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Ágrip 

Mikið hefur verið skrifað um hreyfingu á meðgöngu en miðar flest að því sem hefur verið rannsakað 

við konur sem hreyfa sig um 30-60 mín á dag, 3-4 sinnum í viku. Mjög lítið hefur verið skrifað um 

hreyfingu á meðgöngu fyrir keppnisíþróttakonur, (e. elite athletes eða highly trained athletes) eða þær 

konur sem vanar eru að æfa oftar og undir miklu álagi. Það virðist vera skortur á leiðbeiningum um 

hreyfingu á meðgöngu fyrir þennan hóp. Það getur því verið mikil áskorun fyrir heilbrigðisstarfsfólk að 

veita þessum hópi kvenna ráðleggingar um þjálfun á meðgöngu. Í þessari fræðilegu samantekt er 

leitast við að svara tveimur rannsóknarspurningum: 1) Hversu mikið mega konur sem eru í góðri 

þjálfun og vanar miklu álagi, æfa á meðgöngu án þess að stefna fóstrinu í hættu? 2) Hvaða áhrif hefur 

mikil þjálfun á meðgöngu á konuna annars vegar og fóstrið hins vegar?  

Aðferðir: Leitað var í gagnagrunnum Pubmed, Web of Science, GoogleScholar, og Proquest. 

Leitarorðin voru: pregnancy, pregnant, elite athletes, highly trained, exercise, fetus. Miðað var við 25 

ára tímabil eða frá árunum 1994-2019. Mikið fannst af greinum varðandi hreyfingu á meðgöngu 

almennt, erfiðara var að finna sérstaklega um afreksíþróttakonur og var því einnig notuð 

snjóboltaaðferð við öflun heimilda. 

Það virðist vera að þær konur sem voru að æfa mikið  áður en þær urðu þungðaðar geta haldið því 

áfram á meðgöngu, án þess að setja líf ófædda barnsins í hættu, svo lengi sem meðgangan er eðlileg.  

Flestar rannsóknir sem hafa skoðað áhrif mikillar æfingarákefðar á fóstur benda til að álag upp að 

90% af hámarksálagi sé óhætt fyrir bæði móður og barn og hafi jákvæð áhrif á móður og barn. Engar 

rannsóknir fundust sem sýndu að hátt æfinga- magn og ákefð á meðgöngu hefðu neikvæð áhrif á 

móður eða fóstur. 

Leitarorð: pregnancy,  pregnant ,elite athletes, highly trained, exercise, fetus 
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Abstract 

There is considerable literature and research about training during pregnancy and it´s effects on the fetus 

and/or the mother. The focus has almost exclusively been on healthy pregnant women in the general 

population who usually train about 30-60 minutes, three or four times a week. Very few studies have focused 

on training in pregnancy for elite athletes, who are highly trained and used to extensive training volume. 

There seems to be a lack of exercise guidelines specifically for these women. Therefore it can be 

challenging for healthcare professionals to provide this group of women with advice on training during 

pregnancy.  

The aim of this review is to answer two questions regarding this topic. 1) How much training intensity is 

safe for highly trained athletes in pregnancy without risking their own health and the health of the fetus?     

2) What are the effects of high intensity training in pregnancy on the woman, and on the fetus?  

To answer these questions literature searches were done on the internet, using the databases; Pubmed, 

Web of Science, GoogleScholar, and Proquest. The search terms were: pregnancy, pregnant, elite athletes, 

highly trained, exercise, fetus. The time periods of the search was 25 years, 1994-2019. Many studies and 

literature reviews were found  about the healthy pregnant women in the general population but in the 

literature elite athletes in pregnancy was scarce. The snowball method was therefore used in this review. 

The main results were that highly trained women can continue their former training patterns , and training 

intensity without putting the health of the fetus at risk as long as they are healthy during their pregnancy. 

Results from the studies found that these women can continue their training patterns without any risk to their 

fetus or pregnancy as long as the training intensity is below 90%. No research was found about negative 

effects of high intensity training in pregnancy. 

Keywords: pregnancy, pregnant, elite athletes, highly trained, exercise, fetus 
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1 Inngangur  
Mikil breyting hefur orðið á hreyfingu barnshafandi kvenna undanfarin ár. Fyrir ekki svo löngu síðan voru 

konur hvattar til að hvíla sig sem mest á meðgöngu en í dag er vitað að regluleg hreyfing á meðgöngu hefur 

jákvæð andleg og líkamleg áhrif á meðgönguna, fæðinguna, móðurina og barnið.  Hér á íslandi er allar 

hraustar barnshafandi konur í eðlilegri meðgöngu hvattar til að stunda reglulega hreyfingu (Karitas Ívarsdóttir 

og Ragnheiður Bachmann, 2017).  

Í klínískum leiðbeiningum, útgefnum af landlækni kemur fram að fræða beri verðandi mæður um jákvæð 

áhrif líkamsræktar á meðgöngu. Þar kemur einnig fram að barnshafandi konur ættu að forðast íþróttir sem 

geta valdið áverka á kvið, eða hættu á falli eða auknu álagi á liðamót. Þá ber einnig að forðast köfun (Hildur 

Kristjánsdóttir o.fl., 2010). 

Við gerð íslensku leiðbeiningana fyrir meðgönguvernd var stuðst við leiðbeiningar frá National Institute for 

Clilnical Excellence (NICE) frá 2003 (NICE, 2008). 

Gerðar hafa verið ýmsar leiðbeiningar varðandi þjálfun á meðgöngu í mörgum löndum, en þær 

leiðbeininingar sem voru gefnar út árið 1985 og fyrir þann tíma voru frekar íhaldssamar. Í þessu verkefni voru 

ekki skoðaðar leiðbeiningar sem voru gefnar út fyrir árið 1985. 

 Samtök fæðinga- og kvensjúkdómalækna í Bandaríkjunum, ACOG (American College of Obstetricians 

and Gynecologists) gáfu út fyrstu leiðbeiningarnar varðandi hreyfingu á meðgöngu árið 1985. Þessar 

leiðbeiningar voru mjög íhaldssamar og byggðu á upplýsingum sem voru mjög takmarkaðar á þessum tíma. 

Helsta yfirskrift leiðbeiningana var varúð. Sem dæmi er talað um að hjartsláttur hjá þunguðum konum mætti 

ekki fara yfir 140 slög á mínútu (ACOG, 2002). Frá því að þessar leiðbeiningar voru birtar hefur efnið mikið 

verið rannsakað og komið hefur í ljós að mikill meirihluti rannsókna sýnir að þjálfun á meðgöngu sé ekki 

skaðleg barninu heldur hafi marga kosti í för með sér (Pivarnik, Chambliss, Clapp, Dugan, Hatch, Lovelady 

ofl., 2006). 

  Mikið hefur verið skrifað um hreyfingu á meðgöngu síðustu ár, en mest hafa verið rannsakaðar  

konur sem hreyfa sig um 30-60 mín á dag, 3-4 sinnum í viku en það er í samræmi við endurskoðaðar 

leiðbeiningar um hreyfingu á meðgöngu sem ACOG gáfu út árið 2002. Þar kemur einnig fram að þær konur 

sem hafa æft reglulega ættu að geta haldið því áfram, og þær konur sem ekkert hafa verið að hreyfa sig eru 

hvattar til að byrja á því á meðgöngu (ACOG, 2002).  Mjög lítið hefur verið skrifað um hreyfingu á meðgöngu 

fyrir afreksíþróttakonur, (e. elite athletes eða highly trained athletes) eða þær konur sem vanar eru að æfa 

undir miklu álagi og í meira magni.  Það virðist vera skortur á  leiðbeiningum um hreyfingu á meðgöngu fyrir 

þennan hóp. Þær konur sem vanar eru miklu æfingarálagi vilja gjarnan halda því áfram á meðgöngu og 

margar gera það, en það hefur reynst erfitt fyrir þessar konur á fá upplýsingar um hversu mikið þær mega 

æfa án þess að setja ófædda barnið í hættu. Þessum konum er gjarnan ráðlagt að tala við lækni eða annað 

heilbrigðisstarfsfólk, en oft á tíðum þá hafa þau ekki mikið í höndunum til að ráðleggja. Þar sem ekki hafa 

verið gefnar út neinar almennar leiðbeiningar varðandi hreyfingu keppnisíþrótttakvenna á meðgöngu er því  

heilbrigðisstarfsólk oft í vandræðum með að gefa ráðleggingar. Þær upplýsingar sem til eru virðast vera 

frekar óljósar og skilgreiningar á miklu æfingarálagi eru ekki alltaf í samræmi. Því fannst mér áhugavert að 
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skoða þennan þátt betur og er markmið þessa verkefnis að kanna hvort mikil þjálfun á meðgöngu hafi áhrif á 

fóstur eða konu í eðlilegri meðgöngu með sérstaka áherslu á afreksíþróttakonur. 

