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Vi skal gjennomgå;

Nye retningslinjer  for Diabetes

Utfordringer etter 
fedmekirurgi

Rhesusimmunisering







Bakgrunn

• Livsløpsperspektiv

o Fedme/dia gir risiko for neste generasjon

o Forsdahl/Baker hypotesen

o Epigenetisk regulering

o Fedme uavhengig risiko

o Fedme og dia potensierer hverandre



Makrosome barn kan løpe en livslang risiko.



Føtal programmering

Brukes der genetiske egenskaper modifiseres ved endret ernæring i 

fosterlivet.

Epigenetisk regulering

Barker-hypotesen; U-formet kurve mht.fødselsvekt og 

sykdomsrisiko



Føtal programmering



HAPO studien

• RCT studie (2000-2006)

• 25 000 gravide inkludert, 15 sentra

• Målte fastende glukose, etter 1 og 2 timer

• Registrerte  LGA, hypoglycemi, sectio, preeklampsi, 

prematuritet, skulderdystosi, overflytting nyfødt

• Konklusjon; Kontinuerlig sammenheng med stigende 

blodsukker



Hva er svangerskapsdia?

• Hyperglykemia i svangerskapet.

• Økt insulinresistens.

• Nedsatt insulinproduksjon.

• Fysiologisk økt insulinresistens (40-60%) i 2. trimester.

• Fedme potensierer risiko

• 1/3 gravide fedme i 2014







Forekomst 
svangerskapsdiabetes

• 2014 fra 2,3-7,9 i ulike fylker ifølge MFR

• (2012)STORK studie viste 11-18% ved 

glukosebelastningstest

• Vesentlig høyere forekomst dersom alle gravide blir 

tilbudt glukosebelastningstest enn det som er 

rapportert fra NFM





Svangerskapsdiabetes 
2016 ifølge MFR

• Norge totalt 51,7 pr.1000

• Sandessjøen     8 pr. 1000

• NLSH                 77 pr.1000





Definisjoner
SVANGERSKAPSDIABETES: 
Fastende blodglukose: ≥ 5,3 mmol/l til og med 6,9 
mmol/l
eller 2-timers verdi: ≥ 9,0 mmol/l til og med 11,0 
mmol/l

DIABETES i svangerskap: 
Fastende blodglukose: ≥ 7,0 mmol/l
eller en 2-timers verdi: ≥ 11,1 mmol/l



Resultat nye retningslinjer

• 7/10 gravide skal glukosebelastes.

• Vi vil få flere med svangerskapsdiabetes.

• Vi vil få flere igangsettelser.



Prinsipper

• HbA1c i 1.trimster kan avdekke udiagnostisert

diabetes.

-Svangerskapsdiabetes diagnostiseres ved 

glukosebelastningstest 24-28 uker.



1. TRIMESTER

I primærhelsetjenesten:
Det anbefales å måle HbA1c inntil uke 16 hos 
følgende grupper fordi de har forhøyet risiko for å 
ha uoppdaget pregestasjonell
diabetes/glukoseintoleranse eller for å utvikle tidlig 
svangerskapsdiabetes. HbA1c er uegnet for dette 
formål senere i svangerskapet.

Merk: Hvis en (tilfeldig) HBA1c verdi i 
svangerskapet er >6.5 % er det diagnostisk for 
(manifest) diabetes.



2. OG 3. TRIMESTER

Det anbefales å gjøre glukosebelastning mellom 
svangerskapsuke 24-28 etter følgende kriterier #:

Alle gravide med etnisk bakgrunn fra 
land utenfor Europa, spesielt Asia og Afrika

BMI >25 kg/m² (pregravid vekt).
Alder:
>25 år og førstegangsfødende.
>40 år for flergangsfødende uten andre 

risikofaktorer, f. eks. uten tidligere  
svangerskapsdiabetes eller fedme.

Alle med førstegradsslektninger med 
diabetes og/eller der den gravide har fått påvist 
nedsatt glukosetoleranse i ikke-gravid tilstand.



For flergangsfødende: 

Alle med svangerskaps- og 
fødselskomplikasjoner som er 
assosiert med svangerskapsdiabetes, 
som barn med fødselsvekt > 4500 g, 
skulderdystoci eller preeklampsi.



PROSEDYRE ETTER 36 UKER FOR KVINNER MED 
KOSTREGULERT SVANGERSKAPSDIABETES SOM 
FØLGES I PRIMÆRHELSETJENESTEN

Det foreslås en obstetrisk vurdering ved ca 36 uker av 
gravide med svangerskapsdiabetes som i hovedsak 
har vært fulgt opp i primærhelsetjenesten. 
Hensikten er ved denne kontrollen er å selektere 
kvinner med kostregulert svangerskapsdiabetes som 
likevel mot termin har risikoforhold som gjør at 
svangerskapet bør avsluttes før spontan fødsel.



