
Samantekt:
Konur með mikla offitu þurfa oft sérhæfða 
aðstoð í fæðingu.

• Mælt er með því að konur í mikilli 
offitu þiggi viðtal við svæfingalækni. 

• Mælt er með að deyfing sé lögð 
snemma hjá konum með háan LÞS.

• Erfiðara getur verið að deyfa og það 
tekur yfirleitt lengri tíma.

• Deyfing sem er lögð snemma í 
fæðingu eykur líkur á því að hægt 
verði að komast hjá svæfingu ef til 
keisaraskurðar kemur. Sama gildir ef 
aðstoðar er þörf með sogklukku eða 
töng.

• Svæfing er mun erfiðari hjá konum 
með háan LÞS en hjá konum í 
kjörþyngd.

• Þegar kona kemur í fæðingu er gott að 
hún láti starfsfólkið á fæðingarvakt  vita 
að hún hafi rætt við svæfingalækni á 
meðgöngunni.

• Þegar fæðingin er komin af stað er 
mælt með því að konan borði ekki 
fasta fæðu. 
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Ofþyngd og deyfingar



Eitt af markmiðum mæðraverndar er að 
finna konur sem þurfa sérhæfða umönnun í 
meðgöngu og  í fæðingu. Of þungar konur 
eru í þeim hópi.  Þyngd er skilgreind út frá 
líkamsþyngdarstuðli. 

Líkamsþyngdarstuðull (LÞS) er samband 
hæðar og þyngdar og gefur upplýsingar um 
kjörþyngd og frávik frá henni.

LÞS = 18,5-24,9 kjörþyngd

LÞS = 25-29,9 ofþyngd

LÞS = 30-34,9 offita

LÞS ≥ 35 mikil offita 

Hár líkamsþyngdarstuðull eykur líkur 
á þörf fyrir aðstoð í fæðingu t.d. með 
mænurótardeyfingu, sogklukku, töng eða 
keisaraskurði. Konur með mikla offitu eru 
meira en tvisvar sinnum líklegri til að fæða 
með keisaraskurði en konur í kjörþyngd. 

Keisaraskurð er best að gera í deyfingu þar 
sem svæfing er áhættusamari fyrir móður og 
barn.

Ef skyndilega þarf að bregðast við og ljúka 
fæðingu með sogklukku, töng eða keisaraskurði, 
er mikilvægt  að konan sé þegar komin með 
deyfingu

Til að leggja deyfingar í fæðingu þarf að stinga á 
milli hryggjartinda í mjóbaki. Við mænudeyfingu 
er stungið gegnum mænupokann og 
deyfingu sprautað beint í mænuvökvann. Við 
mænurótardeyfingu,  er mjór leggur þræddur 
inn að mænupokanum og mænuræturnar 
deyfðar þar. Kosturinn við þessar deyfingar er 
að konan er vakandi á meðan hún fæðir. Konan 
getur því séð barnið við fæðingu.  Verðandi 
faðir, maki eða annar aðstandandi getur verið 
viðstaddur. 

Viðtal  við svæfingalækni á 
meðgöngu
Viðtal við svæfingalækni stendur til boða á 
meðgöngu fyrir konur með mikla offitu (LÞS 
>35). Þá gefst tækifæri til þess að skoða og 
meta hvernig best er að  standa að deyfingu í 
fæðingunni.  Auðveldara er að gera þetta í ró og 
næði fyrir fæðingu en þegar fæðing  er komin 
af stað. Því betri upplýsingar sem konan fær

því betur er hún í stakk búin til að takast á við 
það sem kann að koma upp þegar fæðingin er 
byrjuð.

Deyfing getur verið tæknilega erfið hjá konum 
með háan LÞS. Það getur tekið lengri tíma, 
það þarf að fara dýpra og oft er erfiðara að 
finna rétta leið en hjá konum í kjörþyngd. Ef 
svæfingalæknir er búinn að meta konuna á 
meðgöngu má draga úr þessum vandamálum.  
Almennt er mælt með, hjá konum með háan 
LÞS að deyfing sé lögð snemma. Þannig er 
oft mögulegt að komast hjá svæfingu ef til 
keisaraskurðar kemur.

Kona sem hefur fengið ráðgjöf svæfingalæknis 
á meðgöngu ætti að láta starfsfólk vita þegar 
hún kemur til fæðingar . 

Í fæðingunni er mælt með að konan drekki 
tæran vökva en forðist  fasta fæðu. 


