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Svangerskapsomsorg
– i allmennpraksis

Ingvild Vatten Alsnes, Fastlege PhD
Førsteamanuensis i allmennmedisin UiS

1

Svangerskapsomsorg

• 8 kontroller (snitt 12)
• Lab
• Målinger
• Screening 
• Henvisning
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Retningslinjer for 
svangerskapsdiabetes 

– fra fastlegens ståsted
Ingvild Vatten Alsnes, Fastlege PhD

Førsteamanuensis i allmennmedisin UiS
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Svangerskapsomsorgen
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Risikofaktorer
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Identifisere pasientene
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Retningslinjer

7

Retningslinjer

Nasjonal faglig retningslinje: 73

Nasjonale veiledere: 79

Nasjonale faglige råd: 25

Pakkeforløp: 40

Rundskriv: 31

Veiledere til lov og forskrift: 20

Prioriteringsveiledere: 34

Læringsnotat: 27
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Retningslinjer

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen: 

56 sider

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes: 

63 sider
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Retningslinjer

Hva vet vi?

Hva tror vi?

Hva mener vi?
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Hva er etablert kunnskap?

• Kunnskap endrer seg i takt med at nye 
forskningsresultater blir publisert

• Svangerskapsdiabetes gir økt risiko for 
uheldige svangerskapsutfall (adverse events)
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Hyperglykemi i svangerskapet?

Burde kanskje hete hyperglykemi i
svangerskapet, og ikke

svangerskapsdiabetes vs normal/frisk?

Ingen klar terskel pga dette
kontinuumet: vanskelig å sette en

diagnostisk grense

Lineært forhold mellom plasma 
glukose og uheldige utfall/risiko

13

Svangerskapsdiabetes
Fastende plasmaglukose:
≥ 5,3 – 6,9 mmol/l

og/eller

2-timers verdi etter 
glukosebelastning:
≥ 9,0 – 11,0 mmol/l

Hyperglykemi i første trimester:
HbA1c 5,9 – 6,4% (41- 47 
mmol/mol)
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Screening?
• Hvor viktig er det å fange 

opp alle med diagnosen?
• Konsekvenser ved oversett 

diagnose?
• Ubekvem undersøkelse?
• Konsekvens ved å bli 

diagnostisert?

• Er dagens inklusjonskriterier 
logiske – ut fra deres 
kliniske ståsted?
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BJOG 2020

• Shah BR, Sharifi F. Perinatal outcomes for untreated women with 
gestational diabetes by IADPSG criteria: a population-based study. BJOG. 
2020 Jan;127(1):116-122. doi: 10.1111/1471-0528.15964. Epub 2019 Oct 
28. PMID: 31553136.

90 000 kvinner fikk OGTT

GDM diagnose:
fastende glukose ≥ 5.1 mmol/l 

Og/eller

2-timers verdi ≥ 8.5 mmol/l 
75 g OGTT
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BJOG 2020

• Shah BR, Sharifi F. Perinatal outcomes for untreated women with 
gestational diabetes by IADPSG criteria: a population-based study. BJOG. 
2020 Jan;127(1):116-122. doi: 10.1111/1471-0528.15964. Epub 2019 Oct 
28. PMID: 31553136.

90 000 kvinner fikk OGTT

Utfallsmål:
-hypertensjon i svangerskap
-preterm fødsel
-keisersnitt
-LGA
-skulderdystosi
-intensivbeh ved fødsel

Økt risiko
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Kritikk

• Statistisk signifikant 
forskjell, men absolutte 
forskjeller er små

• Har ikke justert for alder 
og BMI
– Skyldes forskjellen 

mellom gruppene 
svangerskapsdiabetes 
eller er det egentlig 
alder og BMI?

18
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Diagnosekriterier er ulike

• Behboudi-Gandevani S, Amiri M, Bidhendi Yarandi R, Ramezani Tehrani F. The impact of diagnostic criteria 
for gestational diabetes on its prevalence: a systematic review and meta-analysis. Diabetol Metab Syndr. 
2019 Feb 1;11:11. doi: 10.1186/s13098-019-0406-1. PMID: 30733833; PMCID: PMC6359830.