Rannsóknarspurningarnar eru tvær:  

Hversu mikið mega konur sem eru í góðri þjálfun og vanar miklu álagi, æfa á meðgöngu án þess að 

stefna fóstrinu í hættu?  

Hvaða áhrif hefur mikil þjálfun á meðgöngu á konuna annars vegar og fóstrið hins vegar?  
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2 Aðferðir 
Megintilgangur þessarar fræðilegu samantekar er að skoða rannsóknir um hreyfingu á meðgöngu fyrir 

keppnisíþróttakonur. Ástæðan fyrir vali á þessu verkefni, er sú að ég hef lengi haft áhuga á öllu sem 

viðkemur líkamsþjálfun, sem hefur lengi verið hluti af mínu lífi. Í gegnum tíðina hef ég sjálf leitað að 

leiðbeiningum varðandi þjálfun á meðgöngu fyrir íþróttakonur en hef lítið fundið sem ég get stuðst við. Ég hef 

þjálfað fólk á öllum aldri í meira en 15 ár og mér sýnist vera aukning hér á landi eins og annars staðar á því 

að  íþróttakonur þjálfa á sama álagi á meðgöngu og þær voru vanar fyrir meðgöngu. Til að svara 

rannsóknarspurningunum var gerð heimildaleit í gagnagrunnunum pubmed, Web of Science og Proquest. 

Leitarorðin voru: pregnancy,  pregnant ,elite athletes, highly trained, exercise, fetus .Mikið fannst af greinum 

varðandi hreyfingu á meðgöngu almennt, erfiðara var að finna sérstaklega um afreksíþróttakonur og var því 

einnig notuð snjóboltaaðferð við öflun heimilda. Miðað var við 25 ára tímabil eða frá árunum 1994-2019.  
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3 Fræðilegur bakgrunnur 

3.1 Skilgreiningar – Hvað er mikið æfingaálag? 
 

Það getur verið mikil áskorun fyrir heilbrigðisstarfsfólk að ráðleggja íþróttakonum hvernig þær megi æfa á 

meðgöngu, þar sem skilgreiningar á miklu æfingarálagi eru ekki alltaf skýrar. 

Einn vandi sem getur komið upp þegar verið er að fjalla um konur sem þjálfa á miklu álagi, er að 

skilgreiningin á miklu æfingarálagi getur verið mismunandi, þ.e. hversu mikið er talið mikið æfingaálag og 

hversu mikið er of mikið ?  Samkvæmt leiðbeiningum sem gefnar voru út  árið 2008 í Bandaríkjunum af  HSS 

US Department of Health and Human Services guidelines (HSS)  er mikið æfingarálag (e. vigorous intensity) 

skilgreint sem 60-84% af hámarkssúrefnisupptöku. Það getur verið erfitt að mæla þetta, og sérsteklega hjá 

þunguðum konum og því eru leiðbeiningar fyrir þessar konur frekar óljósar (Szymanski og Satin, 2012). 

Þegar verið er að tala um æfingaálag eru  einkum þrír þættir sem þarf að skoða, en þeir eru ákefð (e. 

Intensity), tíðni (e. Frequency) og lengd (e. Duration). Ákefð er oftast mæld með því að nota prósentur af 

hámarksshjartslætti eða prósentur af hámarkssúrefnisupptöku (O2max/ heart rate (HR) reserve). Einnig þarf 

að taka mið af tíðni og lengd æfinga, það er hversu margar æfingar viðkomandi stundar á hverri viku og 

hversu langar æfingarnar eru (Bö og fl. 2016b). Hámarkssúrefnisupptaka er gjarnan notuð meðal íþróttafólks 

til að mæla þol en margir telja varhugavert að nota þá mælieiningu á meðgöngu þar sem viðkomandi þarf að 

fara uppí hámarksáreynslu til að hægt að sé að mæla það. Með því að fara yfir 90% af hámarksálagi eru 

líkur að blóflæði til grindarholslíffæra skerðist (Bö o.fl., 2016b). Vel þjálfaðar konur gætu þurft að aðlaga 

æfingarnar sínar í samræmi við þær líkamlegu breytingar sem verða á meðgöngu og þar að auki þurfa 

þessar konur oft að fá sérstakar ráleggingar varðandi næringu, þar sem þær þurfa bæði að huga að aukinni 

næringarþörf vegna meðgöngunnar og einnig vegna mikillar hreyfingar. Flestum skilgreiningum á 

keppnisíþróttakonum, (e elite athletes) ber saman um að þessar konur æfi undir miklu álagi allan ársins 

hring. Líklegt er að þjálfunin standi í allavega 2 klst a.m.k 5 daga vikunnar (Statuta og Miller, 2017). Í 

rannsókn frá árinu 2013 voru skoðaðar mismunandi skilgreiningar á keppnisíþróttakonum/ 

afreksíþróttakonum (elite athletes) og kom þar í ljós að þær eru mjög mismunandi.  Þegar rannsóknir voru 

skoðaðar og þær bornar  saman kom í ljós að átta atriði (themes) virðast vera viðmið þegar verið að meta 

hvort um afreksíþróttakonu sé að ræða. Þessi atriði eru; þátttaka á alþjóðlegum mótum, reynsla, bæði 

keppnisreynsla og reynsla í sjálfri íþróttinni sem um ræðir. Önnur atriði voru atvinnumennska, tími sem 

notaður er í þjálfun, þáttaka á öðrum stórmótum, eins og landsmótum, þátttaka í æfingabúðum fyrir 

atvinnuíþróttafók og einnig er stundum miðað við háskólastig, eins og þeim háskólum sem byggja á hinum 

ýmsu íþróttagreinum og styrkjum þeim tengdum. Skilgreiningar geta líka verið misjafnar á milli íþróttagreina. 

Þegar um vinsælar íþróttagreinar er að ræða  þar sem keppnishlutfall er mjög hátt t.d. fótbolti, handbolti, 

sund og fleiri greinum, eru afreksíþróttakonur oft skilgreindar á annan hátt heldur en þegar um er að ræða 

íþróttir  þar sem keppnishlutfall er lágt og ekki eins margir sem stunda viðkomandi íþrótt (Swann, Beckett og 

Moran, 2014). 
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3.2 Likamlegar breytingar sem verða á meðgöngu 
Þær lífeðlisfræðilegu breytingar sem verða á meðgöngu er mjög sérstakt tímabil í lífi hverrar konu. Þessar 

breytingar eru eðlileg viðbrögð líkamans til að búa til umhverfi þar sem fóstur getur vaxið, með nægjanlegri 

næringu, blóðmagni og súrefni til fóstursins. Þessar breytingar undirbúa líkamann fyrir meðgöngu, fæðingu 

og brjóstagjöf (Meo og Hassain, 2016). 

Afreksíþróttakonur ganga eins og gefur að skilja í gegnum sömu líkamlegu og lífeðlisfræðilegu breytingar 

sem eiga sér stað á meðgöngu og óþjálfaðar konur þó þær þoli meira æfingaálag. Því er mikilvægt að 

þessar konur finni jafnvægi í sinni þjálfun og fái ráðleggingar svo að ekki skapist hættuástand hjá barninu.  

Margar konur vilja gjarnan viðhalda sinni þjálfun í gegnum meðgöngu á sama álagi og áður, en það er 

mikilvægt að hafa í huga að sumar af þeim breytingum sem verða á líkamanum geta haft áhrif á frammistöðu 

þeirra í íþróttum. Breytingar verða t.d á þyngd konunnar og jafnvægispunktur færist framar eftir því sem legið 

stækkar. Einnig verða ýmsar breytingar á hormónum sem geta haft áhrif ásamt breytingar á öndun og 

breytingar á blóðrás. Gerð verður nánari skil á þessum breytingum hér á eftir. 

 

3.2.1 Breytingar á öndun: 
Miklar breytingar verða á öndunarstarfsemi konu á meðgöngu. Þessar breytingar eru nauðsynlegar þar sem 

aukin loftskipti verða á meðgöngunni vegna aukins blóðmagns og legið sem sífellt er að stækka þarf einnig 

sitt pláss. Lögun brjóstkassa byrjar að breytast snemma á meðgöngunni. Neðstu rifbeinin byrja að víkka út 

og fer neðanrifjarhornið (subcostal angle) úr því að vera 68° í 103°, þannig að þvermál brjóstkassans eykst 

að meðaltali um 2 cm. Þar sem staða rifjanna er breytt lyftist þindin upp um 4 sentimetra og við það eykst 

virkni hennar við öndun þrátt fyrir að hreyfingar hennar séu minni ( Macdonald og Johnson, 2017). Ein aðal 

breyting sem verður á lungnastarfseminni er sífelld aukning á loftmagni bæði í innöndun og útöndun. Þessi 

auknu loftskipti (e tidal volume) fara úr því að vera um 500 ml fyrir meðgöngu uppí að vera 700 ml rétt fyrir 

fæðingu (Macdonald og Johnson, 2017). 

