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Ágrip 

 

Samkvæmt erlendum rannsóknum eru vísbendingar um að undirbúningsnálastungumeðferð á 

meðgöngu geti flýtt fyrir fæðingu og þar með aukið líkur á eðlilegu ferli. Hingað til hafa engar rannsóknir 

verið gerðar á virkni hennar hérlendis. Þessi rannsókn var hönnuð sem forrannsókn og markmið hennar 

var að kanna hvort kerfisbundin markviss nálastungumeðferð gefin frumbyrjum einu sinni í viku frá 

meðgönguviku 36+0 geti stytt lengd 1. stig fæðingar.   

Um slembda íhlutunarforrannsókn var að ræða. Alls voru 28 þátttakendur þar sem 14 konur í 

íhlutunarhóp fengu meðferð.  Aðalútkomubreytur rannsóknarinnar voru sá tími sem það tók hverja konu 

að fara í gegnum útvíkkun á 1. stigi fæðingar frá því að þær voru metnar í virkri fæðingu og meðalhraði 

útvíkkunar á 1. stigi. Aðrar útkomubreytur tengdust útkomu fæðingar. Niðurstöður sýndu ekki 

marktækan mun á tíma á 1. stigi útvíkkunar milli hópa. Þó var meðallengd 1. stigs kvenna í íhlutunarhóp 

að meðaltali 202 mínútum styttra og meðalhraði útvíkkunar á hvern sentimetra að meðaltali 28 mínútum 

styttri en hjá konum í samanburðarhóp. Konur í íhlutunarhópi voru að meðaltali lengur á forstigi fæðingar 

en fóru frekar í sjálfkrafa sótt en konur í samanburðarhóp og fóru að meðaltali fyrr í sjálfkrafa sótt. Engin 

kona var gangsett vegna meðgöngulengdar úr íhlutunarhóp en tvær úr samanburðarhóp. 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt bæði jákvæða og neikvæða fylgni við áhrif undirbúningsnálastungu á 

lengd 1. stigs fæðingar. Þessi rannsókn bætir við þá þekkingu sem fyrir var en þörf er á frekari 

rannsóknum með stærra úrtaki og einnig um persónulega upplifun kvenna af meðferðinni. Það er 

nauðsynlegt að bæði ljósmæður og barnshafandi konur séu vel upplýstar um kosti og/eða galla 

nálastungumeðferða og að slíkar meðferðir séu í boði.  

Það er til mikils að vinna ef hægt er að bjóða konum upp á gagnreynda nálastungumeðferð sem 

styrkir konur, styttir fæðingarferlið og eykur líkur á eðlilegri fæðingu.  

 Lykilorð: Nálastunga, fæðing, undirbúningur, meðganga.  
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Abstract 

 

According to foreign research, there is some evidence that acupuncture given in the last weeks of 

the pregnancy, can affect the duration of labor and increase the probability of a normal birth. Up until 

now no research has been done on its effectiveness in Iceland. This study was designed as a pilot study 

and its aim was to investigate whether systematic acupuncture treatment, given to primiparas at pre-

defined acupuncture points once a week from gestational week 36+0, shortens the 1st stage of birth.  

The study was a randomized intervention pilot study. There were total of 28 participants, where 14 

women in the intervention group received acupuncture treatment once a week from week 36+0 of 

pregnancy. The main variable of the study was the time it took each woman to go through the 1st stage 

of birth from the time they were defined to be in active birth as well as average speed of dilatation during 

the 1st stage of birth. Additional variables were related to the outcome of the birth. 

 The results did not show a significant difference between groups, in length of time at the 1st stage of 

birth. However, average time spent on 1st stage of birth with women in the intervention group were 202 

minutes shorter and they went on average 28 minutes faster through each centimetre of dilation, than 

women in the control group, but they were on average longer in the latent phase of birth. Women in the 

intervention group were more likely to have spontaneous onset of labour, and started on average earlier 

in labour than women in the control group.  None of the participants in the intervention group were 

medically induced to start labour due to post term pregnancy, as opposed to two women from the control 

group.  

Foreign studies have shown both positive and negative outcome of the effect of late pregnancy 

acupuncture on the 1st stage of birth. This study adds to the existing knowledge, but further research is 

needed with a larger sample and preferable also on women's personal experience of the treatment. It is 

essential that both midwives and pregnant women are well informed about the pros and cons of 

acupuncture and that such treatments are readily available. 

It would be of a great value to offer women evidence-based acupuncture treatment that strengthens 

women, shortens the length of birth and increases the probability of a normal birth. 

Keywords: Acupuncture, birth, preparation, pregnancy. 
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Þakkir 

 

Þegar farið er í gegnum nám af þessu tagi skiptir svo miklu að fá stuðning og aðstoð annara. Það er 

mikið af góðu fólki sem kemur að þessu ferli með mér og án þeirra hefði lífið verið svo miklu flóknara. 

Ég vil þakka leiðbeinendum mínum fyrir góða samvinnu. Ólöfu Ástu Ólafsdóttur fyrir að koma mér 

inn á þessa braut, fyrir áhugann, hvatningu, góðar ábendingar og gott aðgengi. Berglindi Hálfdánsdóttur 

fyrir áhugann, góða samvinnu, góðar ábendingar og greiningarvinnu.  

Stjórnendur Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja eiga þakkir skilið fyrir að veita mér námsleyfi til að vinna 

verkefnið. Samstarfsstofnunum þakka ég samvinnuna og Hafdísi Ólafsdóttur fyrir að vera í stýrihóp 

rannsóknarinnar. Ljósmæður í mæðravernd við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og Heilsugæsluna 

Miðbæ fá þakkir fyrir að finna fyrir mig konur til þátttöku og ég þakka öllum konunum sem gáfu samþykki 

sitt fyrir að vera með í rannsókninni. Án þeirra hefði rannsóknin aldrei orðið að veruleika. Allar 

samstarfsljósur á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja fá auk þess alveg sérstakar þakkir fyrir áhugann, fyrir 

að vera yndislegar og alltaf til staðar. Elli minn fær þakkir fyrir hvatningu, yfirlestur, ábendingar,  

þolinmæði, allskonar tækni- og tölvuvinnu og að lána mér eldhúsborðið sitt. Einnig þakka ég systur minni 

Helgu Dís, fyrir nostursamlegan yfirlestur, ábendingar og aðstoð og dóttir mín, Þöll fær þakkir fyrir að 

vera til staðar, taka til og búa til te handa mér.  

Að lokum vil ég þakka Ljósmæðrafélagi Íslands sem veitti mér hlutastyrk úr Minningarsjóði Jóhönnu 

Hrafnfjörð upp í útlagðan kostnað.
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Orðskýringar 

 

Bilateralt: Eitthvað sem er á báðum hliðum eða beggja vegna 

Cun: Þegar leitað er að nálastungupunktum eru notuð svokölluð cun til að finna réttan stað. 

Mælieiningin cun er jafngömul TCM. Eitt cun samsvarar breidd þumalfingurs þess sem verið er að 

meðhöndla. Þrjú cun samsvarar fjögurra fingra þykkt þess sem verið er að meðhöndla. (Focks, 2008). 

Hægt er að mæla cun með nokkrum mismunandi aðferðum. Sjá mynd 1. 

 

 

Mynd 1. Mælieiningin Cun (Focks, 2008). 

 

D1 fæðingarstaður: Lítil fæðingardeild á heilbrigðisstofnun þar sem auk ljósmæðra starfa 

heilsugæslulæknar. Aðgangur að fæðingarstað með hærra þjónustustig (A – C). 

Distalt: Eitthvað sem er fjær miðju 

Fjölbyrja: Kona sem hefur eignast barn 

Frumbyrja: Kona sem er að eiga sitt fyrsta barn 

Latent-fasa meðferð: Verkjameðferð sem gefin er konum sem eru í langvarandi óvirkum fasa fæðingar 

Medialt: Eitthvað sem er nær miðju 

Orkubraut: Einskonar rásir á líkamanum sem liggja rétt undir húðinni þar sem Qi flæðir og er hægt að 

hafa áhrif á virkni þess með því að stinga nálum á ákveðna staði á orkubrautinni. Orkubrautir eru annað 

hvort yin eða yang, þær tengjast ákveðnum líffærum og einnig innbyrðis (Focks, 2008). Sjá nánar um 

orkubrautir á bls. 19. 

PROM (Premature Rupture of Membrane): Þegar legvatn fer sjálfkrafa áður en fæðing hefst óháð 

meðgöngulengd 

Sham nálastunga: Gervinálastunga sem stundum er gefin í samanburðarrannsóknum á 

nálastungumeðferðum. Þá er annaðhvort stungið með hefðbundnum nálum á staði þar sem ekki eru 

nálastungupunktar eða orkubrautir, eða það eru notaðar nálar sem eru oftast með flötum enda sem er 

komið fyrir á húð yfir nálastungupunkti. 

TCM – Traditional Chinese Medicine: Hefðbundin kínversk læknisfræði 
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Yin og yang: Gengur út á að í heiminum séu tvær andstæður sem togast á. Þegar fullkomið jafnvægi 

ríkir er jafnt af bæði yin og yang, það er hið fullkomna samhengi. Það er ekkert til sem er bara annað 

hvort. Þar sem er yang er alltaf eitthvað af yin og öfugt.  

Yang á sér alltaf andstæðu í yin, samanber: 

• Heitt (yang) kalt (yin),  

• Ytra (yang) innra (yin) 

• Virkni (yang) aðgerðarleysi (yin) 

Þegar er of mikið af öðru þá er ójafnvægi sem hefur ýmsar birtingamyndir. Yin og yang leitast alltaf eftir 

jafnvægi. Í öllu yang er alltaf pínulítið af yin og í öllu yin er alltaf pínulítið af yang. Þegar verður of mikið 

af öðru þá blandast það hinu. Þannig skiptist yin og yang á við eðlilegar kringumstæður svo ójafnvægi 

er aldrei viðvarandi. Greining á yin og yang er notuð við sjúkdómsgreiningar í TCM. Þegar er ójafnvægi 

milli yin og yang í líkamanum getur það leitt til sjúkdóma og/eða annara líkamlegra einkenna (Carlsson, 

1992; Giovanni, 1989; Deadman og  Al-Khafaji  1998.) Sjá yin og yang táknið á mynd 2.  

 

 

 

Mynd 2: Yin og yang táknið (wikipedia.org, e.d.). 

 

Qi: Qi er eitt af grunnhugtökum kínverskrar heimspeki. Kínverska táknið fyrir Qi er það sama og það 

sem er notað yfir loft eða gas og vísar til þess að Qi er óáþreifanlegt en samt alls staðar. Qi hefur verið 

þýtt sem lífsorka (e.vital live force) en er í rauninni yfirgripsmikið hugtak sem er erfitt að þýða. Qi er 

uppistaða alls, allt frá því óáþreifanlega til hins efnislega. Qi er alhliða orka alls þess sem er í kringum 

okkur í breiðum skilningi. Qi er í stöðugu flæði og breytir endalaust frá einum þætti til annars. Það er 

hvorki skapað né veður því nokkru sinni eytt, en það er hægt að bæði styrkja Qi og draga úr því. Til að 

skýra tengsl ýmissa þátta og birtingamynda Qi innan ákveðins samhengis notar kínversk heimspeki 

hugtökin um yin og yang (Giovanni, 1989; Deadman og  Al-Khafaji 1998; Roemer, 2005). Sjá Qi táknið 

á mynd 3. 

 

 

Mynd 3: Qi táknið (wikipedia.org, e.d). 
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1 Inngangur 

Þegar leið að opinberri heimsón Nixons þáverandi forseta Bandaríkjanna til Beijing í Kína árið 1971 var 

teymi fólks sent á undan til undirbúnings. Þeirra á meðal var bandarískur blaðamaður að nafni James 

B. Reston. Skömmu eftir komuna til Beijing fékk hann bráðabotnlangabólgu og fór í aðgerð þar sem 

botnlanginn var fjarlægður. Eftir aðgerðina var hann kvalin af verkjum og fékk verkjameðferð með 

nálastungu meðan hann lá enn á spítalanum. Honum til nokkurrar undrunar og jafnframt ánægju virkaði 

meðferðin mjög vel og það kveikti áhuga hans á meðferðarforminu. Þegar heim kom skrifaði hann grein 

í New York Times um upplifun sína og þá vitneskju sem hann hafði aflað sér um nálastungu og er sú 

grein almennt talin eiga stóran þátt í því að nálastunga og TCM, hélt innreið sína til vesturlanda. Ekki 

svo að skilja að nálastungur hafi verið algerlega óþekktar á vesturlöndum fram að þeim tíma, en þær 

höfðu verið litnar hornauga af hefðbundinni heilbrigðisþjónustu og jaðarsettar sem meðferðarform. Í 

kjölfarið voru settar reglugerðir víða um nálastungu og nálastungumeðferðir, bæði í Bandaríkjunum og 

Evrópu, og ýmsir skólar sem kenndu TCM spruttu upp (Prensky, 1995). 

Árið 1972 var sett reglugerð um nálastungumeðferðir af Matvæla-og lyfjaeftirlitsstofnun 

Bandaríkjanna (Food and Drug Administration, hér eftir FDA) og þar kom meðal annars fram að 

nálastungunálar væru leyfðar sem rannsóknartæki (e. investigational devices) en með því var átt við 

að heimilt var að nota nálastungunálar í klínískum rannsóknum þar til frekari vitneskja um gagnsemi 

þeirra kæmi í ljós. Það leið þó langur tími, eða allt fram til ársins 1996, að FDA samþykkti  

nálastungunálar formlega sem lögmætt lækningartæki hjá viðurkenndum fagaðilum (Chan og  Lee, 

2005).  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (World Health Organization, hér eftir WHO) hefur frá upphafi vega 

fylgst náið með útbreiðslu nálastungumeðferða. Til að auðvelda íbúum vesturlanda að muna 

nálastungupunkta án þess að læra kínversku heitin á þeim var ákveðið að kalla þá eftir orkubrautinni 

(e. meridians)  sem þeir tengdust og númera þá eftir því hvar þeir röðuðust.  WHO gaf því út árið 1990 

yfirlit (e. nomenclature) yfir staðfesta viðurkennda nálastungupunkta og orkubrautir, þar sem punktarnir 

bera nafn orkubrautarinnar sem þeir eru á og eru númeraðir í þeirri röð sem þeir koma fyrir á 

orkubrautinni (WHO, 1990). Árið 1996 sendi WHO frá sér leiðbeiningar um öryggisatriði sem ber að 

hafa í huga þegar nálastungumeðferð er veitt ásamt ábendingar um hvaða grunnþjálfun er æskileg hjá 

aðilum sem veita nálastungumeðferð (WHO, 1996). 

Ekki er að finna áreiðanlegar heimildir um nákvæmlega hvernig nálastungumeðferðir og TCM 

breiddist út í hinum vestræna heimi. Þegar leitað er eftir rannsóknum á nálastungumeðferðum má sjá 

að þær hófust snemma á áttunda áratug síðustu aldar og að þeim fjölgar stöðugt. Einnig má sjá að það 

eru sífellt fleiri snertifletir nálastungumeðferða rannsakaðir, en einnig annara meðferða innan TCM. 

Nálastunga flokkast undir svokallaðar viðbótarmeðferðir  (e. complimentary medicine) innan 

heilbrigðisgeirans, en viðbótarmeðferðir hafa verið skilgreindar sem meðferðir sem ekki eru kenndar 

sem hluti af hefðbundnu námi heilbrigðisstarfsfólks en sem sýnt hefur verið fram á með rannsóknum 

að meðferðarformið gagnist sem aukameðferð í bland við hefðbundna heilbrigðisþjónustu (National 

Center for Complementary and Integrative Health, 2015).  
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Fljótlega upp úr 1972 var farið að nota nálastungur á ýmsum stigum á meðgöngu, í fæðingu og í 

sængurlegu. Í byrjun virðast nálastungur að mestu hafa verið notaðar til verkjadeyfingar í fæðingu en í 

dag er einnig algengt að nálastunga sé notuð til að draga úr ýmsum meðgöngukvillum frá stoðkerfi. Þá 

hefur nálastungum verið beitt sem örvun, bæði til að koma fæðingum af stað og einnig við hríðastopp, 

sem slökunarmeðferð, við gyllinæð, við handadoða (e. carpal tunnel), til að auka mjólkurmyndun, við 

brjóstabólgu og við meðgönguógleði svo dæmi séu tekin (Carlsson og Anckers, 2014).   

Í fyrstu voru það aðallega læknar eða nálastungusérfræðingar sem sáu um að veita meðferð, en 

smám saman fóru ljósmæður að mennta sig á styttri námskeiðum til að geta sinnt skjólstæðingum 

sínum. Af norrænu ljósmæðrunum riðu þær sænsku á vaðið árið í byrjun áttunda áratugar síðustu aldar 

og fljótlega eftir það tóku kollegar þeirra í Noregi og Danmörku einnig að tileinka sér tæknina.  

Árið 2002 hófst kennsla á Íslandi í nálastungumeðferðum í barneignarferlinu fyrir ljósmæður. Það 

var haldið að undirlagi Ljósmæðrafélags Íslands og námsbrautar í ljósmóðurfræði við Háskóla Íslands. 

