegar sem nætursvefn 

≤7 klukkustundum tókst ekki að sýna fram á marktæk tengsl milli svefnlengdar á síðasta þriðjungi 

meðgöngu við fæðingu barns fyrir tímann (Guendelman o.fl., 2013). 
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3.2.2 Fæðingarmáti 

Svefngæði og svefnlengd á síðasta þriðjungi meðgöngu hafa verið tengd við fæðingarmáta (Hung, Ko 

og Chen, 2014; Lee og Gay, 2004; Li o.fl., 2017; Naghi o.fl., 2011; Teong o.fl., 2017). Árið 2004 birtu 

þær Lee og Gay grein um niðurstöður rannsóknar, þá fyrstu sinnar tegundar, sem skoðaði tengsl 

svefntruflana á síðari hluta meðgöngu við fæðingarmáta. Oft er vitnað í þessar rannsóknarniðurstöður í 

gagnreyndum heimildum (August o.fl., 2013; Chang o.fl., 2010; Palagini o.fl., 2014) og var greinin nýlega 

kölluð tímamótagrein (Teong o.fl., 2017). Í rannsókninni voru bæði gerðar hlutlægar (actigraphy 48klst) 

og huglægar mælingar (svefndagbók og spurningalistar) á svefngæðum og svefnlengd hjá 131 

heilbrigðri frumbyrju. í ljós kom að fæðing kvenna sem sváfu að meðaltali minna en sex klukkustundir á 

nóttu á síðasta mánuði meðgöngu endaði marktækt oftar með keisaraskurði samanborið við fæðingu 

kvenna sem sváfu lengur en sex klukkustundir á nóttu. Sama gilti um skert svefngæði en niðurstöðurnar 

héldust marktækar eftir að stjórnað var fyrir fæðingarþyngd barns (Lee og Gay, 2004).  

Á síðasta áratug hafa bæði verið birtar rannsóknarniðurstöður sem styðja, a.m.k. að hluta, við það 

sem Lee og Gay (2004) komust að á sínum tíma (Li o.fl., 2017; Naghi o.fl., 2011; Teong o.fl., 2017; 

Zafarghandi o.fl., 2012) en líka aðrar sem hafa hrakið þær (Hall o.fl. 2012; Ko, Lin og Chen, 2015; Tsai 

o.fl., 2013). Í rannsókn Hall o.fl. (2012) héldust til að mynda tengsl stuttrar svefnlengdar við auknar líkur 

á keisaraskurði ekki marktæk eftir að stjórnað var fyrir aldri móður, þungbura, áætlun um að óska eftir 

keisaraskurði, fyrri sögu um keisaraskurð, fæðingarótta, kvíða og tiltækum stuðning. 

Flestar þeirra rannsókna sem hafa greint tengsl milli svefngæða eða svefnlengdar á síðasta þriðjungi 

meðgöngu við fæðingarmáta hafa sýnt fram á að skert svefngæði eða stutt svefnlengd á þeim tímapunkti 

meðgöngu geti marktækt aukið líkur á að fæðing endi með keisaraskurði (Li o.fl., 2017; Naghi o.fl., 2011; 

Teong o.fl., 2017; Zafarghandi o.fl., 2012). Aðeins ein rannsókn hefur skoðað svefnlengd á síðasta 

þriðjungi meðgöngu í tengslum við svörun á gangsetningu. Niðurstöður hennar sýndu marktækt auknar 

líkur á keisaraskurði eftir gangsetningu hjá konum sem sváfu ≤6 klukkustundir á nóttu á síðasta mánuði 

meðgöngu (Teong o.fl., 2017).   

Áhaldafæðing hefur verið minna skoðuð útkomubreyta í rannsóknum samanborið við keisaraskurð 

en aðeins einni rannsókn hefur tekist að sýna fram á marktæk tengsl skertra svefngæða á síðasta 

þriðjungi meðgöngu við auknar líkur á áhaldafæðingu (Hung, Ko og Chen, 2014). Lee og Gay (2004) 

fundu á sínum tíma ekki marktæk tengsl þar á milli og heldur ekki Hall o.fl. (2012) tæpum áratug seinna.  

Aðeins tvær rannsóknir hafa skoðað útkomubreytuna gangsetningu í samhengi við svefngæði (Hung, 

Ko og Chen, 2014) og svefnlengd (Hall o.fl., 2012) á síðasta þriðjungi meðgöngu en hvorug þeirra fann 

marktæk tengsl þar á milli (Hung, Ko og Chen, 2014; Hall o.fl., 2012).  

3.2.3 Lengd fæðingar  

Fáar rannsóknir hafa skoðað svefngæði og svefnlengd í tengslum við lengd fæðingar en þær hafa flestar 

getað sýnt fram á marktæk tengsl ýmist milli stuttrar svefnlengdar (Teong o.fl., 2017; Tsai o.fl., 2013; 

Zafarghandi o.fl., 2012), skertra svefngæða (Naghi o.fl., 2011) eða þeirra beggja (Lee og Gay, 2004) á 

síðasta þriðjungi meðgöngu við lengri tímalengd virkrar fæðingar. Ein rannsókn sýndi hins vegar 

eingöngu marktæk tengsl skertra svefngæða á síðasta þriðjungi meðgöngu við lengd þriðja stigs 

fæðingar (Zafarghandi o.fl., 2012). Hvað stutta svefnlengd varðar hafa engar rannsóknarniðurstöður enn 
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hrakið þá kenningu að stutt svefnlengd á síðasta þriðjungi meðgöngu geti aukið líkur á lengri tímalengd 

virkrar fæðingar.  

Lee og Gay (2004) voru fyrstar til að finna marktæk tengsl skertra svefngæða og stuttrar svefnlengdar 

við tímalengd virkrar fæðingar en niðurstöður þeirra sýndu að fæðing kvenna sem sváfu að meðaltali 

minna en sex klukkustundir á nóttu á síðasta mánuði meðgöngu var marktækt lengri (29 klst) 

samanborið við konur sem sváfu lengur en það (20 klst). Aðeins ein önnur rannsókn hefur á síðastliðnum 

áratug gert bæði hlutlægar og huglægar mælingar á svefnlengd á síðasta þriðjungi meðgöngu (Tsai 

o.fl., 2013) í tengslum við útkomu fæðinga líkt og Lee og Gay (2004) gerðu á sínum tíma. Hún er auk 

þess eina rannsóknin sem hefur skilgreint svefnlengd sem heildarsvefnlengd yfir sólahringinn þ.e.a.s. 

ekki eingöngu nætursvefn heldur líka dagblundir. Niðurstöður leiddu í ljós að fæðing kvenna með lengri 

heildarsvefnlengd tók styttri tíma samanborið við konur sem sváfu stutt (≤6 klst) en tengslin héldust 

marktæk eftir að stjórnað var fyrir aldri móður (Tsai o.fl., 2013). Auk þess virðist stutt svefnlengd geta 

verið í tengslum við lengri tímalengd fæðingar frá upphafi gangsetningar til fæðingar barns. Niðurstöður 

nýlegrar rannsóknar sýndu að fæðing kvenna sem hófst með gangsetningu var allt að fjórum 

klukkustundum lengri hjá konum sem sváfu ≤6 klukkustundir á nóttu á síðasta mánuði meðgöngu 

samanborið við konur sem sváfu lengur það (Teong o.fl. 2017).  