3.2.2 Breytingar á blóðrás: 
Miklar breytingar verða á blóðrásarkerfi kvenna á meðgöngu. Þessar breytingar verða svo líkaminn geti 

brugðist við breyttri efnaskiptaþörf og vexti og þroska fóstursins. Þessar breytingar byrja snemma á 

meðgöngu og þeim er flestum lokið á fyrri helmingi meðgöngunar (Macdonald og Johnson, 2017). Í upphafi 

meðgöngu minnkar viðnám æðakerfisins, slagmagn hjartans eykst og slagæðaþrýstingur minnkar. Við 

þessar breytingar eykst útfall hjartans um 30-50% og nær þessi aukning hápunkti á bilinu 20.-32. viku 

meðgöngu (Macdonald og Johnson, 2017). Þó að hjartsláttartíðni hækki á meðgöngu þá virðist samt 

hámarkshjartsláttur lækka og getur það gefið rangar vísbendingar ef íþróttakonur nota hjartsláttartíðni sem 

viðmið á æfingum og gætu þær  því þurft að nota aðra aðferð til að finna hámarksálag (Hale og Milne, 1996). 

Aukning á blóðmagni á sér einnig stað og fer mest uppí 45-50% aukningu á blóðvökva og 20% aukning 

verður á rauðum blóðkornum (Macdonald og Johnson, 2017). Sumar rannsóknir hafa gefið til kynna að 

blóðmagn aukist enn meira meðal þeirra kvenna sem stunda reglulega þjálfun á meðgöngu (Hale og Milne, 

1996).    
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3.2.3 Hormónabreytingar 
Þegar myndun fósturs á sér stað í súrefnislitlu umhverfi í leginu, hefur heilin þegar móttekið fyrstu 

hormónaskilaboðin sem verða til við fæðingu, en þau sjá til þess að konur finni fyrir aukinni svefnþörf á fyrsta 

þriðjungi meðgöngu (Macdonald og Johnson, 2017). Í heilanum sér hCG (human chorionic gonadodotrophin) 

um að auka virkni skjaldkirtilsins, sem tekur þátt í myndun og festingu fylgjunnar, ásamt því að framleiða joð 

fyrir þroska heilafrumna í fóstrinu. Gulbúið sér um framleiðslu prógesteróns og estrógens fyrstu sjö vikur 

meðgöngu. Eftir það tekur fylgjan við framleiðslunni og þá er það hCG sem sér  um að viðhalda seytingunni 

og þannig helst magn þessara hormóna hátt út meðgönguna. Hormónið hCG sér einnig um að örva 

frameiðlsu á relaxin hormóninu. Öll þess hormón eiga þátt í því að stjórna og viðhalda þeim líkamlegu 

aðlögunum sem verða á leginu, blóðrásinni og öndunarkerfinu (Macdonald og Johnson, 2017). Hormónið 

relaxin hefur mikið verið rannsakað en lítið er í raun vitað um það. Relaxín er framleitt  af gulbúinu og 

fellibelg (e. decidua) á meðgöngu og er talið að það það mýkji liðbrjósk á milli beina í mjaðmagrind, slaki á 

liðböndum í mjaðmagrind og undirbúi líkamann fyrir fæðingu. Relaxin er einnig talið eiga þátt í að viðhalda 

meðgöngunni (Goldsmith og Weiss, 2009) 

 

3.2.4 Breytingar á líkamsstöðu 
Eftir því sem líður á meðgönguna stækkar ummmál kviðar og brjóstin stækka, en það hefur í för með sér 

eins og fyrr segir að þyngdarpunkturinn færist framar. Þetta leiðir einnig til þess að líkamsstaðan breytist, 

t.a.m. minnkar sveigja undir ristinni, beygja um hnjálið verður meiri, (hyperextension), og mjaðmgrindin færist 

einnig fram. Þessar breytingar geta haft í för með sér aukið álag þar sem aukin fetta myndast í bakinu og þar 

af leiðandi aukin spenna í spinal vöðvum sem liggja meðfram hryggjasúlunni. Eftir því sem legið stækkar, 

verður samþjöppun á æðum sem sjá um að næra spinal vöðvana, og því getur minnkað blóðfæði þar valdið 

verkjum í mjóbaki, sérstaklega á seinni hluta meðgöngu (Katonis, Kampouroglu, Aggelopoulus ofl., 2011). 

3.3 Áhrif líkamlegra breytinga á þjálfun þungaðra kvenna 
Eins og komið hefur fram eiga sér stað margar líkamlegar breytingar á meðgöngu. Hjá mörgum konum geta 

einhverjar að þessum breytingum haft í för með sér ýmis meðgöngutengd óþægindi/meðgöngukvilla, sem 

konur finna mismikið fyrir. Meðal íþróttakvenna geta þessar breytingar einnig haft í för með sér að þær þurfa 

að aðlaga, breyta eða fækka æfingum allt eftir því hvernig meðgangan gengur og hvaða íþrótt þær stunda. 

Með síaukinni þyngd getur verið erfitt að halda áfram á sömu ákefð og áður (Kardel, 2005). 

Margar konur kvarta yfir öndunaróþægindum á meðgöngu sérstaklega á seinni hluta meðgöngu, bæði í 

hvíld og eftir áreynslu. Súrefnisupptaka (mL/kg/min) í hvíld breytist með aukinni líkamsþynd, þannig að hún 

minnkar í raun eftir því sem líður á meðgönguna. En að sama skapi upplifa konur oft minni mæði og minni 

áreynslu við mikla æfingaákefð. Ástæðan fyrir því er að þær breytingar sem verða á öndunakerfinu, leiða 

meðal annars til þess að viðnám í öndunarvegum minnkar, öndunin verður áreynsluminni og öndunartíðnin 

eykst (Jensen, Webb og Wolfe, 2007). Hvað varðar viðhald á þoli og úthaldi á meðgöngu, þá hafa sumar 

rannsóknir gefið til kynna að meðal flestra þungaðra kvenna sem stunda meðal til mikla þjálfun á meðgöngu 

breytist hámarkssúrefnisupptaka (VO2max) lítið sem ekkert en á meðal 5-10% kvenna virðist hún jafnvel 

aukast (Bö og félagar 2016b). Þetta segir okkur að konur sem halda áfram að æfa á meðal til mikilli ákefð á 
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meðgöngu virðast geta viðhaldið sama þoli og fyrir meðgöngu. Eins og fram kom hafa rannsóknir sýnt að 

blóðmagn virðist aukast enn meira hjá íþróttakonum heldur en hjá óþjálfuðum konum á meðgöngu. 

Spurningar varðandi framleiðslu rauðra blóðkorna hafa vaknað meðal rannsakenda. Þar sem aukning verður 

á rúmmáli blóðvökva þá er einnig þörf fyrir aukningu á rauðum blóðkornum svo að ekki komi til blóðleysis. 

Meðal íþróttakvenna getur blóðleysi haft haft talsverð áhrif á getu þeirri til að viðhalda þoli og æfa undir mikilli 

ákefð (Hale og Milne, 1996). Mikilvægt er því að fylgjast reglulega með blóðmagni (hgb og hematocrit) hjá 

öllum íþróttakonum á meðgöngu. Talið er að fari hgb undir 12g/dl eða heamatocrit undir 35% geti það 

hindrað að kona geti æft af mikilli ákefð (Pivarnik, Mauer, Ayers, o.fl., 1994). Hormónabreytingar sem verða 

á meðgöngu auka liðleika í liðum og leiðir þyngdaraukning á meðgöngu til þess að bein, vöðvar, liðir og 

liðbönd verða fyrir meira álagi. Þetta getur haft í för með sér að konur verða líklegri að togna eða misstíga 

sig en áður. Sveigja á baki eykst og þyngdarpunktur líkamans færist fram á við sem veldur því að 

barnshafandi kona á erfiðara með að halda jafnvægi. Eins og gefur að skilja getur þetta haft mikil áhrif á 

þjálfun og alla hreyfingu. Talið er að þungaðar konur séu 2-3 sinnum líklegri til að detta, miðað við konur sem 

eru það ekki ( Bö o.fl., 2016a). Þar að auki verður veruleg vökvasöfnun í líkamanum vegna áhrifa 

prógesteróns, en það eitt og sér leiðir til þess að konur verða enn þyngri á sér (Wang, Dezinno, Maranets 

ofl., 2004). Hormónið relaxín sem myndast í líkamanum á meðgöngu er peptíð hormón sem líkist insúlini. 