Vandað var vel til undirbúnings, meðal annars var fundað með og aflað samþykkis frá 

Landlæknisembættinu. Frá upphafi hefur höfundur þessarar ritgerðar, Guðlaug María Sigurðardóttir 

kennt á námskeiðunum, fyrstu árin í félagi við Lilleba Anckers. Báðar eru menntaðar 

nálastungusérfræðingar og ljósmæður og með reynslu af sambærilegri kennslu frá Svíþjóð og í 

Danmörku. Eftir  árið 2009, hefur Guðlaug María ein haft veg og vanda af námskeiðunum og séð um 

kennsluna í góðri samvinnu við Ljósmæðrafélagið. Árið 2011 veitti Ljósmæðrafélag Íslands styrk til að 

útbúa kennslugögn á íslensku, en námskeiðið varir í 6 daga eða 48 klukkustundir með bóklegri kennslu 

og verklegum æfingum og auk þess er gert ráð fyrir heimanámi og æfingum heima fyrir. Í dag hafa yfir 

200 Íslenskar ljósmæður bætt við sig þessari þekkingu með  það fyrir augum að bjóða skjólstæðingum 

sínum upp á nálastungu í barneignarferlinu (Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2017).  

 

 

1.1 Hvað er nálastunga 

Nálastunga er hluti af og ein margra meðferða innan TCM sem er byggð á aldagamalli kínverskri 

heimspeki og felur í sér safn af greiningarúrræðum og meðferðum. Nálastunga felst í því að stinga 

hárfínum nálum í ákveðna punkta á líkamanum þar sem hver punktur hefur ákveðna virkni og fylgir 

ákveðnu mynstri (Maciocia, 1989). Uppruni aðferðarinnar er nokkuð á reiki en um 6000 ára oddhvassir 

steinar og bein sem hafa fundist í Kína eru jafnvel talin vera fyrstu meðferðaráhöldin. Það eru þó engar 

heimildir fyrir því að svo sé og fræðimenn hafa bent á að þetta hafi allt eins getað verið notað við 

blóðtöku (White og Ernst, 2004). 

Almennt er talið er að elstu hefðir og uppruni TCM séu frá tímum Shang-ættarinnar (1600-1046 fyrir 

Krist). Þá var álitið að látnir forfeður væru færir um að stofna mannslífi í hættu eða valda veikindum og 

markmið þess tíma lækningaraðferða var bæði að meðhöndla hina lifandi, en einnig að reyna að ná til 

hinna látnu svo þeir hættu þessum ofsóknum. Þegar á leið dvínaði trúin á að sjúkdómar væru vegna 

látinna forfeðra sem væru að bæra á sér, en þróaðist yfir í að töfrar eða yfirnáttúruleg fyrirbæri væru 

orsök allra sjúkdóma. Árar sem hreiðruðu um sig í líkaman einstaklingsins gátu valdið einkennum eins 
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og verkjum, þrota og bólgum og hægt var að særa þá út og lækna einstaklinginn með því að stinga 

viðkomandi með nálum eða oddhvössum steinum á rétta staði  (Ramey og Buell, 2004). 

Fyrstu þekktu heimildir sem lýsa ótvírætt skipulögðu greiningar- og meðferðarkerfi 

nálastungumeðferðar eru í bókinni „The Yellow Emperor’s Classic of Internal Medicine“. Uppruni 

bókarinnar er ekki þekktur en hún er af sumum talin hafa verið skrifuð af hinum fræga kínverska keisara 

Huangdi sem var uppi um 600 árum fyrir Krist, en samkvæmt staðreyndum sem koma fram í bókinni 

er talið líklegra að bókin sé skrifuð seinna, eða 300 til 100 fyrir Krist og gæti verið samvinnuverkefni 

nokkurra höfunda. Textinn er að öllum líkindum samantekt á munnmælum og hefðum sem höfðu fest 

sig í sessi í gegnum aldirnar, þó raunverulegt upphaf þeirra og aldur sé ekki þekkt. Óháð uppruna hefur 

bókin reynst áhrifamikil sem grunnkennslubók fyrir iðkendur TCM frá því að hún kom út allt til dagsins 

í dag. Bókin er byggð upp sem samtalsbók í formi umræðu milli Huangdi keisara og læknis hans þar 

sem Huangdi spyr um eðli heilsu, sjúkdóma og meðferðar og læknirinn svarar út frá hugmyndum TCM 

á kennslufræðilegan hátt með dæmum og útskýringum. Hefðbundin hugtök innan nálastungufræða 

eins og  „orkubrautir“, „yin og yang“ og „Qi“ eru komin fram á þessum tíma, en talið er að nákvæm 

staðsetning nálastungupunkta og hefðbundnar aðferðir við nálastungu hafi þróast síðar (Birch og 

Kaptchuk, 1999; Curran, 2008). 

Allir nálastungupunktar liggja á orkubrautum. Orkubrautirnar tengjast innbyrðis og speglast á báðum 

hliðum líkamans, 12 hvoru megin og hafa mismarga punkta. Hver orkubraut tengist ákveðnu líffæri og 

eru paraðar við aðra orkubraut. Hvert par orkubrauta er svo aftur parað við annað par af orkubrautum 

sem 4 saman mynda eina hringrás. Samtals eru 3 hringrásir. Auk þess er ein braut framan á líkamanum 

og ein á bakinu sem tengjast hvor sinni líkamsorkunni. Einnig eru til aukabrautir en þær tengjast ekki 

líffærum beint eða líkamsorku á sama hátt og hinar og fá „lánaða“ punkta frá öðrum brautum (Maciocia, 

1989; Carlsson og Anckers, 2014).  

 

 

Mynd 4. Yfirlit yfir orkubrautir (Irnich og Fleckenstein, 2020, e.d.). 
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Rannsóknir hafa sýnt að allt að 80% af nálastungupunktum eru sömu punktar og notaðir eru við 

þrýstipunktameðferð (e. trigger point therapy). Þrýstipunktar eru mjög tilfinninganæmir og 

auðfinnanlegir staðbundnir punktar á taugaríkum svæðum í eða við vöðva. Þegar beitt er þrýstingi á 

punktana mynda þeir staðbundin verk. Þessir punktar eru yfirleitt mjög aumir og meðhöndlaðir til að 

lina ýmsa verki frá stoðkerfi (Alvarez og Rockwell, 2002). Einnig hefur verið sýnt fram á að yfirgnæfandi 

meirihluti nálastungupunkta eru staðsettir á sömu stöðum og svokallaðir „muscle motor points“, en það 

eru staðir í eða við vöðva þar sem koma má af stað vöðvasamdrætti með lágmarks raförvun. Með 

rafstraumsmælingum hefur verið sýnt fram á að nálastungupunktar eru því staðsettir á stöðum sem 

hafa mjög lítið rafmagnsviðnám (e. electrical resistance) og má líta á þá staði sem lítil knippi þar sem 

álveðin líkamleg raforka er samsöfnuð (Liao, 1975)  

 

 

1.2 Viðbrögð líkamanns við nálastungumeðferð og DeQi tilfinningin 

Þegar nál er stungið í nálastungupunkt fer af stað flókið viðbragðsferli. Ýmsar rannsóknir hefa verið 

gerðar í þeim tilgangi að kasta ljósi á hvað gerist í líkamanum þegar nálastungu er beitt. Eins og áður 

hefur komið fram eru nálastungupunktar staðsettir á orkubrautum sem finna má á líkamanum. Komið 

hefur í ljós að bandvefslög (e. connective tissue planes) og lög bandvefsreifa (e. faschia planes) mynda 

ákveðið net brauta í líkamanum sem líkist þeim orkubrautum sem lýst er í kenningum TCM.  Þegar 

nálum er komið fyrir á nálastungupunktum þá örvast taugavefur sem liggur samhliða þessum brautum. 

Því er talað um að ákveðið kerfi boðskipta sem breiðist út eftir brautunum gætu átt þátt í jákvæðum 

meðferðaráhrifum nálastungu. Samkvæmt TCM  byggir það á því ferli sem hefst þegar meðferðarþeginn 

upplifir DeQi tilfinningu (Ahn o.fl., 2010; Langevin, 2006; Langevin og Yandow, 2002). Við 

nálastungumeðferð er mikilvægt að finna fyrir þessari sérstöku tilfinningu sem kölluð er DeQi, sem gefur 

til kynna að lífsorka hafi verið sett af stað.  De þýðir að eitthvað komi, og Qi, eins og áður hefur komið 

fram, hefur verið þýtt sem lífsorka. DeQi tilfinningin getur verið doði, þrýstingur, þyngdartilfinning, eymsli, 

straumleiðni, daufur sársauki, hiti eða kuldi sem dreifist út frá nálinni og fylgir gjarnan orkubrautinni sem 

tilheyrir viðkomandi nálastungupunkti. Þessi tilfinning kemur við stungu eða strax eftir, en hverfur eftir 

skamma stund þannig að sá sem fær meðferð er ekki stöðugt með þessa tilfinningu meðan á meðferð 

stendur. Ef viðkomandi finnur ekki fyrir DeQi er nálin ekki á réttum stað og meðferðin virkar ekki sem 

skyldi. Til að auka áhrifamátt meðferðarinnar eru nálar gjarnan örvaðar með ákveðnu millibili á meðan 

að meðferð stendur til að ná aftur fram DeQi tilfinningunni (Carlsson og Anckers, 2014). Rannsóknir 

hafa leitt í ljós að hið flókna tilfinningamynstur í DeQi svörun líkamans er tilkomið vegna breiðvirkra 

áhrifa á bæði mýelínslíðraðra og ómýelínslíðraðra taugaenda, þó séstaklega taugaenda með hægari 

leiðni (Hui o.fl., 2007).  

Með segulómun (MRI) er hægt að mæla virkni í heila með því að greina breytingar sem tengjast 

blóðflæði. Þessi tækni byggir á því að blóðflæði til heila og örvun taugafrumna eru samtengd. Þegar 

ákveðin svæði heilans eru örvuð eða í notkun þá eykst einnig blóðflæði í þeim hluta heilans.  Í rannsókn 

sem gerð var árið 2009 þar sem fylgst var með blóðflæði í heila með segulómun hjá fólki sem fékk 
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nálastungumeðferð annarsvegar og gervinálastungu (e. sham acupuncture) hinsvegar, kom fram að sú 

örvun heilatauga sem nálastungumeðferðin vakti var flóknari og lengur viðvarandi eftir örvun á 

nálastungupunkta en við gervinálastungu. Rannsakendur sýndu fram á aukna virkni svæða í heila sem 

tengdust hugrænu mati og tilfinningatengslum. Ályktun rannsakenda voru þær að nálastunga gæti verið 

gagnleg sem líkamsskynjuð stjórnun sál-vefrænnar meðferðar (e. somatosensory-guided mind-body 

therapy) (Napadow o.fl., 2009). Sem slík getur nálastunga mögulega átt þátt í því að konur slaki á við 

meðferð og að sú slökun haldist að einhverju leiti að meðferð lokinni sem aftur getur gagnast þeim 

þegar fæðingin fer af stað. 

 

 

1.3 Rannsóknir á nálastungu á meðgöngu og við fæðingu 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á nálastungu í barneignarferlinu. Nálastungumeðferð á meðgöngu  

getur haft jákvæð áhrif á ógleði, grindarverki, handadoða, svefnleysi og fæðingarkvíða (Evidence based 

acupuncture, 2020). Rannsóknir á notkun nálastungu við grindarverkjum benda til þess að nálastunga 

við grindarverkjum á meðgöngu geti verið mjög gagnleg, minnkað upplifun kvenna af verkjum og aukið 

lífsgæði (Ekdahl og Petersson, 2010; Lund, Lundeberg, Lönnberg og Svensson, 2006; Stefanía 

Guðmundsdóttir og Helga Sigurðardóttir, 2006).  

Aðrar rannsóknir hafa  einnig sýnt  að nálastungumeðferð  sé gagnleg til að lina verki í fæðingu 

(Borup, Wurlitzer, Hedegaard, Kesmodel og Hvidman, 2009; Nesheim o.fl., 2003; Skilnand, Fossen og 

Heiberg, 2002). Gerðar hafa verið rannsóknir á möguleikum þess að framkalla fæðingu með 

nálastungum frá viku 38-42 og þar komu fram vísbendingar um að þær  geti verið hjálplegar til að 

framkalla fæðingu hjá konum eftir viku 40+ (Asher o.fl., 2009; Harper o.fl., 2006; Neri, Monari, Midwife 

og Facchinetti, 2014). Niðurstöður annarra rannsókna sem hafa skoðað sama efni hafa sýnt fram á hið 

gagnstæða, að nálastungumeðferð hafi ekki jákvæð áhrif á framköllun fæðingar (Modlock, Nielsen og 

Uldbjerg, 2010; Smith, Crowther, Collins og Coyle, 2008; Vernharðsdóttir, 2008).  

Hugmyndir hafa verið uppi um að svokölluð undirbúningsnálastungumeðferð á síðustu vikum 

meðgöngu geti haft áhrif á fæðinguna. Rannsóknir þess efnis hafa gefið vísbendingar um að slík 

meðferð geti flýtt fyrir útvíkkunartímabilinu (Kubista og Kucera, 1973; Kubista og Kucera 1974; 

Tempfer, Zeisler, Heinzl, Husslein og Kainz, 1998; Zeisler, Tempfer, Mayerhofer, Barrada og Husslein, 

1998) og aukið líkur á eðlilegri fæðingu án inngripa (Betts og Lennox, 2006). Aðrar rannsóknir um þetta 

efni hafa ekki sýnt fram á að undirbúningsnálastungumeðferð geti stytt fæðingarferlið eða haft áhrif á 

eðli fæðingarinnar (Lyrenäs, Lutsch, Hetta og Lindberg, 1987). Einnig eru til rannsóknir um áhrif 

nálastungna til framköllunar fæðingar sem hafa skoðað lengd fæðingar sem hliðarniðurstöður (e. 

secondary outcome). Þar hafa verið  notaðar aðrar meðferðir þar sem nálastunga er ekki gefin 

markvisst á síðustu vikum meðgöngunnar heldur í kring um fulla meðgöngulengd eða síðar og jafnvel 

eingöngu ein meðferð. Í þessum rannsóknum eru niðurstöður mismunandi, allt frá því að gefa 

vísbendingar um að nálastunga stytti lengd fæðingar (Gaudet, Dyzak, Aung og Smith, 2008; Harper 

o.fl., 2006) yfir í að það sé enginn munur á lengd fæðingar kvenna sem hafa fengið nálastungu til 
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gangsetningar á fæðingu í samanburði við viðmiðunarhóp sem ekki fékk nálstungu (Modlock o.fl., 

2010). Einnig er til rannsókn sem sýndi að konur hafi verið lengur í fæðingu en þær sem voru í 

viðmiðunarhópi og fengu gervinálastungu (Smith o.fl., 2008). Þess ber að geta að rannsóknirnar voru 

með ólíku sniði, aðalviðfangsefni rannsóknanna var ekki það sama og ekki voru notaðir sömu 

nálastungupunktar. 

Þrátt fyrir að Íslenskar ljósmæður hafi beitt nálastungumeðferðum á meðgöngu, við fæðingu og í 

sængurlegu síðan árið 2002, þá hefur gildi meðferðanna lítið sem ekkert verið rannsakað hérlendis.  Í 

ljósi þessa er mikilvægt að rannsaka þetta efni og þessi rannsókn hefur það að markmiði að skoða áhrif 

undirbúningsmeðferðar með nálastungu á meðgöngu á lengd og útkomu fæðingar.  

 

 

1.4 Undirbúningsnálastungumeðferð 

Fátt er konum jafn hugleikið á meðgöngu og væntanleg fæðing, hvernig hún komi til með að ganga og 

hversu lengi hún mun vara. Ýmsar nálastungumeðferðir eru í boði fyrir konur á meðgöngu. Ein af þeim 

er undirbúningsnálastunga  til að stuðla að farsælli  fæðingu. Þar er átt við að konum er boðið að koma 

og fá kerfisbundið nálastungumeðferð einu sinni í viku frá meðgönguviku 36+0 og fram að fæðingu. 

Hjá Ljósmæðravakt Heilbrigðisstofnunar Suðurlands á Selfossi og Ljósmæðravakt Heilbrigðisstofnunar 

Suðurnesja í Reykjanesbæ hefur um árabil verið boðið upp á þessa meðferð og hafa ófáar konur 

notfært sér þann möguleika á síðustu vikum meðgöngu. Í meðferðinni er notast við fyrirfram skilgreinda 

punkta í þeim tilgangi að ná fram slökun og að styrkja andlegt jafnvægi með það fyrir augum að stytta 

útvíkkunartímabilið, eða stuðla að eðlilegri fæðingu og góðri fæðingarupplifun. Eðlileg fæðing er 

samkvæmt skilgreiningu Alþjóðasamtaka ljósmæðra einstakt síbreytilegt sállíkamlegt ferli þar sem 

hríðar hefjast sjálfkrafa og lýkur með fæðingu barns í höfuðstöðu eftir fulla meðgöngu án 

læknisfræðilegra inngripa eða lyfja (International Confederation og Midwifes, 2014).   