Svefnlengd virðist einnig skipta miklu máli á síðustu sólahringunum fyrir fæðingu en rannsókn sem 

var gerð í Svíþjóð hafði það markmið að bera kennsl á forspársþætti í forstigi fæðingar (e. latent phase) 

fyrir tímalengd virkrar fæðingar hjá heilbrigðum frumbyrjum í eðlilegri meðgöngu sem færu sjálfar af stað 

eftir fulla meðgöngulengd (n = 2072). Niðurstöður leiddu í ljós að fáar klukkustundir af svefni og hvíld á 

síðustu 24 klukkustundum fyrir upphaf virkrar fæðingar spáðu marktækt fyrir lengri tímalengd hennar. 

Tengslin héldust marktæk eftir að stjórnað var fyrir fæðingarþyngd, löngu bili milli hríða, lítilli 

leghálsútvíkkun, heilum himnum tveimur tímum eftir innlögn, háum aldri móður og rangri stöðu (e. 

malposition) fósturhöfuðs. Rannsakendur ályktuðu þannig að magn svefns og hvíldar á síðasta 

sólahring fyrir upphaf virkrar fæðingar gæti verið sjálfstæður forspárþáttur fyrir lengd virkrar fæðingar 

(Dencker o.fl., 2010).  

3.2.4 Verkjaupplifun eftir valkeisaraskurð  

Við gagnaöflun fannst engin rannsókn sem á síðustu tíu árum hefur skoðað svefngæði og/eða 

svefnlengd á meðgöngu í tengslum við verkjaupplifun í fæðingu en ein rannsókn hefur skoðað 

verkjaupplifun eftir keisaraskurð í því samhengi. Í þeirri rannsókn var sett fram sú tilgáta að skert 

svefngæði á síðasta þriðjungi meðgöngu væru í tengslum við meiri verkjaupplifun á fyrstu 24 

klukkustundunum eftir valkeisaraskurð. Barnshafandi konur (n=245) sem áttu áætlaðan valkeisaraskurð 

voru beðnar, á aðgerðardegi, um að svara spurningalistum í tengslum við svefngæði, kvíða og viðhorf 

til verkja. Í ljós kom að stór hluti kvenna sem áttu áætlaðan valkeisaraskurð upplifði skert svefngæði á 

síðasta hluta meðgöngu (68,2%) en konur í þeim hópi tjáðu einnig neikvæðari viðhorf til verkja fyrir 

aðgerð og marktækt meiri verki eftir aðgerð. Miðlungs og hámarks verkir við hreyfingu eftir aðgerð voru 

marktækt hærri hjá konum með skert svefngæði og þær þurftu frekar verkjalyf vegna gegnumbrots 

verkja (e. breakthrough pain). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu þannig að skert svefngæði á 
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síðasta þriðjungi meðgöngu væru í sterkum tengslum við hærra skor á verkjakvarða eftir valkeisaraskurð 

(Orbach-Zinger o.fl., 2016).  

Tvær rannsóknir hafa skoðað útkomubreytuna mænurótardeyfingu í tengslum  við svefngæði (Hung, 

Ko og Chen, 2014) og svefnlengd (Hall o.fl., 2012) á síðasta þriðjungi meðgöngu en ekki hafa fundist 

marktæk tengsl þar á milli (Hung, Ko og Chen, 2014; Hall o.fl., 2012). 
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4 Umræða 

Í þessari fræðilegu samantekt var leitast við að svara rannsóknarspurningunni um hvort svefngæði og 

svefnlengd á meðgöngu gætu haft áhrif á útkomu fæðinga. Niðurstöður sýndu að bæði svefngæði og 

svefnlengd á meðgöngu virðast geta haft áhrif á lengd og upphaf fæðingar, fæðingarmáta, svörun við 

gangsetningu, fylgjuna og verkjaupplifun. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á marktæk tengsl 

skertra svefngæða og/eða stuttrar svefnlengdar á meðgöngu við fæðingu barns fyrir tímann, auknar 

líkur á keisaraskurði, áhaldafæðingu og fylgjulosi, lengri tímalengd virkrar fæðingar og meiri 

verkjaupplifun eftir valkeisaraskurð. Síðasti þriðjungur meðgöngu virðist vera mikilvægasta tímabil 

meðgöngu í þessum tengslum en það hefur einnig verið mest rannsakað. Eins virðist kynþáttur geta 

skipt máli í þessu samhengi. 

4.1 Skert svefnheilbrigði á síðasta þriðjungi meðgöngu og alvarleg 
útkoma fæðinga  

Síðasti þriðjungur meðgöngu virðist vera mikilvægasta tímabilið í tengslum skertra svefngæða og 

svefnlengdar við alvarlega útkomu fæðinga en það hefur einnig verið mest rannsakað. Núverandi 

gagnreynd þekking bendir til að skert svefngæði og stutt svefnlengd á síðasta þriðjungi meðgöngu geti 

haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir útkomu fæðinga, bæði fyrir móður og barn.  