Meta-analyse
51 populasjonsbaserte studier
5 350 000 gravide

Prevalens i verden, uavhengig av ulike diagnosekriterier: 

4,4 %

Prevalens dersom  GDM diagnose = fastende glukose ≥ 5.1 mmol/l 
2-timers verdi ≥ 8.5 mmol/l  75 g OGTT

10,6 %

19

Uavhengig av diagnosekriterier

• Høyeste prevalens av GDM
– Øst Asia
– 11,4 % (KI 11,1-11,7 %)

• Laveste prevalens av GDM
– Australia
– 3,6 % (KI 3,6-3,7 %)

• Behboudi-Gandevani S, Amiri M, Bidhendi Yarandi R, Ramezani Tehrani F. The 
impact of diagnostic criteria for gestational diabetes on its prevalence: a 
systematic review and meta-analysis. Diabetol Metab Syndr. 2019 Feb 1;11:11. doi: 
10.1186/s13098-019-0406-1. PMID: 30733833; PMCID: PMC6359830.

20

Diagnosekriterier av betydning
-Konsekvenser for flere

• Kvinnen
– Byrde å få en diagnose (angst, 

engstelse)
– Må få rådgivning
– Kostholdsintervensjon
– Glukosemåling
– Flere konsultasjoner/kontroller, 

inkludert flere UL
– Evt medikamentell behandling

• Helsevesenet og samfunnet
– Ressurskrevende for 

helsepersonell og arbeidsgiver 
må avse arbeidstid for 
arbeidstaker

– Ekstra kostnad

21

Diagnosekriterier – av betydning

• Dersom Australia skulle konvertert til de mest 
liberale diagnosekriteriene
– Studie ved to store sykehus vist at det ville føre til 

30 % økt workload

• Og USA:
– 450 000 ekstra «patient education visits» per år
– 1 million flere «clinic visits»
– 1 million flere «prenatal testing appointments»

National Institutes of Health consensus development conference statement: 
diagnosing gestational diabetes mellitus, March 4-6, 2013. Obstet Gynecol. 2013 Aug;
122(2 Pt 1):358-69. doi: 10.1097/AOG.0b013e31829c3e64. PMID: 23969806.
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Hvis man skal finne sykdom – må 
man ha effektiv behandling å tilby

• Behandling reduserer risiko for HT med 40 %
• Behandling reduserer risiko for skulderdystoci

med 60 %, men fordi det er sjelden er den 
absolutte risikoen redusert fra 3,5 % 
(ubehandlet) til 1,5% (behandlet)

• Behandling endrer ikke risiko for keisersnitt

National Institutes of Health consensus development conference statement: 
diagnosing gestational diabetes mellitus, March 4-6, 2013. Obstet Gynecol. 2013 Aug;
122(2 Pt 1):358-69. doi: 10.1097/AOG.0b013e31829c3e64. PMID: 23969806.

23

Hvis man skal finne sykdom – må 
man ha effektiv behandling å tilby

• Behandling reduserer risiko for makrosomi med 
50 %, men absolutt forskjell i fødselsvekt er bare 
150 gram

• Behandling reduserer risiko for LGA (absolutt 
risiko reduksjon: 6 %)

• Behandling har ikke vist effekt på neonatal 
hyperglykemi

• Ikke nok data til å konkludere på neonatal 
prematuritet, intensivbehandling og mortalitet

National Institutes of Health consensus development conference statement: 
diagnosing gestational diabetes mellitus, March 4-6, 2013. Obstet Gynecol. 2013 Aug;
122(2 Pt 1):358-69. doi: 10.1097/AOG.0b013e31829c3e64. PMID: 23969806.

24
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Flere med diagnose –
færre komplikasjoner?

• Palatnik A, Swanson K, Churchill T, Bilski A, Grobman WA, Miller ES. Association 
Between Type of Screening for Gestational Diabetes Mellitus and Cesarean
Delivery. Obstet Gynecol. 2017 Sep;130(3):539-544. doi: 
10.1097/AOG.0000000000002195. PMID: 28796680; PMCID: PMC5569909.

• Sexton H, Heal C, Banks J, Braniff K. Impact of new diagnostic criteria for 
gestational diabetes. J Obstet Gynaecol Res. 2018 Mar;44(3):425-431. doi: 
10.1111/jog.13544. Epub 2018 Jan 11. PMID: 29323444.