 

 

1.5 Viðfangsefni rannsóknar og markmið  

Viðfangsefni rannsóknarinnar er að kanna áhrif og árangur kerfisbundinnar íhlutunar með 

undirbúningsnálastungumeðferð á meðgöngu. Samkvæmt fyrirliggjandi rannsóknum eru mismunandi 

niðurstöður um hvort nálastungumeðferð á meðgöngu geti haft áhrif til styttingar 1. stigs fæðingar.  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort nálastungumeðferð gefin frumbyrjum á fyrirfram 

skilgreinda punkta einu sinni í viku að meðaltali frá meðgönguviku 36+0 hafi áhrif til styttingar á lengd 

á 1. stigi fæðingar og þar með á fæðingarferlið 
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1.6 Heimildaleit   

Þegar leitað var eftir rannsóknum á nálastungum í barneignarferlinu kom í ljós að ýmislegt hefur verið 

rannsakað og virðist sem ákveðið blómaskeið hafi verið innan þessa sviðs fyrir um 10-20 árum, en 

nýlegum rannsóknum á nálastungum í barneignarferlinu fer fækkandi. Til að finna sem flestar 

rannsóknargreinar var ákveðið að leita eftir heimildum allt aftur til ársins 1970. Greinarnar þurftu að vera 

á ensku, vera ritrýndar og að hafa birst í viðurkenndum vísindatímaritum. Leitað var í fjórum  

gagnasöfnum, Google Scholar, Chinal, PubMed og Ovid.  

Leitað var eftir greinum með útdrætti (e. abstract) og heilum texta (e. full text). Leitað var eftir orðum 

í titli greina. Leitarorð voru: Pregnancy, acupuncture, acupuncture during pregnancy, influence of 

acupuncture, birth, influence, preparaton, birth, labor, lenght, 1st. stage, 1. stage, randomized controlled 

trials, controlled trials, observational study, cross sectional design, longitudinal design.  

Upphaflega fundust alls 22.825 greinar en með frekari síun og yfirlestri fækkaði þeim í 4 greinar. Til að 

útvíkka leitarferlið vegna fárra rannsókna á nálastungu um efnið var ákveðið að bæta við eftirfarandi 

leitarorðum: Hormonal influence of acupuncture, acupuncture and hormone release during birth, late 

pregnancy acupuncture, prenatal acupuncture. Við það fundust aukalega 2 greinar sem skoðuðu lengd 

fæðinga eftir nálastungu á meðgöngu sem hliðarniðurstöður eftir íhlutun á síðustu vikum 

meðgöngunnar.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Í þessum kafla verður farið yfir þær rannsóknir sem fundust um undirbúningsnálastungumeðferð eftir 

því hvenær þær fóru fram, um áhrif meðferðarinnar á lengd 1. stigs fæðingar, og önnur áhrif á útkomu 

fæðingar í heild. 

 

 

2.1 Þýskaland 1974 

Elsta rannsóknin á undirbúningsnálastungum var gerð árið 1974 í Þýskalandi (Kubista og Kucera, 

1974). Þetta var samanburðarrannsókn þar sem 60 frumbyrjur fengu undirbúningsnálastungu. Í 

samanburðarhóp, sem ekki fékk neina meðferð, var sami fjölda kvenna frá sömu heilsugæslustöð, (e. 

clinic) sem fæddi á sama tíma og með jafnt hlutfall fylgikvilla (e. complications). Í skýrslu rannsakenda 

má lesa að þeir töldu að ótti kvenna við hið óþekkta og þar á meðal fæðinguna sem óþekkt ferli leiði til 

aukinnar vöðvaspennu. Þetta hafi keðjuverkandi áhrif þar sem aukin spenna leiði til ofreynslu líkamans 

með ósjálfráðri vöðvaspennu, ósamhæfðri öndun og minnkuðu blóðflæði til vefja sem leiði til 

ósamhæfðara fæðingarhríða sem hægi á útvíkkun. Þeirra tilgáta var sú að með því að beita 

nálastungumeðferð á konur síðustu vikur meðgöngunnar mætti stuðla að því að þær færu rólegri og 

slakari inn í fæðinguna sem myndi þar af leiðandi ganga betur og hraðar fyrir sig. Markmiðið var að 

konur myndu fá að jafnaði 3-4 meðferðir fram að áætluðum fæðingardegi. Valdir voru 4 

nálastungupunktar bilateralt (beggja vegna), svo í allt fengu konurnar meðhöndlun á  8 punkta (St36, 

Ki8, Gb34 og Bl62). Við íhlutun komu konurnar sér fyrir í þægilegri stellingu og hver nálastungumeðferð 

varði í 20-25 mínútur. Nálarnar voru ekki örvaðar eftir að þær voru settar í og konurnar voru einar á 

meðan á meðferðinni stóð til þess að koma í veg fyrir að nálastungusérfræðingurinn myndi mögulega 

geta haft áhrif á þær. Útkoman varð sú að það voru 12 konur sem fengu aðeins eina meðferð en 48 

konur fengu að jafnaði 2-4  meðferðir sem voru gefnar einu sinni í viku fram að þeim tíma er fæðing 

var áætluð.  

Fram kemur að 11 konur í rannsókninni hafi endað í keisara, 9 konur fæddu með tangarfæðingu og 

2 konur með sogklukku. Ekki er tekið fram hlutfall úr hvorum hóp fyrir sig. Tekinn var tími frá því að 

konurnar voru komnar á 1. stig fæðingar og þar til að 2. stigi lauk. Meðalfæðingartími kvenna í 

nálastunguhóp var 390 mínútur (6 klukkustundir og 30 mínútur) og í samanburðarhóp var 

meðalfæðingartími 486 mínútur (8 klukkustundir og 6 mínútur). Þegar skoðaður var tíminn sem það tók 

konur að fara í gengnum 1. stig fæðingar, þá var meðaltími hjá konum í íhlutunarhóp 291 mínútur (4 

klukkustundir og 51 mínúta) og hjá konum í samanburðarhóp var meðaltími 348 mínútur (5 

klukkustundir og 48 mínútur). Niðurstöður rannsóknarinnar voru því þær að hjá konum sem fengu 

undirbúningsnálastungu gekk fæðingin hraðar fyrir sig en hjá konum í samanburðarhóp sem ekki fengu 

nálastungumeðferð. Ályktun rannsakenda var sú að þeir töldu sig hafa sannað tilgátu sína um að 

nálastunga á síðustu vikum meðgöngu hefði róandi áhrif á konur þannig að þær væru ekki eins kvíðnar 

fyrir fæðingunni og  fæðingin gengi betur. Með því að konurnar náðu ákveðinni slökun hafði það áhrif 

á upplifun verkja og hvernig var tekist á við þá   samanborið við konurnar  sem ekki fengu nálastungu. 
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Athyglivert var að þær konur sem einungis fengu eina meðferð voru lengur í fæðingu en konur sem 

fengu 2-4 meðferðir. Ekki er talað um önnur skilyrði fyrir þátttöku annað en að konur séu frumbyrjur og 

að þær séu með barn í höfuðstöðu. Ekki er talað um hvaða fylgikvilla konurnar gátu haft og ekki gert 

grein fyrir hvort þeir fylgikvillar hafi getað haft áhrif á niðurstöður. Ekki er að sjá að það hafi verið gerð 

marktektarpróf á niðurstöðum rannsóknarinnar. 

 

 

2.2 Svíþjóð 1987 

Árið 1987 voru birtar niðurstöður rannsóknar á undirbúningsnálastungu sem gerð var í Svíþjóð (Lyrenäs 

o.fl., 1987). Öflun þátttakenda fór fram á 6 mánaða tímabili árið 1984 frá tveimur heilsugæslustöðvum í 

Uppsala. Þar var frumbyrjum boðin undirbúningsnálastunga einu sinni í viku frá viku 36+0 fram að 

fæðingu. Rannsókninni var ætlað að skoða nokkra þætti. Í fyrsta lagi að meta áhrif  nálastungunnar á 

legháls með tilliti til hraða útvíkkunar. Í öðru lagi að meta áhrif á legsamdrætti með því að skoða hvort 

konur í íhlutunarhóp fengu betri og samhæfðari samdrætti og fæddu hraðar en konur í samanburðarhóp. 

Í þriðja lagi að meta hvort nálastungan hefði áhrif á sársaukaskynjun í fæðingu og í fjórða lagi til að 

meta áhrif á sálrænt ástand kvenna með því að kanna hvort nálastunga hefði jákvæð róandi andleg 

áhrif á konurnar þannig að þær yrðu síður hræddar við verkina, að þær slökuðu betur á og upplifðu 

minni verki vegna líkamlegrar spennu (e. fear-tension-pain). Fyrir utan nálastungumeðferðina þurftu 

konurnar  einnig að samþykkja að fara í mænuástungu í viku 38+ og aftur 6 mánuðum eftir fæðingu. 

Það var gert í þeim tilgangi að rannsaka hvort væri munur á magni dýnorfína og β-endorfína í 

mænuvökva hjá konum sem höfðu fengið nálastungumeðferð og hjá konum sem ekki fengu neina 

meðferð. Þátttakendur í rannsókninni urðu 56 konur. Rannsakendur völdu 4 meðhöndlunarpunkta, að 

hluta til eftir fyrrnefndri rannsókn Kubista og Kucera (Kubista og Kucera, 1974) sem  virðist hafa verið 

notuð sem fyrirmynd, en breyttu þó einum punkti. Allir punktar eru staðsettir bilateralt svo í allt voru 

notaðir 8 nálastungupunktar (St36, Gb34, Bl62 og Sp6). Meðferð hófst við meðgönguviku 36+0. Í 

meðferðinni lágu konurnar á hliðinni og fengu nálar öðru megin í líkamann 10 til 15 mínútur. Að þeim 

tíma liðnum snéru þær sér við og fengu nálar í sömu punkta á hinni hliðinni. Hver kona fékk að meðaltali 

5 nálastungumeðferðir. Í samanburðarhóp voru 112 frumbyrjur sem fæddu á svipuðum tíma og konur í 

nálastunguhóp.  Ekki kemur fram hvort þær hafi verið frá sömu heilsugæslustöðvum. Lengd fæðingar 

var metin sem tíminn frá því að konan kom á fæðingardeildina þar til að barnið var fætt.  Að auki voru 

2 viðmiðunarhópar (e. reference group). Hópur A samanstóð af 16 frumbyrjum sem höfðu samþykkt að 

fá og fengu mænuástungu í viku 38+ og hópur B voru 20 frumbyrjur sem höfðu samþykkt að vera í 

nálastunguhóp og að fá mænuástungu en fengu hvorugt. Konur sem tóku þátt í rannsókninni þurftu að 

samþykkja að fara tvisvar sinnum í mænuástungu í tengslum við rannsóknina en það gæti hafa haft 

áhrif á öflun þátttakenda og hvaða konur samþykktu þátttöku. 

Niðurstöður sýndu ekki mun á mýkingu legháls milli hópa í upphafi fæðingar eftir því hvort konurnar 

höfðu fengið eina eða fleiri nálastungumeðferðir og ekki tókst heldur að sýna fram á mun á hríðamynstri 

milli hópa. Reyndar sáu rannsakendur að þær konur sem fengu nálastungumeðferð voru lengur í 
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fæðingu eða nánar tiltekið á 2. stigi heldur en konur sem ekki fengu nálastungumeðferð. Meðaltalstími 

fæðingar hjá konum í íhlutunarhópi (1. og 2. stig) var 510 mínútur (8 klukkustundir og 30 mínútur) og  í 

samanburðarhóp 480 mínútur (8 klukkustundir). Enginn munur reyndist á sársaukaupplifun kvenna milli 

hópa. Það voru fleiri konur í nálastunguhóp sem fengu mænurótardeyfingu en þó var ekki marktækur 

munur. Enginn munur mældist á hræðslu og spennu kvenna í fæðingu. Ályktun höfunda var  að 

undirbúningsnálastunga væri gagnslaus meðferð. Ekki var hægt meta tímalengd 1. og 2. stigs fæðingar 

hvort fyrir sig þar sem tíminn er ekki aðgreindur. Það er áhugavert að þær konur sem voru í 

viðmiðunarhóp A sem fengu tvisvar sinnum mænuástungu en enga nálastungumeðferð höfðu lengstan 

fæðingartíma, eða 570 mínútur (9 klukkustundir og 30 mínútur). 

Í þessari rannsókn var nálastungumeðferðin styttri en almennt er mælt með, eða 10-15 mínútur á 

hvorri hlið, en almennt hefur verið ráðlagt að nálar séu hafðar í 20-30 mín til að ná fram langtíma virkni 

(Carlson og Anckers, 2014).  

 

 

2.3 Austurríki 1998 

Þriðja rannsóknin var gerð við Háskólann í Vín í Austurríki og niðurstöður hennar birtar árið 1998  

(Zeisler o.fl., 1998). Alls hófu 116 frumbyrjur þátttöku í rannsókninni en þeim fækkaði til muna áður en 

rannsókninni lauk, af ólíkum ástæðum. Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni var að konurnar hefðu verið 

með einbura í höfuðstöðu og að þær hefðu fætt eðlilega. Konur duttu út út úr rannsókninni ef þær fóru 

í gangsetningu eða ef meðgangan breyttist í áhættumeðgöngu. Að fæðingum loknum var metið hverjar 

af þessum 116 kvenna gætu talist sem íhlutunarhópur og það reyndust vera 57 konur. 

Nálastungumeðferðin hófst við meðgönguviku 36+0 og konur fengu að jafnaði eina meðferð á viku 

þar til þær fæddu. Valdir voru 3 nálastungupunktar þar sem 2 af þeim voru bilateralt (GV20, HT7 og 

Sp6)  Þannig voru gefnar 5 nálar í hverri meðferð sem tók um 20 mínútur þar sem konunum var komið 

fyrir í þægilegri hvíldarstöðu á meðan. Mælt var með í að konur fengju  að minnsta kosti 4 meðferðir. Í 

samanburðarhóp völdust 63 frumbyrjur sem fæddu á svipuðum tíma og konur í íhlutunarhóp en höfðu 

ekki hlotið neina nálastungumeðferð. Tekið er fram að konur úr báðum hópum hafi tekið þátt í einu eða 

fleiri fæðingarfræðslunámskeiðum.  

Niðurstöður voru þær að konur sem fengu undirbúningsnálastungumeðferð voru fljótari að fara í 

gegnum á 1. stig fæðingar en konur í samanburðarhóp, eða 196 mínútur (3 klukkustundir og 16 

mínútur) að meðaltali í nálastunguhóp á móti 321 mínútur (5 klukkustundir og 21 mínúta) að meðaltali  

í samanburðarhóp. Engin munur var milli hópa á öðru og þriðja stigi fæðingar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu því sterklega til þess að undirbúningsnálastunga af þessu tagi gæti haft jákvæð 

áhrif lengd fæðingar og stytt 1. stig fæðingar hjá konum (p˂0.0001) en ekki var munur á öðrum stigum 

fæðingar. Einnig kom fram að konur í nálastunguhóp upplifðu í 66,7% tilfella fyrirmálsrifnun himna (e. 

Premature Rupture of Membranes, hér eftir PROM) fyrir 1. stig fæðingar en einungis í 33,3% tilfella hjá 

samanburðarhóp. Aðrar áhugaverðar hliðarniðurstöður voru þær að konur í íhlutunarhóp þurftu síður á 

hríðaörvandi meðferð að halda og að þær þurftu síður á deyfingu að halda en konur í samanburðarhóp  



  

28 

 

2.4 Nýja Sjáland 2006 

Síðasta rannsóknin um undirbúningsnálameðferð sem fannst er afturvirk matsrannsókn frá Nýja 

Sjálandi árið 2004 og voru niðurstöður birtar árið 2006 (Betts og Lennox, 2006). Á Nýja Sjálandi hefur 

verið hefð fyrir því að ljósmæður gefi skjólstæðingum sínum nálastungumeðferð í barneignarferlinu allt 

frá árinu 1997. Á meðal þeirra meðferða sem þarlendar ljósmæður bjóða upp á er 

undirbúningsnálastungumeðferð sem er gefin einu sinni í viku frá viku 36+0 þar til konan fæðir. Það er 

almennt mat ljósmæðra sem gefa þessa meðferð að konur sem fá undirbúningsnálastungu fæði á styttri 

tíma, sérstaklega frumbyrjur. Nýsjálenskar ljósmæður nefna einnig að konur sem fá 

undirbúningsnálastungu þurfi síður á verkjameðferð að halda í fæðingunni, þær fari síður í 

gangsetningu og fæði síður með keisaraskurði.  

Til að skoða nánar hvort þessar tilgátur ljósmæðra  ættu  við rök að styðjast var fæðingarferli 169 

kvenna sem fékk nálastungumeðferð hjá 14 mismunandi ljósmæðrum og fæddu á 4 mánaða tímabili á 

Wellington svæðinu árið 2004 rannsakað. Þar af voru 52,7% kvennanna frumbyrjur. Þess er ekki getið 

hve langan tíma hver meðferð tók og notaðir voru mismunandi nálastungupunktar. Þó sýndu 

niðurstöður að allar ljósmæður hefðu notað einn sameginlegan punkt (Sp 6) og 4 aðrir punktar (St36, 

Gb34, Bl60 og Li4) voru mjög algengir. Í allt höfðu verið notaðir 13 mismunandi punktar í 

undirbúningsnálastungumeðferð hjá konum. Þar af var einn nálastungupunktur meðhöndlaður með 

hitameðferð (e. moxa). Rannsóknin var afturvirk og enginn samanburðarhópur.  

