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Ágrip 

Tíðni meðgöngusykursýki (MGS) fer hækkandi í heiminum og þar er Ísland engin undantekning. 

Tíðnin helst í hendur við hækkandi aldur mæðra, vaxandi offitu í heiminum og aukna tíðni sykursýki 

týpu tvö (SS2). MGS er einn af áhættuþáttum í því að þróa með sér SS2. MGS hefur langtímaáhrif á 

móður og börn hennar og hætta á að vítahringur lífsstílssjúkdóma skapist fyrir komandi kynslóðir. 

Mikilvægt er því að ljósmæður veiti þessum konum góða fræðslu og eftirfylgni til að rjúfa þennan 

vítahring en margt er hægt að gera til að sporna við því.  

 Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

hver er ávinningur eftirfylgnar eftir fæðingu hjá konum sem greinast hafa með MGS? Hvernig er best 

að haga eftirfylgninni til að hún beri sem bestan árangur? Hvaða þjónusta og eftirfylgni er í boði á 

Íslandi fyrir þann hóp kvenna sem greinast með MGS? Fræðilegra heimilda var leitað í 

gagnasöfnunum PubMed og SCOPUS. Í heildina voru notaðar 25 ritrýndar fræðigreinar, klínískar 
leiðbeiningar og heimildir frá opinberum stofnunum. Til að fá upplýsingar um þá þjónustu sem í boði er 

á Íslandi fyrir þennan hóp var svo tölvupóstur sendur á helstu stofnanir á Íslandi sem sinna þessum 

hópi kvenna og spurt hvernig eftirfylgni er háttað hjá þeim. 12 af 23 stofnunum svöruðu. 

 Niðurstöður fræðilegu samantektarinnar leiddu í ljós að þeir þættir sem helst hafa jákvæð áhrif 

á eftirfylgni eru ef hún hefst innan við sex mánuði frá fæðingu barns og stendur í að minnsta kosti eitt 

ár og að fram fari einstaklingsmiðuð fræðsla um mataræði og hreyfingu af heilbrigðisstarfsmanni. Taka 

þarf mið af núverandi mataræði konunnar og benda á það sem betur má fara og einnig þarf að fara 

fram mikil hvatning til að kona viðhaldi hreyfingu og lífsstílsbreytingin verði til langs tíma. Könnun sem 

gerð var á eftirfylgni á Íslandi sýndi að mjög breytileg þjónusta er í boði eftir heilsugæslum og oft á 

tíðum einnig breytileg þjónusta eftir því hvaða einstaklingur veitir hana en þess skal getið að 

svarhlutfall var einungis var 52%.  

 Ekki hefur stöðluð eftirfylgni farið fram á Íslandi fyrir konur með sögu um MGS. Ákjósanlegast 

væri ef ljósmæður hefðu kost á að sinna eftirfylgni eftir fæðingu fyrir þennan hóp og veita þeim 

fræðslu, aðhald og hvatningu til lífsstílsbreytinga. Þannig gætu ljósmæður lagt sitt af mörkum og 

minnkað líkur á MGS á seinni meðgöngum ásamt því að draga úr líkum á að konur þrói með sér SS2 
og hjarta- og æðasjúkdóma seinna meir ásamt því að minnka líkur á lífsstílssjúkdómum hjá 

afkomendum þessara kvenna.  

Lykilhugtök: ljósmóðir, meðgöngusykursýki, tími eftir fæðingu, eftirfylgni, hreyfing. 
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Abstract 

 The incidence of Gestational Diabetes Mellitus (GDM) is increasing in Iceland, as in other countries 

around the world. This increase has coincided with increased maternal age, increased levels of 

obesity in the world and an increase in type 2 diabetes (DM2). Having GDM is also a risk factor in the 
development of DM2. GDM has a long-term impact on mothers and their children and there is an 

increased risk of a generational impact through a vicious cycle of poor lifestyle choices. It is important 

that midwives provide effective education and support to break this cycle as there are various ways to 

prevent this development. 

 This literature review research project aims to answer the following questions: what are the 

benefits of enhanced support to mothers, who have been diagnosed with GDM, after giving birth? How 

should this support be delivered to maximise the benefit? What service and support is currently being 

offered in Iceland to women who are diagnosed with GDM? Bibliographic searches were carried out 

on the PubMed and SCOPUS databases. A total of 25 peer-reviewed articles were reviewed and 

referenced along with clinical guidelines and resources made available by public authorities in Iceland. 

An email request was sent to all relevant organisations in Iceland regarding the services currently 
being offered for this group and the support provided. Responses were received from 12 out of 23 

clinics contacted. 

 The research carried out for this literature review indicates that two factors are key to 

successful support after birth: if the support programme started within six months of giving birth and 
continued for at least one year; and if a health professional provided bespoke education on balanced 

diet and exercise. It is important that the support programme includes an appraisal of the mother‘s diet 

to identify possible dietary improvements, along with consistent encouragement to maintain increased 

exercise levels to ensure that the lifestyle choices are sustained longer term. Research carried out on 

support provided to women with GDM in Iceland has shown that the support provided by health 

centres and GP practices varies considerably and that it can also vary within centres depending on the 

individual staff members providing the service. However, it should be noted that the response rate was 

only 52%. 

 Women with a history of GDM have not been provided with consistent support in Iceland in the 

past. It would be beneficial if midwives had the opportunity to provide support to women with GDM in 

order to offer education, support and encouragement leading to permanent lifestyle changes. Through 

such support, midwives could contribute to a lower incidence of GDM in subsequent pregnancies 
which, in turn, would help decrease the likelihood of DM2 and heart and coronary disease later in life, 

as well as reducing the likelihood of other lifestyle-related illnesses for these women and their children. 

Keywords: midwife, gestational diabetes, postpartum period, follow-up, exersice. 
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Þakkir 

Þetta lokaverkefni var unnið við námsbraut í ljósmóðurfræði við hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands 

árið 2020. 

 Bestu þakkir fá leiðbeinendur mínir Dr. Ólöf Ásta Ólafsdóttir og Bryndís Ásta Bragadóttir fyrir 
góða og uppbyggilega leiðsögn og hvatningu við vinnslu þessa verkefnis. Umsjónaljósmæður mínar fá 

mínar innilegustu þakkir fyrir faglega leiðsögn, hvatningu og traust í klínísku námi mínu. Auk allra 

hinna ljósmæðranna sem hafa leiðbeint mér í náminu. 

 Ég vil þakka fjölskyldu minni og vinkonum fyrir hvatningu og aðstoð. Sérstaklega vil ég þakka 
Daníel Pétursyni fyrir mikla þolinmæði og vinkonum mínum Elínu Ósk Hjartardóttur og Lilju Dögg 

Bjarnadóttur fyrir yfirlestur. Einnig vil ég þakka Huldu Þóru Sveinsdóttur fyrir aðstoð við þýðingu ágrips.  

Ég vil líka þakka dætrum mínum Elísu Dögun og Signýju Ýri en þær gerðu mér kleift að upplifa af eigin 

reynslu hvað góð ljósmóðir skiptir miklu máli í barneignarferlinu. Að lokum vil ég þakka ljósusystrum 
mínum fyrir dýrmæta vináttu og yndislega samveru á námstímanum.  
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Listi yfir skammstafanir 
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1 Inngangur 
Allar barnshafandi konur á Íslandi eiga rétt á mæðravernd og eru þær hvattar til að koma og hitta 

ljósmóður fyrir 12. viku meðgöngu. Í þeirri skoðun er áhættumat framkvæmt með tilliti til sjúkdóma og 

áhættu á meðgöngu og fræðsluþörf metin (Embætti landlæknis, 2008). Ein af þeim skimunum sem fer 

fram í þessu fyrsta komu viðtali er skimun fyrir meðgöngusykursýki (MGS) fyrir konur með áhættuþætti 
en er hún gerð með fastandi blóðsykurmælingu. Konum sem greinast með MGS er svo sérstaklega 

fylgt eftir, ljósmóðir fylgist vel með blóðsykursmælingum konunnar ásamt því að fræða hana um 

mataræði og hreyfingu. Klínískar leiðbeiningar Landspítala settu fram ráðleggingar um konur sem 

greinst hafa með MGS og ná þær ráðleggingar yfir allt landið. Mælst er til þess að konur láti fylgjast 

með blóðsykri hjá sér reglulega eftir fæðingu og það sem eftir er (Hildur Harðardóttir o.fl., 2012). 