4.1.1 Ótímabært upphaf fæðingar 

Niðurstöður rannsókna benda til að skert svefngæði og/eða stutt svefnlengd á síðasta þriðjungi 

meðgöngu geti aukið líkur á að barn fæðist fyrir tímann (Dolatian, Mehraban og Sadeghniat, 2014; Li 

o.fl., 2017; Micheli o.fl., 2011; Okun Schetter og Glynn, 2011). Lífeðlisfræðin á bak við það hvernig 

svefnskortur getur verið tengdur fyrirburafæðingu er aftur á móti óljós. Helsta kenningin er að þau tengsl 

geti orsakast vegna ýktrar bólgusvörunar en bólga er talin vera lykilþáttur í sjúkdómsmynd 

fyrirburafæðingar (Li o.fl., 2017; Petty, 2017). Tvær nýlegar rannsóknir á barnshafandi þýði sýndu að 

skert svefngæði á meðgöngu spáðu fyrir um  aukinn styrk bólguþátta í blóði og sömuleiðis spáði aukinn 

bólguþáttur í blóði fyrir styttri meðgöngulengd. Í báðum tilfellum voru tengslin hins vegar eingöngu 

marktæk hjá konum af afrískum uppruna (Blair o.fl., 2015; Christian o.fl., 2016).  Mekanisminn þar að 

baki er því enn ráðgáta en bólgusvörun virðist þó leika þar ákveðið hlutverk. Ljóst er þó að viðfangsefnið 

er spennandi fyrir framtíðarrannsakendur.  

Talið er að orsakir fyrirburafæðingar megi oftast rekja til margra þátta frekar en að ein útskýring liggi 

þar að baki (Petty, 2017) en samlagning áhættuþátta hjá móður og fóstri geta þar haft mikið að segja. 

Skert svefngæði og stutt svefnlengd á meðgöngu virðast ekki hafa verið formlega tilgreind sem 

áhættuþættir í því samhengi en ekki er minnst á svefnheilbrigði í nýlegum kennslubókum í 

ljósmæðurfræðum þar sem fjallað er um fyrirburafæðingar (Petty, 2017; Gilbert, 2011). Líkt og Okun 

(2012) ályktar eftir rannsóknir á efninu þarf skert svefnheilbrigði á meðgöngu því líklega að vera samofið 

öðrum áhættuþáttum, t.d. streitu, til að geta haft áhrif á auknar líkur á fyrirburafæðingu.  

Hernández-Diaz og félagar (2014) komu með annað sjónarhorn á hvernig svefn á meðgöngu gæti 

verið tengt fyrirburafæðingu en þeir gerðu forprófun með tilfella-víxlrannsóknarsniði þar sem þeir 

leituðust við að meta hvað það gæti verið sem kæmi fyrirburafæðingu af stað. Svefntruflanir síðustu 24 
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klukkustundir áður en fyrirburafæðing hófst voru í marktækum tengslum við auknar líkur á fyrirmálsrifnun 

himna og fyrirburafæðingu. Rannsakendur veltu því fyrir sér hvort tengslin gætu verið vegna öfugs 

orsakasambands og hvort truflanir á svefni gætu haft forspárgildi og mögulega spáð fyrir yfirvofandi 

fyrirburafæðingu.   

Hvernig sem hlutverki svefns er háttað í tengslum við fæðingu barns fyrir tímann er ljóst að eftirlit 

með svefnheilbrigði í þessu sambandi á rétt á sér. Líklega er hlutverk skertra svefngæða og stuttrar 

svefnlengdar á meðgöngu í orsakasambandi fyrirburafæðingar margþætt og samofið öðrum 

áhættuþáttum. Því er ekki síst mikilvægt fyrir ljósmæður sem sinna konum með þekkta áhættuþætti 

fyrirburafæðingar að vera meðvitaðar um þessi mögulegu tengsl og vera vakandi fyrir svefnheilbrigði 

sinna kvenna.  

4.1.1.1 Fóstrið 

Vegna takmarkana á stærð þessarar fræðilegu samantektar gafst ekki svigrúm til að taka með 

rannsóknir sem skoða möguleg áhrif svefngæða og svefnlengdar á meðgöngu á fóstrið en áhætta 

fósturs vegna skertra svefngæða og stuttrar svefnlengdar á síðasta þriðjungi meðgöngu virðist að mestu 

vera fólgin í ótímabæru upphafi fæðingar. Nýleg samantekt með safngreiningu hafði þann tilgang að 

kortleggja núverandi gagnreynda þekkingu á tengslum svefns móður á meðgöngu og útkomu fyrir fóstur 

með það fyrir augum að skilgreina hvað vitað sé um þetta mikilvæga málefni. Út frá þeim 60 ritrýndu 

rannsóknum sem teknar voru með í samantektina greindu höfundar frá fjórum þáttum tengdum svefni 

sem hver fyrir sig virðist geta haft áhrif á útkomu fyrir fóstrið. Þessir þættir voru meðal annars svefnlengd 

og svefngæði en einnig öndunartengdar svefnraskanir og svefnstelling. Þrátt fyrir ósamræmi á 

niðurstöðum milli rannsókna ályktuðu höfundar að stutt svefnlengd og skert svefngæði á meðgöngu 

gætu verið í tengslum við auknar líkur á fyrirburafæðingu (Warland o.fl., 2018), líkt og ályktað hefur verið 

í þessari fræðilegu samantekt. Höfundar yfirlitsgreinar höfðu þegar dregið sambærilegar ályktanir en 

gengu lengra og skýrðu frá því að svefngæði og svefnlengd á meðgöngu virtust ekki eingöngu geta haft 

áhrif á fæðingu barns fyrir tímann heldur einnig á apgar skor og fæðingarþyngd (Palagini o.fl., 2014).  

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á mögulegum áhrifum skertra svefngæða og svefnlengdar á 

meðgöngu á þætti tengda fóstrinu en helstu útkomubreytur hafa verið vaxtarskerðing fósturs, apgar skor 

og fæðingarþyngd. Niðurstöðum þeirra ber ekki alltaf saman en gagnreynd þekking á tengslum 

svefngæða og svefnlengdar á meðgöngu við fæðingarþyngd og vaxtarskerðingu fósturs er af skornum 

skammti og niðurstöður þeirra fáu rannsókna sem gerðar hafa verið eru misvísandi (Warland o.fl., 2018). 

Höfundar fræðilegrar samantektar sem skoðaði áhrif svefnvandamála á meðgöngu á vaxtarskerðingu 

fósturs, apgar skor, fósturlát og fyrirburafæðingu ályktuðu að þekkt áhætta fósturs vegna 

svefnvandamála á meðgöngu væri lítil, að fyrirburafæðingu utanskildri (August o.fl., 2013).  