Við úrvinnslu gagna kom í ljós að meðaltími fæðingar hjá frumbyrjum var 9 klukkustundir (540 

mínútur) en flestar fæddu á 600 mínútum (10 klukkustundum). Einnig kom fram að 60,5% fjölbyrja 

fæddu á innan við 360 mínútum (6 klukkustundum). Til viðmiðunar var stuðst við fæðingartölfræði frá 

Wellington svæðinu (Capital and Coast district health board) á Nýja Sjálandi frá árinu 2003. Þar kemur 

fram að meðalaldur kvenna í nálastunguhóp var 30,9 ár miðað við meðaltal 31,3 ár á Wellington 

svæðinu. 18% kvenna í nálastunguhóp fóru í gangsetningu á móti 27% að meðaltali frá Wellington 

svæðinu og 34,3% kvenna í nálastunguhóp fengu mænurótardeyfingu í fæðingu á móti 49,8% af 

Wellington svæðinu og það voru 32% færri konur í nálastunguhóp sem fóru í keisaraskurð en almennt 

af Wellington svæðinu .  

Niðurstaða rannsakenda var sú að nálastungumeðferð virðist hafa þau áhrif að draga úr tíðni 

gangsetninga, að nálatunga hjálpi konum til að takast á við fæðingarverk, draga úr tíðni keisaraskurða 

og þar með að stuðla að eðlilegu fæðingarferli. Í umfjöllun um þessa rannsókn kom ekki fram hvort 

nálastungumeðferð stytti lengd fæðingar þar sem ekki var skoðaður neinn viðmiðunarhópur hvað það 

varðaði.  

Skráður tími í fæðingu var tíminn þar til að barnið fæddist. Ekki kom  fram hvenær fæðing taldist 

hafin, hvort það var þegar konan byrjaði að finna fyrir verkjum, þegar hún var lögð inn eða hvort það 

var þegar hún var metin á 1. stigi fæðingar. Einnig vantaði upplýsingar um meðhöndlunartíma, stellingar 

við meðhöndlun og hvort hefði verið meðhöndlað bilateralt enda margar ljósmæður sem höfðu 

meðhöndlað konurnar og engin samhæfð skráning nálastungumeðferðar var viðhöfð. 
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2.5 Önnur áhrif nálastungu á fæðingarferlið 

Við fæðingu fer flókið samspil hormóna og annara boðefna af stað sem hafa mismunandi hlutverk. Til 

eru rannsóknir sem hafa skoðað hvort nálastunga á meðgöngu geti haft áhrif á ákveðin boðefni sem 

eykur líkur á hraðari fæðingum og/eða virkjar eigið verkjadeyfingarkerfi líkamans. Til margra ára hefur 

tíðkast að gefa konum sem fara í framköllun fæðingar prostaglandín annað hvort til inntöku eða sem 

stíla í leggöng. Prostaglandín eru hópur lífeðlisfræðilega virkra fituefnasambanda sem hafa hormónalík 

áhrif og eru framleidd náttúrulega í líkamanum. Magn prostaglandína eykst í sermi fæðandi kvenna og 

er talið að þau eigi sinn þátt í að konur fari í sjálfkrafa sótt. Prostaglandín eru meðal annars þekkt fyrir 

að mýkja legháls og að koma legsamdráttum af stað (Kelly, Malik, Smith, Kavanagh og Thomas, 2009). 

Einnig hefur hlutverk Interleukin-8 verið skoðað, en það er próteinsameind sem tilheyrir fjölskyldu 

kemókína og hefur samkvæmt rannsóknum töluverð áhrif á mýkingu og útvíkkun á leghálsi. Við útvíkkun 

á leghálsi verður ákveðið  niðurbrot á ensímum í bandvef sem er að hluta til vegna áhrifa frá Interleukin-

8 (Tempfer o.fl., 1998).  Svo virðist sem líkaminn framleiði aukið magn af Interleukin-8 í lok meðgöngu 

og við fæðingu og hefur magn þess mælst umtalsvert í sýnum frá leghálsi hjá konum strax eftir fæðingu 

(Barclay, Brennand, Kelly og Galder, 1993).  

Auk þess að framleiða boðefni til að örva fæðingarferlið framleiðir líkaminn einnig verkjastillandi 

boðefni sem hjálpa konum að takast á við ferlið. Við fæðingu og við verki almennt virkjast boðefnaröð 

sem hefur áhrif á ósjálfráða verkjastjórnun líkamans. Líkaminn framleiðir  sjálfur ópóíða í heilanum en 

þau eru flokkuð í þrjá undirflokka peptíða, sem eru endorfín, enkefalín og dynorfin. Þessi boðefni eru 

svo flokkuð enn frekar í undirflokka en hvert þeirra hefur mjög sérhæft hlutverk er kemur að eigin 

verkjastillandi kerfi líkamans og verkjastjórnun (Benarroch, 2012). 

 Í sænsku rannsókninni frá 1987 (Lyrenäs o.fl., 1987) sem fjallað var um áður var auk þess að skoða 

áhrif nálastungu á ferli fæðingarinnar, var markmið rannsóknarinnar að skoða hvort konur sem fengu 

nálastungu á meðgöngu hefðu meira verkjaþol en konur í samanburðarhóp sem ekki fékk nálastungu. 

Það var gert með því að rannsaka hvort væri munur á magni dynorfína og/eða β-endorfína í mænuvökva 

hjá konum sem höfðu fengið nálastungumeðferð og hjá konum sem ekki fékk neina meðferð. Í því skyni 

var gerð mænuástunga hjá konum þar sem mænuvökvi var tekin og greindur undir lok meðgöngunnar 

og aftur 6 mánuðum efir fæðingu. Í niðurstöðum kom fram að ekki reyndist marktækur munur á magni 

dynorfína og/eða β-endorfína í mænuvökva á milli hópa  

Árið 1998 (Tempfer o.fl., 1998) voru birtar niðurstöður rannsókna þar sem skoðað hafði verið hvort 

væri aukning á magni Prostaglandín₂alpha, Interleukin-8 og β-endorfíns í blóði kvenna sem voru 

nýbúnar að fæða. 80 konum var slembiraðað í 2 hópa þar sem annar hópurinn fékk nálastungumeðferð 

einu sinni í viku frá meðgönguviku 35+0 og út meðgönguna en hinn hópurinn fékk enga íhlutun. Þrír 

nálastungupunktar voru notaðir þar sem tveir þeirra liggja bilateralt svo alls var stungið í fimm 

nálastungupunkta (GV20, Ht7 og Pc6) sem taldir eru hafa bæði róandi, andlega styrkjandi og slakandi 

áhrif. Hver meðferð varði í 20 mínútur þar sem konur lágu í hvíldarstöðu á meðan. Konurnar voru 

paraðar saman þannig að fyrir hverja konu í íhlutunarhóp var fundin önnur í samanburðarhóp sem var 

jafnaldra og átti jafn margar fæðingar að baki. Allar konurnar sem tóku þátt í rannsókninni þurftu að 

vera heilbrigðar, ganga með einbura í höfuðstöðu og vænta heilbrigðs barns. Fjölbyrjur þurftu að hafa 
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átt eðlilega/r fyrri fæðingar og konur þurftu að hafa farið á fæðingarfræðslunámskeið. Blóð var tekið frá 

konunum strax að lokinni fylgjufæðingu. Enginn marktækur munur reyndist á sermisþéttni Interleukin-

8, Prostaglandin₂alpha og β-endorfins milli hópa. Ályktun rannsakanda er því sú að ekki sé hægt að 

halda því fram að nálastunga örvi til þessara boðefna og hafi þannig áhrif á hvenær fæðing hefst, á 

mýkingu legháls á 1. stigi fæðingar eða stuðli að aukinni slökun og þar með verkjadeyfingu við fæðingu. 

Í þessari rannsókn var einnig mældur tíminn sem tók konur að fara í gegnum 1. stig fæðingar. Þar kom 

fram að meðalmunur milli paraðra kvenna var 2 klst. og 19 mínútur nálastunguhópnum í vil.  

Árið 2000 var önnur rannsókn gerð í Austurríki (H Zeisler, Rabl, Joura og Husslein, 2000). Henni 

svipar mjög til austurrísku rannsóknarinnar (Zeisler o.fl., 1998) sem fjallað var um áður að uppbyggingu, 

en megin tilgangur þessarar rannsóknar var að mæla sermisþéttni Prostaglandín E₂ við lok 1. stigs 

fæðingar hjá konum sem fengu nálastungumeðferð. Það voru 40 konur í íhlutunarhóp og 40 konur í 

samanburðarhóp sem fæddu á svipuðum tíma og konur í íhlutunarhóp. Þátttakendur voru allar 

heilbrigðar frumbyrjur með eitt barn í höfuðstöðu og í áhættulausri meðgöngu. Í þessari rannsókn voru 

notaðir sömu þrír nálastungupunktar og í hinni fyrri og þar af tveir bilateralt. Þannig samanstóð hver 

meðferð af fimm nálastungupunktum (GV20, Ht7 og Pc6). Meðferð hófst við meðgönguviku 36+0 og 

var gefin einu sinni í viku fram að fæðingu af fæðingarlækni. Hver meðferð varði í 20 mínútur og 

konurnar voru í hálfsitjandi stellingu á meðan á meðferðinni stóð. Þær konur sem ekki höfðu náð 4 

meðferðum fyrir fæðinguna voru teknar út úr rannsókninni. 1. stig fæðingar var metið frá því að legháls 

var 3 cm. þar til útvíkkun var lokið. Blóðprufa til greiningar var tekin af konunum þegar fyrsta stigi lauk. 

Meðaltal sermisþéttni Prostaglandín E₂ við lok 1. stigs fæðingar hjá konum sem fengu 

nálastungumeðferð var 31,4 pg/ml á móti 6,3 pg/ml hjá konum sem ekki fengu nálastungu (p=0,04) 

sem þýðir að konur sem höfðu fengið undirbúningsnálastungu höfðu töluvert hærri sermisþéttni af 

Prostaglandín E₂ að loknu 1. stigi fæðingar. Þessi rannsókn skoðaði einnig lengd 1. stigs fæðingar sem 

hliðarniðurstöður. Niðurstöður voru þær að meðallengd 1. stigs fæðingar var 226 mínútur (3 

klukkustundir og 46 mínútur) hjá nálastunguhóp borið saman við 348 mínútur (5 klukkustundir og 48 

mínútur) hjá samanburðarhóp (p˂0,01). 
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3 Aðferðafræði 

3.1 Mótun rannsóknar og rannsóknarspurning 

Þessi rannsókn var hönnuð sem forrannsókn á undirbúningsnálastungu til að rannsaka hvort 

kerfisbundin markviss nálastungumeðferð á síðustu vikum meðgöngu hefði áhrif á tímann sem það 

tekur  konur að fara í gegnum útvíkkun á 1. stigi fæðingar. 

Við  mótun rannsóknarinnar og í heimildaleit kom upp sú hugmynd að feta að nokkru leiti í fótspor 

rannsóknarinnar sem gerð var árið 1998 í Austurríki,  (Zeisler o.fl., 1998)  (sjá áður bls. 27) og skoða 

hvort frumbyrjur sem fá undirbúningsnálastungu frá ákveðnum tíma á meðgöngu fram að fæðingu fari 

hraðar í gegnum útvíkkunartímabilið en konur sem ekki fá sambærilega nálastungumeðferð. 

Uppbygging þessarar rannsóknar er þó aðeins með öðru sniði en hin austurríska. Núna var konum var 

boðin þátttaka í rannsókninni á meðgöngu þar sem þær lentu annaðhvort í íhlutunar- eða 

samanburðarhóp. Þátttaka var blinduð þannig að konum var slembiraðað og  fengu ekki að vita í hvorn 

hópinn þær röðuðust fyrr en að þær höfðu skrifað undir upplýst samþykki.  

Þegar aðrar rannsóknir sem skoðuðu tengsl nálastungu og lengd fæðingar voru skoðaðar kom í ljós 

að val á nálastungupunktum var mjög mismunandi. Innan TCM eru flókin tengsl á milli punkta og þegar 

sameiginleg meðferð fyrir hóp af einstaklingum er hugsuð þarf að skapa jafnvægi í meðferðinni með því 

að hafa sem jafnast hlutfall yin og yang punkta og að velja punkta bæði á efri og neðri hluta líkamanns 

(Maciocia , 1994;  Carlsson og Anckers, 2014) Til að bera saman niðurstöður rannsókna skiptir máli að 

skilgreina val á nálastungupunktum og íhlutun í hverri rannsókn fyrir sig.   

Rannsóknarspurningin var:  „Hefur sérstök nálastungumeðferð gefin frumbyrjum einu sinni í viku 

eftir 36 vikna meðgöngu áhrif á lengd 1. stig fæðingar?“ og var sett fram samkvæmt PICOTS viðmiði, 

en það er rammi skipulagðar uppsetningar til nákvæmrar orðunar rannsóknarspurninga. Með því að 

móta rannsóknarspurningu eftir PICOTS viðmiði er tekið mið af þátttakendum (e. population), þeirri 

íhlutun sem fara mun fram (e. issue of interest), samanburði og/eða samhengi (e. comparison or 

context), á því hvaða útkoma fæst (e. outcome), tíminn sem rannsóknin er unnin eða sá tími sem 

rannsóknin er gerð á (e. time) og rannsóknarsniði (e. study design) (Polit og Beck, 2017).  

 

 

3.2 Lýsing á íhlutun – undirbúningsnálastungumeðferð  

Ætla má að val á nálastungupunktum skipti miklu máli eftir því hvað er verið að meðhöndla og á því 

hver útkoman verður þar sem hverjum nálastungupunkti er ætlað mismunandi hlutverk og einnig eru 

mismunandi tengsl nálastungupunkta innbyrðis.  Í austurrísku rannsókninni (Zeisler ofl 1998), sem er 

fyrirmynd þessarar rannsóknar, voru þrír punktar notaðir þar sem tveir þeirra voru bilateralt. Þannig 

voru í allt fimm nálar notaðar í hverri meðferð þar sem stungið var í sitt hvora hendi, sinn hvorn fótinn 

og í höfuðið. Ákveðið var að nota sömu punkta  þar sem verkan þeirra þótti eiga vel við rannsóknarefnið. 

Þessir punktar eru vel þekktir og mikið notaðir við ýmsar meðferðir á meðgöngu. Þeir eru: GV20 
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(Governor Vessel 20 - Aðalorka 20), Ht7 (Hjarta 7) og Sp6 (Milta 6). Enginn af þessum punktum eru 

nálægir innri líffærum eða slagæðum svo hverfandi lítil hætta getur skapast við notkun þeirra. 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Staðsetning GV20 (Aðalorka 20) nálastungupunktar (modernreflexology.com, e.d). 

 

Nálastungupunkturinn GV 20 er staðsettur 7 cun fyrir ofan aftari hárlínu og 5 þumalfingurbreiddum 

(e.cun) fyrir ofan fremri hárlínu á miðlínu höfuðs (Carlsson og Anckers, 2014; Focks, 2008; Deadman 

og Al-Khafaji, 1998), sjá mynd 5. Baihui, sem er kínverska nafnið á punktinum má þýða sem hundrað 

fundi (e. hundred meetings). Þar er vísað til þess að staðsetning punktarins er efst á hvirfli þar sem öll 

yang lífsorka ( Qi) líkamans mætist og með þessum nálastungupunkti er hægt að meðhöndla hundrað 

tegundir af meinum (e. dieseases).  Þessi punktur er almennt talin áhrifamikill styrktarpunktur sem ýtir 

undir virkni allra annara punkta sem notaðir eru í meðferðinni. Í samhengi þessarar rannsóknar er 

hlutverk þessa punkts er að veita slökun, slá á kvíða (e. anxiety) og taugaveiklun (e. nervousness), róa 

hugann með því að koma reglu á óreiðukenndar og ágengar hugsanir ásamt því að veita djúpa innri ró 

(Focks, 2008; Jarmey og Bouratinos, 2006; Deadman og Al-Khafaji, 1998). Notuð var nál af stærðinni 

0,25x25mm, stungudýpt var um 0,5 cm., stunguvinkill var 15° miðað við húð og stungið aftur fyrir (frá 

enni).  
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Mynd 6. Staðsetning Ht7 (Hjarta 7) nálastungupunktar (Deadman og Al-Khafaji, 1998; 
egrang.net, e.d). 

 

Nálastungupunkturinn Ht7 er staðsettur á ölnar (ulnar) hlið úlnliðs við aftari brún baunarbeins (os 

pisiforme) í dæld sveifarmegin (radial) við ölnarlæga úlnliðsbeygisvöðva (m. flexor carpi ulnaris). Hægt 

er að stinga til beggja hliða við sinina (tendon of the flexor carpi ulnaris), sjá mynd 6. Á kínversku heitir 

punkturinn Shen Men sem hefur verið þýtt á Íslensku sem „sálargátt“ sem vísar til virkni punktarins, en 

með því að meðhöndla er sagt að hægt sé að „opna inn á sál viðkomandi“ og að hafa jákvæð áhrif á 

andlegt jafnvægi nálastunguþega. Ht7 er valin þar sem hann er almennt talin mjög áhrifamikill 

slökunarpunktur sem hefur róandi áhrif á hugsanir og hjálpar einstaklingum að ná fram andlegri og 

líkamlegri slökun (Carlsson og Anckers, 2014; Focks, 2008; Deadman og Al-Khafaji, 1998). Nálastærð 

var 0,25x25 mm, stungudýpt var 0,5-1,0 cm., stunguvinkill var 90° hvort heldur var stungið distalt eða 

medialt.  