 Tíðni MGS fer hækkandi í heiminum og þar er Ísland engin undantekning. Tíðnin helst í 

hendur við hækkandi aldur mæðra, vaxandi offitu í heiminum og aukna tíðni sykursýki af tegund tvö 

(SS2). MGS er einn af áhættuþáttum fyrir því að þróa með sér SS2. MGS hefur ekki einungis 

langtímaáhrif á móðurina heldur einnig á börn hennar. Dætur hennar eru í aukinni áhættu á að þróa 

með sér MGS á sínum meðgöngum og bæði synir hennar og dætur eiga í hættu á að þróa með sér 

SS2 og því hætta á að vítahringur lífsstílssjúkdóma skapist fyrir komandi kynslóðir. Til mikils er því að 

vinna að fylgja þessum konum eftir og veita þeim fræðslu en mataræðisbreyting og hreyfing er ein 
besta forvörnin fyrir þessum sjúkdómum og gæti rofið þennan vítahring (Hopkins og Artal, 2013). Það 

eru fyrst og fremst konur með greind vandamál á meðgöngu svo sem MGS og háþrýsting sem eru 

hvattar til að hitta heimilislækni eftir fæðingu og ræða eftirfylgd (Hildur Harðardóttir o.fl., 2012).  

 Ljósmæður eru í lykilstöðu til að fræða þennan hóp kvenna sem greinast með MGS ásamt 
hjúkrunarfræðingum sem sinna börnum þeirra í ungbarnavernd og mynda þar af leiðandi tengsl við 

konuna. Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsmenn upplýsi þessar konur um hvað þær geta gert til að 

stuðla að eigin heilbrigði og heilbirgði barna sinna en lífsstílsbreyting getur haft langtíma áhrif hjá bæði 

móður og barni og dregið úr líkum á þróun á SS2 hjá móður og afkomendum hennar (Hopkins og 

Artal, 2012).  

 Megin tilgangur verkefnisins er að skoða afleiðingar meðgöngusykursýkis eftir meðgöngu og 

skoða þá þætti sem rannsóknir hafa sýnt fram á að séu gagnlegir til að dragar úr líkum á 

meðgöngusykursýki í næstu meðgöngu eða þróun á sykursýki af tegund tvö síðar á ævinni. 

1.1 Meðgöngusykursýki  
Meðgöngusykursýki (MGS) er skilgreind sem skert sykurþol eða hátt hlutfall sykurs í blóði sem greinist 

fyrst á meðgöngu. Viðnám gegn insúlíni eykst í vefjum þungaðra kvenna til að koma til móts við 

vaxandi fóstrið og því eykst þörfin fyrir insúlíni út meðgöngu (WHO, 2018). Viðnámið byrjar að aukast 

eftir 20. viku meðgöngu og nær hámarki í lok meðgöngu. Þetta er talið stafa af aukinni fitusamsetningu 

móður og hormónum frá fylgju sem dregur úr virkni insúlíns. Þetta kallar á aukið seyti insúlíns úr beta 
frumum í brisi móður en þær konur sem eru með MGS ná hinsvegar ekki að framleiða nægilegt insúlín 

sem gerir það að verkum að sykurinn hækkar í blóðinu. Insúlínviðnámið fellur svo hratt eftir að barn 

fæðist og kemst fljótt í eðlilegt horf eftir fæðingu (Hopkins og Artal, 2013). 
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1.1.1 Greiningarskilmerki meðgöngusykursýkis  
Greiningaskilmerki til að greina MGS voru fyrst sett fram um miðja síðustu öld og miðuðu þau fyrst og 

fremst að því að finna konur í áhættuhóp fyrir þróun á SS2 seinna meir. Margvísleg viðmið eru í dag í 

notkun til að greina MGS og er mismunandi eftir löndum hvaða viðmið er notast við. Það gerir það að 
verkum að erfitt er að bera saman nýgengi MGS eftir löndum (Noctor og Dunne, 2015).  

Árið 2008 var birt rannsókn sem kallast Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome 

(HAPO) en hún var framkvæmd á árunum 2000 til 2006. Úrtakið var 25.505 konur í heilbrigðiri 
meðgöngu frá 15 heilsugæslum í níu löndum tóku þátt. Allar undirgengust þær 75 g sykurþolpróf á 24. 

til 32. viku meðgöngu og mældur var blóðsykurinn hjá þeim fastandi, einni klukkustund og tveimur 

klukkustundum eftir inntöku sykurlausnarinnar. Niðurstöðurnar bentu til að því hærri sem blóðsykur 

móðurinnar mældist því líklegra var að barn hennar væri þungburi, fæðing endaði með keisaraskurði 

og að börn væru með of háan blóðsykur eða færu í blóðsykursfall. Einnig voru tengsl milli hækkaðs 

blóðsykurs við fyrirburafæðingu, axlarklemmu, innlögn á vökudeild og meðgöngueitrunar (Metzger 

o.fl., 2008).  

Í kjölfar þessarar rannsóknar breyttu mörg lönd viðmiðum sínum og árið 2012 voru viðmið á 

Íslandi breytt. Þar sem þessi greiningaviðmið eru mun lægri en þekkist áður hafa þau áhrif á að fleiri 

konur greinast með MGS en ef notast er við hærri viðmið. Kosturinn er hinsvegar sá að þetta getur 

minnkað fjölda þeirra kvenna sem fá SS2 seinna meir ef rétt er staðið að ummönnun og eftirfylgni 

þeirra kvenna sem greinast með MGS (Noctor og Dunne, 2015). 

 Á Íslandi er konum með ákveðna áhættuþætti boðið í blóðprufu til að mæla fastandi blóðsykur 

eftir fyrstu skoðun hjá ljósmóður sem yfirleitt er við 12. viku meðgöngu. Þær konur sem mælast með 

5,1 mmol/L eða hærra í fastandi blóðsykri í sermi fá greininguna meðgöngusykursýki. Ef kona mælist 

7 mmol/L eða hærra gefur það að auki sterka vísbendingu um að kona sé með sykursýki tegund tvö 
(SS2) sem hafi verið til staðar fyrir þungun en það þarf þó að staðfesta með annarri blóðprufu um 

þremur mánuðum eftir fæðingu. Ef kona mælist undir 5,1 mmol/L fer hún í sykurþolpróf við 24. til 28. 

viku meðgöngu. Ef fastandi blóðsykur er 5,1 mmol/L og/eða hærri, 8,5 mmol/L eða hærri klukkustund 

eftir 75 g sykurþolpróf og/eða 10 mmol/L eða hærri tveimur klukkustundum eftir 75 g sykurþolpróf fær 

hún greininguna meðgöngusykursýki. Móðirin þarf einungis að vera of há í einni af þessum mælingum 

til að fá greininguna MGS (Hildur Harðardóttir o.fl., 2012). 

1.1.2 Tíðni meðgöngusykursýkis  
MGS er vaxandi vandamál í heiminum og er eitt algengasta vandamál á meðgöngu. MGS fer vaxandi 

samhliða hækkandi aldri mæðra, aukinni tíðni offitu og hækkandi algengi SS2 í heiminum (Daly o.fl., 

2018). Samkvæmt erlendum rannsóknum er algengi frá <1% til 28%. Þessi mikli breytileiki getur 

stafað af mismunandi aðferðum við að skima og mismunandi er eftir löndum hvaða viðmið eru notuð til 

að greina MGS. Einnig fer eftir löndum hvaða konum er boðið að fara í blóðprufu (Jiwani, Marseille, 
Lohse, Damm, Hod og Kahn, 2012). Samantektarrannsókn sem gerð í Evrópu sýnir tíðni á bilinu 3,8% 
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til 7,8% (Eades, Cameron og Evans, 2017). Tíðni MGS jókst hratt í þeim löndum þar sem tekin voru 

upp ný greiningaskilmerki í kjölfar HAPO rannsóknarinnar (Noctor og Dunne, 2015).  

 Á Íslandi hefur tíðni MGS aukist umtalsvert síðustu ár og á Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 

greindust 16% kvenna með MGS árið 2018 og eru það þrefalt fleiri en greindust þar árið 2014. 
Sambærilegar tölur sjást á Landspítala (LSH) en 18,5% kvenna sem fæddu þar árið 2018 voru með 

greininguna MGS (Þórunn J. Júlíusdóttir o.fl., 2019). Á árunum 2009-2010 voru 5% kvenna sem 

fæddu á LSH með greininguna MGS (Bryndís Ásta Bragadóttir, 2018).  

