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Folkehelseperspektiv

• Hyperglykemi

• Høy pregravid BMI

• Høy vektøkning i svangerskapet

Flere faktorer samtidig –mer 
svangerskapskomplikasjoner

Tre generasjoner - EPIGENETIKK



Glukoseverdier vs utfall for barnet

Ingen knekkpunkter for normal-patologi

OR 1,75 for uheldige utfall for barnet

The HAPO Study Cooperative Research 
Group*

N Engl J Med 2008; 358:1991-2002May 
8, 2008DOI: 10.1056/NEJMoa0707943

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0707943#footNotesItemFN1
http://www.nejm.org/toc/nejm/358/19/


Fysiologisk insulinresistens i siste halvdel av 
svangerskapet

Øker ca 40% fra utgangsverdi 
hos alle gravide

Pregravid fedme: høyere 
pregestasjonell
insulinresistens

Etniske minorieter - evolusjon



Årsaker til svangerskapsdiabetes

• Høy insulinresistens før svangerskap

• Svangerskapsindusert insulinresistens

Betacellene i pancreas klarer ikke kompensere 
for den svangerskapsinduserte insulinresistens



Risikofaktorer

• Alder

• Fedme

• Etnisitet

• Tidligere svangerskapsdiabetes

• Store barn



Problemer i svangerskapet/fødsel -mor

• Hypertensjon og preeklampsi

• Komplisert fødsel

• Operativ fødsel –keisersnitt og tang/vakuum

• Fastsittende skuldre

• Post-partumblødning

• Maternell infeksjon

• Langt sykehusopphold

Problemer som hos foruteksisterende diabetes, men mildere



Problemer i svangerskapet/fødsel - barn 

• Høy fødselsvekt: makrosomi/LGA

• Fosterdød, dødfødsel, perinatal død og spedbarnsdød

• Vanskelig forløsning

• Fastsittende skuldre 

• Hypoglykemi

• Prematur fødsel

• Opphold på nyfødt intensivavdeling

Problemer som hos foruteksisterende diabetes, men mildere



Problemer senere i livet

Mor

• Type 2 diabetes (RR 7)

• Hjerte-karsykdommer (RR1,7)

Barn

• Type 2 diabetes

• Fedme

• Metabolsk syndrom

Forsdahl-Barker hypotesen



Forekomst

• Avhenger av
• Glukosekriterier

• Screeningtype: universell vs risikobasert

• Populasjonen

• Reflekterer forekomst av type 2 diabetes

• Ca 10% av etnisk norske





Tidligere retningslinjer

Glukosebelastning Fastende 1-timers verdi 2-timers verdi

WHO 1999 75 g 2 timer <7,0 >7,8

WHO 2013 75 g 2 timer <5,1 >10,0 >8,5

Norge 75 g 2 timer <7,0 >7,8

Manifest diabetes: Fastende bl.s > 7,0 / 2-timers verdi >11,1.



Nye retningslinjer 2017

100 sider….



Nye diagnostiske kriterier

Glukosebelastning Fastende 2-timers verdi

Norge 2017 75 g- 2 timer <5,3 >9,0

Baserer seg på OR 2,0 for uheldig utfall på barna



Glukosebelastningstest

• Møter fastende : ikke spise, drikke, røyke 
eller tygge tyggegummi fra midnatt kvelden 
før undersøkingen.

• Blodprøve for å kontrollere fastende 
blodsukkernivå

• Pasienten drikker den sukkerholdige væsken: 
75 g glukose

• Etter to timer: nye blodprøve: blodsukker

• I ventetida mellom de to blodprøvene må 
pasienten holde seg i ro. Dette fordi aktivitet 
kan virke inn på blodsukkerverdiene.



Hvordan finne kvinner med diabetes i 
svangerskapet?

• Tidlig HbA1c: finne kvinner med uoppdaget diabetes eller 
hyperglykemi

• Glukosebelastning i uke 24-28: finne kvinner som utvikler 
svangerskapsdiabetes



Tidlig HbA1c

Det foreslås at gravide med etnisk 
bakgrunn fra land utenom Europa, samt 
gravide med europeisk bakgrunn med 
økt risiko, tilbys HbA1c ved første 
svangerskapskontroll for å identifisere 
kvinner med udiagnostisert diabetes og 
andre med økt risiko for ugunstige 
svangerskapsutfall som følge av 
hyperglykemi 



Tidlig HbA1c i svangerskap - tiltak

HbA1c >= 6,5 % (48 mmol/l) er 
diagnostisk for diabetes (uansett 
tidspunkt i svangerskap) og det anbefales 
umiddelbar henvisning til poliklinikk som 
behandler kvinner med diabetes i 
svangerskapet

Det foreslås at kvinner med HbA1c 5,9-
6,4% (41-46 mmol/l) henvises til 
poliklinikk som behandler diabetes i 
svangerskapet fremfor oppfølging hos 
fastlegen



Hvordan finne kvinner med svangerskapsdiabetes?