4.1.2 Eðli fæðingar 

Vísbendingar eru um að skert svefngæði og stutt svefnlengd á síðasta þriðjungi meðgöngu geti aukið 

líkur á lengri tímalengd virkrar fæðingar (Lee og Gay, 2004; Naghi o.fl., 2011; Teong o.fl., 2017; Tsai 

o.fl., 2013; Zafarghandi o.fl., 2012), áhaldafæðingu (Hung, Ko og Chen, 2014) og að fæðing endi með 

keisaraskurði (Lee og Gay, 2004; Li o.fl., 2017; Naghi o.fl., 2011; Teong o.fl., 2017). Í ljósi þess má hafa 
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dramatískar lýsingar Walkers (2017) á þeim áhrifum sem svefnskortur getur haft á öll helstu líffærakerfi 

mannsins í huga og velta fyrir sér hvort það sé ekki rökrétt að skerðing á svefni geti haft áhrif á það 

lífeðlisfræðilega undur sem fæðingin er.  

Hvernig skerðing á svefni getur haft áhrif þar á er aftur á móti óleyst ráðgáta og óljóst er hvort að 

skerðing á svefni þurfi að hafa staðið yfir lengi eða hvort ein andvökunótt dugi til. Ein rannsókn sýndi að 

stutt svefnlengd á síðasta sólahringnum fyrir upphaf virkrar fæðingar spáði marktækt fyrir lengri 

tímalengd hennar en ekki var tekið inn í myndina hvernig svefninn hafði verið fyrir (Dencker o.fl., 2010). 

Þreyta (e. fatique) getur verið afleiðing skertra svefngæða og svefnlengdar en líklega þarf slík upplifun 

að eiga sér lengri aðdraganda heldur en eina andvökunótt. Rannsókn sem mat sambandið milli þreytu 

móður og samdráttarmynstur legsins í upphafi virkrar fæðingar fann marktækt samband þar á milli. Með 

aukinni þreytu var endurkomutími (e. return-time) legsamdrátta frá toppi að grunnlínu lengdur í hverjum 

samdrætti. Niðurstöður sýndu ekki aðeins að lengd fyrsta stigs fæðingar jókst marktækt með aukinni 

þreytu móður heldur voru marktækt auknar líkur á að fæðing endaði með keisaraskurði. Rannsakendur 

ályktuðu að niðurstöður staðfestu þá kenningu að þreyta valdi breytingum í samdráttarmynstri legsins 

(Ebrahimzadeh, Golmakani, Kabrian og Shakeri, 2012).   

Hlutverk skertra svefngæða og svefnlengdar á meðgöngu í áhrifum á eðli fæðingar er eflaust flókið 

samspil fjölmargra þátta. Hvort undirliggjandi lífeðlisfræðileg skýring leynist þar að baki er áhugaverð 

vangavelta sem enn er ekki til svar við. Það sem virðist þó vera ljóst að svo stöddu er að afleiðingar 

skertra svefngæða og svefnlengdar á meðgöngu, líkt og þreyta og örmögnun (Ebrahimzadeh  o.fl., 2012; 

Kajeepeta o.fl., 2014; Qiu o.fl., 2015), hafa áhrif þar á. 

4.1.3 Verkjaupplifun  

Sláandi er hversu lítið verkjaupplifun í fæðingu hefur verið skoðuð í samhengi við svefngæði og 

svefnlengd á meðgöngu, sérstaklega í ljósi þess hlutverks sem talið er að melatonin hafi í uppbyggingu 

sársaukaþröskulds á síðustu mánuðum meðgöngu (McNabb, 2017) og vegna þess að svefnskortur 

hefur verið tengdur við lækkaðan sársaukaþröskuld (Schrimpf o.fl., 2015; Walker, 2017).  

Í yfirlitsgrein Chang og félaga (2010) á gögnum, eldri en þeim sem fjallað er um í þessari ritgerð, 

ályktuðu þeir að svefnskortur á meðgöngu gæti verið í tengslum við hækkaða skynjun sársauka og meiri 

óþægindi í fæðingu. Þær ályktanir voru þó dregnar út frá einum rannsóknarniðurstöðum sem höfðu sýnt 

að styttri svefnlengd nóttina fyrir innlögn á spítala væri í tengslum við hækkaða skynjun sársauka og 

óþæginda í fæðingu. Það er því ljóst að mikill skortur er á gagnreyndri þekkingu á þessu viðfangsefni 

og þörfin á fleiri og betri rannsóknum til að draga frekari ályktanir er mikil.  

4.2 Mikilvægi snemmgreiningar á skertu svefnheilbrigði á meðgöngu 

Fáar rannsóknir hafa skoðað svefngæði og svefnlengd á fyrstu tveimur þriðjungum meðgöngu og áhrif 

á útkomu fæðinga og niðurstöðum þeirra ber ekki alltaf saman. Engu að síður virðast vera einhverjar 

vísbendingar um að skerðing á þeim, ekki síst svefngæðum, snemma og við miðja meðgöngu geti aukið 

líkur á fyrirburafæðingu (Blair o.fl., 2015; Li o.fl., 2017; Kajeepeta o.fl., 2014; Okun o.fl., 2011; Strange 

o.fl., 2009) og þar geti kynþáttur mögulega leikið hlutverk (Blair o.fl., 2015). Tengsl sem hafa fundist milli 

skertra svefngæða á fyrstu sex mánuðum meðgöngu við fylgjulos (Qiu o.fl., 2015) og fæðingarmáta (Li 
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o.fl., 2017) þarf aftur á móti að rannsaka betur til að draga frekari ályktanir enda hafa þau verið mjög 

lítið rannsökuð, að minnsta kosti síðasta áratuginn.  

Michele Okun, doktor í sálfræði, hefur mikið skoðað svefn á meðgöngu og áhrif á útkomu fæðinga. 

Hún setti fram tilgátu þess efnis að skerðing á svefnheilbrigði snemma á meðgöngu gæti verið 

sjálfstæður áhættuþáttur fyrirburafæðingar (Okun o.fl., 2009). Eftir nánari athugun og rannsóknir (Okun 

o.fl., 2011; Okun o.fl., 2012) ályktaði hún þó að líklega væri það ekki raunin. Hún vildi í kjölfarið meina 

að líklegra væri að aðrir undirliggjandi sálfélagslegir þættir, t.d. streita, sem mögulega hefðu áhrif á 

svefngæði væru mikilvægari þættir í tengslum við ótímabært upphaf fæðingar. Ljóst er þó að svefn og 

streita haldast í hendur og hafa gagnkvæm áhrif á hvort annað. Streita eykur líkur á skertum 

svefngæðum en sömuleiðis veldur skortur á svefni og hvíld aukinni streitu (Walker, 2017) þannig getur 

reynst erfitt að átta sig á hvort er orsökin og hvort er afleiðingin. 