 

 

 

 

Mynd 7. Staðsetning Sp6 (Milta 6) nálastungupunktar (Deadman og Al-Khafaji, 1998). 
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Nálastungupunkturinn Sp6 tilheyrir distal yin nálastungupunktum og er staðsettur þrjú cun fyrir ofan 

hæstu brún á miðlægum ökkla rétt fyrir aftan sköflungsbrún. Kínverska nafnið, Sanyinjiao, vísar til þess 

að þessi punktur er skurðarpunktur fyrir þær þrjár yin orkubrautir (milta- lifur- og nýrnabraut) sem byrja 

á fótum og enda á bol, sjá mynd 7. Sp6 er almennt talin aðalpunktur líkamanns fyrir ýmsa sjúkdóma 

og ójafnvægi í æxlunarfærum kvenna. Hann er mikið notaður í öllum meðferðum sem snúa að 

ójafnvægi í kvenlíffærum eins og tíðavandamálum, egglosvandamálum, verkjum, ófrjósemi, óeðlilegri 

útferð, legslímuflakki og er talin geta styrkt og ýtt undir samdrætti í legi og undirbúið legið fyrir vinnuna 

við að koma barninu í heiminn. (Carlsson og Anckers, 2014; Focks, 2008; Deadman og Al-Khafaji, 

1998). Nálstærð var 0,30x50 mm, stungudýpt var 1,5-2,5 cm., stunguvinkill var 90° á húð.   

Til að koma í veg fyrir hugsanlega meðferðarskekkju annaðist rannsakandi sjálf allar meðferðir, en 

hún er ljósmóðir og nálastungusérfræðingur með yfir 20 ára reynslu af notkun nálastungu og hefur frá 

upphafi haft veg og vanda af kennslu í nálastungu fyrir ljósmæður hérlendis.  

Konur fengu meðferð þar sem þær voru í mæðravernd. Gert var ráð fyrir að fyrsta meðferð tæki um 

50-60 mínútur. Sú meðferð tók að jafnaði lengstan tíma þar sem rannsakandi var að hitta konurnar í 

fyrsta skipti og mikilvægt að mynda tengsl við þær. Því var ísinn brotinn með því að rannsakandi 

spjallaði aðeins við konurnar til að kynnast þeim, til heyra hvort þær hefðu fengið nálastungu áður og 

til að fá meðgöngusögu. Einnig var gefin tími fyrir spurningar. Konunum voru sýndar nálarnar og 

undirbúnar fyrir það sem þær gátu átt von á við meðferðina. Konunum var komið fyrir í heppilegri 

stellingu og öllum nálunum síðan komið fyrir. Síðari meðferðir tóku styttri tíma eða um 40-45 mínútur, 

frá því að konurnar komu inn og þar til þær fóru út aftur, þar sem rannsakandi hafði kynnst konunum 

og konurnar voru búnar undir það sem í vændum var. Þær voru þó alltaf spurðar um hvernig þeim hefði 

liðið eftir meðferðina síðast og hvort þær hefðu einhverjar spurningar. Við meðferðir voru nálarnar 

hafðar í punktunum í um 25 mínútur og örvaðar einu sinni á því tímabili. Við allar meðferðir var leitast 

við að hafa slakandi umhverfi án utanaðkomandi hávaða og ljósin dempuð eða slökkt. Reiknað var 

með að meðferðartími fyrir hvern þátttakanda væru 1-5 klukkustundir í heild eftir því hvenær meðferðin 

hófst og í hvaða viku konan fæddi. Þátttaka var konum að kostnaðarlausu og ekki þurfti að breyta neinu 

í daglegum venjum við að taka þátt í rannsókninni.  

 

 

3.3 Rannsóknarsnið 

Um slembda íhlutunarforrannsókn var að ræða þar sem hraði útvíkkunar legháls á 1. stigi fæðingar 

kvenna sem fengu  undirbúningsnálastungumeðferð var borin saman við 1. stig hjá konum sem fæddu 

yfir sama tímabil, höfðu verið í mæðravernd á sömu heilsugæslustöðvum en höfðu ekki fengið 

undirbúningsnálastungumeðferð. Með því að gera slembiraðaða samanburðarrannsókn þar sem 

þáttökuskilyrði hjá báðum hópum þátttakenda í rannsókninni voru þau sömu, var líklegast að fá mynd 

af því hvort væri raunverulegur munur milli tveggja hópa þar sem íhlutun var beitt hjá öðrum hópnum 

en ekki hjá samanburðarhóp.  
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Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni voru eftirfarandi. 

• Vera heilbrigðar frumbyrjur án sjúkdómsgreininga   

• Vera yngri en 40 ára  

• Með BMI ˂ 30 fyrir þungun  

• Staðfestur áætlaður fæðingardagur með sónarskoðun í viku 19 - 22+0  

• Sjálfkrafa þungun  

• Eðlileg meðganga  

• Vænt eðlileg fæðing  

• Ganga með einbura í höfuðstöðu  

• Engin þekkt frávik hjá barni  

• Skilyrði að konan skilji og viti út á hvað rannsóknin gengur  

• Konur sem raðast í samanburðarhóp mega ekki fara í undirbúningsnálastungumeðferð 
annarsstaðar. 

  

Þegar um 4 mánuðir voru liðnir af ferlinu við öflun umsækjenda var áherslum varðandi skilyrði fyrir 

þátttöku lítið eitt breytt þar sem í ljós kom að ákvæðið þar sem kveðið var á um að konur yrðu að vera 

„heilbrigðar frumbyrjur án sjúkdómsgreininga“ var erfitt að uppfylla. Því ákvæði var þess í stað breytt í 

„heilbrigðar frumbyrjur án sjúkdómsgreininga sem gætu haft áhrif á ferli fæðingarinnar“.  

Þátttakendur gátu fengið 1-6 meðferðir, allt eftir hvenær þær hófu meðferð og hvenær þær fæddu 

barnið. Hver meðferð var skráð og sömuleiðis á hvaða tíma meðgöngunnar konan fékk meðferðirnar.   

Konur hættu sjálfkrafa í rannsókninni við eitthvað af neðantöldu:  

• Konan óskaði þess ekki lengur að vera með í rannsókninni  

• Meðgangan breytist í áhættumeðgöngu   

• Konan fór í gangsetningu   

• Konan fór í bráða- eða valkeisaraskurð  
  

Belgjarof á forstigi fæðingar vegna langvarandi óvirkra samdrátta og notkun verkjalyfja/deyfingar 

eða hríðaörvandi hormóns á 1. stigi fæðingar hafði ekki áhrif á þátttöku. 

Auk þess að safna gögnum um lengd 1. stigs fæðingar hjá báðum hópum var ákveðið að safna 

eftirfarandi gögnum úr fæðingunum og bera saman milli hópa:  

• Sjálfkrafa sótt; í hvaða viku fæðing hefst  

• Legvatn farið (PROM) áður en nær 1. stigi fæðingar   

• Lengd forstigs fæðingar (e. latent fasa)  

• Lengd 2. stigs fæðingar  

• Lengd 3. stigs fæðingar  

• Þörf fyrir örvun á 1. eða 2 stigi fæðingar  

• Þörf fyrir deyfingu  

• Þörf fyrir áhaldafæðingu    

• Blæðing í fæðingu  

• Apgar barns og þyngd 

• Fjöldi nálastungumeðferða hjá konum í nálastunguhóp  
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Upplýsingar um útkomu fæðingar  voru eingöngu fengnar úr fæðingarskýrslum viðkomandi kvenna. 

Ekki var haft samband við konur að rannsókn lokinni en þeim var bent á hvar þær gætu aflað sér 

upplýsinga um niðurstöðu rannsóknarinnar.  

 

 

3.4 Leyfi fyrir rannsókn  

Áður en hafist var handa við að leita að þátttakendum í rannsóknina voru gerðir samstarfssamningar 

við þær stofnanir sem ákveðið hafði verið að vinna með en það voru Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 

(hér eftir HSS), Heilsugæslan Miðbæ (hér eftir Hg. Miðbæ) og Landspítali Háskólasjúkrahús (hér eftir 

LSH). Einnig var sótt um leyfi fyrir rannsókninni til Vísindasiðanefndar. Í janúar og febrúar 2019 var 

lokið við gerð samstarfssamninga við samstarfsstofnanir (Fylgiskjöl 1-3) og í lok febrúar 2019 var veitt 

samþykki númer 19-026-S1 frá Vísindasiðanefnd (fylgiskjal 4). Þar sem rannsóknin dróst á langinn var 

sótt um framlengingu á leyfi Vísindasiðanefndar og var það veitt í lok maí 2020 (fylgiskjal 5). 

Rannsakandi var ekki starfsmaður við Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðisins og keypti því lögbundna 

ábyrgðartryggingu fyrir sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmenn til að geta meðhöndlað konur á Hg. 

Miðbæ (fylgiskjal 8). Eftir að öll tilskilin leyfi og samningar voru komin var hafist handa við að kynna 

rannsóknina fyrir ljósmæðrum í mæðravernd hjá HSS  og við Hg. Miðbæ, en þær voru lykilaðilar við 

öflun  þátttakenda.  

Í febrúar 2019 var byrjað að kynna rannsóknina fyrir frumbyrjum í vikum 32-34 sem voru í 

mæðravernd við Hg. Miðbæ og við HSS sem pössuðu inn í rannsóknina og þeim boðin þátttaka. 

Rannsóknin var kynnt stuttlega af ljósmóður í mæðravernd. Konur fengu í hendur kynningarbréf er 

varðaði rannsóknina með upplýsingum um framkvæmd, slembiröðun og í hverju þátttaka þeirra var 

fólgin (fylgiskjal 6). Einnig var konunum boðið viðtal símleiðis eða augliti til auglitis við rannsakanda ef 

þær höfðu áhuga á að vita meira. Í næstu mæðraskoðun, sem var annaðhvort við 34 eða 36 vikur, 

spurði ljósmóðirin hvort viðkomandi kona vildi vera þátttakandi í rannsókninni og ef konan hafði áhuga 

á því var hún beðin um að undirrita viljayfirlýsingu þess efnis (fylgiskjal 7). Þátttakendur fengu síðan 

ljósrit af yfirlýsingunni. Þátttakendur fengu jafnframt upplýsingar um að þær gætu á hvaða tímapunkti 

sem er hætt þátttöku án þess að þurfa að skýra þá ákvörðun sína frekar. Ljósmæður í mæðravernd 

sendu nöfn og símanúmer kvenna sem höfðu áhuga á að taka þátt í rannsókninni til rannsakanda sem 

raðaði konunum inn í fyrirfram ákveðið slembiröðunarkerfi eftir því sem undirrituð samþykki bárust 

rannsakanda sem hafði síðan samband við konur sem lentu í íhlutunarúrtaki og bókaði meðferð. Við 

fyrstu meðferð fengu konurnar kynningu á fyrirkomulagi meðferðarinnar ásamt kynningu á 

nálastungunálum og nálastungu almennt. Þær gátu jafnframt spurt nánar út í framkvæmdina og 

verkefnið, eins og þær raunar gátu allan tímann frá því að þær undirrituðu samþykki fyrir rannsókninni 

þar til að þær fæddu barnið.  
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3.5 Framkvæmd rannsóknar 

Upphaflega var áætlunin að 30 konum sem samþykktu þátttöku yrði slembiraðað í tvo jafna hópa. Fyrsta 

konan skrifaði undir í febrúar 2019 og síðasta konan í mars 2020. Eftir það var tekin sú ákvörðun um 

að hætta að leita að þátttakendum vegna Covid-19. Þá voru 28 konur í rannsókninni. Meðferð hófst í 

apríl 2019 og síðasta meðferðin var gefin í mars 2020. 

 

Notast var við slembiröðunarkerfi af síðunni randomizer.org. (e.d.) sem kom þannig út:  

• Rannsóknarhópur, þátttakendur númer: 8, 14, 17, 1, 23, 5, 10, 18, 13, 26, 12, 3, 24, 30, 15 

• Samanburðarhópur, þátttakendur númer: 29, 4, 25, 6, 28, 11, 16, 2, 7, 20, 19, 9, 22, 27, 21 
 

Þátttakendur voru númeraðar eftir því hvenær þær skrifuðu undir. Í ljósi þess að einungis 28 konur töku 

þátt í rannsókninni þá duttu númer 29 og númer 30 út en þær hefðu raðast annarsvegar í íhlutunarhóp 

og hinsvegar í samanburðarhóp. Þannig enduðu 14 konur í hvorum hóp. Annar hópurinn fékk íhlutun í 

formi nálastungumeðferðar og hinn hópurinn var samanburðarhópur. Í upphafi var stefnt var að því fá 

helming þátttakenda úr mæðravernd HSS og helming frá Hg. Miðbæ. Skiptingin varð hinsvegar sú að 

21 kona frá mæðravernd HSS tók þátt og 7 konur frá mæðravernd við Hg. Miðbæ. 

 

 

3.6 Tölfræðileg úrvinnsla 

Ákveðið var að notast við megindlegt rannsóknarsnið. Við megindlegar rannsóknir er sett fram 

rannsóknarspurning sem leitast er við að svara á kerfisbundinn hátt. Í megindlegum rannsóknum er 

safnað gögnum sem hægt er að gera tölulegan samanburð á milli hópa á en rannsóknarsniðið er yfirleitt 

vítt og safnar ekki ýtarlegum gögnum um einstaklinga (Polit og Beck, 2017). Niðurstöðum var skipt upp 

í þrjá breytuflokka, sem voru bakgrunnsbreytur, aðalútkomubreytur og aðrar útkomubreytur. Við 

úrvinnslu gagna var notast við lýsandi tölfræði til að sýna tíðni og meðaltöl úr niðurstöðum. Við 

aðalútkomubreytur var einnig notast við ályktunartölfræði  þar sem notað var T-próf til að meta hvort 

tölfræðilega marktækur munur væri á meðaltölum milli hópa. Einnig var notað staðalfrávik til að sýna 

dreifingu gagna frá meðaltalinu.  

 

 

3.7 Breytur 

Bakgrunnsbreytur voru aldur mæðra í rannsókninni, meðgöngulengd og fjöldi nálastungumeðferða. 

Aðalútkomubreytur voru fæðingabreyturnar, það er lengd á forstigi fæðingar og 1-3. stigi fæðingar en 

þó með áherslu á lengd á 1. stigi fæðingar. Aukabreyturnar voru allar aðrar upplýsingar fengnar úr 

fæðingunni ásamt Apgar stigum og þyngd nýbura. 

Samkvæmt fræðunum er ferli fæðingar almennt skilgreint og skipt upp í þrjú stig. Útvíkkunartímabilið 

eða 1. stig fæðingar er ferlið þegar legháls opnast frá 1 til 10 cm. Oftast er 1. stigi skipt upp í tvö stig, 



  

38 

 

annarsvegar forstig fæðingar, einnig kallað byrjunarstig eða óvirkt stig er ferlið þegar samdrættir hefjast 

en eru enn óreglulegir, ósamhæfðir og oftast stuttir. Það er ferlið frá því að legháls er lokaður þar til 

hann er opin 3 eða 4 cm. Eftir það tekur virkt stig fæðingar við, þar sem samdrættir eru orðnir 

reglubundnir og samhæfðir. Það stig er einnig kallað útvíkkunartímabil eða virkt stig fæðingar (e. active 

phase). Þegar því lýkur tekur 2. stig fæðingar við, en þá er útvíkkun lokið og legháls opin 10 cm. Það 

stig er einnig kallað rembingstímabilið og lýkur með fæðingu barnsins. Lokastig fæðingar, eða 3. stigið 

er tíminn frá fæðingu barns þar til fylgjan er fædd og þar með er fæðingu lokið. (Marshall og Raynor, 

2020; Queensland Clinical Guidelines, 2018; Walsh, 2017).   

Í austurrísku rannsókninni (Zeisler ofl 1998) sem var fyrirmynd þessarar rannsóknar var 1. stig 

fæðingar ferlið frá því að legháls var opinn 3 cm. þar til útvíkkun var lokið. Við gerð þessarar rannsóknar 

var ákveðið að fylgja þeirri skilgreiningu.  

 

 

3.8 Mælitæki 

Í þessari rannsókn var upplýsinga aflað úr fæðingarskýrslum og stuðst við skráningu og mat ljósmæðra 

á framgangi fæðingar, leghálsskoðun og skráningu ferilsins. Ljósmæður nota innri þreifingu til að meta 

stöðu fæðingar, útvíkkun og mýkt legháls. Það  var ljósmóðirin sem tók á móti konu í fæðingu í hvert 

skipti sem mat af nákvæmni sinni og reynslu sinni hvort konan var komin á 1. stig fæðingar. Einnig mat 

fæðingarljósmóðirin hverju sinni hvenær 1. stigi fæðingar var lokið og konan þar með komin á 2. stig.  