1.1.3 Einkenni og áhættuþættir meðgöngusykursýkis 
MGS er oftar en ekki einkennalaus og því mikilvægt að skima allar konur með áhættuþætti. Konur 

geta þó sýnt einkenni svo sem tíð þvaglát, þorsta, þreytu eða lystarleysi (Jiwani o.fl., 2012). Þeir 

áhættuþættir sem Embætti landlæknis og Landspítali skilgreina eru offita, þá líkamsþyngdarstuðull 

(LÞS) yfir 30, ættarsaga um sykursýki í fyrsta ættlið, aldur yfir 40 ára, meðgöngusykursýki á fyrri 

meðgöngu eða fyrri fæðing þungbura, skert sykurþol fyrir þungun, og kynþáttur annar en hvítur og 

dugar ef einn áættuþáttur er til staðar (Hildur Harðardóttir o.fl., 2012). American Diabetes Association 

(ADA) er með sömu áhættuþætti en að auki skima þau allar þungaðar konur með þekkta 

fjölblöðrueggjastokkaheilkenni (PCOS) fyrir MGS (ADA, 2011).  

1.1.4 Meðferð við meðgöngusykursýki 
Markmið með meðferð við MGS snýst um að halda blóðsykrinum undir 5,9 mmol/L fastandi og undir 

7,8 mmol/L klukkustund eftir að byrjað er að borða (Hildur Harðardóttir o.fl., 2012). Sumar konur þurfa 

engu að breyta til að ná þessu markmiði en hjá stærsta hlutanum dugir að breyta mataræði og stunda 

létta hreyfingu. Íslensk rannsókn sem gerð var árið 2015 sýndi að 66,1% íslenskra kvenna með MGS 
náðu að halda niðri blóðsykrinum með mataræði og hreyfingu (Margrét Helga Ívarsdóttir, 2015). 

Breyting á mataræði skiptir því mestu máli í meðferð við meðgöngusykursýki (Hildur Harðardóttir o.fl., 

2012). 

 Þær konur sem ekki duga þessar breytingar til að halda blóðsykrinum innan marka þurfa að 
taka lyf. Fyrst er reynd lyfjameðferð með metformin sem hefur þá virkni að auka upptöku insúlíns í 

vöðvum og er notað með lífsstílsbreytingu (Knowler o.fl., 2002). Ef það dugar ekki til er notast við 

insúlíngjöf í sprautuformi og færast þær þá yfir í meðgönguvernd á Landspítala þar sem þær teljast til 

áhættuhóps. Rannsókn sem framkvæmd var á Landspítala á árunum 2009 til 2010 sýndi að þær 

konur sem þurftu á lyfjameðferð að halda voru með hærra LÞS, eldri og oftar með fjölskyldusögu um 

SS2. Þær mældust hærri í fastandi blóðprufu og greindust oft fyrr. Þetta getur bent til þess að þær hafi 

verið með ógreinda SS2 fyrir meðgöngu (Ómar Sigurvin Gunnarsson, 2016). 

1.2 Ástæða efnisvals 
Í ljósi þess að fleiri konur eru að greinast með meðgöngusykursýki, valdi höfundur þessa verkefnis að 

fjalla um ávinning þess að fylgja eftir þessum konum eftir fæðingu. Reynsla margra er að MGS versni 
á næstu meðgöngu og er það tilfinning höfundar að konur haldi að þær geti ekkert gert til að sporna 

við því. Persónuleg reynsla og skoðun höfundar er hinsvegar eftir að hafa greinst með MGS á fyrstu 
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meðgöngu, að breytt mataræði hafi hjálpað og komið í veg fyrir greingu á annarri meðgöngu. Höfundi 

þykir því mjög áhugavert að skoða rannsóknir um þetta efni og hvort hægt sé að minnka líkur á og 

jafnvel koma í veg fyrir MGS með rétta inngripinu og einnig minnka líkur á SS2, hjarta- og æða-

sjúkdómum og mögulega öðrum sjúkdómum seinna á lífsleiðinni. 

1.3 Markmið og rannsóknaspurningar 
Markmið þessa verkefnis er fyrst og fremst að skoða hver sé ávinningur þess að fylgja eftir konum 

sem greinst hafa með MGS og skoða hvaða inngrip eru vænlegust til árangurs. Leitað verður svara við 

eftirfarandi spurningum:  

1. Hver er ávinningur eftirfylgni eftir fæðingu hjá konum sem greinst hafa með meðgöngu-
sykursýki? 

2. Hvernig er best að haga eftirfylgninni til að hún beri sem bestan árangur?  

3. Hvaða þjónusta og eftirfylgni er í boði á Íslandi fyrir þann hóp kvenna sem greinast með 
meðgöngusykursýki? 

1.4 Mikilvægi fyrir ljósmóðurfræði  
Mikil aukning er á greiningu á MGS og því sinna flestar ef ekki allar ljósmæður þessum hópi kvenna. 
Alltaf er að koma betur í ljós hvaða afleiðingar MGS hefur á bæði móður og barn. Mikilvægt er að 

ljósmæður geri sér grein fyrir að þær eru í lykilstöðu til að fræða konur á meðgöngu til að tryggja sem 

besta útkomu móður og barns og eins eftir fæðingu til að koma í veg fyrir og draga úr lífsstíls-

sjúkdómum hjá þessum konum. Ljósmæður eru í miklum samskiptum við konur á meðgöngu og ættu 

því að geta myndað gott meðferðarsamband við þær. Þetta verkefni er því mikilvægt innlegg í 

ljósmóðurfræði.  

 Höfundur telur því nauðsynlegt að fræða um mikilvægi og ávinning eftirfylgni eftir meðgöngu 

og þannig hvatt ljósmæður, hjúkrunarfræðinga og lækna til að fylgja þessum konum eftir og með því 

vonandi draga úr þróun lífsstílssjúkdóma seinna meir.  
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2 Aðferðir  
Verkefnið er fræðileg samantekt á rannsóknum sem snúa að MGS og ávinning eftirfylgdar hjá konum 

eftir fæðingu sem greinst hafa með MGS. Gagnaöflun fór fram í febrúar til mars 2020 og var notast við 

gagnasöfnin PubMed og SCOPUS en að auki var notast við svokallaða snjóboltaaðferð þar sem 

heimildaskrár greina voru skoðaðar og notast var við þær greinar sem snéru að efni verkefnisins. 
Heimildaleit leiddi í ljós að þó nokkuð hefur verið skrifað um efnið og margt af því nýlegt og því auðvelt 

að finna nýlegar heimildir sem snéru að efni verkefnisins. Almennt var miðað við greinar síðustu tíu 

ára í gagnasöfnuninni og leitast var eftir greinum á ensku og takmarkað við mannfólk. Þær rannsóknir 

sem notast var við í samantektinni komu langflestar frá vestrænum þjóðum. Heimildir sem nýttar voru 

til að svara rannsóknarspuringunum voru 25 talsins. Notast var við 19 ritrýndar fræðigreinar, ein úr 

Læknablaðinu ásamt einni rannsókn sem gerð var á Landspítala. Einnig var notast við heimildir frá 

opinberum stofnunum svo sem Embætti landlæknis, klínískar leiðbeiningar Landspítala og 

heilsugæslunni.  

Helstu leitarorð sem notast var við voru: Meðgöngusykursýki (Gestational diabetes), tími eftir fæðingu 

(postpartum period), eftirfylgni (follow up) og hreyfing (exercise).  

 Til að fá upplýsingar um þá þjónustu sem í boði er á Íslandi fyrir þennan hóp var tölvupóstur 

sendur á 23 stofnanir á Íslandi sem sinna þessum hópi kvenna og þau spurt um hvernig eftirfylgni sé 

háttað á þeim. Spurt var:  

1. Er skipulögð eftirfylgni eftir meðgöngu hjá konum sem greindust á meðgöngu með 
meðgöngusykursýki án þess að þær þurfi að bera sig eftir því? 

2. Hvaða þjónusta er í boði fyrir þessar konur eftir meðgöngu á heilsugæslustöðinni?  
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3 Niðurstöður 

3.1 Afleiðingar meðgöngusykursýkis 
Afleiðingar MGS eru margvíslegar og hafa áhrif á móður og barn en einnig langtímaafleiðingar. 

Samkvæmt niðurstöðum HAPO rannsóknarinnar eru sterk bein tengsl milli hækkaðs blóðsykurs móður 

við þungbura og hás blóðsykurs hjá barni en veikari tengsl fundust við keisaraskurð og blóðsykursfall 
hjá nýbura. Einnig fundust tengsl hækkaðs blóðsykurs hjá móður við fyrirburafæðingu, axlarklemmu 

eða áverka við fæðingu hjá barni, innlögn á vökudeild og nýburagulu. Einnig fundust tengsl við 

meðgöngueitrun hjá móður (Metzger o.fl., 2008). Rannsókn sem framkvæmd var á Landspítala á 

árunum 2012 til 2014 á 345 barnshafandi konum með MGS sýndi að þær voru líklegri til að vera með 

langvinnan háþrýsting og vanvirkan skjaldkirtil. Fyrirburafæðing var algengari. Börn þeirra voru líklegri 

til að vera þungburar, þurfa skammtímaeftirlit á vökudeild, fá nýburagulu og blóðsykurfall. Hinsvegar 

var ekki marktækt aukin tíðni á meðgönguháþrýsting og meðgöngueitrun hjá konum með 
meðgöngusykursýki og eins var ekki marktækur munur á tíðni fæðingarinngripa svo sem keisara-

skurða, áhaldafæðinga eða áverka á barni, svosem axlarklemmu eða viðbeinsbrota (Margrét Helga 

Ívarsdóttir, 2015).  