Af þeim rannsóknum sem hafa skoðað alla þriðjunga meðgöngu hefur engin þeirra veitt upplýsingar 

um hvernig svefngæði barnshafandi kvenna þróuðust út í gegnum meðgönguna, þ.e.a.s. hvort það voru 

tilfelli þar sem kona upplifði skert svefngæði á fyrsta þriðjungi meðgöngu en ekki á seinni tveimur (Li o.fl. 

,2017; Okun o.fl., 2011; Sharma o.fl., 2016). Velta má fyrir sér, í ljósi þess að rannsóknir hafa sýnt að 

skerðing á svefngæðum og svefnlengd aukist með aukinni meðgöngulengd (Chang o.fl., 2010; Facco 

o.fl., 2010; Mindell, Cook og Nikolovski, 2015; Plancoulaine o.fl., 2017; Sedov o.fl., 2018; Wilkerson og 

Uhde, 2018), hvort að það sé ekki líklegra að þegar kona upplifir skert svefngæði á fyrsta þriðjungi 

meðgöngu að hún geri slíkt hið sama á seinni hluta meðgöngunnar. Því gæti reynst erfitt að sýna fram 

á það að skert svefngæði og svefnlengd, eingöngu á fyrsta eða öðrum þriðjungi meðgöngu, hafi áhrif á 

útkomu fæðinga en líklegt er að sá hópur kvenna sem aðeins upplifir skert svefngæði á fyrsta eða öðrum 

þriðjungi meðgöngu sé fámennur eða jafnvel ekki til. 

Hvort sem að svefngæði eða svefnlengd á fyrstu tveimur þriðjungum meðgöngu hafi áhrif á útkomu 

fæðinga eða ekki er ljóst að upplýsingar um svefnheilbrigði svo snemma á meðgöngu eru mikilvægar 

fyrir ljósmæður þar sem skerðing bæði á svefngæðum og svefnlengd eykst yfirleitt með aukinni 

meðgöngulengd. Þannig væri hægt að greina svefnvandamál hjá barnshafandi konum snemma og 

aðstoða þær sem á þurfa að halda með áherslu á að fyrirbyggja enn frekari vanda. Eins væri mikilvægt 

að fylgja þessum konum vel eftir ekki síst í ljósi þess hvaða áhrif skert svefngæði og svefnlengd á síðasta 

þriðjungi meðgöngu virðast geta haft á útkomu fæðinga. 

4.3 Gildi fyrir ljósmóðurfræði 

Ljósmæður eru ábyrgir fagaðilar í umönnun kvenna í barneignarferli og geta haft mikil áhrif á velferð 

þeirra. Eitt af meginmarkmiðum ljósmæðra er að stuðla að bættu heilbrigði en þar er lykilatriði að viðhafa 

heildræna sýn á konuna og fjölskyldu hennar og til þess þarf að taka tillit til allra þátta heilbrigðis 

(Dunkley-Bent, 2017) þ.á.m. svefnheilbrigðis. Hlutverk ljósmæðra eru fjölþætt en þau felast m.a. í, í 

samráði við konur, að veita stuðning, umönnun og ráðgjöf til kvenna á meðgöngu, í fæðingu og 

sængurlegu (Ljósmæðrafélag Íslands, e.d.). Markmið þessarar fræðilegu samantektar var að skoða 

hvort svefngæði og svefnlengd á meðgöngu gætu haft áhrif á útkomu fæðinga og niðurstöður sýndu að 

svo væri. Niðurstöðurnar snerta því óhjákvæmilega störf ljósmæðra, ekki síst þeirra sem sinna 

meðgönguvernd.  
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Meðgönguvernd er eitt af klínískum sérsviðum ljósmæðra en með því er átt við störf sem fela í sér 

bein samskipti við sjúklinga, ljósmóðurfræðilega greiningu, meðferð og forvarnir á meðgöngu 

(Reglugerð nr. 1089/2012). Skipulag meðgönguverndar á Íslandi tekur mið af klínískum leiðbeiningum 

en markmið þeirra er að birta yfirgripsmiklar og gagnreyndar upplýsingar um bestu mögulegu þekkingu 

um meðgönguvernd heilbrigðra kvenna sem ganga með eitt barn. Þeim er þannig ætlað að auðvelda 

fagfólki og barnshafandi konum að taka upplýsta ákvörðun um meðferð sem byggð er á gagnreyndri 

þekkingu (Landlæknisembættið, 2008). Engu að síður er hvorki minnst á svefn á meðgöngu né 

afleiðingar skerts svefnheilbrigðis fyrir barnshafandi konur og börn þeirra þrátt fyrir vaxandi safn 

gagnreyndrar þekkingar á efninu. Vert er þó að taka fram að íslensku klínísku leiðbeiningarnar voru 

síðast yfirfarnar árið 2008 (Landlæknisembættið, 2008) og því löngu kominn tími á endurútgáfu. Þar 

verður svefn, hinn órjúfanlegi partur af tilveru okkar og heilbrigði, vonandi tekinn með inn í 

heildarmyndina.   

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var fyrst og fremst að vekja máls á mikilvægi svefns í 

heilsueflingu barnshafandi kvenna en einnig til að taka saman gagnreynda þekkingu sem nýst getur 

ljósmæðrum sem starfa í meðgönguvernd og sinna fræðslu um heilsueflingu til barnshafandi kvenna. Í 

ljós kom að skert svefngæði og stutt svefnlengd á meðgöngu virðast geta aukið líkur á að barn fæðist 

fyrir tímann, lengri tímalengd virkrar fæðingar, áhaldafæðingu og keisaraskurði. Þetta eru mikilvægar 

upplýsingar sem ljósmæður þurfa að vera meðvitaðar um þegar þær sinna konum í meðgönguvernd. 

Fyrirburafæðing getur haft afdrifaríkar afleiðingar í för með sér, ekki síst fyrir nýburann, en til að mynda 

eru fyrirburafæðingar ein helsta ástæða burðarmálsdauða (Petty, 2017). Fæðing getur verið valdeflandi 

og styrkjandi upplifun sem skilur eftir sig jákvæðar minningar en lengd fæðing, notkun áhalda í fæðingu 

og keisaraskurður geta aukið líkur á að konur upplifi fæðingarreynslu sína erfiða (e. traumatic birth). 

Erfið fæðingarreynsla getur haft alvarlegar líkamlegar og tilfinningalegar afleiðingar í för með sér fyrir 

móður og nýbura eins og t.d. legrof, fæðingarþunglyndi, skerta tengslamyndun og jafnvel 

áfallastreituröskun. Slíkt getur dregið dilk á eftir sér fyrir konuna og fjölskyldu hennar, jafnvel árum eftir 

að fæðing á sér stað (Jomeen, 2017). Ljósmæðrum ber að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að 

sporna við slíku en þar gætu fyrirbyggjandi aðgerðir og heilsuefling á meðgöngu þar sem viðhöfð er 

heildræn sýn verið lykilatriði.  