To studier viser ikke dette – de viser betydelig flere 
som får diagnosen, men ingen reduksjon i neonatale 
eller maternelle konsekvenser

25 26

MFR 2017: 1 av 3 gravide i Norge: 
overvekt eller fedme (pregravid BMI ≥25)

- Oslo 25%
- Sogn og Fjordane 43%

27

Glukosebelastning (uke 24-28)
• Gamle norske kriterier

• alder > 38 år

• Diabetes hos foreldre/søsken

• Pregravid BMI >27

• Tidligere svangerskapsdiabetes

• Innvandrere fra land med økt risiko

Nye norske kriterier

Alder > 25 år (førstegangsfødende)
Alder > 40 år (fleregangsfødende)

Diabetes hos foreldre/søsken

Pregravid BMI > 25

Tidligere svangerskapsdiabetes 
(eller komplikasjoner assosiert med)

Etnisk bakgrunn utenfor Europa

= 70 % AV GRAVIDE I NORGE 

28

42 000 
sukkerbelastningtester

29 30
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Svangerskapsdiabetes – 5,2 %  (MFR 2016)

Seksdobling fra 2000-2016

Forekomst i Norge

Sogn og Fjordane  11,8 %
Rogaland 4,0 %
Troms 3,6 %

32

STORK Grorudalstudien (2012) n=759
Forekomst svangerskapsdiabetes 
– 10,8% (skandinavisk bakgrunn)
– 14-17% i minoritetsgrupper

Norwegian Fit for Delivery Trial (2017) n=591
– Forekomst svangerskapsdiabetes  ≈10 % 
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Svangerskapsdiabetes ved universell screening 

33

Antall fødsler:  01.01.16 – 01.10.16 var 3682
Antall fødsler:  01.01.18 – 01.10.18 var 3371

Nedgang på 8,5%

34

Tall fra Øyvind Skadberg (klinisk kjemi SUS):

Total økning i OGTT for kvinner (18-47 år) første 9 mnd. i 2018 = 62 %
- mye mindre repetering i bruken

84 % flere kvinner fikk utført OGTT i 2018 vs 2016 ( 1520 vs 828)

35

Kostråd, mosjonsråd + opplæring i blodsukkermåling (fastlege)

– Henvisning fødepol ved flere blodsukkermålinger (3) over 

behandlingsmålene ila en 2 ukers periode

– Gravide med samtidig fedme (BMI>35) bør henvises ved 

diagnosetidspunkt -uavhengig av blodsukkerverdier

Oppfølging av svangerskapsdiabetes

36
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I svangerskapet

• preeklampsi
• makrosomi 
• føtal distress – operativ forløsning
• perinatal død
• skulderdystoci
• skader på barn (plexusskader, humerusfraktur)
• skader på mor (infeksjon, perinealrupturer) 

Svangerskapsdiabetes- komplikasjoner

37

Rasjonalet for å screene for diabetes 
og hyperglykemi i svangerskapet

• Redusere forekomsten av neonatal og
maternell morbiditet

• Senere risiko: diabetes, overvekt, 
kardiovaskulær sykdom

38

Hva mer vet vi?

• Økt insulinresistens hos alle gravide fra
2.trimester – fysiologisk normaltilstand

• 40-60 % høyere enn utgangsverdien hos alle
gravide i siste halvdel av svangerskapet
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Kvinner med svangerskapsdiabetes 7 ganger økt risiko for type 2 diabetes  (Bellamy, 
Lancet 2009)

≈ 50 % av kvinner med svangerskapsdiabetes 
utvikler diabetes type 2 innen 10 år (Damm, Diabetologia 2016)

Lånt slide av: Johanne 
Toft, Stipendiat/LiS SUS

40

Senere risiko for diabetes
type 2

-9-37 %

-3-20 %

-8 ganger økt risiko, flest 3-6 år etter 
svangerskapsdiabetes

41

JAMA 2018: 

Svangerskapsdiabetes (med dagens WHO kriterier) gir OR på 

5,4 for utvikling av diabetes 
3,0 for utvikling av prediabetes

42
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Vi screener 42 000 kvinner for å redusere 
svangerskapskomplikasjoner og senere sykelighet

43

• Dødfødsler 2017: 139 (2,4 per 1000)
– Halvparten er veksthemmet.
– Viktigste årsaker: morkakesvikt, morkakeløsning, 

infeksjoner, misdannelser, kromosomfeil, 
komplikasjoner med navlestreng og alvorlig sykdom 
hos mor.

– Risikofaktor hos mor: røyking og fedme.
– Flere gutter enn jenter.