Vísbendingar hafa komið fram um að  þær breytingar sem verða á lögun mjaðmagrindar á meðgöngu sé að 

miklu leyti fyrir tilstuðlan relaxíns. Þessar breytingar sem fela m.a. í sér los á liðböndum í mjaðmagrind og 

hafa oft í för með sér mjóbaksverki.  Full áhrif relaxíns eru þó ekki þekkt og er talið trúlegt að það hafi einnig 

margskonar önnur áhrif á meðgöngunni. Sumar rannsóknir hafa gefið vísbendingar um að magn relaxíns í 

blóði tengist gjarnan mjóbaksverkjum og grindarverkjum á meðgöngu (Kristiansson, Svardsudd, og Schoultz, 

1996). Aðrar rannsóknir þar sem skoðuð hafa tengsl relaxíns og bak- og grindarverkja hafa ekki fundið nein 

tengsl (Aldabe, Ribeiro, Milosavljevic og Bussey, 2012). Þess má geta að bakverkir eru mjög algengt 

vandamál á meðgöngu og hafa rannsóknir sýnt að allt að 50% kvenna finni einhverntíman fyrir bakverkjum á 

meðgöngu. Orsakir fyrir þessu eru taldar vera bæði vegna hormónaáhrifa en einnig vegna margra  annarra 

áhrifa eins og til dæmis sálfræðilegra þátta, breytingum á blóðrás, þyngdaraukingu ofl. (Sabino og Grauer, 

2008). 

3.4 Regluleg þjálfun á meðgöngu 
Eins og fram hefur komið hefur mikið verið skrifað um hreyfingu á meðgöngu sem miðar að konum sem 

hreyfa sig um það bil 30-60 mínútur á dag 3-4 daga vikunnar. Þessi kafli fjallar um þungaðar konu sem ekki 

stunda afreksíþróttir 

Það hefur lengi verið vitað að regluleg þjálfun hefur í för með sér heilsfarslegan ávinning. Helstu 

ávinningar þjálfunar er til að mynda bætt lífsgæði, minni líkur á ýmsum sjúkdómum eins og sykursýki, hjarta-

og æðasjúkdómum og krabbameini. Að auki hefur verið sýnt fram á minni líkur á þunglyndi, kvíða og öðrum 

geðrænum sjúkdómum (Erdener og Budgett, 2016).  

Samantektargrein frá árinu 2016 sýndi einnig að regluleg þjálfun á meðgöngu hafi ekki síður góð áhrif.  

Konur sem stunda þjálfun á meðgöngu þróa síður með sér meðgöngusykursýki, fá síður meðgöngu-og/eða 

fæðingarþunglyndi og eru sjaldnar með verki í mjaðmagrind og mjóbaki sem gjarnan tengist meðgöngu 

(Erdener og Budgett, 2016). Samkvæmt samantektargrein Garland frá árinu 2017 hefur einnig komið í ljós 
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að konur sem stunda reglulega þjálfun á meðgöngu virðast geta tekist betur á við verki í fæðingu og fæðingin 

gengur oft betur og tekur styttri tíma (Garland, 2017). Þrátt fyrir vitneskjuna um jákvæð áhrif þjálfunar á 

meðgöngu þá virðast aðeins lítill hluti kvenna stunda ráðlagða hreyfingu á meðgöngu. Tölur um fjölda 

kvenna sem stunda reglulega hreyfingu á meðgöngu eru misjafnar á milli rannsókna en ein stór könnun sem 

gerð var árið 2008  í Bandaríkjunum af Department of Health and Human Services (USDHHS) syndi að 

aðeins 15 % kvenna þar stunduðu reglulega hreyfingu á meðgöngu (Downs, Chasen-Taber, Evenson, 

Lieferman og Yeo, 2012). 

Fyrir þessu geta verið nokkrar ástæður en þar á meðal virðast enn vera ranghugmyndir í gangi meðal 

fólks um að þjálfun á meðgöngu geti haft skaðleg áhrif á fóstrið. Þessar ranghugmyndir fela meðal annars í 

sér að þjálfun á meðgöngu geti valdið fósturmissi, fyrirburafæðingu, vaxtarskerðingu og fleira í þeim dúr.  

Annar algengur misskilingur er að þjálfun á meðgöngu hækki líkamshita og það geti verið hættulegt fyrir 

fóstrið. Eins og áður hefur komið fram hefur þjálfun á meðgöngu verið mikið rannsökuð og einungis komið í 

ljós jákvæð áhrif. 

Árið 2009 gáfu samtök fæðinga-og kvensjúkdómalækna í Bandaríkjunum (ACOG) út endurskoð álit á 

klínískum leiðbeiningum frá árinu 2002, fyrir hreyfingu á meðgöngu. Samkvæmt þeim er ráðlagt að þungaðar 

konur hreyfi sig a.m.k. 30 mín á dag flesta daga vikunnar. Þar kemur einnig fram að þær konur sem vanar 

eru æfingum ættu að geta haldið því áfram, og þær konur sem ekkert hafa verið að hreyfa sig eru hvattar til 

að byrja á því á meðgöngu (ACOG, 2002). Ein viðamikil samantekt sem gefin var út árið 2013 greinir frá 

rannsóknarniðurstöðum  um hreyfingu á meðgöngu frá árunum 1982-2009. Samtals 49655 klst af hreyfingu 

voru skoðaðar kerfisbundið til þess að meta áhættu sem gæti fylgt æfingum á meðgöngu. Skoðuð voru öll 

tilvik sem hægt var að telja sem áhættu fyrir meðgönguna og/eða fóstrið. Fram kom að á hverja 10000 klst af 

hreyfingu var um að ræða 1,4 klst sem tengdust áhættu fyrir meðgönguna, þar var oftast um að ræða 

hæginu á hjartslætti fósturs sem jafnaði sig fljótlega eftir að æfingu lauk. Ef tekin voru með minniháttar tilvik 

þar sem um var að ræða krampa í fótleggjum, ógleði eða þreytu fór talan uppí 6,8 klst á hverjar 10000 klst. 

En þessi tilvik mátti í flestum tilvikum flokka sem óþægindi en ekki áhættu. Hafa þarf í huga að í flestum 

rannsóknum sem skoða áhrif æfinga á meðgöngu er um að ræða eðlilegar meðgöngur. Samkvæmt þessari 

samantekt geta konur í eðlilegri einbura meðgöngu tekið þátt í þjálfun á meðgöngunni af meðal ákefð án 

þess að stefna fóstrinu í hættu. Konur sem ekki eru vanar hreyfingu ættu líka að geta byrjað að hreyfa sig á 

meðgöngunni án þess að því fylgi áhætta fyrir hana eða fóstrið (Bredin, Foulds, Burr og Charlesworth, 2013). 

 

3.5 Íþróttagreinar og æfingaálag 
Þó að fátt sé því til fyrirstöðu að konur stundi reglulega þjálfun á meðgöngu svo lengi sem meðgangan er 

eðlileg má þó hafa í huga að sumar íþróttir eru ekki alveg eins heppilegar og aðrar. Íþróttir þar sem miklar 

líkur er á  harkalegum snertingum við andstæðinga eða hætta á að konan fái högg á kviðinn ætti að forðast. 

Dæmi um þessháttar íþróttir eru m.a. glíma, íshokký og boltaíþróttir; fótbolti, handbolti og körfubolti en þettu 

eru allt íþróttir sem ætti að forðast á meðgöngu þar sem bæði er hætta á að konan og barnið geti skaðast 

verði þær fyrir falli eða áverka. Á sama hátt ætti að forðast íþróttir þar sem auknar líkur er á falli eins og 

fimleika,  að skíða niður brekkur og hestaíþróttir (Erdener og Budgett, 2016). Aðrar íþróttir sem konur ættu 
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að forðast á meðgöngu eru íþróttir sem stundaðar eru í mikilli hæð eins dýfingar af stökkpalli, einnig  köfun 

þar sem þrýstingur getur orðið of mikill  (Bö ofl, 2016a). 

Ekkert virðist vera því til fyrirstöðu að íþróttakonur haldi áfram að æfa sína íþrótt á meðgöngu svo lengi 

sem meðgangan er eðlileg. Þeir þættir sem hins vegar hindra það að konur haldi áfram að æfa á meðgöngu, 

eru m.a. saga um blóð og/eða hjartasjúkdóma, vaxtarskerðing fósturs, illa stjórnuð sykursýki, 

lungnasjúkdómar, leghálsbilun, blæðing frá leggöngum, fyrirsæt fylgja, saga um fyrirburafæðingu, farið vatn, 

háþrýstingur, meðgöngueitrun o.fl. (Bö ofl., 2016c). 