Videre oppfølging etter 36 uker*:

a) Hvis abdominale circumferensen (AC) > 90 
percentilen/ mean abdominal diameter (MAD) > 14 % (snitt 
av 3 målinger) foreslås kontroll i løpet av siste 1-2 ukene 
før termin. Ved AC < 10 percentilen/ MAD < 14% kan det 
foreligge tilveksthemning og det gjøres individuell 
vurdering for videre oppfølging/tiltak.

b) For kvinner med start-BMI over 35 kg/kg2 foreslås det 
ny kontroll i løpet av siste1-2 ukene før termin (følger de 
generelle retningslinjene for fedme)



Videre oppfølging etter 36 uker fortsatt

• c) Hvis kvinnen har andre risikoforhold av betydning 

(se listen nedenfor)# foreslås ny kontroll i løpet av siste 1-2 

ukene før termin, eventuelt før hvis det er klinisk indisert.

• d) Det foreslås at de øvrige uten komplikasjonstegn og 

en godt kostregulert svangerskapsdiabetes fortsetter i 

primærhelsetjenesten med ukentlig kontroll. 

• Hvis normalt videre forløp foreslås ny kontroll i 

spesialisthelsetjenesten for vurdering av induksjon ved 

286 +/- 2 dager (2-6 dager etter termin etter Terminhjulet 

og svangerskapsuke 410 +/- 2 dager) (2-6 dager etter 

termin etter Snurra)



Ny retningslinjer 
for 

svangerskapsdiab
ets

Implementert i veileder sept-17





En gjennomgang av K. Skogøy, overlege 

Kvinneklinikken Bodø

Fertilitet, svangerskap og fødsel etter 
fedmekirurgi

28



Hva vet vi om risiko ved 
svangerskap og fedme?
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• Nedsatt fertilitet.

• Økt forekomst av misdannelser(?) og abort.

• Økt forekomst av diabetes.

• Økt forekomst av høyt BT og preeklampsi.

• Økt forekomst av operativ forløsning.

• Økt forekomst av barn med høy fødselsvekt(LGA).

• Økt forekomst av fødselsskader.

• Økt forekomst av postpartumblødninger.



Resultater fødekvinner NLSH 1.1.10-1.10.10

Av 108 med BMI > 30 Totalt NLSH Norge

Sectio 26, 24 % 13,6 % 17,0%

Vacum 14,  13% 8,5 % 7,9 %

Induksjoner 32,              30% 16,5 % 15,2 %

All diabetes 22, 19% 2,1 % 3,2 %

OGTT gj.f 59,         55% ? ?

Fødselsvekt >4000 g   33% 16 % 14,5%

Fødselsvekt >4500 g       7% 3,6% 2,1%

Vektøkning >20 kg         19%

Vektøkning < 5 kg         16%
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Hvordan fordeler BMI 
seg?

• NLSH Bodø så langt i 2017;

• 32 % BMI > 40

• 35 % BMI > 35 <40

• 33 % BMI >30 <35

• Registreringsfrekvensen BMI i MFR

• Norge totalt   82,0  %

• Sandessjøen   89,2 %

• NLSH                73,0 %



Hva vet man om 
svangerskap etter 
fedmeoperasjon?
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• Stort sett like godt eller bedre svangerskapsutfall 

etter operasjon og vektnedgang mht:

• Svangerskapsdiabetes.

• Hypertensive komplikasjoner/preeklampsi.

• Færre operative forløsninger(?)

• Færre ”tykke”barn (LGA).



Gastric bypass
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• Overvektskirurgi

• 20-30 cm3 ventrikkelpouch

• 120 cm alimentary limb

• 50-60 cm biliopankreatic limb

• Common channel



Fertilitet og utfordringer 
hos fedmeopererte
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• Økt fertilitet, unngå  befruktning 1-1,5 år etter kirurgi.

• Endret absorbsjon av p-piller(korterer tarm?).

• Anbefalt bruk av hormonspiral, mindre 

mensblødninger og tap av jern?

• Økt behov for folat før konsepsjonen som er 

anbefalt hos alle gravide for å forebygge 

neuralrørsdefekter.



Utfordringer ved 
oppfølging 
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• Hva er ”normalnivå”  for behandlingsdoser i 

svangerskap for

jern, vitamin B12, folat, ferritin?

• Hvordan teste for svangerskapsdiabetes?

