
Útdráttur 

Átraskanir eru alvarlegir sjúkdómar í nútíma samfélagi þar sem mikið er lagt upp úr grönnu 

holdafari. Átraskanir á meðgöngu ber að taka alvarlega en lítið er til af íslensku efni um þær 

og fáar aðgengilegar rannsóknir. Við teljum því mikilvægt að varpa ljósi á þennan sjúkdóm og 

í leiðinni að skyggjast inn í hugarheim kvenna sem þjást af átröskun og kanna upplifun þeirra 

af þeim breytingum sem verða á líkamanum á meðgöngu.  

Tilgangur: Tilgangur rannsóknarinnar er að auka faglega þekkingu heilbrigðisstarfsfólks og 

gera því kleift að bæta þjónustu við skjólstæðinga sína. Sérstök áhersla er lögð á að ná til 

hjúkrunarfræðinga í ungbarnavernd og ljósmæðra í meðgönguvernd, því hjúkrunarfræðingar 

og ljósmæður eru með mikilvægustu stuðningsaðilum fyrir þennan ákveðna hóp. 

Aðferð: Stuðst var við eigindlega rannsóknaraðferð Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. 

Tekin voru viðtöl við þrjár konur, með greindan átröskunarsjúkdóm, sem voru á aldrinum 25-

35 ára og höfðu gengið í gegnum samtals sjö fæðingar. Viðtölin voru tekin í janúar og febrúar 

2011 og voru öll hljóðrituð, skrifuð orðrétt upp og greind samkvæmt þrepakenningu 

Vancouver-skólans í yfirþema, meginþemu og undirþemu. 

Niðurstöður: Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að konurnar sýndu allar einkenni 

sjúkdómsins að einhverju leyti á meðgöngu. Þunglyndi, einangrun og stjórnleysi einkenndi 

líðan kvennanna og þær höfðu misgóða reynslu af stuðningi og þekkingu 

heilbrigðisstarfsfólks af sjúkdómnum. Sjúkdómurinn virtist ekki hafa áhrif á gang fæðinga 

eða ástand barnanna við fæðingu og virtist heldur ekki hafa áhrif á upplifun kvennanna af 

fæðingunum. Hins ber að geta að þó að fæðingarnar væru sjö í allt voru konurnar bara þrjár 

og mikilvægt er að rannsaka þetta nánar. Konurnar áttu það sameiginlegt að sjúkdómurinn tók 

sig upp af krafti eftir fæðingu en hafði mismikil áhrif á brjóstagjöf. Í dag telja þær sig allar 

vera í bataferli, þrátt fyrir að einkenni séu enn til staðar í mismiklum mæli. Þær voru allar 



sammála um að umfjöllun og þekkingu á sjúkdómnum væri ábótavant og að þær teldu þörf á 

frekari fræðslu og umræðum í samfélaginu. 

Lykilhugtök: Átröskunarsjúkdómar (lystarstol/lotugræðgi), meðganga, brjóstagjöf, 

afleiðingar, orsakir, upplifun og fæðing. 

 

  



Abstract 

Eating disorders are serious diseases in our modern society, in which slimness is highly 

valued. Eating disorders during pregnancy should be taken seriously, but little Icelandic 

material is available and accessible studies are few. We therefore believe it is important to 

throw some light on this ailment and investigate the mindset of women who suffer from 

eating disorders and their experience of the changes that occur in the body during pregnancy.  

Purpose: The purpose of this study is to increase the professional expertise of health 

professionals to improve service to their clients, particularly nurses working in infant care and 

midwives in pregnancy care, as they are among the key helpers for this group. 

Method: The study was based on the Vancouver-School’s qualitative research method of 

phenomenology. Interviews were conducted with three women between the ages of 25-35 

years, who had been diagnosed with eating disorders and had collectively been through seven 

births. The interviews, which took place during the period January-February 2011, were all 

recorded, written down verbatim and divided into major theme, main- and subthemes 

according to the Vancouver-School’s level theory. 

Results: The results of the study showed that the women all had some symptoms of the 

disease during pregnancy. They struggled with depression, isolation and lack of self-control, 

in addition to having differing views of the support of health professionals and their 

knowledge of the disease. The disease does not seem to affect the birth process or the state of 

the newborns, nor did it seem to affect the women’s experience of giving birth. It is however 

worth mentioning that although the births were seven in total, only three women were 

involved and the matter needs further research. All three women suffered a relapse of the 

disease after giving birth, with differing effects on breast feeding. Today they all consider 

themselves recovering, although symptoms are present to varying degrees. All three women 



agreed that discussion and knowledge of the disease was inadequate and wanted to see further 

information and discussion in the community. 
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causes, experience, and birth. 

 