Það var misjafnt hve langt konur voru komnar í fæðingu þegar þær komu á fæðingarstað en alla 

jafna var gerð innri skoðun fljótlega eftir komu til að meta útvíkkun og gang fæðingar. Talið var líklegt 

að einhverjar konur yrðu metnar með meira en 3 cm. í útvíkkun við fyrstu skoðun eftir komu og þar með 

komnar eitthvað áleiðis inn á 1. stig fæðingar. Því var ákveðið að við úrvinnslu gagna yrði metinn hjá 

hverri konu fyrir sig sá tími sem það tók hana að ná fullri útvíkkun legháls frá fyrstu skoðun ljósmóður 

sem staðfesti að hún væri komin á 1. stig fæðingar. Þannig var hraði útvíkkunar metin 

einstaklingsbundið hjá hverri konu fyrr sig.  Með þessu móti var hægt að fá nákvæmar upplýsingar um 

hvað það tók hvern þátttakanda margar mínútur að meðaltali að ljúka 1 cm. í útvíkkun. Þannig fengust 

upplýsingar um einstaklingsbundna útvíkkun hjá hverjum þátttakanda, en einnig upplýsingar um 

meðaltalsútvíkkun bæði hvað varðaði útvíkkun um 1 cm. á klukkustund sem og heildartíma útvíkkunar 

frá því konur voru metnar á 1. stigi fæðingar þar til því stigi lauk. 
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4 Niðurstöður 

Þessi kafli byggir á niðurstöðum úr gögnum fengnum úr fæðingarskrá kvenna sem tóku þátt í 

rannsókninni.  Niðurstöður eru settar fram með texta ásamt myndum og töflum, sem halda utan um 

tölulegar niðurstöður.  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort konur sem fengu undirbúningsnálastungumeðferð frá 

meðgönguviku 36+0 kláruðu 1. stig fæðingar hraðar en konur sem ekki fengu meðferð. Markmiðið var 

þannig að bera saman hraða útvíkkunartímabils hjá frumbyrjum sem höfðu annarvegar fengið 

nálastungumeðferð og hinsvegar ekki.  

Eins og áður segir tóku alls 28 konur þátt í rannsókninni, þar sem 14 konur fengu íhlutun í formi 

nálastungu einu sinni í viku frá meðgönguviku 36+0. Í samanburðarhóp sem fengu ekki 

nálastungumeðferð voru einnig 14 konur. Alls voru 7 konur úr mæðravernd við Hg. Miðbæ, 4 þeirra 

lentu í íhlutunarhóp og 3 í samanburðarhóp. Frá mæðravernd við HSS var 21 kona, 10 lentu í 

íhlutunarhóp og 11 konur í samanburðarhóp.  

Samtals féllu 7 konur út úr rannsókninni. Þar af voru 3 konur úr íhlutunarhóp, þar sem 2 konur voru 

gangsettar vegna meðgöngueitrunar og 1 kona fór í bráðakeisara í fæðingu. Hjá samanburðarhóp voru 

það 4 konur sem féllu út. Þar var 1 kona var gangsett vegna meðgöngueitrunar, 1 kona fór í 

bráðakeisara í fæðingu og 2 konur fóru í gangsetningu vegna meðgöngulengdar við viku 42+0. Engin 

kona fór í valkeisara fyrir fæðingu. Í töflu 1 má sjá yfirlit yfir heildarbrottfall kvenna úr rannsókninni. 

 

 

Tafla 1. Yfirlit yfir heildarbrottfall úr forrannsókn á nálastungu til undirbúnings fæðingar 

 

 

 

 

4.1 Bakgrunnsbreytur  

Þær bakgrunnsbreytur sem skoðaðar voru í rannsókninni voru aldur mæðra, meðgöngulengd og fjöldi 

nálastungumeðferða. Í töflu 2 má sjá aldur og meðalaldur kvenna í rannsókninni ásamt meðgöngulengd 

talið í dögum ásamt meðaltalsmeðgöngulengd þegar þær fóru af stað í sjálfkrafa sótt.  

 

Brottfall

Íhlutunarhópur Samanburðarhópur

 (n=14) (n=14)

n % n %

Gangsetning vegna meðgöngueitrunar 2 14,2 1 7,1

Gangsetning vegna meðgöngulengdar 0 0 2 14,3

Bráðakeisari í fæðingu 1 7,1 1 7,1

Samtals brottfall 3 21,4 4 28,6
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Tafla 2. Aldur og meðgöngulengd kvenna í íhlutunar- og samanburðarhópum forrannsóknar á 
nálastungu til undirbúnings fæðingar 

 

 

 

 

Almennt er miðað við að full meðganga sé 280 dagar eða 40 vikur. Á mynd 8 má sjá nánar að konur 

í íhlutunarhóp fóru í sjálfkrafa sótt frá viku 39+3 til viku 41+1. Konur í samanburðarhóp fóru í sjálfkrafa 

sótt frá viku 38+0 til viku 41+3.  

 

 

  

Mynd 8. Yfirlit yfir meðgöngulengd kvenna í íhlutunar- og samanburðarhóp forrannsóknar á 
nálastungu til undirbúnings fæðingar í vikum 

 

Ekki var greinanlegt samhengi milli fjölda meðferða sem konurnar fengu og lengd fæðingar. Yfirlit 

yfir fjölda gefinna meðferða og meðalhraða útvíkkunar um 1 cm. eftir fjölda meðferða má sjá í töflu 3. 

 

 

 

 

Aldur og meðgöngulengd

Íhlutunarhópur Staðalfrávik Samanburðarhópur Staðalfrávik

(n=11) (n=10)

Aldur

Meðaltal 24,6 ára 3,77 28,5 ára 5.54

Spönn 17 til 29 ára 22 til 37 ára

Meðgöngulengd í dögum

Meðaltal 281,3 3,77 280,8 7,49

Spönn 276 til 288 266 til 290
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Tafla 3. Fjöldi gefinna meðferða og meðalhraði útvíkkunar um 1 cm. hjá íhlutunarhóp eftir fjölda 
meðferða í forrannsókn á nálastungu til undirbúnings fæðingar 

 

 

 

4.2 Aðalútkomubreytur 

4.2.1 Heildartími 1. stigs fæðingar  

Aðalbreyta rannsóknarinnar var skoðuð með tvennum hætti. Í fyrsta lagi var skoðaður sá hraði í 

mínútum sem það tók hverja konu að fara í gegnum 1 cm. í útvíkkun frá því að hún var metin á 1. stigi 

fæðingar þar til útvíkkun var lokið. Í öðru lagi, lengd 1. stigs í mínútum frá því að konan var metin á 1. 

stigi fæðingar þar til að útvíkkun var lokið. Þar sem vitað var að konur kæmu inn til fæðingar misjafnlega 

langt komnar inn á 1. stig var ákveðið að við úrvinnslu gagna yrði hraði útvíkkunar um 1 cm. metinn hjá 

hverri konu fyrir sig og einnig sá tími sem það tók hana að ná fullri útvíkkun legháls frá fyrstu skráðri 

skoðun, sem staðfesti að hún væri komin á 1. stig fæðingar. Með þessu móti var hægt að fá 

einstaklingsbundnar upplýsingar um hvað það tók hvern þátttakanda margar mínútur að meðaltali að 

ljúka einum sentimetra í útvíkkun og einnig hvað það tók konur langan tíma að ná fullri útvíkkun eftir 

að þær voru metnar á 1. stigi fæðingar. Á mynd 9 má sjá samanburð milli hópa á hversu langt konur 

voru komnar á 1. stig fæðingar þegar þær voru metnar í virkri fæðingu. 

 

 

 

Mynd 9. Samanburður á hver útvíkkun var í cm. þegar konur voru metnar 1. stigi fæðingar í 
forrannsókn á nálastungu til undirbúnings fæðingar 

Fjöldi allra gefinna meðferða

Íhlutunarhópur Spönn Meðalhraði á 1 sm í útvíkkun

(n=11)

3 meðferðir 3 53 til 68 mín 63 mín

4 meðferðir 7 8 til 130 mín 53 mín

5 meðferðir 1 98 mín 98 mín
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Í töflu 4  má sjá yfirlit yfir meðalhraða útvíkkunar um 1 cm. eftir að konan var metin á 1. stigi fæðingar 

ásamt meðalhraða heildarútvíkkunar frá því að konan var metin á 1. stigi fæðingar þar til útvíkkun var 

lokið. 

 

Tafla 4. Yfirlit yfir hraða útvíkkunar um 1 cm. á 1. stigi fæðingar og meðalhraða útvíkkunar á 1. 
stigi fæðingar eftir að konur voru metnar í virkri fæðingu hjá báðum hópum í forrannsókn á 
nálastungu til undirbúnings fæðingar 

 

 

 

Frekari samanburð á hraða útvíkkunar um 1 cm. á 1. stigi fæðingar má sjá á mynd 10 og á mynd 

11 má sjá samanburð á tímanum sem tók hverja konu að fara í gegnum 1. stigi fæðingar og meðalhraða 

útvíkkunar á 1. stigi fæðingar eftir að konur voru metnar í virkri fæðingu. 

 

 

Mynd 10. Samanburður á hraða útvíkkunar um 1 cm. á 1. stigi fæðingar og meðalhraða 
útvíkkunar á 1. stigi fæðingar eftir að konur voru metnar í virkri fæðingu hjá báðum hópum í 
forrannsókn á nálastungu til undirbúnings fæðingar. 

 

 

 

 

 

1. stig fæðingar

Íhlutunarhópur Staðalfrávik Samanburðarhópur Staðalfrávik p -gildi

(n=11) (n=10)

Meðallengd á 1. stigi fæðingar 311 mín 152 513 mín 389,42 (p =0,076)

Spönn 16 til 540 mín 69 til 1287 mín

Meðalhraði útvíkkunar um 1 cm 68 mín 36,57 96 mín 55,28 (p =0,092)

Spönn 8 til 130 mín 44 til 215 mín
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Mynd 11. Samanburður á tímalengd. á 1. stigi fæðingar og meðalhraða útvíkkunar á 1. stigi 
fæðingar eftir að konur voru metnar í virkri fæðingu hjá báðum hópum í forrannsókn á 
nálastungu til undirbúnings fæðingar 

 

 

4.2.2 Heildartími á forstigi fæðingar og 2. og 3. stig fæðingar 

Aðrar aðalútkomubreytur voru tímalengdlengd á forstigi fæðingar ásamt tímalengd á 2. og 3. stigi 

fæðingar. Skráning í fæðingarskýrslum á forstigi fæðingar var að miklu leiti ábótavant þar sem bæði 

vantaði skráningu og ekki auðlesið í öllum tilfellum vegna ósamræmis í skráningu. Hjá konum í 

íhlutunarhóp var skráning til staðar hjá 8  konum af 11 og hjá 2 konum af 10 í samanburðarhóp. Við 

úrvinnslu gagna var ákveðið að notast alltaf við lengsta skráða tíma ef fleiri en einn tími voru skráðir frá 

því að óvirkur fasi fæðingar hófst. Í töflu 5 má sjá yfirlit yfir tímann sem forstig fæðingar tók hjá 

þátttakendum, ásamt tímann sem tók konur að fara í gegnum 2. og 3. stig fæðingar.  
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Tafla 5. Yfirlit yfir meðaltímalengd á forstigi fæðingar og 2 og 3. stigi fæðingar hjá báðum 
hópum í forrannsókn á nálastungu til undirbúnings fæðingar 

 

 

Á mynd 12, 13 og 14 má sjá nánari samanburð á tímalengd á forstigi fæðingar, ásamt 2. og 3. stigi 

fæðingar milli hópa. 

 

 

 

Mynd 12. Samanburður á tímalengd á forstigi fæðingar hjá báðum hópum í forrannsókn á 
nálastungu til undirbúnings fæðingar. 

 

 

 

Forstig og 2- 3. stig fæðingar

Íhlutunarhópur Staðalfrávik Samanburðarhópur Staðalfrávik p gildi

(n=8)* (n=8)*

Meðallengd á forstigi fæðingar 1249,5 mín 1201,66 432,5 mín 306,33 (p =0,049)

Spönn 181 til 3900 mín 210 til 1095 mín

Íhlutunarhópur Samanburðarhópur p -gildi

(n=11) (n=10)

Meðallengd á 2. stigi fæðingar 78 mín 48,45 100 mín 66,03 (p =0,098)

Spönn 31 til 197 mín 23 til 230 mín

Meðallengd á 3 stigi fæðingar 12,8 mín 9,71 12,9 mín 5,95 (p =0,490)

Spönn 6 til 34 mín 5 til 23 mín

*Vegna vanskráningar í fæðingarskýrslum var eingöngu tekið mið af tíma 8 kvenna á forstigi fæðingar hjá báðum hópum
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Mynd 13. Samanburður á tímalengd á 2. stigi fæðingar hjá báðum hópum í forrannsókn á 
nálastungu til undirbúnings fæðingar. 

 

 

 

Mynd 14. Samanburður á tímalengd á 3. stigi fæðingar hjá báðum hópum í forrannsókn á 
nálastungu til undirbúnings fæðingar. 

 

 

4.3 Aðrar útkomubreytur 

Aðrar útkomubreytur rannsóknarinnar voru skráning á því hvenær legvatn fór, hvort konur fengu 

deyfingu eða örvun, hvort konur fæddu með aðstoð áhalda, mati á rifum og hvar konurnar fæddu. 

Niðurstöður má lesa í töflu 6 á næstu blaðsíðu.  
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Tafla 6. Samanburður á annarri útkomu fæðinga milli hópa í forrannsókn á nálastungu til 
undirbúnings fæðingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aðrar útkomubreytur

Íhlutunarhópur Samanburðarhópur

Legvatn (n=11) % (n=10) %

 Fyrir 1. stig - sjálfkrafa 4 36,3 2 20

 Fyrir 1. stig - belgjarof 2 18,2 0 0

1. stig - sjálfkrafa 2 18,2 5 50

1. stig - belgjarof 2 18,2 2 20

2. stig - sjálfkrafa 1 9,1 0 0

2. stig - belgjarof 0 0 1 10

Deyfing

Epidural 3 27,3 4 40

Glaðloft 4 36,3 3 30

Epidural og glaðloft 2 18,2 1 10

Engin deyfing 2 18,2 2 20

Örvun með Syntocinon

1. stig 1 9,1 2 20

2. stig 3 27,3 2 20

Engin örvun 7 63,6 6 60

Áhaldafæðingar

Sogklukka 3 27,2 3 30

Rifur

Spangarskurður 1 9,1 1 10

4° 0 0 0 0

3° 1 9,1 0 0

2° 4 36,4 8 80

1° 3 27,2 0 0

Fleiður 2 18,2 0 0

Há vaginal 0 0 1 10

Fæðingarstaður

LSH 5 45,5 9 90

HSS 5 45,5 1 10

Heima 1 9,1 0 0
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Einnig var  skoðuð blæðing við fæðingu ásamt skráningu á heilsufari nýbura (Apgar stig) og þyngd 

sem var mjög áþekk milli hópa. Niðurstöður má sjá í töflum 7 og 8. 

 

Tafla 7. Samanburður á blæðingu milli hópa í forrannsókn á nálastungu til undirbúnings 
fæðingar 

 

 

 

 

Tafla 8. Yfirlit yfir heilsufar nýbura (Apgar stig) og fæðingarþyngd barna mæðra úr báðum   
hópum í forrannsókn á nálastungu til undirbúnings fæðingar. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

Blæðing við fæðingu

Íhlutunarhópur Samanburðarhópur

(n=10)* (n=10)

Meðalblæðing 350 ml 445 ml

Spönn 200 til 1000 ml 100 til 1350 ml

Blæðing yfir 500 ml 10% (n=1) 10% (n=1)

*Blæðingarskráningu vantaði hjá einni konu

Apgarstig og fæðingarþyngd

Íhlutunarhópur Samanburðarhópur

Apgar 1 mínúta

Spönn 6 til 10 6 til 9

Meðaltal 8 7,9

Apgar 5 mínútur

Spönn 8 til 10 7 til 10

Meðaltal 9,5 9,5

Fæðingarþyngd barna

Spönn 3024 til 4400 2658 til 4606

Meðalþyngd 3699 3744
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5 Umræður 

Viðfangsefni þessarar íhlutunarrannsóknarinnar var að rannsaka áhrif og árangur 

undirbúningsnálameðferðar á síðustu vikum meðgöngu á lengd 1. stigs fæðingar. 

Rannsóknarspurningin var “Hefur sérstök nálastungumeðferð gefin barnshafandi konum einu sinni í 

viku eftir 36 vikna meðgöngu áhrif á lengd 1. stig fæðingar“.   

Niðurstöður sýndu ekki marktækan mun á tíma á 1. stigi útvíkkunar milli hópa. Þó var meðallengd 

1. stigs kvenna í íhlutunarhóp að meðaltali 202 mínútum styttra og meðalhraði útvíkkunar á hvern 

sentimetra að meðaltali 28 mínútum styttri en hjá konum í samanburðarhóp,  en þær voru að meðaltali 

lengur á forstigi fæðingar. Konur í íhlutunarhóp voru að meðaltali 22 mínútum fljótari á 2. stigi fæðingar 

en konur í samanburðarhóp, en munurinn reyndist ekki marktækur. Enginn munur var á 3. stigi 

fæðingar milli hópa. Konur í íhlutunarhóp fóru frekar í sjálfkrafa sótt en konur í samanburðarhóp og fóru 

að meðaltali fyrr af stað. Engin kona var gangsett vegna meðgöngulengdar úr íhlutunarhóp en tvær úr 

samanburðarhóp og gangsetning vegna meðgöngukvilla var jöfn. Fleiri konur í íhlutunarhóp voru með 

legvatnsleka fyrir fæðingu og einnig var oftar gert belgjarof fyrir 1. stig fæðingar. Þörf fyrir verkjastillingu, 

hríðaörvandi hormónalyf og bráðakeisaraskurð var sambærileg milli hópa, það sama átti við um 

spangarrifur og áhaldafæðingar. Meðalblæðing mældist minni hjá konum í íhlutunarhóp. Ekki var munur 

á Apgar stigum barna né fæðingarþyngd.  