Rannsóknum ber  ekki saman um hversu mikið æfingaálag sé öruggt fyrir konur á meðgöngu án þess að 

stefna fóstrinu í hættu, en það virðist vera að það fari mikið eftir því í hversu mikilli þjálfun konur voru í áður 

en þær urðu þungaðar. 

Sumar ráðleggingar varðandi þjálfun á meðgöngu hafa miðast við að draga úr álagi um 30-60% á síðasta 

þriðjungi meðgöngu og virðist það einnig eiga við þær konur sem eru undir miklu æfingarálagi (Solli og 

Sandbakk, 2018: Tenforde, Toth, Langen, Fredericson og Sainani, 2015). Ekki eru allir sammála þessu. Ein 

stór rannsókn sem gerð var á meðal 258 frumbyrja í eðlilegri meðgöngu árið 2002, skoðaði áhrif æfinga 

undir mikilli ákefð á fósturhjartslátt. Þar kom fram að þrátt fyrir að konur voru að æfa á hámarksákefð þá 

virtist ekki skapast neitt hættuástand hjá fóstrinu. Í þessari rannsókn var einnig athugað hvort svörun 

fóstursins við álagi gæti gefið til kynna hvort að um lélega fylgjustarfssemi væri að ræða, og var niðurstaða 

rannsakenda sú að svo var ekki (Kennelly, McCaffrey, McLoughlin, Lyons, og McKenna , 2012). 

Í rannsókn frá árinu 2012 var þjálfun á meðgöngu hjá afreksíþróttakonum sem allar höfðu keppt á 

ólympíuleikunum skoðuð og blóðflæði til fósturs var metið á meðan konurnar hlupu á 60-90% af 

hámarksálagi/hámarkshjartlætti. Blóðflæðið til fósturs var skoðað með doppler í æðum sem næra legið og 

æðum í naflastreng. Þar kom fram að blóðflæði til legsins minnkaði úr 100% í hvíld niður í 60-80% í upphitun 

og hélst svo 40-75% út æfinguna. Fósturhjartsláttur var þó alltaf innan eðlilega marka (110-160 slög á 

mínútu), svo lengi sem konan var undir 90% álagi. Við álag yfir 90% af hámarkshjartslætti hægðist á 

hjartslætti fóstursins, ph blóðgildi lækkaði og blóðflæðið minnkaði enn frekar. Fósturhjartsláttur og ph gildi 

virtust þó jafna sig flótt eftir að æfingu var hætt. (Salvesen, Hem, Sundgot-Borgen, 2012). Í þessari rannsókn 

voru einungis sex þátttakendur og er því erfitt að yfirfæra þessar niðurstöður á allar íþróttakonur. Fleiri 

rannsóknir hafa þó gefið til kynna  að að álag upp að 90% af hámarkshjartslætti eða 

hámarkssúrefnisupptöku hafi ekki í för með sér áhættu fyrir fóstrið (Kardel, 2005). 

Sífellt fleiri konur virðast halda áfram að stunda sína íþrótt á meðgöngu og á sama álagi og fyrir 

meðgöngu, og þekkt er að sumar konur plani jafnvel að eignast börn á milli stórmóta. Flestar rannsóknir 

benda til þess að meðal kvenna sem eru í góðri þjálfun fyrir meðgöngu sé óhætt halda áfram á sama álagi á 

meðgöngu án þess að taka áhættu. Flestar rannsóknir gefa til kynna að hjartsláttur fósturs lækki aðeins 

meðan á æfingu stendur, en minni breytileiki eða of hægur hjartsláttur er mjög sjaldgæft að sjá meðan á 

æfingu stendur. Rannsóknir á blóðflæði til fylgju og fósturs eru ekki margar og þyrfti að rannsaka þetta betur 

til að hægt sé gefa út leiðbeiningar varðandi hversu mikið álag óhætt sé að stunda á meðgöngu án þess að 

stefna fóstrinu í hættu (Artal og O´Toole, 2003). 
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3.6 Keppnisíþróttir  á meðgöngu 
Síðustu áratugi hefur þátttaka kvenna í keppnisíþróttum aukist mjög mikið. Í Bandaríkjunum árið 1970 var 

talið að um 300 konur stunduðu keppnisþróttir, en við lok 20. aldar var þessi tala komin uppí 2,6 milljónir 

(Pivarnik, Perkins og Moyerbrailean, 2003). 

Þegar keppnisíþróttakonur verða þungaðar kjósa margar þeirra að viðhalda áfram hreyfingu af lítilli til 

meðal ákefð á meðan aðrar vilja gjarnan halda áfram að æfa undir mikilli ákefð. Þetta hefur leitt til þess að 

rannsakendur hafa í auknum mæli farið að skoða áhrif mikillar þjálfunar á meðgöngu. Þær rannsóknir sem 

ég skoðaði voru ýmist að kanna áhrif lofháðra æfinga svo sem hlaup, hjól og fleira en einnig voru sumar 

rannsóknir sem skoðuðu áhrif styrktarþjálfunar og lyftinga.  

Ein rannsókn frá árinu 2004 sem gerð var á 41 konu sem annað hvort æfðu á meðal ákefð eða mikilli 

ákefð á meðgöngu sýndi að vel þjálfaðar konur geta án efa haldið áfram að þjálfa undir mikilli ákefð svo lengi 

sem meðgangan er eðlileg, án þess að setja sig eða fóstið í hættu. Í þessari rannsókn voru niðurstöður 

svipaðar hjá báðum hópum, þrátt fyrir að annar hópurinn hafi verið að æfa meira en hinn þ.e. það virtist ekki 

hafa neikvæð áhrif að æfa mikið en sá hópur var hins vegar með mun hærri súrefnisupptöku og voru fyrr 

farnar að stunda sína íþrótt eftir fæðingu. Hafa ber þó í huga að allar þessar konur voru í mikilli þjálfun áður 

en þær urðu þungaðar.  (Kardel, 2005).  

Kardel heldur því einnig fram í rannsóknum sínum að mikð æfingaálag á meðgöngu hafi ekki eingöngu í 

för með sér betra líkamlegt form heldur eru þessar konur einnig fljótari að jafna sig eftir fæðingu, samanborið 

við þær sem æfa minna  (Kardel, 2005). 

 Árið 2002 skoðuðu Pivarnik og félagar samband á milli hjartsláttar og hámarkssúrefnisupptöku meðal 27 

íþróttakvenna annars vegar og 25 óþjálfaðra kvenna hinsvegar á hverjum þriðjungi meðgöngu og einnig 12 

vikum eftir fæðingu.  Þeir komust að því að til þess að geta viðhaldið hámarkssúrefnisupptöku í gegnum 

meðgönguna, þá  hækkaði hjartslátturinn á sama álagi eftir því sem leið á meðgönguna. Þetta þýðir að ekki 

var unnt að viðhalda þolinu án að þess að auka álagið eftir því sem leið á meðgönguna, þ.e. þær 

framkvæmdu minni vinnu á sama álagi og áður.  Þær konur sem héldu áfram að æfa sama álagi út 

meðgönguna náðu því ekki að viðhalda hámarkssúrefnisupptöku. Ekki var tekið fram hvaða íþrótt konurnar 

voru að stunda (Pivarnik, Stein og Rivera, 2002). Aðrar rannsóknir hafa gefið til kynna að þessi aukni 

hjartsláttur sé meðal annars vegna þeirrar auknu þyngdar sem konan þarf að bera og því sé ekki hægt að 

segja að hámarkssúrefnis upptaka minnki þegar búið að leiðrétta fyrir þeirri breytu. Hins vegar hefur komið í 

ljós að þær konur sem halda áfram sinni þjálfun á meðgöngu verði skilvikari í hreyfingum sem hjálpar til við 

að mæta þeim líkamlegur breytingum sem verða á meðgöngunni. (Pivarnik, Perkins og Moyerbrailean, 

2003).  

Nokkrar rannsóknir hafa einnig verið gerðar á áhrifum lyftinga og styrktarþjálfunar á meðgöngu. Ein 

rannsókn skoðaði áhrif styrkarþjálfunar/lyftinga á þrjá hópa þungaðara kvenna. Einn hópurinn æfði lítið, einn 

æfði meðalmikið og einn æfði mikið, þetta var metið eftir því hversu markar klst á viku þær æfðu. Þær konur 

sem æfðu mest á meðgöngunni komu best út hvað varðaði, lengd spítaladvalar eftir fæðingu, þær voru 

ólíklegri til að fara í keisaraskurð, börnin þeirra voru að meðaltali með hærra apgar skor eftir fæðingu 

samanborið við konurnar sem æfðu minna. Hafa þarf þó í huga að íþróttakonur eru líklegri en aðrar til að 

huga vel að mataræði og svefni og ekki er ólíklegt að þær séu jafnvel léttari en aðrar konur sem hreyfa sig 
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lítið eða minna. Þetta eru allt þættir sem gætu haft áhrif á niðustöður en ekki var leiðrétt fyrir neinum breytum 

í þessari rannsókn. (Pivarnik, o.fl 2003). 

