
Meðgöngusykursýki - greining og meðferð

1-2 vikur

Fyrsta mæðraskoðun: Áhættumat  

Í áhættu fyrir meðgöngusykursýki (einn eða fleiri þættir) 

Mæla fastandi blóðsykur (10 klst fasta) 

Fastandi blóðsykur  

lægri en 5,1 mmol/L 
Fastandi blóðsykur 

7,0 mmol/L eða hærri 

Mæðravernd í heilsugæslu 

Sykurþolspróf 24-28 vikna 

meðgöngu 

Eðlilegt 

sykurþol 
Óeðlilegt 

sykurþolspróf 

 Endurtaka mælingu á fastandi 
blóðsykri og mæla HbA1c 

Fastandi blóðsykur 

< 7,0 mmol/L og 

HbA1c < 6,5% 

Fastandi 

blóðsykur ≥ 7 

mmol/L eða 

HbA1c ≥ 6,5% 

Vísa á göngudeild sykursjúkra (og  þaðan í 

mæðravernd LSH)  

Líklega sykursýki af tegund 2. 

Heimilislæknir segir frá greiningunni í símtali eða viðtali og upplýsir um eftirfylgd og meðferð og  

skrifar hjálpartækjabeiðni um strimla í blóðsykurmæli, blóðgunarhnífa (og ef til vill insúlínnálar) 

Ljósmóðir (eða hjfr) kennir á mæli og skráningu blóðsykurgilda, fastandi og 1 klst eftir þrjár máltíðir 
dagsins, alla daga. Veitir fyrstu fræðslu um æskilegt mataræði og hreyfingu en gefur jafnframt upplýsingar 

um næstu hópfræðslu hjá næringarráðgjafa á LSH. 

Þegar konan hefur mælt blóðsykur í 1-2 vikur metur ljósmóðir eða heimilislæknir mælingarnar  

Hópfræðsla hjá næringarráðgjafa í mæðravernd LSH. Sumar konur hafa þá mælt blóðsykur í nokkra daga, 

aðrar ekki. 

Meira en 85% mælinga undir Meira en 15% mælinga yfir 

viðmiðunarmörkum eða ef ein mæling 

dagsins (t.d. fastandi) oft of há. 

Mæðravernd áfram í heilsugæslu. 

Áframhaldandi fræðsla um næringu og 

hreyfingu.  

Þegar blóðsykurmælingar eru orðnar 

stöðugar má fækka þeim eftir atvikum, t.d. 

mæla 2-3 daga í viku eða sleppa fastandi 

mælingum, ef þær eru alltaf innan marka. 

 

 

Eftir fæðingu er mælt með langtímaeftirliti í 

heilsugæslu, sjá klínískar leiðbeiningar 

landlæknis um sykursýki og kafla 12 í 

leiðbeiningum LSH um meðgöngusykursýki. 

 Í lok 40. viku 

bjóða belgjalosun 

Í lok 41. viku 

bjóða gangsetningu 

Áhættuþættir 

 

• BMI ≥ 30 

• Aldur ≥ 40 ár 

• Uppruni  
•      - Asía, Mið- og S-Ameríka, N-Afríka, Miðausturlönd 

• Saga um sykursýki áður 

• Ættarsaga, 1°ættingjar 

• Fyrra barn ≥ 4500g (eða óvenjuþung börn     lágvaxinna 

kvenna eða við stutta meðgöngulengd, t.d 4kg og 155cm 

Fastandi blóðsykur  

5,1 - 6,9 mmol/L 

Hefðbundin 

mæðravernd í 
Greiningarskilmerki meðgöngusykursýki 

samkvæmt sykurþolprófi: 
 

• Fastandi gildi ≥ 5,1 mmol/L 

• 60 mín gildi ≥ 10,0 mmol/L 

• 120 mín gildi ≥ 8,5 mmol/L 

 

Eitt óeðlilegt gildi gefur greininguna 

 Markmið með meðferð: 

 

• Fastandi blóðsykur 3,5 - 5,9 mmol/L,  

 

Blóðsykur 60 mín eftir upphaf máltíðar < 7,8 

mmol/L 

Meðgöngusykursýki O24.4 

Meðferð og eftirlit í 

heilsugæslu 

Yfirfara og ítreka næringarráðin og 

mæla í nokkra daga í viðbót  

EÐA  

vísa beint á göngudeild sykursjúkra 

LSH, þar sem metin verður þörf á 

insúlínmeðferð.  

Mat á blóðsykurmælingum á 1- 4 vikna 

fresti í mæðraskoðun. 

Meira en 85% mælinga 

undir 

viðmiðunarmörkum 

Þær sem fá insúlín 

halda áfram 

mæðravernd á 

LSH. 

Meira en 15% 

mælinga yfir 

viðmiðunarmörkum 

Ef grunur er um vaxtarfrávik eða aukið 

legvatnsmagn, er konan bókuð í 
vaxtarsónar í samráði við ráðgefandi 

fæðingarlækni. Ef grunur staðfestist fær 

hún tíma hjá fæðingalækninum. 


