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Næring fyrstu 1000 daga lífsins 

og heilsa síðar á ævinni 

Rannsakendur: Ingibjörg Gunnarsdóttir, Laufey Hrólfsdóttir, Þórhallur Ingi 

Halldórsson , Bryndís Eva Birgisdóttir, Ingibjörg Th. Hreiðarsdóttir, Alexander 

Smárason og Hildur Harðardóttir 

 

Starfsmenn verkefnisins, MS og PhD nemendur: Guðrún Kristín Sigurgeirsdóttir, 

Guðný Sjöfn Þórðardóttir, Elísabet Heiður Jóhannesdóttir, Rannveig Björnsdóttir, 

Ellen Alma Tryggvadóttir, Berglind Björk Magnúsdóttir, Ásdís Birna Hermannsdóttir 

 

Erlendir samstarfsaðilar: Helle Margrete Meltzer, Iris Erlund o.fl…..veltur á frekari 

fjármögnun verkefnanna 

 

 

 

• Barker hypothesis “fæddist” í grein sem birt var í 

Lancet 1989. Lág fæðingarþyngd tengd við aukna 

tíðni dauðsfalla vegna kransæðasjúkdóma. 

• Developmental Origins of Health and Disease  
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1000 days 

Bæði of- og vannæring móður 

á meðgöngu getur haft slæm 

áhrif á heilsu móður og barns 
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Fjölmargar íslenskar rannsóknir 1998-2006 

 

Íslenskir vísindamenn (f.o.f. Þórhallur Ingi 

Halldórsson og Bryndís Eva Birgisdóttir) 

halda áfram að rannsaka á mataræði á 

meðgöngu í danska fæðingarcohortinu og 

norsku MoBa rannsóknina frá 2007… 
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Tvö einkenni íhlutandi rannsókna  

meðal barnshafandi kvenna 

• Konur eru valdar inn í rannsóknina á grundvelli þyngdar 

– Eðlilegra væri að velja konur inn í rannsóknir á grundvelli fæðuvals, en það 

hefur verið flókið aðferðafræðilega 

 

• Algengt er að verið sé að prófa eitt sérstakt mataræði í einu (t.d. 

Miðjarðarhafsmataræði, kolvetnaskert fæði o.s.frv.) 

– Þetta er ekki í takt við nútíma næringarmeðferð (NCP) þar sem 

næringarvandamálum er forgangsraðað út frá alvarleika og líkum á árangri 
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Er mögulegt að skima fyrir  

óheilsusamlegu fæðuvali í 

upphafi meðgöngu? 

• Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort fæðuval snemma á 

meðgöngu, sem metið er með stuttum spurningalista um fæðuval, 

tengist þyngdaraukningu á meðgöngu, meðgöngusykursýki, 

stórburafæðingum o.fl.   

• Konum sem mættu í ómskoðun í 11.-14. viku meðgöngu á kvennadeild 

Landspítala frá 1.okt 2015 til 30.sept 2016 var boðin þátttaka í 

rannsókninni (þátttökuhlutfall 77%). 

• Þátttakendur svöruðu stuttum spurningalista um fæðuval en gagna um 

kvilla á meðgöngu var aflað úr sjúkraskrá (mæðraskrá).  

Tengist rafræn, einstaklingsmiðuð næringarráðgjöf 

gegnum www.nmb.is bættu mataræði á meðgöngu? 

• Þátttakendum var slembidreift í tilraunahóp (n=50) sem fékk aðgang að 
rafrænni, einstaklingmiðaðri næringarráðgjöf gegnum vefsíðuna Næring 
móður og barns (www.nmb.is) og viðmiðunarhóp (n=50) sem fékk 
hefðbundið mæðraeftirlit, en tryggt var að allir í viðmiðunarhóp fengju 
viðeigandi bæklinga um fæðuval samkvæmt klínískum leiðbeiningum.  

• Meðalmeðgöngulengd við upphaf rannsóknar voru 15 vikur í báðum hópum 
og dreifing vikudaga sambærileg. Enginn munur á bakgrunni hópa. 

• Munur á fæðuvali og næringargildi fæðu milli tilraunahóps og 
viðmiðunarhóps var metið með sólarhrings upprifjunum á mataræði á öðrum 
(24.-26.viku) og þriðja þriðjungi meðgöngu (35.-38.viku, lýkur í sept. 2017).  

• Næringarfræðingurinn sem tók viðtölin hafði ekki upplýsingar um það 
hvorum hópnum þátttakendur tilheyrðu.  

http://www.nmb.is/
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Næstu skref? 
• Hægt er að birta meldingu um þörf á endurskoðun á 

heildarmataræði í “SAMANTEKT” eftir svörun 
spurningalistans á www.nmb.is  

• Ósk um samstarf hefur verið send á www.heilsuvera.is  

• Niðurstöður hafa verið kynntar á Embætti landlæknis, 
þróunarstofu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og 
kvennadeild Landspítala 

 

•Lífsýnasöfnun (n=1000) hófst 2.okt 2017 þar sem kannað verður hvort hægt sé að skilgreina 
áhættuhóp fyrir joðskort og D-vítamínskort með skimunarlistanum ásamt því sem gerðar verða 
mælingar á fólati, fitusýrusamsetningu og járnbúskap eftir því sem fjármögnun leyfir. 
 

•Gagnsöfnun og mælingar á joðhag eru fjármagnaðar með styrkjum úr Vísindasjóði LSH og 
Rannsóknasjóði HÍ.  
 

•Sótt var um verkefnastyrk til Rannís í júní 2017 (niðurstöðu að vænta í janúar 2018). Sækja um 
í fleiri sjóði (Tækniþóunarsjóð 2018)? 

http://www.nmb.is/
http://www.heilsuvera.is/