 Sterk tengsl hafa fundist á milli þess að greinast með meðgöngusykursýki og auknum líkum á 
að greinast með meðgöngusykursýki á seinni meðgöngum, auknum líkum á SS2 og hjarta- og 

æðasjúkdómum (Daly o.fl., 2018). Afturskyggnar rannsóknir sýna að þrisvar sinnum líklegra er fyrir 

konu sem greinst hefur með MGS en þær sem ekki hafa fengið meðgöngusykursýki að þróa með sér 

SS2 innan 11 ára (Bellamy, Casa, Hingorani og Williams, 2009). Líkurnar á að þróa með sér SS2 

aukast eftir því sem LÞS er hærra, eftir því hve snemma MGS greindist og alvarleika MGS (Baptiste-

Roberts, o.fl., 2009). Einnig hafa rannsóknir sýnt að auknar líkur eru á að dætur kvenna með 

meðgöngusykursýki fái MGS og þá SS2 seinna meir en synir þeirra eru einnig í aukinni áhættu að 

þróa með sér SS2 (Clausen o.fl., 2008). 

 American Diabetes Association (ADA, 2011) hvetur konur til að fylgjast með blóðsykri sex til 

tólf vikum eftir fæðingu. Ef hann er innan marka nægir að fylgjast með á þriggja ára fresti en 

samkvæmt klínískum leiðbeiningum hér er mælt með eftirliti á eins til þriggja ára fresti (Hildur 

Harðardóttir o.fl., 2012). Því miður sýna rannsóknir þó að mjög fáar konur fylgi þessu eftir. 
Samantektarrannsókn á sex greinum sem Bryndís Ásta Bragadóttir (2018) framkvæmdi sýndi að konur 

sem ekki voru skipulega boðaðar í blóðsykursmælingu skiluðu sér illa í eftirlit eftir fæðingu og að 

einungis 20% kvenna mæta í slíkt eftirlit. Afturvirk rannsókn sem gerð var úr gagnagrunni 

háskólasjúkrahúss í Michigan og skoðaði allar konur sem voru þungaðar og fengur greininguna MGS 

á árunum 1997 til 2002 að einungis 38% kvenna létu fylgjast með blóðsykri hjá sér eftir fæðingu. Þær 

konur sem voru líklegri til að láta mæla blóðsykur voru giftar, notuðu insúlín á meðgöngu, hittu 

innkirtlalækni á meðgöngu, mættu oftar í mæðraskoðun og voru líklegri til að hafa hitt innkirtlalækni 
eða kvennsjúkdómalækni eftir fæðingu (Kim o.fl., 2006). Önnur samantektarrannsókn sýndi að þær 

konur sem fengu einhverskonar áminningu um að mæta í blóðprufu svosem með símtali eða 

smáskilaboðum voru 30% til 60% líklegri til að mæta (Carson, Frank og Keeley, 2013). 
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3.2 Fyrirbygging og áhrifaþættir á meðgöngusykursýki 
Í heiminum og þar með talið á Íslandi er mismunandi hvort og hvernig eftirfylgni er í boði fyrir konur 

með sögu um MGS. Samantektarrannsókn þar sem skoðaðar voru 15 rannsóknir um eftirfylgni eftir 
fæðingu sem voru framkvæmdar hjá konum með sögu um MGS sýndi að mikið er til af mismunandi 

tegundum af eftirfylgni. Algengast var að boðið væri uppá fræðslu um bæði hollt mataræði og 

hreyfingu. Sýndi þessi rannsókn að bestur árangur náðist ef eftirfylgnin byrjaði á fyrstu sex mánuðum 

eftir fæðingu barns og stæði yfir í allavega eitt ár (Goveia o.fl., 2018). Rannsókn sem skoðaði áhrif 

aukinnar fræðslu eftir fæðingu sýndi að tvöfalt líklegra var að konur kæmu til að fylgjast með blóðsykri 

hjá sér ef þær fengu aukna fræðslu, bæði skriflega og munnlega. 805 konur tóku þátt en þeim var 

skipt í tvo hópa þar sem annar hópurinn fékk staðlaða fræðslu en hinn aukna fræðslu bæði skriflega 

og munnlega (Stasenko o.fl., 2013).  

 Það sem hefur sýnt mestan árangur í baráttu við MGS og sem fyrirbyggingu SS2 er hollt 

mataræði og hæfileg hreyfing og ber það betri árangur en lyfjagjöf. Mikilvægt er að lífsstílsbreytingin 

sé til frambúðar svo hún beri sem bestan árangur (Noctor og Dunne, 2015). Rannsóknir þar sem 
metformin er gefið í fyrirbyggjandi tilgangi sýna að heilbrigt líferni er árangursríkara í fyrirbyggingu á 

SS2 (Knowler o.fl., 2002). Offita, þyndaraukning á meðgöngu og eftir fæðingu og mikil kyrrseta eru 

helstu áhættuþættirnir fyrir að þróa með sér sykursýki eftir fæðingu sem hægt er að hafa áhrif á 

(Rodrigo og Glastras, 2018). Konur með sögu um MGS geta komið í veg fyrir að fá MGS á næstu 

meðgöngu með hreyfingu og réttu mataræði. Ef þær greinast aftur með MGS á næstu meðgöngu er 

ekki algilt að MGS versni með fjölda meðganga. Hinsvegar eru þær konur sem greinast með MGS á 

seinni meðgöngu í aukinni hættu á að þróa með sér SS2 heldur en þær konur sem ekki fá MGS á 

seinni meðgöngu (Varner o.fl., 2017). 

3.2.1 Heibrigður lífsstíll  
Heilbrigður lífsstíll skiptir miklu máli þegar verið er að fyrirbyggja eða meðhöndla MGS. Flestir vita 

hvað þeir þurfa að gera til að viðhalda heilbrigðum lífsstíl en oftar en ekki er þó erfiðara að framkvæma 

það. Margt getur staðið í vegi fyrir því og þá sér í lagi á miklum umbreytingartíma eftir fæðingu barns. 

Skortur á eftirfylgni, hvatningu og tíma, ásamt lítilli vitneskju um áhrif MGS til langs tíma eru hindrandi 
þættir sem konur nefndu sem tóku þátt í eigindlegri rannsókn í Ástralíu (Zulfiqar o.fl., 2017). 

 Rannsóknin fór þannig fram að átta kvennana sem tóku þátt voru ástralskar en 15 voru 

innflytjendur í Ástralíu, allar enskumælandi. Þær töluðu um að mesta eftirfylgnin hafi farið fram á 

meðgöngu og þar af leiðandi meðtóku þær fyrst og fremst upplýsingar sem viðkom barninu sem þær 
gengu með. Þær meðtóku því ekki langtíma áhrifin sem MGS getur haft á þær sjálfar. Vegna skorts á 

eftirfylgni eftir fæðingu héldu margar þeirra að áhættan væri liðin hjá þar sem barnið var fætt. Þær 

konur sem viðhéldu heilbrigðum lífsstíl eftir fæðingu voru fyrst og fremst að létta sig fyrir útlitið en ekki 

með það að markmiði að draga úr líkum á að þróa með sér SS2 (Zulfiqar o.fl., 2017). 

 Erlendu konunum fannst erfitt að breyta mataræði sínu í samræmi við leiðbeiningar þar sem 

þær áttu erfitt með að aðlaga það að sinni matarmenningu og áttu erfitt með að skilja leiðbeiningarnar. 

Báðum hópum fannst hjálplegt að fá einstaklingsfræðslu um mataræði en fæstar kvennana mundu 

eftir að hafa fengið fræðslu um hreyfingu. Flestum konunum fannst auðveldara að velja hollari kostinn 
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en að stunda reglulega hreyfingu. Konurnar töluðu einnig um lítið aðhald eftir fæðingu en þær hittu 

ljósmóður reglulega á meðgöngunni og fylgdust vel með blóðsykrinum en eftir fæðingu var ekkert 

eftirlit (Zulfiqar o.fl., 2017). 