Svefngæði og svefnlengd voru skýribreytur þessarar fræðilegu úttektar vegna þeirra eiginleika að 

þær geta snert svefn allra, ekki síst kvenna á meðgöngu, á meðan önnur svefnvandamál eins og t.d. 

öndunartengdar svefnraskanir og fótaóeirð eru afmarkaðari og eiga við fámennari hóp einstaklinga 

(Sedov o.fl., 2018; Wilkerson og Uhde, 2018). Þannig væri mögulega hægt að yfirfæra niðurstöðurnar 

á stærri hóp kvenna en ella. Verkefninu var þannig ekki síst ætlað að gagnast ljósmæðrum í 

meðgönguvernd sem sinna almennt heilbrigðum konum í eðlilegri meðgöngu. Ljósmóðir sem sinnir 

meðgönguvernd má búast við því að allt að helmingur þeirra kvenna sem hún sinnir sé að upplifa skert 

svefngæði og svefnlengd (Sedov o.fl., 2018).  Af þessum sökum er nauðsynlegt að ljósmæður sem 

starfa í meðgönguvernd geri sér grein fyrir þeirri staðreynd að svefn, sem slíkur, hefur verið vanræktur 

þáttur heilsueflingar (Erla Björnsdóttir, e.d.; Walker, 2017) og að nú sé kominn tími til að forgangsraða 

svefni ofar í meðgönguvernd heldur en hefur verið gert til þessa. Þetta er ekki síst mikilvægt á stafrænni 

öld og í ljósi þeirrar ofurkonu-ímyndar sem nútímasamfélag dregur upp af konum (Chang o.fl., 2010). Í 
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slíkri forgangsröðun þurfa ljósmæður sem starfa í meðgönguvernd í fyrsta lagi að vera meðvitaðar um 

áhrifaþætti svefnheilbrigðis hjá barnshafandi konum og í öðru lagi að hafa úr fleiri úrræðum að moða en 

að stinga upp á notkun snúningslaks, þó að það geti að sjálfsögðu í einhverjum tilvikum hjálpað. 

Stór hluti barnshafandi kvenna upplifir eðlilegar breytingar á svefni tengdum lífeðlisfræðilegum 

breytingum meðgöngu (Oyiengo o.fl., 2014). Hins vegar er ljóst að það er fleira sem hefur áhrif þar á og 

getur gert hlutina verri en þeir þurfa að vera. Til að mynda eru flestar konur í nútímasamfélagi starfandi 

út á vinnumarkaði án þess að ábyrgð þeirra hafi minnkað heima við. Það gerir það að verkum að þær 

hafa oft mikið á sinni könnu og hafa lítinn tíma til að sinna sjálfum sér og í þannig tilfellum mætir svefn 

oft afgangi (Chang o.fl., 2010). Ýmislegt annað tengt nútímasamfélagi getur einnig haft áhrif á 

svefnheilbrigði barnshafandi kvenna en stöðug notkun gervilýsingar  (e. artificial light) t.d. frá ljósaperum 

og stafrænum búnaði eins og spjaldtölvum og snjallsímum, koffín-notkun, notkun vekjaraklukku o.fl geta 

valdið skertum svefngæðum og styttri svefnlengd. Gervilýsing truflar tímasetningu á seyti melatonins úr 

heiladingli og getur sem dæmi valdið því að einstaklingur sofnar hugsanlega seinna en honum er 

eðlislægt. Vekjaraklukkan vekur hann svo áður en heilbrigðri átta klukkustunda svefnlengd er náð og 

veldur því að hann heldur svefnvana út í amstur daglegs lífs. Þreyttur og uppgefinn nærir 

einstaklingurinn svo ástand sitt með vænum skammti af örvandi koffíni sem getur haft áhrif á bæði 

svefnlengd og svefngæði næstkomandi nætur. Þannig viðhelst vítahringurinn (Walker, 2017).   

Ljósmæður ættu með nokkuð einföldum hætti að geta aðstoðað konur með svefnvandamál að temja 

sér heilbrigðar svefnvenjur og stuðla þannig að bættu svefnheilbrigði þeirra út í gegnum meðgönguna. 

Snemmgreining svefnvandamála, kortlagning áhrifaþátta og eftirfylgni út í gegnum meðgönguna er 

æskilegt verklag fyrir ljósmæður þar sem konur með aðra þekkta áhættuþætti fyrirburafæðingar væru 

undir sérstöku eftirliti. Enn er óljóst hvort ein andvökunótt dugi til að svefngæði og svefnlengd geti haft 

áhrif á útkomu fæðinga eða hvort slíkt þurfi að hafa staðið yfir í lengri tíma. Þrátt fyrir það má ætla að ef 

konur fá leiðsögn og hvatningu um heilbrigðar svefnvenjur út í gegnum meðgönguna séu meiri líkur á 

að svefninn sé fullnægjandi nóttina fyrir upphaf fæðingar og að konan sé þannig betur í stakk búin að 

takast á við það sem henni mætir. 

Fræðimenn hafa stungið upp á notkun viðbótarmeðferða eins og til dæmis núvitundarhugleiðslu (e. 

mindfulness meditation) til að bæta svefngæði barnshafandi kvenna, ekki síst vegna þess að það er 

fjárhagslega hagkvæm meðferð sem hefur hvorki alvarleg áhrif á móður né fóstur (Lucena, Frange, Tufik 

og Hachul, 2018). Sama má segja um slökun en slökunaræfingar á meðgöngu hafa sýnst vera áhrifarík 

leið til að bæta svefngæði barnshafandi kvenna (Özkan og Ratfisch, 2018). Tækifærin til að stuðla að 

bættu svefnheilbrigði kvenna á meðgöngu eru þannig mörg þar sem ljósmæður geta lagt áherslu á 

stuðla að heilbrigðum svefnvenjum, vísað á aðrar stofnanir eða einstaklinga sem bjóða upp á námskeið 

sem talið er að bæti svefn, eða jafnvel fundið sér nýjan spennandi vettvang innan ljósmóðurfræðinnar. 