 
 

3.7 Áhrif mikillar þjálfunar á fóstur 
Í gegnum tíðina hefur aðal fókusinn meðal rannsakenda verið á viðbrögð fósturs við miklu æfingaálagi. 

Aðalspurningin varðandi þetta er; hvaða áhrif hefur minnkað blóðflæði meðan á æfingu stendur á súrefnis 

flutning og flutning koldísoxíðs og næringarefna í gegnum fylgju, og hver eru langtímaáhrifin ef þau eru 

einhver? Nokkrar rannsóknir hafa skoðað þetta og virðist meirihluti benda til þess að áhrifin séu skaðlaus.  

Árið 2016 gáfu Bö og félagar út samantektargrein sem skoðaði 14 rannsóknir sem gerðar hafa verið um áhrif 

þjálfunar á ýmsa meðgöngutengda þætti. Þar kemur meðal annars fram að æfingar á meðgöngu hafa þau 

áhrif að fósturhjartsláttur eykst um 10-15 slög á mínútu, en er það talið vera verndandi þáttur fyrir fóstrið. 

Eðlileg hjartsláttartíðni fósturs er á bilinu 110-160, þar sem undir 110 er talið vera hægsláttur (e bradycardia) 

og yfir 160 er hraðtaktur (e tachycardia ). Breytileiki í fósturhjartslætti, þar sem hjartsláttur fer 5-25 slög á 

mínútu frá grunnhjartslættir er eðlilegur breytileiki og tengist það vellíðan fósturs og nægu súrefnisflæði. 

Þessi breytileiki tengist eðlilegum þroska taugakerfisins hjá fóstrinu. Lítill eða engin breytileiki getur verið 

merki um að súrefnisskort og/eða uppsöfnun á mjólkursýru. Í þessari yfirlitsgrein Bö og félaga kemur fram að 

nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar áhrifum mikillar æfingarákefðar á fósturhjartslátt. Nokkur tilvik komu upp 

þar sem um óeðlilegan hjartslátt var að ræða, en í öllum tilvikum var það einungis tímabundið og jafnaði sig 

um leið og æfingunni lauk.  Í öðrum tilvikum þar sem óeðliegur hjartsláttur kom fram var ekki hægt að tengja 

það við æfinguna (Bö og félagar, 2016b).  

Niðurstöður Artal og O´Tool frá árinu 2003 er einnig í samræmi við þetta, en þar kemur fram að 

hjartsláttur fósturs hækkar lítilega meðan á æfingu móður stendur og eru það talið eðlileg viðbrög fóstursins. 

Í þeim tilfellum þar sem um of hægan hjartslátt hefur verið að ræða var það talið vera vegna annarra þátta 

sem ekki tengdust æfingum (Artal og O’Toole, 2003,  

Hreyfing hefur mikil áhrif á hjarta- og æðakerfi líkamans en útfall hjartans getur fjórfaldast hjá óþjálfuðum 

einstaklingum og jafnvel áttfaldast hjá íþróttafólki. Dreifing blóðsins um líkamann breytist einnig talsvert. Í 

hvíld fer um 21% af útfalli hjartans til beinagrindarvöðva en við áreynslu um 88% (Soma-Pillay, Nelson-

Piercy, Tolppanen og Mebazaa, 2016). Fleiri rannsóknir fundust sem sýna að blóðflæði meðan á æfingu 

stendur getur minnkað tímabundið við æfingar. Í rannsókn Kelly og félaga frá árinu 2012 voru rannsökuð 

áhrif þolprófs á hjóli af mikilli ákefð á blóðflæði til fósturs. Blóðflæði í æðum til fóstursins var mælt fyrir álag 

og aftur eftir að álagi lauk. Mælingar sýndu að blóðflæði skertist í stuttan tíma eftir að álagi var hætt en náði 

sama flæði og áður innan tveggja mínútna og var því ekki talað að það gæti valdið skaða (Kennelly ofl. 

20012).  Meðal íþróttakvenna sem ekki eru þungaðar, er vitað að meðan á æfingu stendur minnkar blóðflæði 

til líffæra í grindarholi en blóðflæði til beinagrindarvöðva eykst. Á meðgöngu eykst hins vegar blóðflæði til 

legsins úr 50ml/mín á fyrsta þriðjungi meðgöngu í 500ml/mín á síðasta þriðjungi meðgöngu sem hefur áhrif á 

blóðflæði til beinagrindarvöðva. Rannsakendur hafa velt fyrir sér hvort að mikið æfingaálag gæti minnkað 

blóðflæði til fylgjunnar og þar með haft áhrift á vöxt fóstursins. Ein stór samantekt frá árinu 2006 sem skoðaði 

14 rannsóknir á 1014 konum sýndi ekki fram á neinn mun á fæðingarþyngd barna hvort sem konur stunduðu 

æfingar á meðgöngu eða ekki. Hér var þó eingöngu verið að skoða konur sem æfðu á meðalákefð á 
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meðgöngu. Það kom einnig fram að konur sem æfðu reglulega á meðgöngu voru síður líklegar til að eignast 

of stór eða of lítil börn miðað við meðgöngulengd (Kramer og McDonald, 2006). Í samantektargrein frá árinu 

2012 voru skoðuð áhrif mikils æfingaálags á þyngd barna við fæðingu. Þar kom fram að konur sem æfðu 

undir miklu æfingaálagi/ákefð fram að fæðingu voru líklegri til að eignast léttari börn. Munurinn var þó það 

lítill eða að meðaltali 210 gr, þannig að hægt var að flokka þau sem léttbura eða of létt miðað við 

meðgöngulengd (Siebel, Carey og Kingwell, 2012). 

 

3.8 Áhrif mikils þjálfunarálags á þungaðar konur 
Ýmsar vangaveltur hafa verið uppi varðandi áhrif mikillar þjálfunar á meðgöngu á konurnar sjálfar. Þegar 

konur eru að æfa undir miklu álagi mætti velta fyrir sér hvort að aukin þyngd geti haft slæm áhrif á til dæmis 

grindarbotn kvenna eða á stoðkerfið þar sem liðbönd eru slakari og liðbrjósk mýkri en áður.  Því hefur 

stundum verið haldið fram að konur eigi að forðast high impact hreyfingar eins og að lyfta þungu, stökkva og 

hlaupa til að draga úr líkum á verkjum í mjaðmagrind og/eða einkennum þvagleka. Meðal kvenna almennt er 

það þekkt að konur finna oft fyrir mjaðmargrindarverkjum, verkjum í mjóbaki og þvagleka eftir meðgöngu. Bö 

og Backe-Hansen komust að því í rannsókn sinni frá árinu 2007 að engin munur var á verkjum í 

mjaðmagrind, verkjum í mjóbaki eða þvagleka eftir fæðingu meðal keppnisíþróttakvenna annars vegar og 

óþjálfaðra kvenna hins vegar. Í þessari rannsókn voru skoðaðar 120 konur, og meiri hluti íþróttakvennana 

stunduðu hreyfingu sem fól í sér lyftingar, hlaup eða stökk (Bö og Back-Hansen, 2007). 

Hvað varðar grindarbotnsvöðvana þá hefur komið fram að íþróttakonur eru oft á tíðum með stærri 

grindarbotnsvöðva heldur en óþjálfaðar konur eða konur sem hreyfa sig lítið. Þess vegna hefur því stundum 

verið haldið fram að íþróttakonur eigi erfiðara með að fæða þar sem grindarbotnsvöðvarnir séu of stórir og 

gefi ekki nógu mikið eftir til þess að barnið komist niður fæðingaveginn. Ekki hafa þó fundist margar 

rannsóknir sem styðja þetta og er í raun þörf á að rannsaka þetta betur. Ein stór rannsókn frá árinu 2016 

sem gerð var á 83 konum í eðlilegri meðgöngu, sýndi að þær konur sem stunduðu reglulega hreyfingu voru 

að meðaltali með styttra 1. stig fæðingar. Enginn munur var á 2. og 3. stigi fæðingar. Þessi rannsókn skoðaði 

einungis konur sem stunduðu hreyfingu í meðallagi (Perales, Calabria, Lopez, Franco, Coteron og Barakat, 

2016). 