3.2.2 Mataræði  
Til að fyrirbyggja MGS er fyrst og fremst bent á bætt mataræði. Ekki er þó eitthvað eitt mataræði sem 
hentar í baráttunni við MGS. Miðjarðarhafsmataræði hefur þó lengi verið þekkt sem hollt mataræði og 

sýna rannsóknir að það dragi úr líkum á SS2 og hjarta- og æðasjúkdómum miðað við annað mataræði 

(Salas-Salvadó o.fl., 2014). Miðjarðarhafsmataræði samanstendur af mikilli neyslu grænmetis, ávaxta, 

belgjurta og hneta. Einnig er mælt með daglegri neyslu ólífuolíu, fisk að meðaltali þrisvar í viku og lítilli 

neyslu á rauðu kjöti, unnum kjötvörum og fitusnauðum mjólkurvörum (Pérez-Ferre o.fl., 2015). Þetta 

mataræði hefur einnig reynst vel á meðgöngu til að halda blóðsykri innan marka hjá konum með 

greinda MGS (Ellen A. Tryggvadóttir, Helga Medek, Bryndís E. Birgisdóttir, Reynir T. Geirsson og 
Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2015) 

 Rannsókn sem gerð var á Spáni hjá 260 konum með sögu um MGS en mældust með eðlilegt 

sykurþol eftir fæðingu. 130 konur mynduðu íhlutunarhóp og fengu fræðslu um miðjarðarhafsmataræði 

og eftirfylgni um hreyfingu en viðmiðunarhópurinn, 130 konur, fengu hefðbundna eftirfylgni sem fól í 
sér almennar ráðleggingar varðandi mataræði og hreyfingu. Hópunum var fylgt eftir í þrjú ár og voru 

mun færri konur í íhlutunarhópnum sem þróuðu með sér skert sykurþol. Jákæð fylgni var hjá konum 

sem léttu sig og sérstaklega hjá þeim konum með LÞS undir 27 kg/m2. Þyngdaraukning og regluleg 

inntaka óholla fitusýra höfðu mesta forspárgildi hvaða konur þróuðu með sér skert sykurþol seinna 

meir (Pérez-Ferra o.fl., 2015).  

 Afturvirk samantektarrannsókn sem skoðaði eftirfylgni sem tengdist mataræði og hreyfingu tók 

til 63 rannsókna frá árunum 1990 til 2015. Allar skoðuðu raunveruleg áhrif lífsstílsbreytinga og báru 

saman við árangur í baráttu við SS2. Samantektarrannsóknin sýndi að hvert kíló sem konur misstu 

minnkuðu líkurnar á þróun á SS2 um 43%. Íhlutunarhópurinn missti að meðaltali 1,5 kg miðað við 

samanburðarhóp. Þeir þáttakendur sem fengu fræðslu frá heilbrigðisstarfsmanni voru í 33% minni 

áhættu á þróun á SS2 (Galaviz, Weberm Straus, Hawm Narayan og Ali, 2018). 

3.2.3 Hreyfing  
Hreyfing fyrir meðgöngu, á meðgöngu og eftir meðgöngu hefur margvísleg jákvæð áhrif. Hún getur til 

dæmis minnkað líkur á MGS, minnkað líkur á mikilli þyngdaraukning og minnkað mjóbaksverki. 

Hreyfing eftir meðgöngu getur einnig dregið úr líkum á SS2. Hreyfing getur flýtt fæðingu, dregið úr 

vandamálum tengt fæðingu, minnkað þreytu, streitu, kvíða og þunglyndi (Di Biase o.fl., 2019). Hreyfing 
hefur engin neikvæð áhrif eftir fæðingu en eykur heilbrigði hjarta og lungna auk þess sem það eykur 

vellíðan og því mikilvægt að hreyfa sig eftir fæðingu. Rannsóknir sýna jafnframt að hreyfing hefur ekki 

áhrif á samsetningu og magn brjóstamjólkur. Þær konur sem halda áfram að hreyfa sig eftir fæðingu 

geta viðhaldið þyngd eða létt sig með réttu mataræði og þar af leiðandi minnkað líkur á SS2 (Di Biase 

o.fl., 2019).  
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 Mælt er með að byrja að hreyfa sig um sex vikum eftir fæðingu barns eða þegar kona treystir 

sér til. Sú hreyfing sem mælt er með er miðlungs til mikil ákefð og er þá þolfimi yfirleitt nefnd. Svo sem 

að ganga rösklega eða hjóla að minnsta kosti 150 mínútur á viku. Lyftingar er einnig góð þjálfun. Við 

hreyfingu eykst upptaka insúlíns í vöðvum og næst þá betri sykurstjórn hjá konum (Di Bias o.fl., 2019).  

 Rannsókn var gerð á Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðisins og stóð yfir á tímabilinu 1. janúar 

2016 til 30. júní 2017. Konum sem komu með börn sín í níu vikna skoðun og höfðu greinst með 

meðgöngusykursýki var boðin þáttaka en alls tóku 84 konur þátt, 45 voru í íhlutunarhópi og 39 í 

viðmiðunarhóp. Íhlutunarhópurinn fékk hreyfiseðla og voru þær marktækt virkari en viðmiðunar-

hópurinn fimm mánuðum seinna. Þó íhlutunarhópurinn hafi létt sig og lífsgæði aukist var ekki 

marktækur munur miðað við viðmiðunarhópinn. Telja þeir að hreyfingin sem náðist fram í rannsókninni 

geti minnkað áhættu á SS2 síðar og þá sér í lagi ef virkniaukningin viðhelst til lengri tíma (Þórunn J. 
Júlíusdóttir o.fl., 2019). 

3.2.4 Brjóstagjöf  
Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á tengslum brjóstagjafar og MGS sýna jákvæða fylgni þar á 

milli. Rannsókn sem gerð var í Japan á 222 of feitum konum með sögu um MGS sýndi að konur sem 

voru að lágmarki með börnin sín 80% á brjósti dró verulega úr insúlínviðnámi óháð því hvort þær 
misstu þyngd eða ekki. Þær voru því með betri sykurstjónun (Yasuhi o.fl., 2019). Þetta kom einnig í 

ljós í rannsókninni sem áður var getið þar sem skoðuð var hreyfing kvenna og áhrif þess á blóðsykur 

en ekki var sérstaklega verið að skoða tengsl brjóstagjafar og insúlínviðnáms (Þórunn J. Júlíusdóttir 

o.fl., 2019). Konur með sögu um MGS eru því sérstaklega hvattar til að hafa börn sín eingöngu á 

brjósti fyrstu sex mánuðina en mikinn stuðning þarf að veita þeim svo það sé mögulegt (Yasuhi o.fl., 

2019). 

3.3 Eftirfylgni á Íslandi  
Samkvæmt klínískum leiðbeiningum Landspítala er mælt með að konur sem greinast með MGS fari í 

skimun fyrir SS2 tveimur til fjórum mánuðum eftir fæðingu og þá er þetta sérstaklega beint til þeirra 

kvenna sem hafa notað háa skammta af insúlíni eða 24 einingar eða meira á meðgöngu. Síðan er 

mælt með eftirliti á eins til þriggja ára fresti. Rétt er að árétta fræðslu um mataræði, hreyfingu og að 
þörf sé á auknu eftirliti fyrir og við næstu meðgöngu og til framtíðar. Þetta á að gerast í samráði við 

heimilislækni konunnar (Hildur Harðardóttir o.fl., 2012).  

 Á heilsugæslum höfuðborgarsvæðisins er hægt að panta tíma hjá hjúkrunarfræðingi og 

heimilislækni, hægt er að fá blóðþrýsting mældan og ef heimilislækni eða hjúkrunarfræðingi finnst eiga 
við er hægt að fá blóðsykurmælingu. Þar er einnig í boði heilsueflandi móttaka þar sem hjúkrunar-

fræðingur metur heilsu og þörf fyrir heilsueflingu í samráði við skjólstæðing og er meðal annars boðið 

uppá lífsstíls- og sykursýkisráðgjöf. Teymisvinna er með öðrum starfsmönnum stöðvarinnar og einnig 

býður sjúkraþjálfari uppá hreyfiseðil. Oft er það heimilislæknir sem vísar fólki áfram í heilsueflandi 

móttöku en einnig er hægt að hafa samband við hjúkrunarfræðing og fá tíma (Heilusgæsla 

Höfuðborgarsvæðisins, e.d.). 
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 Þróunarmiðstöð heilsugæslunnar er að vinna að verkferlum til að samræma eftirfylgni með 

konum eftir fæðingu með sögu um MGS. Almenna reglan nú er að ljósmæður hvetja konur til að hafa 

samband við heilsugæslulækni nokkrum vikum eftir fæðingu til að fá eftirfylgd og að farið er yfir 

heilsufar konunnar þegar hún kemur með barn sitt í níu vikna skoðun í ungbarnaverndinni. Þar sem 

sykursýkismóttaka er í boði er ráðlagt að konur fari þangað í eftirlit og séu þar í þrjú til fimm ár eftir 

fæðingu (Karítas Ívarsdóttri, munnleg heimild, 6. apríl 2020).  