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar, þær bornar saman við aðrar rannsóknir, 

hugað að notagildi og framtíðarrannsóknum. 

 

 

5.1 Bakgrunnsbreytur 

5.1.1 Samanburður á aldri hjá úrtaki og þýði 

Meðalaldur kvenna í úrtakinu var 24,6 ár í íhlutunarhóp  og hjá samanburðarhóp 28,5 ár. Þar sem 

slembiraðað var í hópana er um algera tilviljun að ræða hvernig aldursröðunin var og engin leið fyrir 

yngri konur að kjósa íhlutun. Meðalaldur kvenna í íhlutunarhóp er nokkuð undir meðalaldri frumbyrja á 

landinu, en meðalaldur kvenna í samanburðarhóp er sambærilegur við meðalaldur frumbyrja á 

landsvísu. Samanlagður meðalaldur allra þátttakenda var 26,3 ár. Miðað við að í inntökuskilyrðum 

rannsóknarinnar voru meðal annars ákvæði um að konur yrðu að vera „heilbrigðar frumbyrjur án 

sjúkdómsgreininga sem gætu hafra áhrif á fæðinguna“  og „vera yngri en 40 ára“ þá kemur það ekki á 

óvart að konur sem tóku þátt í rannsókninni væru aðeins undir meðaltali í aldri þar sem líkur á 

vandamálum á meðgöngu aukast með hækkandi aldri kvenna og líkur á inngripum í fæðingu að sama 

skapi (Laopaiboon o.fl., 2014). 

Í samræmi við þróun sem á sér stað á Norðurlöndum og víðar þá fer meðalaldur frumbyrja á Íslandi 

hækkandi. Árið 2019 var hann 28,6 ár en til samanburðar var hann árið 2010 26,8 ár. Sífellt fleiri konur 

í dag eru yfir 40 ára þegar þær ganga með sín fyrstu börn. Árið 2010 voru það 22 konur en árið 2019 

voru konurnar 31 talsins (Hagstofa Íslands, 2020).  
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5.1.2 Meðgöngulengd, fjöldi meðferða og brottfall 

Konur í íhlutunarhóp fóru í sjálfkrafa sótt frá meðgönguviku 39+3 til viku 41+1. Engin kona í íhlutunarhóp 

þurfti á gangsetningu að halda vegna meðgöngulengdar. Konur í samanburðarhóp fóru í sjálfkrafa sótt 

frá meðgönguviku 38+0 til viku 41+3. Í samanburðarhóp fóru 2 konur í gangsetningu vegna 

meðgöngulengdar í viku 42+0. Þessi rannsókn er því ekki í samræmi við niðurstöður rannsóknar 

Lyrenäs og félaga (Lyrenäs o.fl., 1987), en þar kom fram marktækur munur á hvað konur í íhlutunarhóp 

voru gengnar lengra að meðaltali en konur í samanburðarhóp þegar fæðing hófst (p<0,01). 

Sambærilegar niðurstöður komu þó ekki fram í öðrum rannsóknunum.  

Í þessari rannsókn fengu konur 3-5 meðferðir. Ekki var samband á milli fjölda meðferða og hraðari 

útvíkkunar en sú kona sem fékk flestar meðferðir var með lengstan tíma í útvíkkun, eða að meðaltali 95 

mínútur á cm.  

Í rannsókn Lyrenäs og félaga (Lyrenäs o.fl., 1987) sést jákvæð fylgni á milli fjölda 

nálastungumeðferða og lengri meðgöngu (p<0,001). Þar kom líka fram að fylgni væri á milli íhlutunar 

og lengra 2. stigs fæðingar og þar með á lengri heildarfæðingartíma hjá íhlutunarhóp. Í niðurstöðum 

Kubista og Kucera (Kubista og Kucera, 1974) kemur fram að til að ná sem bestum árangri 

nálastungumeðferðar til styttingar fæðingar þá sé heppilegast að konur fái að minnsta kosti 3 meðferðir 

fyrir fæðingu.  Í rannsókn Zeisler og félaga (Zeisler o.fl., 1998) var skilyrði að konur hefðu helst fengið 

4 meðferðir til að geta talist með í rannsókninni. Í niðurstöðum er hinsvegar ekki rætt hvort munur 

mældist milli fjölda meðferða. 

 

 

5.2 Aðalútkomubreytur  

5.2.1 Forstig fæðingar og 1-3. stig fæðingar. 

Það er athyglisvert að konur í íhlutunarhóp mældust að meðaltali lengur á forstigi fæðingar en konur í 

samanburðarhóp eða 1250 mínútur miðað við 433 mínútur hjá samanburðarhóp. Þessum niðurstöðum  

ber þó að taka með fyrirvara sökum þess hve skráning í fæðingarskýrslum var gloppótt. Töluvert vantaði 

upp á að skráning forstigs fæðingar væri fullnægjandi. Bæði vantaði upp á að tímabilið hefði verið skráð 

hjá konum, en einnig voru skráningar misvísandi í fæðingarskýrslum. Þegar fæðingarskýrslur voru 

skoðaðar þá kom í ljós að hjá sumum konum var ósamræmi milli þess tíma sem hafði verið skráður inn 

sem upphaf verkja og þess sem síðan stóð í fæðingartexta og gat munað verulega á þeirri skráningu. 

Einnig voru skýrslur þar sem enginn tími var skráður á upphaf verkja. Þetta átti við um skýrslur hjá 3 

konum í íhlutunarhóp og 2 konum í samanburðarhóp. Til að mynda stóð í einni skýrslu að kona hefði 

verið í löngum óvirkum fasa og hafði fengið svokallaða latent-fasa meðferð tvisvar sinnum, sem  er gefin 

þegar  forstig fæðingar dregst á langinn. Samt sem áður var upphaf verkja skráð þegar konan var metin 

á 1. stigi fæðingar. Í annarri skýrslu var upphaf verkja skráð á sama tíma og fylgjufæðing. Þetta er vekur 

upp spurningar um hvort ljósmæður skilgreini forstig fæðingar misjafnlega, hvort forstig fæðingar skipti 

minna máli en aðrar skráningar í stóra samhenginu eða hvort skráningarblað eða sú fæðingarskýrsla 

sem enn er notuð við fæðingar sé ekki nógu leiðbeinandi um skráningu stiga í fæðingarferlinu.  
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Þegar litið er til rannsóknarspurningarinnar, kemur í ljós að tími útvíkkunar um 1 cm. á 1. stigi 

fæðingar var að meðaltali 68 mínútur hjá konum í íhlutunarhóp á móti 96 mínútum hjá konum í 

samanburðarhóp. Þrátt fyrir að konur í íhlutunarhóp séu að meðaltali 28 mínútum fljótari á hvern cm. í 

útvíkkun en konur í samanburðahóp þá reyndist ekki marktækur munur  (p=0,092).  

Út frá þessum niðurstöðum er því ekki hægt að svara rannsóknarspurningunni játandi. Þó eru 

niðurstöður vissulega áhugaverðar og gefa ákveðna vísbendingu þess efnis að konur sem fá 

undirbúningsnálastungu fari hraðar í gegnum 1. stig fæðingar en konur sem ekki fá meðferð, en þessar 

vísbendingar væri hægt væri að skoða nánar með stærri rannsókn. Þá væri einnig áhugavert að skoða 

nánar gildi forstigs fæðingar og samspil þess við undirbúningsnálastungu. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja því ekki niðurstöður fyrri rannsókna þar sem meðaltími 

útvíkkunar hjá frumbyrjum í nálastunguhóp var marktækt styttri en hjá samanburðarhóp (p<0,0001) 

(Zeisler o.fl., 1998) og þar sem heildatími fæðingar var styttri hjá íhlutunarhóp (p<0,01000) (Kubista og 

Kucera, 1974). Niðurstöður eru hinsvegar í samræmi við niðurstöður rannsóknar Lyrenäs og félaga 

(Lyrenäs o.fl., 1987). Þar sem ekki reyndist marktækur munur á útvíkkunartíma á 1. stigi fæðingar milli 

hópa. Jafnframt kom fram þar að íhlutunarhópur hafi að jafnaði verið lengur á 2. stigi fæðingar. Það var 

hinsvegar ekki tilfellið í þessari rannsókn þar sem meðaltími kvenna í íhlutunarhóp var 78 mínútur á 2. 

stigi fæðingar á móti 100 mínútum hjá konum í samanburðarhóp. Ekki reyndist marktækur munur á 

lengd 2. stigs fæðingar milli hópa (p=0,198), Nánast enginn munur reyndist á 3. stigi fæðingar milli hópa 

þar sem meðaltíminn var 12,8 mínútur hjá íhlutunarhóp á móti 12,9 mínútum hjá samanburðarhóp. 

Þessar niðurstöður eru samhljóma niðurstöðum Zeisler og félaga (Zeisler o.fl., 1998) en þar mældist 

ekki munur á milli hópa á 2. eða 3. stigi fæðingar.   

 

 

5.3 Aðrar útkomubreytur 

Við hönnun rannsóknarinnar var ákveðið að skoða aðrar algengar niðurstöður um útkomur fæðinga 

samhliða skoðun á hraða útvíkkunar og tímalengd fæðingar og bera saman við aðrar 

samanburðarrannsóknir   

 

 

5.3.1 Sjálfkrafa legvatnsleki og belgjarof 

Í þessari rannsókn voru 36% kvenna í íhlutunarhóp sem fengu PROM og 20% kvenna í 

samanburðarhóp. Það eru ekki til tölur yfir hlutfall fæðandi kvenna á Íslandi sem hefja fæðingu með 

PROM en samkvæmt erlendum rannsóknum eru það að meðaltali 8-10% allra fæðinga sem hefjast á 

þann hátt (Caughey, Robinson og Norwitz, 2008). Ef þær tölur eru notaðar til viðmiðunar þá var töluvert 

hærri prósenta hjá þátttakendum sem fengu PROM en meðaltalið segir til um, sérstaklega hjá 

íhlutunarhóp, en til að fá raunhæfan samanburð hefði þurft stærri rannsókn með mun fleiri 

þátttakendum. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við rannsókn Zeisler og félaga (Zeisler 
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o.fl., 1998), en þar kemur fram að 67% kvenna í íhlutunarhóp og 33% kvenna í samanburðarhóp hafi 

upplifað PROM. Það er ályktun þeirra út frá niðurstöðum að nálastunga á meðgöngu hafi áhrif á 

mýkingu og þroska legháls fyrir fæðingu sem geti þannig haft áhrif á byrjun fæðingar og þar með ýtt 

undir PROM.  

Ein aðferð til að gangsetja fæðingar er að gera belgjarof hjá konum gengnum fulla meðgöngu með 

hagstæðan legháls. Við hönnun rannsóknarinnar var áveðið að konur sem fengu gert belgjarof á forstigi 

fæðingar væru áfram í rannsókninni ef þær væru með byrjandi samdrætti á þeim tíma og þar með litið 

á belgjarof sem örvun en ekki gangsetningu. Það var gert belgjarof í 18% tilfella hjá íhlutunarhóp og í 

engu tilfelli hjá samanburðarhóp. Það voru því eingöngu konur í íhlutunarhóp sem fengu gert belgjarof 

vegna langvarandi forstigs fæðingar með það að markmiði að örva til reglulegra samdrátta, en það 

kemur heim og saman við að þær voru að meðaltali lengur í óvirkum fasa fæðingar en 

samanburðarhópur. Í virkri fæðingu fór legvatn sjálfkrafa á 1. eða 2. stigi fæðingar hjá 27,3% kvenna  í 

íhlutunarhóp og hjá 18% kvenna var gert belgjarof. Hjá samanburðarhóp fór legvatn sjálfkrafa hjá 60% 

kvenna í virkri fæðingu og gert var belgjarof í 10% tilfella. Ekki finnast tölur um algengi sjálfkrafa 

legvatnsleka eða algengi belgjarofs á 2. og 3. stigi en það þykir mjög eðlilegt þegar legvatn fer á virku 

stigi fæðingar. Þegar gert er belgjarof á virku stigi er það yfirleitt til þess að örva til frekari samdrátta og 

ekki talið til inngripa í fæðingu (Embætti landlæknis, 2011). 

 

 

5.3.2 Inngrip við fæðingu 

Það voru 7 konur sem féllu úr rannsókninni vegna gangsetningar. Samtals var það 14,3%. brottfall 

vegna gangsetningar út af meðgöngueitrun hjá konum í íhlutunarhóp. Í samanburðarhóp var 21,4% 

brottfall vegna gangsetninga sem skiptist í 14,3% vegna meðgöngulengdar og 7,1% vegna 

meðgöngueitrunar. Í nýjustu útgáfu af Skýrslu fæðingarskráningar fyrir starfsárið 2018, kemur fram að 

meðaltíðni gangsetninga hjá frumbyrjum á LSH sé 33,8%. Engar gangsetningar eru á HSS (Embætti 

landlæknis, 2020) 

Tíðni gangsetninga hjá þátttakendum var því töluvert undir meðaltíðni gangsetninga en það má 

mögulega skýra með ákvæðum sem þurfti að uppfylla til að geta tekið þátt í rannsókninni, en eingöngu 

konur í eðlilegri meðgöngu án áhættuþátta sem gátu haft áhrif á fæðingarferlið gátu tekið þátt en það 

er vitað að auknir áhættuþættir á meðgöngu eru tengdir við aukna tíðni gangsetninga  (Luke og Brown, 

2007). Í báðum hópum rannsóknarinnar fór ein kona í bráðakeisara sem samsvarar 7,1% tíðni. Miðað 

við niðurstöður úr rannsókn Betts (Betts og Lennox, 2006) þá hafði nálastungumeðferð á meðgöngu 

helst þau áhrif að það dró verulega úr tíðni bráðakeisara í fæðingu. Þó að niðurstöður hér séu undir 

meðaltali er erfitt að segja til um hvort það sé reyndin þar sem það hefði þurft mun stærra úrtak til að fá 

marktækar niðurstöður. Aftur kemur að því að eingöngu konur í eðlilegri meðgöngu án áhættuþátta sem 

gátu haft áhrif á fæðingarferlið gátu tekið þátt í rannsókninni, en auknir áhættuþættir á meðgöngu eru 

tengdir við aukna tíðni bráðakeisara í fæðingu (Luke og Brown, 2007). Samkvæmt Skýrslu frá 
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Fæðingarskráningunni, kemur fram að meðaltal bráðakeisara hjá frumbyrjum á LSH er 13,5% (Embætti 

landlæknis, 2020).  

Í rannsókninni voru 45,4% kvenna í íhlutunarhóp sem fengu epidural og 50% kvenna í 

samanburðarhóp. 55% kvenna í íhlutunarhóp fæddu annaðhvort í heimahúsi eða á HSS þar sem ekki 

er mögulegt að fá epidural. Hinsvegar fæddu 90% kvenna í samanburðahóp á LSH þar sem er 

möguleiki á deyfingu. Í rannsókn Betts (Betts og Lennox, 2006) kemur fram að 34,3% kvenna sem 

fengu undirbúningsnálastungu fengu epidural á móti 49,8% meðaltali á Wellington svæðinu sem var 

31% fækkun deyfinga. Á LSH fæða að meðaltali 57.8% af frumbyrjum með epiduraldeyfingu (Embætti 

landlæknis, 2020).   

Að auki fengu 45% kvenna í íhlutunarhóp glaðloft í fæðingu og 40% kvenna  í samanburðarhóp. 

Ekki er til samantekt um notkun glaðlofts í Fæðingarskráningu. Glaðloft virðist vera mismikið notað í 

löndum í kringum okkur og lítið til af rannsóknum á algengi. Þó fannst ein kerfisbundin fræðileg 

samantekt sem sýnir að notkun í Bretlandi er í 50-75% fæðinga og í 60% fæðinga í Finnlandi (Likis o.fl., 

2014). 

Í rannsókninni voru 4 konur úr hvorum hóp sem fengu Syntocynon á 1. eða 2. stigi sem gera 9,1% 

kvenna í íhlutunarhóp með örvun á 1. stigi fæðingar og 27,3% kvenna á 2. stigi fæðingar. Samtals voru 

36,4% kvenna á 1. og 2. stigi sem fékk hríðaörvandi.  Í samanburðarhóp voru það 20% kvenna  á 

annarsvegar 1. stigi og hinsvegar á 2. stigi, eða 40% kvenna í heildina. Þetta eru nokkuð hærri tölur en 

meðaltal segir til um og engin augljós skýring sjáanleg, en er vísbending um hríðarleysi. Á LSH fengu 

að meðaltali 21,5% af frumbyrjum Syntocinon örvun við sjálfkrafa sótt (1. og 2. stig) árið 2018, en það 

er ekki skilgreint nánar á hvaða stigi fæðingar örvun er gefin (Embætti landlæknis, 2020).  