Árið 2016 gáfu Kari Bö og félagar út samantektargrein sem skoðaði margar hliðar á þjálfun á meðgöngu. 

Þar kom meðal annars fram að við þjálfun á hárri ákefð verða loftskipti minni meðal þungaðaðra kvenna 

miðað við konur sem ekki eru þungaðar. Meðganga er gjarnan tengd við  væga alkalósu þar sem aukning 

verður á öndunartíðni við ákveðin efnaskiptahraða. Þessi aukna öndun hefur í för með sér að konur anda að 

sér meira magni af koldíoxíði en eðlilegt er. Þetta hefur einnig í för með sér að öndunartíðni eykst enn frekar 

meðal þungaðra kvenna. Ef um væri að ræða konur sem ekki væru  þungaðar, væri þar frekar um að ræða 

notkun á kolvetnabirgðum líkamans. Þessi svörun meðal þungaðra íþróttakvenna  getur haft í för með sér að 

erfiðara getur verið að greina hversu miklu álagi þær eru á á meðan á þjálfun stendur (Bö ofl., 2016a). 
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3.9 Áhrif mikillar þjálfunar á fæðingu og meðgöngulengd 
Ýmsar getgátur hafa verið uppi um að mikið þjálfaðar íþróttakonur eigi erfiðara með að fæða heldur en þær 

sem þjálfa minna eða ekkert, þar sem grindarbotnsvöðvar þeirra séu stærri og sterkari. Ein stór rannsókn 

sem Þorgerður Sigurðardóttir og félaga birtu árið 2018 sýndi fram á að konur sem voru undir miklu 

æfingaálagi áttu ekki erfiðara með fæðingar sambanborið við konur sem þjálfuðu minna eða lítið. Þessi 

rannsókn var gerð á 248 konum sem allar höfðu áður eignast barn, 118 konur stunduðu ekki neina þjálfun, 

41 kona stunduðu þjálfun á lágu æfinguálagi og 89 konur stunduðu þjálfun undir miklu álagi. Í ljós kom að 

enginn munur reyndist á tíðni ýmissa frábrigða í fæðingu hjá þessum hópum, eins og á bráðakeisaraskurði 

og lengri fæðingu. Þá reyndust afreksíþróttakonurnar síður líklegar til þess að rifna í fæðingu, sérstaklega 

þær íþróttakonur sem stunda íþróttir þar sem átök og högg koma við sögu, eins og knattspyrnu og hlaup 

(Sigurdardottir, Steingrimsdottir, Geirsson, Halldorsson, Aspelund og Bø, 2019). 

Því hefur stundum verið haldið fram að mikið æfingaálag á meðgöngu geti haft í för með sér að konur séu 

líklegri til að eignast fyrirbura. Ekki fundust rannsóknir sem sýndu fram á þetta.  

Rannsókn Fieril og fleiri frá árinu 2014 skoðaði áhrif meðal til mikils æfingaálags á fæðingu og meðgöngu 

sýndi fram á að þær konur sem voru undir mikilli æfingaálagi á fyrsta þriðjungi meðgöngu voru síður líklegri 

til að eignast fyrirbura.  Samkvæmt þeim virtist meðal til mikil þjálfun ekki heldur hafa nein áhrif á þyngd 

barna við fæðingu (Fieril, Glantz, og Olsen, 2014). 
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4 Niðurstöður.  
Svar við fyrri rannsóknarspurningu, en hún var; hversu mikið mega konur sem eru í góðri þjálfun og vanar 

miklu álagi, æfa á meðgöngu án þess að stefna fóstrinu í hættu?  Ef miðað er við það sem hefur verið 

skoðað og rannsakað í þessum efnum, þá virðist rauði þráðurinn vera sá að hreyfing á meðgöngu fari mikið 

eftir því hversu mikið konan var að hreyfa sig fyrir meðgöngu. Það virðist vera að þær konur sem voru að 

æfa mikið geta haldið því áfram á meðgön, án þess að setja líf ófædda barnsins í hættu, svo lengi sem 

meðgangan er eðlileg.  Erfitt er að svara því nákvæmlega hversu mikið álag er í lagi án þess að stefna 

fóstrinu í hættu, því það hefur ekki verið nægjilega mikið rannsakað. Flestar rannsóknir sem hafa skoðað 

áhrif mikillar æfingarákefðar á fóstur benda til að álag upp að 90% af hámarksálagi sé óhætt. Hvað varðar 

æfingaálag hefur það komið fram, að skilgreiningar á miklu æfingaálagi eru ekki alltaf skýrar og ekki er alltaf 

notast við sömu aðferð þegar verið er að meta æfingaákefð. Það getur því verið erfitt fyrir ljósmæður og 

annað heilbrigðisstarfsólk að ráðleggja varðandi álag. Keppnisþróttakonur sem hafa stundað sína íþrótt lengi 

virðast þó oft vera sérfræðingar í sinni þjálfun og vita því oft sjálfar best hvenær þær eru komnar út fyrir 

skynsemismörk í sinni þjálfun. 

Það má því segja að þegar verið er að ráðleggja íþróttakonum um æfingar á meðgöngu, þá þarf að skoða 

vel hverja konu fyrir sig. Mikilvægt er að fá hjá henni ítarlega sögu um hvernig og hversu mikla þjálfun hún 

var að stunda fyrir meðgöngu. Einnig er mikilvægt að fá góðar upplýsingar hvernig meðgangan gangi, fá 

upplýsingar um næringu og svefn og hvort það séu einhver streituvaldandi þættir í lífi konunnar sem gætu 

dregið úr getu hennar til að takast á við krefjandi þjálfun. Hver og ein kona er einstök og hver og ein 

meðganga er einstök og því er mikilvægt að ráðleggingar séu sniðnar að hverri og einni konu.  

  Seinni rannsóknarspurningin var; hvaða áhrif hefur mikil þjálfun á meðgöngu á konuna annars vegar 

og fóstrið hins vegar? Meðal þeirra kvenna sem vanar eru miklu æfingaálagi fyrir meðgöngu virðist mikil 

þjálfun á meðgöngu ekki hafa í för með sér neinar neikvæðar afleiðingar svo vitað sé. Þungaðar konur þurfa 

þó að hafa í huga að þær líkamlegu breytingar sem verða á meðgöngu geta haft áhrif á þjálfunina og þær 

gætu þurft að breyta eða aðlaga æfingarnar að breyttum aðstæðum þó þær haldi áfram að æfa af kappi.  

Nánast allar rannsóknir sem skoðaðar voru í þessari samantekt gefa til kynna að konur sem vanar eru miklu 

æfingarálagi ættu að að geta haldið áfram á sama álagi og áður á meðgöngu. Hafa þarf þó í huga að þegar 

verið að að skoða rannsóknir sem gerðar hafa verið á keppnisíþróttakonum og áhrif þjálfunar  á meðgöngu, 

eru ýmsar breytur sem geta haft áhrif á niðustöður og ekki er alltaf leiðrétt fyrir þeim.  Íþróttakonur eru líklegri 

en aðrar til að huga sérstaklega vel að mataræði sínu og svefni og þær eru trúlega flestar í kjörþyngd.   

Rannsóknir sem miða að því að skoða áhrif þjálfunar á fóstur geta verið flóknar þar sem siðferðilegar 

hliðar geta komið upp. Eins og fram hefur komið þá eru ekki til margar rannsóknir sem hafa skoðað áhrif 

mjög mikillar æfingarákefðar á fóstur og þær rannsóknir sem gerðar hafa verið  hafa oftast fáa þátttakendur 

og því erfitt að alhæfa mikið út frá þeim niðurstöðum. Maður veltir fyrir sér hversu langt á að ganga í þessum 

rannsóknum, og hvort konur  séu tilbúnar til að taka þátt í þessháttar rannsóknum þegar ekki er vitað að fullu 

hver langtíma áhrifin eru? Við gerð þessarar samtektar fundust engar greinar sem sýndu fram á skaðsemi 

mikillar þjálfunar á fósturs svo lengi sem álagið var undir 90%. Rétt er þó að benda á að barnshafandi konur 

forðist köfun og íþróttir þar sem hætt er á falli. 
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5 Umræða 
Þessi fræðilega samantekt gefur okkur þær vísbendingar að konur sem vanar eru mikilli þjálfun geta haldið 

áfram á sama álagi á meðgöngu svo lengi sem meðgangan er eðlileg. Svo virðist vera sem mikill hluti 

kvenna stundi þó ekki þá hreyfingu sem ráðlögð er á meðgöngu og ástæður fyrir því virðast vera 

margvíslegar. Eflaust eru einhverjar konur hræddar um að hreyfing á meðgöngu sé hættuleg fyrir fóstrið,  og 

því er mikilvægt að þær fái góða fræðslu um hreyfingu í mæðravernd. Ekki hefur mikið verið rannsökuð 

hreyfing á áhættumeðgöngum og þyrfti að rannsaka það betur, sérstaklega í ljósi þess að auking hefur verið 

á  fjölda kvenna sem greinast með ýmsa meðgöngusjúkdóma eins og meðgöngusykursýki, háþrýsting á 

meðgöngu og meðgöngueitrun.  