3.3.1 Könnun á veittri þjónustu á Íslandi  
Sendur var tölvupóstur á allar heilsugæslustöðvar höfuðborgarsvæðisins auk einkarekinna heilsu-

gæslustöðva á höfuðborgarsvæðinu og helstu heilsugæslum úti á landi sem sinna konum eftir 

meðgöngu. Þar af var hringt á fimm heilsugæslustöðvar. Sendur var staðlaður póstur með þessum 

spurningunum: 

• Er skipulögð eftirfylgni eftir meðgöngu hjá konum sem greindust á meðgöngu með MGS án 
þess að þær þurfi að bera sig eftir því?  

• Hvaða þjónusta er í boði fyrir þessar konur eftir meðgöngu á heilsugæslustöðinni?  

Af þeim 24 stöðum sem haft var  samband við svöruðu 13 þeirra. Fimm stöðvar eru með skipulagða 

eftirfylgni en það er heilsugæslan Hvammur, heilsugæslan Seltjarnarnes, heilsugæslan Miðbær, 
Heilsugæslan Árbær og heilsugæslan Hlíðar. Mismunandi er hvernig eftirfylgninni er háttað.  

 Á heilsugæslunni Hvammi hefur hjúkrunarfræðingur samband eftir fæðingu við allar þær konur 

sem greinst hafa með MGS og þær boðaðar í einstaklingsviðtal hjá hjúkrunarfræðingi 13 vikum eftir 

fæðingu. Þar er langtímablóðsykur stixaður, fræðsla um mataræði og hreyfiseðill boðinn. Þessi 
eftirfylgni byrjaði í maí 2019. Á heilsugæslu Seltjarnarness er fylgst með öllum konum sem koma með 

börn sín í sex vikna skoðun, hvort sem vandamál voru á meðgöngu eða ekki. Farið er yfir heilsufar 

kvennanna og bókaður tími í blóðprufu hjá þeim sem við á. Á heilsugæslunni Miðbæ hitta allar konur 

hjúkrunarfræðing og lækni þegar þær koma með barn sitt í sex vikna skoðun. Sá tími er hugsaður til 

að fara yfir heilsu móður á meðgöngu og eftir fæðingu. Blóðþrýstingur og hemoglobin er mælt og 

getnaðarvarnir ræddar. Á heilsugæslunni Árbæ eru allar konur bókaðar í tíma hjá heimilislækni um 

tveimur mánuðum eftir fæðingu til að ræða áframhaldandi eftirlit. Tíminn er bókaður í lok meðgöngu. 
Konurnar fá hreyfiseðil á meðgöngu sem þær geta haldið áfram með eftir fæðingu. Heimilislæknir 

getur vísað konunni áfram í lífsstílsmóttöku ef áhugi er fyrir því hjá konunni. Á heilsugæslunni Hlíðum 

er konum boðið að hitta hjúkrunarfræðing og lækni þegar komið er með barn í sex vikna skoðun og í 

framhaldi er þeim boðið að fara í blóðprufu. Stefnan er svo að konur verði kallaðar inn eftir fæðingu á 

heilsueflandi móttöku sem stýrð er af hjúkrunarfræðingum. 

 Á heilsugæslunni Grafarvogi starfa tvær ljósmæður. Önnur þeirra bókar allar konur sem 

greinast með MGS í blóðsykursmælingu um þremur mánuðum eftir fæðingu barns. Hún fylgist svo 

með niðurstöðunum og lætur konurnar vita og bendir þeim á að láta fylgjast með þessu á eins til 

þriggja ára fresti eftir því sem við á. Hin ljósmóðirin gerir þetta ekki en ætlar að taka þetta verklag upp. 

Á heilsugæslunni í Keflavík hvetur ljósmóðir þessar konur til að mæla sig fyrstu dagana eftir fæðingu 

en ekkert frekara eftirlit er með þessum konum. Á heilsugæslunni á Akureyri og heilsugæslunni á 

Neskaupsstað er ekkert skipulagt eftirlit en fræðsla er á meðgöngu um hættuna á þróun á SS2 ásamt 
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því að konur eru hvattar til að láta fylgjast með blóðsykri eftir fæðingu, láta mæla langtímablóðsykur 

þremur mánuðum eftir fæðingu barns og fá símatíma hjá lækni eftir það og ákveða áframhaldið. Halda 

síðan áfram að fylgjast með langtímablóðsykur árlega. Á heilsugæslunni Höfða, heilsugæslunni Efra-

Breiðholt, heilsugæslunni Hamraborg og heilsugæslunni á Selfossi er ekki að finna skipulagt eftirlit þó 

búast megi við að svipuð fræðsla fari fram á meðgöngu um mikilvægi eftirfylgnar þó það hafi ekki verið 

tekið fram í svari.  

 Á þessum átta heilsugæslustöðvum sem sagt er frá hér á undan er því ekki skipulögð 

eftirfylgni í boði. Þar er hægt að panta tíma hjá annað hvort heimilislækni eða hjúkrunarfræðingi og 

hægt að fara í blóðprufu að beiðni læknis, á einhverjum þeirra er lífsstílsmóttaka og á einhverjum 

þeirra er í boði að fá hreyfiseðil hjá sjúkraþjálfara (Heilsugæsla Höfuðborgar-svæðisins, e.d.). 
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4 Umræður og ályktanir  
Í þessari fræðilegu samantekt var leitast við að svara rannsóknarspurningunum hver er ávinningur 

eftirfylgnar eftir fæðingu hjá konum sem greinst hafa með MGS, hvernig er best að haga eftirfylgninni 

til að hún beri sem bestan árangur, og hvaða þjónusta og eftirfylgni er í boði á Íslandi fyrir þann hóp 

kvenna sem greinast með MGS. Niðurstöður sýndu meðal annars að besti árangur af eftirfylgni næst 
ef eftirfylgnin byrjar innan við sex mánuði frá fæðingu barns og stendur yfir í lágmark eitt ár (Goveia 

o.fl., 2018). Mikil fræðsla þarf að fara fram til að konurnar fái hvatningu til að breyta um lífsstíl og 

viðhalda breytingunni (Stasenko o.fl., 2013). Besta forvörnin við MGS og SS2 er lífsstílsbreyting og 

skiptir rétt mataræði þar mestu máli og hefur miðjarðarhafsmataræði reynst vel gegn lífsstíls-

sjúkdómum eins og SS2 (Salas-Salvadó o.fl., 2014). Ásamt mataræði er mælt með hreyfingu en 

hreyfing hefur marga jákvæða kosti og enga galla (Di Biase o.fl., 2019).  

4.1 Ávinningur eftirfylgni eftir fæðingu 
Eftirfyld með konum með MGS er fyrst og fremst á meðgöngu en eftir meðgöngu er lítil og jafnvel 

engin eftirfylgni. Rannsókn frá Ástralíu sýndi að konur fengu góða fræðslu á meðgöngu en þær 

meðtóku fyrst og fremst áhættuþætti tengda barninu sem þær gengu með og var það aðal hvatinn til 

lífsstílsbreytinga. Vegna lítillar eftirfylgni eftir fæðingu upplifðu þær eins og áhættan af MGS væri liðin 
þrátt fyrir að hafa fengið góðar upplýsingar um aukna áhættu á SS2 seinna meir (Zulfiqar o.fl., 2017). 

Svipaða sögu er að segja á Íslandi þar sem mesta fræðslan og gott eftirlit fer fram á meðgöngu og um 

leið og barnið fæðist er ekki talin ástæða fyrir konur að mæla hjá sér blóðsykurinn nema þær hafi þurft 

á lyfjum við MGS að halda á meðgöngunni (Hildur Harðardóttir o.fl., 2012). Ætla má því að sér í lagi 

þær konur sem hafa verið með góða sykurstjórnun á meðgöngu telji sig vera úr allri hættu og þar af 

leiðandi lítill sem enginn hvati til að leita sér aðstoðar við að fylgjast með blóðsykrinum seinna meir. 

Ásamt því að hafa lítinn hvata til lífsstílsbreytinga. Rannsóknir styðja þetta og eru það helst konur sem 

þurft hafa á insúlíni á meðgöngu að halda ásamt þeim konum sem hitt hafa innkirtlalækni á meðgöngu 
eða eftir fæðingu sem láta fylgjast með blóðsykri hjá sér eftir fæðingu (Kim o.fl., 2016). 