Ákjósanlegt væri t.d. ef að ljósmæður stæðu fyrir sérstöku núvitundarnámskeiði eða sérhönnuðum 

slökunaræfingum fyrir barnshafandi konur með áherslu á að bæta svefn. Þannig gætu ljósmæður metið 

og þróað eigin þekkingu, færni og leikni í starfi en það eru mikilvægir eiginleikar fagmennsku (Sigfríður 

Inga Karlsdóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2009).  

Skortur á gagnreyndu efni um svefn á meðgöngu á íslensku og leiðbeiningum um verklag og úrræði 

hér á landi er staðreynd. Á heimasíðu heilsugæslunnar má finna fróðleiksmola mæðraverndar um 
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svefntruflanir á meðgöngu og meðhöndlun þeirra en upplýsingar í honum eru takmarkaðar og uppfærsla 

á honum er orðin tímabær (Heilsugæslan, 2015). Auk þess er stuttur texti um svefnþörf á meðgöngu á 

heimasíðu Heilsuveru (Heilsuvera, 2016) þar sem vísað er í almenn ráð um hvernig stuðla megi að 

bættum svefni sem gætu gagnast barnshafandi konum en eru þó ekki sérhæfð fyrir þær (Heilsuvera, 

2017). Við ítarlegri leit fundust ekki frekari upplýsingar um svefn á meðgöngu sem aðgengilegt er 

ljósmæðrum og skrifað er á íslensku.  

Leiðbeiningar þar sem áhrifaþáttum og afleiðingum skerts svefnheilbrigðis fyrir barneignarferlið væri 

gerð skil ásamt viðeigandi úrræðum um hvernig stuðla megi að bættu svefnheilbrigði kvenna á 

meðgöngu væru gulls ígildi. Fyrst að slíkar leiðbeiningar hafa ekki litið dagsins ljós eins og er gæti verið 

gagnlegt fyrir ljósmæður sem sinna meðgönguvernd að styðjast við tólf tillögur National Institutes of 

Health um heilbrigðan svefn (National Institutes of Health, 2015) (Fylgiskjal 1) ásamt því að hafa í huga 

mögulegan ávinning núvitundarhugleiðslu og slökunaræfinga fyrir svefn. Vonandi mun þó ört vaxandi 

þekking og aukin meðvitund um mikilvægi svefns í heilsueflingu og áhrifum á barneignarferlið gera það 

að verkum að ekki líði á löngu þar til slíkar leiðbeiningar líti dagsins ljós og að svefnheibrigði verði 

samofið almennri meðgönguvernd hér á landi.   

4.4 Takmarkanir og framtíðarrannsóknir  

Helstu veikleikar og takmarkanir þessarar fræðilegu samantektar er sá skortur sem er á gagnreyndri 

þekkingu á viðfangsefninu ásamt þeim mikla breytileika sem er á milli rannsókna sem það hafa skoðað. 

Lífeðlisfræðileg ferli á bak við það hvernig svefngæði og svefnlengd á meðgöngu gætu haft áhrif á 

útkomu fæðinga eru að mestu óútskýrð og í raun og veru einungis getgátur fræðimanna á þessum 

stigum.  Mælingar á svefni á meðgöngu eru einnig flóknar og aðeins tvær rannsóknir í þessari fræðilegu 

samantekt gerðu hlutlægar mælingar á honum (Lee og Gay, 2004; Tsai o.fl., 2013) en slíkt er talið gefa 

nákvæmari niðurstöður en ella (Wilkerson og Uhde, 2018). Eins hefði verið æskilegt að taka með inn í 

myndina þau áhrif sem svefngæði og svefnlengd á meðgöngu geta haft á fóstrið í tengslum við útkomu 

fæðinga en því miður gaf stærð verkefnisins ekki færi á því. Styrkleiki fræðilegu samantektarinnar er að 

unnt var að taka saman nýjustu þekkingu um áhrif svefngæða og svefnlengdar á meðgöngu á útkomu 

fæðinga og draga fram ávinning þess að hlúa að svefnheilbrigði á meðgöngu. Auk þess er verkefnið 

fyrsta íslenska fræðilega samantektin sem skoðar sérstaklega áhrif svefns á meðgöngu á 

barneignarferlið.   

Þörf er á fleiri og stærri langtíma rannsóknum sem skoða áhrif svefngæða og svefnlengdar á útkomu 

fæðinga þar sem gerðar væru bæði huglægar og hlutlægar mælingar á svefni og einnig væri aflað 

upplýsinga um hvernig svefninn breytist út í gegnum meðgönguna. Áhugavert væri að skoða betur aðrar 

útkomubreytur eins og verkjaupplifun, fylgjulos, mænurótardeyfingu og áhaldafæðingu. Eins gæti reynst 

vel að gera eigindlega rannsókn á efninu til að dýpka skilninginn á hvernig konur upplifa tengsl svefns á 

meðgöngu við fæðinguna en slík rannsókn virðist ekki hafa verið gerð til þessa. 

 Það kom á óvart að engin af þeim 21 rannsóknum sem teknar voru með í þessari fræðilegu 

samantekt skoðaði sérstaklega melatonin í samhengi við útkomu fæðinga. Hvernig og hvort skert 

svefngæði og stutt svefnlengd á síðasta þriðjungi meðgöngu gætu haft áhrif á hlutverk melatonins í 
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undirbúningi legvöðvans fyrir fæðingu er mögulega erfitt að rannsaka en engu að síður spennandi 

viðfangsefni fyrir framtíðarrannsakendur. 

Mikil þörf er á að rannsaka efnið hér á landi en þar væri áhugavert að skoða viðhorf ljósmæðra í 

meðgönguvernd til svefns í heilsueflingu barnshafandi kvenna og hvernig svefnheilbrigði á meðgöngu 

hefur verið sinnt til þessa. Einnig er þörf á að skoða og meta tíðni skertra svefngæða og stuttrar 

svefnlengdar á meðgöngu hjá íslenskum konum og hvernig slíkt gæti haft áhrif á barneignarferlið en 

akurinn í þeim efnum er heldur betur óplægður hér á landi.  
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Ályktanir  

Í ljósi þess að svefngæði og svefnlengd á meðgöngu virðast geta haft áhrif á útkomu fæðinga er 

mikilvægt að ljósmæður spyrji um svefn og svefnvenjur í fyrstu komu í meðgönguvernd. Snemmgreining 

svefnvandamála, kortlagning áhrifaþátta, viðeigandi úrræði og eftirfylgni gætu haft fyrirbyggjandi áhrif 

ásamt því að koma í veg fyrir aukinn vanda hjá konum með skert svefnheilbrigði á meðgöngu. Ráðgjöf 

og tillögur að heilbrigðum svefnvenjum ætti að standa öllum barnshafandi konum til boða ásamt 

hvatningu til að forgangsraða svefni ofarlega í annars tímaþröngu amstri dagslegs lífs.  