• Fødselsrifter 2017: 779 fødselsrifter
– Mot 1762 i 2005
– Nedgang fra 3,8 til 1,7 % av alle vaginale fødsler

44

Screening - intervensjon

Dokumentere effekt
av tiltaket

45

Forekomst av svangerskapsdiabetes

International Diabetes Confederation:

14 % (1 av 7)

46

47

Vekt

• 2017-studie fra Bergen som viser at 
vektoppgang mellom svangerskap har
betydning. 

• En kvinne som er 168 cm høy med vekt 65 kg 
ved start av første svangerskap, og går opp 3 
kg før begynnelsen av sitt andre svangerskap
har en doblet risiko for svangerskapsdiabetes.

• Forebyggende effekt å gå ned i vekt. 

48
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• Norsk studie fra 2012: 
– 15 % følger anbefalingen om å trene/fysisk aktivitet

• Norsk studie fra 2016:
– 25 % følger guidelines om fysisk aktivitet
– SørøstAsia 14 %, Midtøsten 16 %, Vestlige 35 %

• Norsk studie fra 2016:
– 91 deltakere med BMI over eller lik 28, randomisert til

trening eller kontrollgruppe. 
– 3 treningsøkter a 60 min per uke, ikke intensivt, ikke

slavisk. 
– God effekt: redusert antall med svangerskapsdiabetes og

lavere blodtrykk. 
– 2 vs 9 (6,1 % vs 27,3 %) 

Trening

49

• Å behandle svangerskapsdiabetes fører til mindre
– Skulderdystosi
– Makrosomi
– Preeklampsi

50

-Medisiner virker der og da, effekten forsvinner ved
seponering
-En viss langtidseffekt ved livsstilsmodifikasjon, 
men dabber av

51

Behandling

• Brown J, Martis R, Hughes B, Rowan J, Crowther CA. Oral anti-diabetic 
pharmacological therapies for the treatment of women with gestational diabetes. 
Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jan 25;1(1):CD011967. doi: 
10.1002/14651858.CD011967.pub2. PMID: 28120427; PMCID: PMC6464763.

Cochranestudie 2017

Vi vet ikke om per orale antidiabetika er 
bedre enn livsstilsråd, eller hvilke 
antidiabetika som er bedre enn andre

52

-Det er ikke kosteffektivt å screene etter
svangerskapsdiabetes for å behandle. 
-Kun sett på perinatale komplikasjoner, ikke langtids. 
-Fanger altså ikke opp økt risiko for diabetes type II.

53

Senere risiko for kardiovaskulær
sykdom

• Økt risiko, men usikkert hva det skal tilskrives 
(pos assosiasjon, ikke kausalitet)

• JAMA 2017: 
– Svangerskapsdiabetes: HR 2
– Svangerskapsdiabetes som har utviklet seg til type 

2 dia: HR 4
–Mediert gjennom vektoppgang og livsstil?

54
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Samfunnsøkonomi
Kostnad?

• HbA1c 1.trimester
• 42 000 OGTT 

• Tapt arbeidstid (3-4 timer) = 1000 kr
• OGTT takst 121a = 150 kr
• Forbrukstakst 10b = 93 kr
• Analyse på laboratorie/sykehus

• Sum 52 millioner?

MYE 
MER?!

56

Essensen

Hvordan finne pasienter med sykdom uten å 
unødvendig sykeliggjøre mange?

57

Konklusjon

• Bedre dokumentasjon
– RCT
– Hvor skal cut-off gå? Hvilken risiko aksepterer vi? 

OR på 1,75 eller 2,0? Høyere?
– Absolutte tall på risikoreduksjon?

• Window into the future
– Utvikler dia type II innen 3-6 år?
– Disse ønsker vi å finne!

58

• Brown J, Alwan NA, West J, Brown S, McKinlay CJ, Farrar D, Crowther CA. Lifestyle 
interventions for the treatment of women with gestational diabetes. Cochrane 
Database Syst Rev. 2017 May 4;5(5):CD011970. doi: 
10.1002/14651858.CD011970.pub2. PMID: 28472859; PMCID: PMC6481373.

De fleste som får diagnosen GDM får 
livsstilsintervensjon som behandling, 
Ikke medikamentell.

-mindre risiko for post partum depresjon
-økt sjanse for å nå postpartum vektmål

Kanskje vi heller skulle intervenert ift
kosthold og trening hos alle gravide?
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