Lengi hefur verið vitað að ávinningur hreyfingar er mikill og hreyfing á meðgöngu hefur ekki síður góð 

áhrif þar sem hún getur stórlega dregið úr líkum á ýmsum meðgöngutengdum kvillum. Þar sem mikil aukning 

hefur orðið á tíðni sykursýki á meðgöngu ættu ljósmæður í auknum mæli að hvetja skjólstæðinga sína til að 

hreyfa sig á meðgöngu, hvort sem um er að ræða konur sem æfa lítið, eða hafa aldrei æft. Með því gætu 

ljósmæður  stórlega dregið úr líkum á sykursýki á meðgöngu og þar að leiðandi einnig öðrum vandamálum 

sem gjarnan tengist sykursýki, þar á meðal auknum líkum á  fæðingu þungbura, axlaklemmu, keisararskurði 

og öðrum inngripum í fæðingu. Þetta gæti án efa haft í för með sér mikinn ávinning bæði fyrir konurnar sjálfar 

og ekki síður  fyrir heilbrigðiskerfið. 

Mikil aukning hefur orðið á þátttöku kvenna í keppnisíþróttum undanfarin misseri og hafa rannsakendur í 

auknum mæli farið að skoða áhrifa mikillar þjálfunnar á meðgöngu. Það virðist þó enn vera skortur á 

leiðbeiningum og  upplýsingum varðandi þjálfun íþróttakvenna á meðgöngu. Þetta þyrfti að rannsaka betur 

og einnig er þörf á leiðbeiningum varðandi þjálfun á meðgöngu fyrir þennan hóp. Ljósmæður virðast stundum 

vera óvissar með að ráðleggja þessum konum eins og gefur að skilja þar sem ekki eru til neinar almennar 

ráðleggingar. Ljósmæður ættu þó að vera óhræddar við að ráðleggja konum að halda áfram að gera það 

sem þær eru vanar, hlusta á líkama sinn og nota almenna skynsemi.  

Ljósmæður í mæðravernd eru í samskiptum við konur alla meðgönguna og eru þær því í lykihlutverki 

varðandi alla fræðslu á meðgöngu. Þar sem ekki eru til hér á landi neinar klíniskar leiðbeiningar eða 

annarskonar leiðbeiningar varðandi þjálfun afreksíþróttakvenna á meðgöngu tel ég nauðsynlegt að búa til 

fræðsluefni fyrir þennan hóp, sérstaklega í ljósi þess að þessi hópur virðist vera ört stækkandi. Hægt væri að 

notast við model Elwyn og félaga frá árinu 2012 við gerð fræðsluefnis bæði fyrir konurnar og ljósmæðurnar. 

Þetta model gæti einnig hentað vel innan mæðraverndar. Markmið módelsins er að efla sjálfsákvörðunarrétt 

skjólstæðinga, og  byggir það á sameiginlegri ákvarðanartöku heilbrigðisstarfsfólks og skjólstæðinga sem 

samræmist vel hugmyndafræði ljósmæðra um að meðganga og fæðing sé lífeðlisegt ferli.  Sú ákvörðun yrði 

byggð á þeirri klínísku þekkingu sem fyrir liggur.  Notkun módelsins hefur farið vaxandi undanfarið í 

heilbrigðisþjónustu erlendis.  Þessi nálgun byggir á því að heilbigðisstarfsfólk og skjólstæðingar deila 

vitneskju sinni varðandi ákveðin mál sem þarf að taka ákvarðanir um.  Þannig geta skjólstæðingar fengið 

stuðning varðandi ýmsa valkosti og tekið upplýsta ákvörðun um sína meðferð (Elwyn, o.fl., 2012). 
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Samantekin sýnir að barnshafandi afreksíþróttakonum er óhætt að æfa á allt að 90% af hámarksálagi á 

eðlilegri meðgöngu (Salvesen, o.fl, 2012: Kardel, 2005). Vísbendingar eru um að allt að  90% æfingaálag af 

hámarksálagi á meðgöngu hafi ekki eingöngu í för með sér betra líkamlegt form heldur voru þessar konur 

einnig fljótari að jafna sig eftir fæðingu heldur en konur sem æfðu undir meðalálagi. Hvað varðar fóstrið, 

virðist ekki skapast hættuástand vegna álags svo lengi sem álagið er undir 90% (Salvesen o.fl., 2012: 

Kardel, 2005). Þó kom fram í rannsókn frá 2012 að blóðfæði til fóstur minnkaði úr 100% í 60-80% á meðan 

konur hlaupu á 60-90% af hámarksálagi, hjartsláttur fóstursins var þó alltaf innan eðlilegra marka. Ef farið var 

yfir 90% af hámarksálagi, hægðist á hjartslættinum, ph blóðgildið lækkaði og blóðflæðið minnkaði enn frekar, 

fóstrið jafnaði sig þó fljótt eftir að æfinga var hætt (Salvesen o.fl., 2012).  
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6 Ályktun 
Ekki hafa verið gefnar út neinar klínískar leiðbeiningar í heiminum varðandi þjálfun afreksíþróttakvenna á 

meðgöngu, en það kemur kanski ekki óvart þar sem þetta viðfangsefni hefur ekki verið nægilega mikið 

rannsakað og eiga klínískar leiðbeiningar alltaf að byggjast sem mest á klínískum rannsóknum. 

 Klínískar leiðbeiningar eru leiðbeiningar um verklag, unnar á kerfisbundinn hátt, til stuðnings starfsfólki í 

heilbrigðisþjónustu og almenningi við ákvarðanatöku við tilteknar aðstæður. Þær taka mið af bestu þekkingu 

á hverjum tíma og eru lagðar fram í því skyni að veita sem besta meðferð með sem minnstri áhættu án 

óhóflegs kostnaðar (Landlæknisembættið, 2014).  

Ég tel mikilvægt að búið verði til einhverskonar verklag og/eða vinnuleiðbeiningar varðandi þjálfun 

afreksíþróttakvenna á meðgöngu fyrir ljósmæður. 

Þar sem ég hef starfað við þjálfun sl 15 ár og sjálf stundað keppnisíþróttir árum saman, hef ég orðið mikið 

vör við að þátttaka kvenna sem æfa undir miklu álagi allan ársins hring hefur aukist mjög mikið.  Ég hef séð 

að konur sem eru vanar mikilli þjálfun og/eða eru að taka þátt í keppnum vilja gjarna halda áfram að æfa af 

sama krafti á meðgöngu og áður. Út frá því sem ég hef skoðað þá er hraustum konum í eðlilegri meðgöngu 

óhætt að æfa eins og áður. Ég tel að að ekki sé rétt að auka æfingaálag, eða að reyna setja ný persónleg 

met á meðgöngu. Fyrir þessar konur ætti þjálfun á meðgöngu frekar að snúast um að viðhalda fyrri getu. . 

 Við gerð þessarar samantektar fundust fáar rannsóknir sem gerðar höfðu verið á afreksíþróttakonum á 

meðgöngu og þær rannsóknir sem fundist innihéldu oft fáa þátttakendur. Einnig er vert að minnast þess að 

þar sem þetta hefur ekki verið mikið rannsakað þá gæti ef til vill verið erfitt að fá þátttakendur í svona 

rannsóknir þar sem konur gætu óttast að þátttaka í rannsókninni gæti mögulega haft skaðleg áhrif á fóstrið. 

Ég hef séð í mínu umhverfi að margar íþróttakonur draga úr æfingaálagi á meðgöngu af ótta við að skaða 

fóstrið með of miklum æfingum. 

Þar sem margar ungar konur stunda keppnisíþróttir og allar líkur eru á að þátttaka kvenna í 

keppnisíþróttum haldi áfram að aukast er mikilvægt að útbúnar verið leiðbeiningar til að nota við 

upplýsingagjöf í mæðravernd. Ég tel einnig að mjög gott væri að verðandi móðir og ljósmóðir ræddu saman 

og gerðu saman áætlun um þjálfun á meðgöngu. Ég tel að konan hefði meira gagn af því að nota áætlun 

sem hún hefði gert í samvinnu við ljósmóðurina heldur en að fá eingöngu afhentar tilbúnar upplýsingar, enda 

mikilvægt að hver og ein fái fræðslu við sitt hæfi 
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