 Þó konur upplifi að áhættan sé liðin hjá eftir að barn fæðist er það alls ekki raunin. Ekki 

einungis eru konurnar í áhættu fyrir þróun á MGS á seinni meðgöngu, þróun á SS2 seinna meira og 

hjarta- og æðasjúkdómum heldur eru börn þeirra einnig í áhættu á MGS og SS2 seinna meir. 
Lífsstílsbreyting eftir meðgöngu hjá þessum konum hefur mikil áhrif á fjölskylduna alla og getur því 

dregið úr líkum á lífsstílssjúkdómum hjá bæði konunni sjálfri og hennar afkomendum. Mikilvægt er að 

upplýsa konur um þetta eftir fæðingu þar sem þessi vitneskja getur verið góður hvati fyrir þær 

(Clausen o.fl., 2008). Breyting á mataræði til hins betra hefur sýnt sig að er ein besta meðferð við 

MGS og til að fyrirbyggja SS2. Ásamt hreyfingu og þyngdarstjórnun geta þessar konur minnkað enn 

frekar líkur á MGS á seinni meðgöngum og minnkað líkur á SS2 seinna meir (Varner o.fl., 2017). 

Hvetja þarf því konur til að borða hollt mataræði og stunda hreyfingu við hæfi. Ef kona er í yfirþyngd er 
mikilvægt að hvetja hana til að takmarka kaloríur til að aðstoða hana við að létta sig en það er einn 

stærsti áhættuþáttur sem hægt er að hafa áhrif á til að minnka líkur á þróun SS2 eftir fæðingu 

(Rodrigo og Glastras, 2018). Konur sem ná að létta sig og þá sér í lagi þær sem ná að létta sig og 
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vera með LÞS undir 27 kg/m2 eru í minni áhættu á að þróa með sér SS2 í kjölfar MGS (Péres-Ferra 

o.fl., 2015). 

 Áhættuþættir fyrir MGS eru metnir í fyrstu skoðun hjá ljósmóður sem er fyrir 12. viku 

meðgöngu. Einn af áhættuþáttunum sem metnir eru til að skoða hvort kona er í áhættu fyrir MGS er 
fyrri fæðing þungbura. Það getur gefið vísbendingu um ógreinda MGS á fyrri meðgöngu (Margrét 

Helga Ívarsdóttir, 2015). Ávinningur gæti því hlotist af því að bjóða þeim konum sem hafa fætt 

þungbura uppá eftirfylgni eins og þeim konum sem greinst hafa með MGS og þar með draga úr líkum 

á að þær greinist með MGS á næstu meðgöngu. Eins mætti skoða það hvort viðeigandi væri að bjóða 

konum með LÞS yfir 30 og konum sem þyngdust mikið á meðgöngu eftirfylgni og aðstoð til að létta sig 

þar sem þetta eru tveir af þeim þáttum sem hægt er að hafa áhrif á til að minnka líkur á MGS og SS2. 

Ásamt þessum þáttum er mikil kyrrseta áhættuþáttur og því mikilvægt að allar konur fái hvatningu og 
fræðslu um mikilvægi hreyfingar (Rodrigo og Glastras, 2018). Hreyfing eykur vellíðan en hefur engin 

neikvæð áhrif eftir fæðingu og getur því aukið verulega lífsgæði nýbakaðra mæðra (Di Biase o.fl., 

2019).  

 Ljóst er að mikilvægt er að bjóða öllum konum sem greinast með MGS eftirfylgni eftir fæðingu 
en einnig gæti verið mikill ávinningur að bjóða einnig þeim konum sem eru í hættu á að fá MGS á 

næstu meðgöngu upp á eftirfylgni en það eru konur sem fætt hafa þungbura, of þungar konur og konur 

sem þyngst hafa mikið á meðgöngu (Rodrigo og Glastras, 2018). Árangursríkast er svo ef fræðsla 

kemur frá heilbrigðisstarfsfólki (Galaviz o.fl., 2018). Ljósmæður eru í hvað mestum samskiptum við 

konur á meðgöngu en eftir fæðingu taka yfirleitt hjúkrunarfræðingar við. Það væri því árangursríkast 

að samvinna milli þessara tveggja stétta ásamt teymisvinnu við fleiri kæmi að eftirfylgni eftir fæðingu 

hjá konum til að ná sem bestum árangri.   

4.2 Hvernig er best að hátta eftirfylgni? 
Til að standa rétt að eftirfylgni er mikilvægt að bjóða konum eftirfylgni í lágmark eitt ár og þarf 

eftirfylgnin að byrja fljótlega eftir fæðingu barns og vera sinnt af heilbrigðisstarfsmönnum (Goveia o.fl., 

2018; Galavis o.fl., 2018). Bjóða þarf upp á fræðslu um mataræði þar sem tekið er mið af mataræði 
konunnar og hún þannig hvött til að velja hollari kostinn en ekki breyta alfarið um mataræði. Upplýsa 

þarf um ávinning lífsstílsbreytinga fyrir bæði konu og barn hennar til að búa til hvata til að byrja og 

viðhalda lífsstílsbreytingu (Zulfiqar o.fl., 2017). Hvetja þarf konuna til að létta sig en það er talin vera 

ein áhrifaríkasta leiðin til að minnka líkur á MGS og SS2 (Péres-Ferra o.fl., 2015). Brjóstagjöf hefur 

jákvæð áhrif á insúlínviðnám hjá konum (Yasuhi o.fl., 2019). Því er sérstaklega mikilvægt að styðja vel 

við brjóstagjöf hjá þessum hópi kvenna til að gera þeim kleift að vera sem mest með börn sín á brjósti.   

 Fyrst og fremst þarf þjónusta að vera einstaklingsmiðuð, veita hvatningu og stuðning við hæfi 

og í lengri tíma til að konan viðhaldi breyttum lífsstíl til frambúðar (Zulfiqar o.fl., 2017). Með áhrifaríkri 

eftirfylgni er hægt að draga mikið úr líkum á MGS á seinni meðgöngum, SS2, hjarta- og 

æðasjúkdómum seinna meir og auka lífsgæði kvennanna. Ásamt því að minnka líkur á þróun 

lífsstílssjúkdóma hjá afkomendum þeirra (Clausen o.fl., 2008). Það er því til mikils að vinna fyrir 
konurnar sjálfar og fyrir samfélagið allt en aukning á MGS er í beinu sambandi við vaxandi offitu í 

heiminum og aukningu á SS2 (Hopkins og Artal, 2013).  
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4.3 Þróun eftirfylgni á Íslandi 
Vel er haldið utan um allar konur á meðgöngu á Íslandi og fer fram mikil fræðsla og eftirlit á þessum 

tíma. Komið hefur fram í erlendri rannsókn að á þessu tímabili í lífi kvenna eru þær þó fyrst og fremst 
að hugsa um ófædda barnið sitt. Misjafnt er því hversu mikið konur meðtaka af þeirri fræðslu sem ekki 

viðkemur barninu. Eftir fæðingu er eftirlit fyrst og fremst tengt barninu og lítið einblýnt á konuna sjálfa. 

Þegar lítil eða engin eftirfylgni er eftir fæðingu er hætta á að hvatning til heilbrigðs lífernis hverfi og 

upplifa konur oft að áhætta af MGS sé ekki lengur til staðar (Zulfiqar o.fl., 2017). Vert er að hafa þetta í 

huga þegar íslenskar aðstæður eru skoðaðar.  

 Rannsóknir hafa sýnt að mjög lágt hlutfall kvenna sem greinast með MGS sinna eftirfylgni eftir 

fæðingu og láta fylgjast með blóðsykri hjá sér eða um 20% kvenna (Bryndís Ásta Bragadóttir, 2018). 

Það þarf því að bjóða uppá skipulagða eftirfylgni, með góðu aðhaldi og hvatningu til að konur sjái sér 

hag í að mæta. Eins þarf mikla hvatningu svo konur viðhaldi lífsstílsbreytingu til hins betra. Rannsóknir 

sýna að tvöfalt fleiri konur mæta í blóðprufu ef haft er samband við þær og þær hvattar til að mæta 

(Carson, Frank og Keeley, 2013). Það er því góð hvatning sú þjónusta sem í boði er á heilsugæslunni 
Hvammi en þar hringja hjúkrunarfræðingar í allar konur og bóka þær í eftirlit í samráði við þær og því 

mun líklegra að konur mæti í eftirlit. Spurning er þó hversu vel þær viðhalda lífsstílsbreytingunni en 

besti árangur næst ef konum er fylgt eftir í lengri tíma en á heilsugæslunni Hvammi er einungis einn 

tími í boði og því mögulega lítill hvati til að viðhalda breyttum lífsstíl. Þeim er þó boðinn hreyfseðill og 

er ákveðin eftirfylgd fólgin í því en þá fylla konur rafrænt inn alla hreyfingu sem þær stunda.  