Í rannsókn Lyrenäs (Lyrenäs o.fl., 1987) kemur fram að  íhlutunarhópur hafi frekar þurft á örvun að 

halda á 1. stigi fæðingar miðað við samanburðarhóp eða 55% á móti 44% en þar reyndist ekki 

marktækur munur. Í rannsókn Zeisler og félaga (Zeisler o.fl., 1998) kemur hinsvegar fram að konur í 

samanburðarhóp hafi oftar fengið hríðaörvun á 1. stigi fæðingar en konur í íhlutunarhóp (p=0,01).  

Það vakti athygli rannsakanda að 3 konur úr báðum hópum fæddu með aðstoð sogklukku, eða 

27,3% úr íhlutunarhóp og 30% úr samanburðarhóp sem er talsvert yfir meðaltali. Engar augljósar orsakir 

eru sjáanlegar fyrir fjölda sogklukkufæðinga hjá þátttakendum en allar konur sem fæddu með aðstoð 

sogklukku höfðu einnig fengið hríðarörvun með Syntocinon, svo þær fæðingar haldast í hendur. Það 

segir ef til vill nokkuð um þær aðstæður sem hafa skapast við fæðingarnar, að hugsanlega hefur 

hríðarleysi orðið þess valdandi að þær bæði fengu örvun og aðstoð við að ljúka fæðingu með sogklukku. 

Hlutfall sogklukkufæðinga hjá frumbyrjum var 15,3% á LSH árið 2020 (Embætti landlæknis, 2020). 

Engar sogklukkufæðingar eru gerðar á HSS. Að jafnaði endar nokkuð hærra hlutfall frumbyrja en 

fjölbyrja fæðinguna með sogklukku (Embætti landlæknis, 2019). Í rannsókn Zeisler og félaga (Zeisler 

o.fl., 1998) kemur fram að hlutfall áhaldafæðinga hjá íhlutunarhóp hafi verið 5,2% en ekki kemur fram 

hvert hlutfallið var hjá samanburðarhóp. Hinsvegar kemur fram að meðaltal áhaldafæðinga  á deildinni 

var 4,6%. Í rannsókn Betts (Betts og Lennox, 2006) segir að það sé mjög lítill munur á milli 

áhaldafæðinga kvenna sem fengu nálastungu og hjá hópnum sem notaður var til viðmiðunar, en ekki 

eru gefnar upp neinar tölur. 
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5.3.3 Blæðing við fæðingu og áverkar á spöng 

Aðeins var munur var á meðaltalsblæðingum milli hópa þar sem meðaltalsblæðing var 360 ml. hjá 

íhlutunarhóp og 445 ml. hjá samanburðarhóp. Hinsvegar var ekki munur á alvarlegum blæðingum þar 

sem það voru 9% kvenna úr íhlutunarhóp og 10% kvenna úr samanburðarhóp sem blæddu yfir 500 ml.  

Á LSH blæddi að meðaltali 21,5% frumbyrja 500 ml eða meira við fæðingu árið 2020 (Embætti 

landlæknis), en engar opinberar tölur eru til um blæðingar í fæðingum á HSS. Þessar niðurstöður eru 

því undir meðaltalsblæðingu á LSH. Ein af skýringunum gæti verið að þar sem eingöngu konur í 

áhættulausri meðgöngu gátu tekið þátt í rannsókninni, eins og áður hefur verið nefnt, og að það hafi 

meðal annars útilokað konur að taka þátt sem voru í aukinni áhættu fyrir blæðingu við fæðingu. 

1° og 2° rifur flokkast sem minni spangaráverkar og eru sjaldan eftirmálar af þeim. Alvarlegar 

spangarrifur eru flokkaðar í 3° og 4° rifur þar sem rifan nær niður í vöðvalag hringvöðva í kringum 

endaþarm. Við 3° rifur er hluti vöðva rifin, við 4°rifur hefur vöðvinn rifnað í sundur. Fleiri frumbyrjur en 

fjölbyrjur fá alvarlegar spangarrifur en þær eru algengari þegar fæðingarþyngd barns fer yfir 4000 gr. 

og við áhaldafæðingar (Embætti landlæknis, 2020). Í rannsókninni fékk ein kona í íhlutunarhóp 3° 

spangarrifu (9%) og engin í samanburðarhóp. Enginn kona í rannsókninni fékk 4° spangarrifu en 

niðurstöðutölur eru sambærilegar við meðaltal frá LSH.  Í Skýrslu Fæðingarskráningar fyrir árið 2018 

voru það 7,4% frumbyrja sem fengu 3°spangarrifu og 0,7% fengu 4° rifu. Á HSS fengu 2,6% kvenna 

alvarlegar spangarrifur en þær eru ekki skilgreindar nánar (Embætti landlæknis, 2020). Engar 

rannsóknir fundust þar sem sýnt hefur verið fram á tengsl nálastungu á meðgöngu við spangarrifur eða 

blæðingu í fæðingu og almennt ekki talið að nálastunga hafi áhrif á þá útkomu. 

 

 

5.3.4 Fæðingarstaðir 

Alls tóku 28 konur þátt í rannsókninni. Frá mæðravernd við HSS var 21 kona, þar sem 10 konur lentu í 

íhlutunarhóp og 11 konur í samanburðarhóp. Frá mæðravernd við Hg. Miðbæ tóku 7 konur þátt, 4 konur 

voru í íhlutunarhóp og 3 konur í samanburðarhóp. Flestar konur sem luku rannsókninni, eða 14 samtals, 

fæddu á Fæðingarvakt LSH, 6 konur fæddu á Ljósmæðravakt HSS og 1 kona valdi að fæða heima. 

LSH er stærsti fæðingarstaður landsins, með 3088 fæðingar árið 2018, en það sama ár voru 78 

fæðingar á HSS og 76 heimafæðingar skráðar á landinu öllu. Ekki er boðið upp á epiduraldeyfingu á 

HSS né í heimahúsi svo allar konur sem velja þann kost þurfa að fæða þar sem deyfing er í boði. 

Langflestar konur á höfuðborgarsvæðinu velja að fæða á LSH, en þær geta í raun fætt hvar sem er, þar 

sem konum er frjálst að velja hvar þær fæða svo fremi sem það sé pláss þar þegar þær fara af stað. 

Allar konur frá mæðravernd við Hg. Miðbæ fæddu á LSH utan 1 kona sem fæddi heima.  Af 21 konu úr 

mæðravernd við HSS þá fæddu 6 á Ljósmæðravakt HSS og 15 konur á LSH. Samkvæmt upplýsingum 

frá Ljósmæðravakt HSS þá fæða um 70% kvenna sem eru í mæðravernd á HSS á LSH (munnleg 

heimild ágúst 2020: Jónína Sigríður Birgisdóttir, yfirljósmóðir á  ljósmæðravakt HSS). Bæði er það 

vegna þess að konurnar velja það sjálfar, en einnig eru konur fluttar á LSH í fæðingu ef þær þurfa á 
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deyfingu að halda, framgangur er tepptur eða annað sem aðstæður á HSS sem er D1 fæðingarstaður 

ræður ekki við. 

 

 

5.3.5 Apgar og þyngd nýbura 

Nýburum eru gefin svokölluð Apgar stig, einni og fimm mínútum eftir fæðingu. Apgar stig gefa 

vísbendingu um ástand barnsins við fæðingu og eru gefin á skalanum 0-10 (Embætti landlæknis, 2020). 

Hjá börnum mæðra í íhlutunarhóp var Apgar metin frá 8 - 10 eftir 5 mínútur og hjá börnum mæðra í 

samanburðarhóp var Apgar metin 7 - 10 eftir 5 mínútur. Apgar stig undir 7 eftir 5 mínútur voru metin hjá 

1,9% nýbura á landinu (Embætti landlæknis, 2020). Miðað við aðrar rannsóknir þá hefur ekki verið sýnt 

fram á að nálastungumeðferð á meðgöngu hafi áhrif á Apgar stig nýbura (Allameh, Tehrani og Ghasemi, 

2015; Borup o.fl., 2009; Zeisler o.fl., 1998). 

Meðalþyngd barna var nokkuð jöfn milli hópa eða 3698 gr. í íhlutunarhóp og 3743 gr. í 

samanburðarhóp. Ekki eru til skráðar tölur á landsvísu um meðalþyngd fyrstu barna mæðra, en 

meðalþyngd allra fæddra barna á Íslandi á árinu 2019 var 3597 gr. (Hagstofa Íslands, 2020).  
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6 Samantekt og hagnýting rannsóknar 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar  sem skoða bein tengsl nálastungumeðferða og styttingu á 

útvíkkunartímabili í fæðingu sem gætu aukið líkur á eðlilegri fæðingu. Í einhverjum rannsóknum hefur 

sá þáttur verið skoðaður sem hliðarniðurstöður og hafa niðurstöður verið misvísandi.   

Niðurstöður þessarar rannsóknarinnar bæta við þekkingu um þetta efni og þó hún sýni ekki fram á 

marktækan mun milli hópa á tímalengd eða hraða útvíkkunar á 1. stigi fæðingar eða á lengd fæðingar 

í heild. 

Meðalaldur kvenna í rannsókninni var lægri en meðalaldur frumbyrja á landinu, einnig var lægri tíðni 

gangsetninga og bráðakeisara hjá báðum hópum en meðaltölur frá LSH segja til um. Það sama má 

segja um blæðingu yfir 500 ml, en hún var hlutfallslega minni hjá báðum hópum en meðaltalstölur LSH 

frá árinu 2018 segja til um. Hlutfall kvenna í báðum hópum sem fengu PROM var yfir meðaltali, þó var 

hærra hlutfall hjá íhlutunarhóp, einnig var hlutfall epidural deyfinga lítið eitt undir meðaltali hjá báðum 

hópum. Ein kona í íhlutunarhóp fékk 3° spangarrifu en það telst yfir meðaltali í prósentum talið. Það 

sama var átti við um notkun hríðaörvandi hormónalyfja og aðstoðar við fæðingu með sogklukku, sem 

var hærra  í báðum hópum en meðaltöl segja til um. Meðal fæðingarþyngd barna mæðra sem tóku þátt 

í rannsókninni var í samræmi við landsmeðaltal allra fæddra barna á landinu og ekkert barn fæddist 

með Apgar undir 7 eftir 5 mínútur. 

Niðurstöðurnar um lengd forstigs fæðingar voru áhugaverðar en engar rannsóknir hafa fundist sem 

skoða áhrif undirbúningsnálastungu á  forstig fæðingar sérstaklega, og almennt virðist forstig fæðinga 

og sá tími sem það tekur vera lítið rannsakað efni þó að það sé sannarlega hluti af eðlilegri fæðingu og 

getur verið ögrandi og þreytandi tími fyrir konur. Konur í íhlutunarhóp í þessari rannsókn voru lengur á 

forstigi fæðingar og í tveimur tilfellum var gert gat á belg hjá konum í íhlutunarhóp vegna langdregins 

forstigs fæðingar. Á sama tíma  voru konur í íhlutunarhóp fljótari á 1. stigi fæðingar en konur í 

samanburðarhóp. Því má velta fyrir sér hvort nálastungumeðferð hafi áhrif í þá átt að lengja forstig 

fæðingar, en flýta útvíkkun á virku 1. stigi fæðingar.  

Hér á landi hefur fjöldi kvenna á síðustu árum fengið undirbúningsnálastungu á síðustu vikum 

meðgöngunnar og stundum jafnvel ekki hægt að anna eftirspurn á fæðingarstöðum sem bjóða upp á 

slíka þjónustu. Það er mikilvægt að ljósmæður þekki vel til nálastungumeðferða og að konur geti valið 

meðferðir á meðgöngu á upplýstan hátt og þar er nálastungumeðferð ekki undanskilin. Hingað til hafði 

ekki verið gerð rannsókn hérlendis á notkun og gagnsemi nálastungu til að stytta útvíkkunartímabil eða 

á áhrifum undirbúningsnálastungu á meðgöngu á útkomu fæðingar.  Það er tilfinning ljósmæðra sem 

veita undirbúningsnálastungumeðferð að hún skili tilætluðum árangri styðji við eðlilegt ferli 

fæðingarinnar, en með svona litlu úrtaki er ekki er hægt að segja með vissu að meðferðin sé 

árangursrík. Því er mikilvægt  að rannsaka kosti og/eða galla meðferðarinnar enn frekar til að geta veitt 

barnshafandi konum sem áreiðanlegastar upplýsingar um gildi meðferðarinnar. Það er einnig 

nauðsynlegt að bæði ljósmæður og konur séu vel upplýstar um kosti og galla nálastungumeðferða og 

að í boði séu  nálastungumeðferðir til jafns við aðrar meðferðir þar sem það á við.  
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6.1 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar:  

Rannsóknin er fyrsta sinnar tegundar á Íslandi. Lýsandi niðurstöður hennar  gefa  vísbendingar  um 

hvort undirbúningsnálastungumeðferð á meðgöngu hafi  áhrif á lengd  1. stigs  fæðingar og á útkomu 

fæðingar.  

Veikleikar þessarar samanburðarrannsóknarinnar felast eins og áður segir í litlu úrtaki.  Í upphafi var 

miðað við að fá 30 þátttakendur. Vegna Covid-19 faraldursins var öflun þátttakenda hætt þegar voru 

komnar 28 konur en 21 kona lauk rannsókninni. Einnig er það veikleiki að þátttakendur eru eingöngu 

frá tveimur heilsugæslustöðvum og að 75% þátttakenda hafi komið frá öðrum staðnum.  Það rýrir gildi 

rannsóknarinnar að ekki hafi verið þátttakendur frá fleiri stöðvum og fleiri svæðum af landinu til að ná 

þverskurði allra fæðandi kvenna. Rannsóknarefnið er flókið og búast má við skorti  á handhægum 

áreiðanlegum mælitækjum til að mæla nákvæma stöðu á leghálsi. Skráningu var ábótavant og það er 

ákveðinn veikleiki að innri þreifing og mat á stöðu og útvíkkun legháls er alltaf mæld með 

einstaklingsbundnu klínísku mati viðkomandi ljósmóður. Þannig getur til dæmis ein ljósmóðir metið konu 

á í virkri fæðingu á 1. stigi meðan önnur metur hana enn verandi á forstigi fæðingar.  

Þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru settar fram með einfaldri ályktunartölfræði var ekki leiðrétt 

fyrir breytum eins og aldri sem mögulega getur hafa haft áhrif á niðurstöður. 
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7 Lokaorð 

Nálastungumeðferðir eru enn á gráu svæði innan heilbrigðiskerfisins. Þær tilheyra svokölluðum 

viðbótarmeðferðum og hafa verið notaðar af heilbrigðisstarfsfólki sem aukameðferð samhliða annarri 

heilbrigðisþjónustu. Þekking á notagildi nálastungumeðferða hefur verið að aukast á mörgum sviðum 

og margvíslegar rannsóknir hafa verið gerðar til að meta virkni meðferða í barneignarferlinu. Ekki eru til 

neinar vísbendingar þess efnis að nálastunga hafi neikvæð áhrif á útkomu fæðinga eða á heilsufar 

nýbura.  

Til eru rannsóknir sem gerðar hafa verið til að meta áhrif nálastungu við ýmsum meðgöngukvillum 

sem hafa sýnt fram á jákvæðar niðurstöður, meðal annars við ógleði, svefnvandamálum og handadoða. 

Einnig eru jákvæðar niðurstöður rannsóknar á nálastungu við verkjum bæði á meðgöngu og við 

fæðingu. Ýmsar rannsóknir hafa áður verið gerðar til skoða hvort nálastunga sé gagnleg til að framkalla 

fæðingu og þar eru niðurstöður misvísandi. Það sama má segja um rannsóknir sem hafa verið hannaðar 

til að meta áhrif nálastungu á losun ákveðinna boðefna sem  hækka í gildum við fæðingu og hafa áhrif 

á leghálsbreytingar  og skynjun sársauka á meðgöngu og í fæðingu.  

Þessi rannsókn var hönnuð sem forrannsókn á undirbúningsnálastungu til að rannsaka hvort 

kerfisbundin markviss nálastungumeðferð á síðustu vikum meðgöngu hefði áhrif á þann tíma sem það 

tók konur að fara í gegnum 1. stig fæðingar. Niðurstöður þessarar rannsóknar reyndust ekki marktækar 

en voru vissulega áhugaverðar. Til þess að geta metið með meira afgerandi hætti hvort 

nálastungumeðferð í lok meðgöngu hafi raunveruleg áhrif á útvíkkun á 1. stigi fæðingar þyrfti mun 

stærra úrtak en unnið var með hér. Einnig er mikilvægt að bæta við eigindlegum gögnum og taka viðtöl  

um upplifun þátttakenda af meðferðinni og fæðingarupplifuninni en þegar hefur verið aflað leyfis  frá 

Vísindasiðanefnd fyrir þeirri framkvæmd.    

Þessi meistararitgerð getur orðið til þess að efla ljósmæður sem hafa verið á nálastungunámskeiðum 

og hvatt þær til að bjóða barnshafandi konum undirbúningsnálastungu á síðustu vikum meðgöngu, með 

það fyrir augum að styðja við eðlilegt ferli fæðingar. Höfundur vonast til að hafa vakið áhuga 

framtíðarrannsakenda með þessari litlu rannsókn og hvetur til áframhaldandi rannsókna á sviði 

nálastungu innan fagsviðs ljósmæðra. 
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