• Hvordan utrede en akutt buk (begrensinger ved 

billeddiagnostikk)?

• Hvordan håndtere hyperemisis?



Hvordan er 
svangerskapsutfallet hos 

gravide etter kirurgi ?
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Utfordringer:

• Få studier av god kvalitet.

• Endrede operasjonsteknikker.

• Lite materiale, kort oppfølgingstid.

• Skal man sammenlikne den enkelte med seg selv 

før og etter operasjon?

• Skal man sammenlikne den fedmeoperert med 

vektmatchet kvinner som ikke er opererte?



Hva vet vi om uheldige 
utfall ved svangerskap etter 

kirurgi?
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• 1,7 millioner svenske kvinner fra -92 til 2009.

• 2500 ble gravide etter fedmeoperasjoner.

• Sammenliknet med matchede grupper sosialt, 

utdanningsmessig og helsemessig, samt en gruppe 

med samme BMI

• Mer en 50 % av fedmeopererte gravide hadde 

BMI>30 ved start svangerskap

• Flere preterme fødsler

• Flere barn med lav fødselsvekt

• Færre barn med stor fødselsvekt
• BMJ 2013;347:f6440.Perinatal outcomes after bariatric surgery.Roos et al.



Hva vet man ikke?
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• Hvor går grensen for at risikoen ved kirurgi krysser 

risikoen med å være adipøs? 

• BMI 35?,  40?,  >40 ?

• Skyldes økning i SGA(små barn)mangel på 

mikronæringsstoffer?

• Vil økning i for tidlig fødte barn få konsekvenser 

senere i livet?



Hvilke anbefalinger gir NGF 
til gravide etter bariatrisk

kirurgi?
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• Unngå graviditet minimum 1 år.

• Plager som dumping/ kvalme/postpranial

regurgitasjon/reflux og diare bør være under 

kontroll før start svangerskap.

• Obs mangel på B12, folat, jern og D vitamin.

• Obs Thiaminmangel ved hyperemisis.

• Obs akutt buk med fare for tarmiskemi.



Intern herniering
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Aghajani; utfordringrt etter RYGBP hos fertile 
kvinner.Kirurgen.2013;4:280-2

Intern herniering

41

Aleris har operert 3157  frem til -13

-167 kvinner har blitt gravide

-32 stk har hatt intern herniering.

Vi forventer ca 15 nye tilfeller årlig i Norge.

-OUS  hadde fra -12 til -14 ni pasienter som ble 

laparoscopert på mistanke hvorav 7/9 hadde 

herniert.



Råd for håndtering ved 
mistanke om intern 

herniering
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• Tenk RASKT på diagnosen, tid er viktig!

• Gastric by-passoperasjon SKAL stå på helsekortet!

• Kontakt gastrokirurg og vær tydelig i bestillingen.

• Vurder laparascopi/-tomi ved vedvarende smerter, 

jobb tverrfaglig

• CT med kontrast kan gi informasjon(lavere 

stråledose)



Kasuistikk
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• Kvinne født 1974

• 2012 laparoskopisk gastric bypass Aleris

• 1. gangs gravid uke 22+4, ukomplisert

• Gallesten påvist ved fosterkontroll



Aktuell sykehistorie
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• 19.06. Takvise smerter i øvre abdomen
Tolket som gallestensanfall

• 22.06. Konstante smerter, myk abd, lkc 27
innlegges Stokmarknes sh. 

• 23.06. Blodig oppkast, peritonittisk, febril

Kjent fosterliv 

Overflyttes Bodø



Lab/UL
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• Laktat 3,8. BE -6,8. pH 7,36 -> Metab. Acidose

• CRP 34

• LKC 25

• K 6,3

• Gyn.UL i akuttmottak viser dødt foster

• Overflyttes intensivavd i påvente av operasjon



Behandling
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• Laparoskopi: Mørk tarm  Laparotomi

• Nærmest total intern herniering ved EE 

anastomosen. Rask detorkvering. 

• Iskjemisk tarm, stedvis nekrotisk, tarmperforasjon



Gynekologene kommer
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Vent og se om sirkulasjonen tar seg opp”Ring en venn”

Kommunikasjon med anestesien; Fra stabil til ustabil 

sirkulatorisk
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Oppsummering av forløp
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I løpet av 22 dager hatt;

• 6 bukoperasjoner

• Vært kritisk syk og ustabil og lagt med åpen buk på 

intensiven

• Mistet et barn uke 22.4

• Fjernet nesten hele tynntamen

• Fått midlertidig stomi

• Etter hvert kun flytende kost pga. trang stomi

• Pådrar seg en abscess i huden,-fistel



Takk for oppmerksomheten!
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