 Samkvæmt Karítas Ívarsdóttur (munnleg heimild, 6. apríl 2020), ljósmóður hjá þróunarmiðstöð 

íslenskrar heilsugæslu á að fara yfir heilsufar kvenna þegar þær koma með barn sitt í níu vikna 

skoðun á heilsugæslunni. Þetta er þó ekki raunin og samkvæmt þeim svörum sem bárust frá 

ljósmæðrum og hjúkrunarfræðingum á heilsugæslustöðvum þegar sendur var tölvupóstur, en það eru 

einungis þrjár heilsugæslur sem fara yfir heilsufar kvenna þegar þær koma með börn sín í ungbarna-

vernd og er það gert í sex vikna skoðun. Á öðrum heilsugæslum virðist ekki fara fram nein eftirfylgni 

þegar konur koma með börn sín í ungbarnavernd.  

 Klínískar leiðbeiningar Landspítala mæla með ákveðinni eftirfylgni fyrir konur með sögu um 

MGS en ekki er talað um þar hver eigi að fylgja þessu eftir. Það er svo á ábyrgð ljósmæðra að 

ráðleggja eftirfylgnina, upplýsa um áhættuna sem MGS hefur á meðgöngu og eftir fæðingu og hvetja 

konur til að bóka tíma hjá sínum heimilislækni eftir fæðingu. Þetta gera flestar ef ekki allar ljósmæður á 
Íslandi. Það er svo á ábyrgð konunnar að panta tíma, mæta og passa svo að bóka tíma á eins til 

þriggja ára fresti.  

 Líklegra er að kona mæti í eftirlit ef búið er að panta fyrir hana tíma (Zulfiqar o.fl., 2017). Það 

er því ákveðin hvatning fyrir konur þegar eftirfylgdin fer fram um leið og ungbarnaverndin því þær þurfa 
ekki sjálfar að panta tíma. Á heilsugæslunni Árbæ pantar ljósmóðir tíma í samráði við konu um átta 

vikum eftir fæðingu og hvetur það konur til að mæta en einnig er góð hvatning frá ljósmóður á 

Heilsugæslunni Grafarvogi en hún pantar tíma í blóðprufu um 12 vikum eftir fæðingu fyrir konur í lok 

meðgöngu og fylgir því eftir með símtali þegar niðurstaða liggur fyrir. Það er þó bara í þetta eina skipti 

og því lítil sem engin hatning til lífsstílsbreytinga. Þetta sýnir einnig að mismunandi er hvernig 

ljósmæður starfa og hvaða verklag þær hafa tamið sér en önnur ljósmóðir á heilsugæslunni í 
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Grafarvogi gerir þetta ekki. Þetta gerir það að verkum að konur fá mismunandi þjónustu eftir því hvar 

þær sækja þjónustuna og eftir því hver veitir þjónustuna. Mikilvægt er því að samræma leiðbeiningar, 

búa til nákvæmara verklag sem allir hafa kost á að fylgja eftir.  

 Átta heilsugæslur sem svöruðu könnunni eru með enga skipulagða eftirfylgni í boði fyrir konur 
með sögu um MGS. Miðað við upplýsingar um þá þjónustu sem Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 

býður upp á ættu konur þó að geta sóst eftir eftirfylgni sjálfar en það er þó háð því hvaða þjónusta er í 

boði en hún er mismunandi milli heilsugæslustöðva. Ekki er vitað hversu margar konur á Íslandi 

sækjast eftir því að koma í eftirfylgni.  

 Verið er að búa til verklag til að samræma þjónustu á landinu öllu á vegum Þróunarmiðstöðvar 

íslenskrar heilsugæslu en vegna anna liggur sú vinna niðri (Karítas Ívarsdóttir, munnleg heimild, 6. 

apríl 2020). Bryndís Ásta Bragadóttir, Ingibjörg Th Hreiðarsdóttir og Helga Gottfreðsdóttir (2018) lögðu 

fram tillögur um hvernig hægt er að standa betur að eftirliti hérlendis sem verðugt er að skoða. Þær 

leggja til að boða allar konur í viðtal til ljósmóður eftir fæðingu þar sem hægt væri að ræða almenna 

heilsu en jafnframt fara yfir mikilvægi þess að fylgjast með blóðsykrinum, þetta yrði gert sex til átta 

vikum eftir fæðingu. Boða ætti konur í reglulegt eftirlit eftir fæðingu með því að koma á sérstöku 
innköllunarkerfi á heilsugæslustöðvum og koma á fagrýni varðandi árangur og útkomu eftirfylgni MGS. 

Þetta allt gæti stuðlað að því að konur myndu mæta betur í eftirlit og fá aukna hvatningu til að mæta. 

 Í slíku heilsuviðtali færi fram hvatning og fræðsla um ávinning lífsstílsbreytinga og ráðlegging 

um bætt mataræði í samráði við konuna. Hvernig mat er hún vön að borða, hvaða mat þoldi hún á 
meðgöngu og hvetja hana til að velja hollari kostinn. Mikilvægt væri að gera raunhæf markmið í 

samráði við konuna. Setja upp áætlun um hreyfingu til dæmis með notkun hreyfiseðils, í samráði við 

sjúkraþjálfara, sem miðast við markmiðum konunnar til að auknar líkur séu á því að hún nái að halda 

sér við hreyfinguna. Í kjölfarið mætti bjóða upp á hópfræðslu í litlum hópum og mögulega væri einnig 

hægt að mynda litla hópa á internetinu með viðeigandi fagaðila þar sem fræðsla ásamt stuðningi færi 

fram og konurnar gætu þá jafnfram hvatt hver aðra. Ekki er þó víst að hvaða hópfræðsla sem er myndi 

henta öllum.  

4.4 Ályktanir  
Til að stuðla að bættri heilsu eftir að hafa greinst með MGS sýna rannsóknir að árangursríkast er að 

bjóða eftirfylgni innan við sex mánuðum eftir fæðingu barns og að hún standi lengur en í eitt ár. 

Fræðsla um rétt mataræði og hreyfingu ásamt hvatningu og eftirfylgni getur dregið úr og minnkað líkur 
á MGS ásamt því að draga úr líkum á þróun SS2 og annarra lífsstílssjúkdóma.  

 Styrkleikar þessa verkefnis er að margar rannsóknir fundust sem gefa góða innsýn í hvað þarf 

að gera og hvað þarf að koma fram til að veita sem besta eftirfylgni. Veikleikar verkefnisins er að ekki 

fundust rannsóknir sem fjölluðu um hverskonar eftirfylgni sýnir besta árangurinn. Þegar skoðuð var 
eftirfylgni á Íslandi var svarhlutfall 52% og því ekki hægt að alhæfa að ekki sé í boði eftirfylgni á öðrum 

stöðum en þeim sem svöruðu. Eins virðist ekki vera samræmi í því sem á að gera og svo því sem er 

gert og stundum gert meira en leiðbeiningar kveða á um. Brýn þörf er því á að vera með staðlaðar og 

skýrar leiðbeiningar sem ná yfir allt landið svo allar konur fái sömu þjónustu burtséð frá því hvar og af 
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hverjum þær fá þjónustuna. Gætu niðurstöður þessarar fræðilegu samantektar hjálpað til við gerð 

leiðbeininga um markvissa eftirfylgd til þess að hún beri sem bestan árangur. 

 Ljósmæður eru með sérhæfða menntun til að sinna konum á öllum æviskeiðum. Þær hafa 

mikla þekkingu á öllu barneignaferlinu ásamt því að hafa mikla þekkingu á líkömum kvenna, þar með 
talið frjósemisheilbrigði, getnaðarvarnarráðgjöf og leghálskrabbameinsleit. Þekking ljósmæðra og 

reynsla nýtist þar af leiðandi vel í allri þjónustu við konur og fjölskyldur þeirra. Höfundur telur því að 

kjörið væri að bæta við stöðugildi fyrir ljósmóður á lífsstílsmóttökum á heilsugæslustöðvum, þar sem í 

teymisvinnu með hjúkrunarfræðingi, heimilislækni og sjúkraþjálfara væri boðið upp á markvissa, 

sérhæfða og árangursríka eftirfylgd vegna MGS og SS2 og heilsueflandi forvarnir fyrir konur og 

fjölskyldur þeirra.  
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