Vanræksla á svefni sem mikilvægum þætti heilsueflingar, almennt og á meðgöngu, er staðreynd sem 

vonandi breytist nú með ört vaxandi safni gagnreyndrar þekkingar á viðfangsefninu. Svefn þarf að fá sitt 

rými í klíniskum leiðbeiningum um meðgönguvernd, rétt eins og næring og hreyfing, ásamt ítarlegri 

upplýsingum heldur en í boði eru á heimasíðu heilsugæslunnar og Heilsuveru.  Vitundarvakning um 

svefnheilbrigði þarf að eiga sér stað innan stéttar ljósmæðra sem í sinni jákvæðustu mynd bætir ekki 

eingöngu svefnheilbrigði kvenna á meðgöngu heldur einnig þeirra eigin. Niðurstöður þessarar fræðilegu 

samantektar geta vonandi verið fyrsta skrefið í þá átt.  
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Fylgiskjal 1 

National Institutes of Health (2015, bls. 22) hefur gefið út eftirfarandi tólf tillögur að heilbrigðum svefni: 

 

Haltu þig við svefnrútínu. Farðu að sofa og vaknaðu á sama tíma á hverjum degi. 

Mannskepnan þrífst best við gott skipulag og á fólk því almennt erfitt með að aðlagast 

óreglulegum svefnvenjum. Að sofa út um helgar nægir ekki til þess að bæta upp fyrir skort á 

svefni í vikunni sem leið og gerir erfiðara fyrir að vakna snemma á mánudagsmorgni. 

 

Hreyfing er góð en ekki seint á daginn. Reyndu að hreyfa þig í að minnsta kosti 30 mínútur 

flesta daga en ekki seinna en 2-3 klukkustundum fyrir háttatíma. 

 

Forðastu koffín og nikótín fyrir háttatíma. Kaffi, cola-drykkir, sumt te og súkkulaði 

innihalda koffín og geta áhrif þess verið allt að 8 klukkustundir að hverfa. Afleiðingin er að 

kaffibolli seinnipartinn getur gert erfiðara fyrir að sofna á kvöldin. Nikótín er einnig örvandi og 

getur haft þau áhrif að reykingafólk sofi aðeins mjög létt. Að auki vaknar reykingafólk oft 

snemma á morgnana vegna fráhvarfa frá nikótíni. 

 

Forðastu stórar máltíðir og drykki seint að kvöldi. Léttur biti er í lagi en stór máltíð getur 

valdið því að meltingin trufli svefninn. Að drekka mikinn vökva á kvöldin getur leitt til þess að 

viðkomandi vakni oft að nóttu til þess að hafa þvaglát. 

 

Ef mögulegt er, forðist lyf sem tefja eða trufla svefn. Sum algeng lyfseðilskyld hjarta-, 

blóðþrýstings- og asthmalyf, en einnig sum ólyfseðilskyld lyf og jurtalyf við hósta, kvefi og 

ofnæmi, geta truflað svefnmynstur. Ef þú átt í vandræðum með að sofa ræddu það þá við 

lækni eða lyfjafræðing til þess að ganga úr skugga um hvort einhver lyf sem þú tekur geti 

valdið svefnleysi og spurðu hvort lyfin geti verið tekin á öðrum tíma dags en seint á kvöldin. 

 

Ekki leggja þig eftir kl. 15 á daginn. Blundir geta bætt upp fyrir tapaðan svefn en hins vegar 

geta blundir seinnipartinn valdið erfiðleikum við að sofna á kvöldin. 

 

Taktu því rólega fyrir háttatíma. Ekki yfir-skipuleggja daginn þannig að þú fáir engan tíma 

til að ná þér niður. Að gera eitthvað róandi eins og að lesa eða hlusta á tónlist ættu að vera 

hluti af svefnrútínu. 
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Farðu í heitt bað fyrir háttatíma. Lækkun á hitastigi líkamans eftir að þú ferð upp úr getur 

hjálpað til við að verða syfjaður og baðið hjálpar þér einnig að slaka á til þess að verða betur 

undirbúinn fyrir svefn. 

 

Stuðlaðu að góðu svefnumhverfi. Losaðu þig við allt í svefnherberginu sem gæti truflað 

þig frá svefninum eins og hávaða, björt ljós, óþægilegt rúm eða háan hita. Þú sefur betur ef 

hitastigið er lágt. Sjónvarp, sími (snjallsími) og tölva í svefnherberginu getur verið truflandi 

og haldið frá þér nauðsynlegum svefn. Þægileg dýna og koddi geta ýtt undir góðan 

nætursvefn. Einstaklingar með svefnleysi horfa oft á klukkuna. Hafðu klukkuna þannig að þú 

sjáir ekki á hana þaðan sem þú liggur og ekki hafa áhyggjur af því hvað klukkan er þegar þú 

reynir að sofna. 

 

Reyndu að fá reglulegt sólarljós. Dagsljósið er lykilþáttur í daglegu svefnmynstri. 

Reyndu að fara út í náttúrulegt sólarljós í að minnsta kosti 30 mínútur á hverjum degi. Ef 

mögulegt er skaltu vakna við sólina eða nota björt ljós í herbergjum á morgnana. 

Sérfræðingar á sviði svefns mæla með því að ef þú átt í vandræðum með að sofna þá sé 

gott að fá eina klukkustund af sólarljósi á morgnana og dimma svo ljósin fyrir háttatíma. 

 

Ekki liggja vakandi í rúminu. Ef þú ert enn vakandi eftir að hafa reynt að sofna í 30 mínútur 

eða kvíði og áhyggjur byggjast upp er gott að standa upp og gera eitthvað róandi 

þangað til mann fer að syfja. Kvíðinn sem því fylgir að geta ekki sofnað getur gert erfiðara 

fyrir að sofna. 

 

Farðu til sérfræðings ef svefnvandamál eru viðvarandi. Ef vandamál við að sofna eða 

viðhalda svefn eru ítrekuð og/eða þreyta er viðvarandi þrátt fyrir nægan tíma í rúminu þá 

kann að vera svefnvandi til staðar. Heimilislæknir eða sérfræðingur á sviði svefns ætti að 

geta aðstoðað þig og það er mikilvægt að útiloka líkamlega og andlega heilsukvilla sem 

kunna að hafa áhrif á svefn.  

 

 

 