Det anbefales glukosebelastning i uke 
24-28 av kvinner med etnisk 
minoritetsbakgrunn og av kvinner 
med europeisk bakgrunn som fyller 
ett eller flere kriterier for økt risiko for 
svangerskapsdiabetes



Økt risiko for kvinner med europeisk bakgrunn

• BMI > 25 kg/m2, stor vektøkn i voksen alder, mellom svangerskap eller 
i svangerskapet

• Alder >25 år (>40 år for flergangsfødende uten noen risikofaktorer)

• Førstegradsslektning med diabetes

• Mors egen fødselsvekt lav el høy (<2,7 kg, >4,1 kg)

• Medisinske tilstander som er ass med høy risiko (ex PCO, HT)

• For flergangsfødende i tillegg: Tidligere påvist svangerskapsdiabetes, 
nedsatt glukosetoleranse eller svangerskaps-/fødselskomplikasjoner 
som er assosiert med svangerskapsdiabetes



Tolking av glukosebelastningstesten



• Kun glukosebelastning kan brukes til diagnostikk av 
svangerskapsdiabetes

• Ikke nødvendig med gjentatt glukosebelastning dersom prøven i uke 
24-28 er normal

Glukosebelastning hos 70% ??



Tiltak ved unormale verdier

Gravide som viser seg å ha diabetes etter glukosebelastning (fastende 
glukose > 7,0 mmol/l eller 2 timers verdi > 11,1 mmol/l): Henvisning til 
spesialisthelsetjenesten

Kvinner med svangerskapsdiabetes (fastende glukose 5,3-6,9 
mmol/l og/eller 2 t-timers glukose 9,0-11,0 mmol/l etter 
glukosebelastning): Oppstart av behandling



Behandling
• Kosttiltak
• Fysisk aktivitet



Kontroll av behandlingen



Målverdier

Fastende: <5.3 mmol/l 

2 timer etter måltid: <6.7 mmol/l



Glukosuri

• Hvis vurdert for tidlig HbA1c eller glukosebelastning og gjennomført 
etter retningslinjen med negative funn: Se bort fra glukosurien

• Ved gjentatte tilfelle med G+ i urin: vurder glukosebelastning, evt kfr
med spesialisthelsetjenesten



Resyme med tiltak

Hyperglykemi i 
1.trimester (ikke 
diabetes)

Diabetes i svangerskapet Diabetes oppdaget i 
svangerskapet

Svangerskapsdiabetes

HbA1c 5,9-6,4% Kjent pregestasjonell
diabetes

HbA1c >6,5% eller
Fastende p-glukose >=7,0 
mmol/l eller
2-timers verdi etter 
glukosebelastning >=11,1 
mmol/l

Fastende p-glukose 5,3-
6,9 mmol/l eller
2-timers verdi etter 
glukosebelastning 9,0-
11,0 mmol/l

Henvis kvinnen til 
spesialisthelsetjenesten

Henvis kvinnen til 
spesialisthelsetjenesten

Henvis kvinnen til 
spesialisthelsetjenesten

Oppfølging av fastlege, 
jordmor eller annet 
helsepersonell med egnet  
kompetanse



Når kosttiltak ikke er nok..

• Metformin

• Insulin

• Henvises til spesialisthelsetjenesten



Oppfølging- kostregulert 
svangerskapsdiabetes

• Ultralydundersøkelse ved fødepoliklinikk (eller 
hos privatpraktiserende spesialist) ved ca 36 uker 
• biofysiske parametre

• estimering av fostervekt

• abdominalmål i forhold til hodemål/føtal kroppsproporsjon

• andre biofysiske parametre

• eventuelt også CTG.



• Videre oppfølging etter uke 36 (gjelder om kvinnen 
følges enten i spesialist- eller primærhelsetjenesten) 
avgjøres ved kontrollen på fødepoliklinikken.
• UNN Tromsø: ny kontroll i svangerskapsuke 38-39, da med 

vurdering ift induksjon utfra risikoforhold og funn.



Ved medikamentelt behandlet 
svangerskapsdiabetes

• Følges av diabetessykepleier/endokrinolog og 
ved føde poliklinikk som andre diabetikere
• Ved UNN: 

• Ultralydundersøkelse hos lege hver 4.uke 
fra uke 24 (eller fra når diagnosen stilles) 
fram til uke 36, deretter ny kontroll uke 
38



Obs obs

Dårlig glykemisk kontroll, komplikasjoner og mistanke om 
vekstretardasjon eller rask fostervekst representerer imidlertid 
selvstendige indikasjon for ultralydundersøkelse.



Forløsningstidspunkt

• Kvinner med pregestasjonell diabetes vurderes indusert fra 
svangerskapsuke 38 

• Kvinner med svangerskapsdiabetes som er medikamentelt behandlet 
vurderes indusert fra uke 38

• Kvinner med kostregulert svangerskapsdiabetes: induksjon før termin 
kan avventes, men bør følges ved føde pol fra termindato 



Fødsel

• Overvåking som risikofødende

• Insulinbehandlet: Glukose-insulininfusjon ved 
behov

RØD



Barsel

Kvinner med svangerskapsdiabetes umiddelbart etter 
fødsel: Tilrettelegging for å få ammingen i gang tidlig



Nyfødte barn av kvinner med 
insulinbehandlet svangerskapsdiabetes 
og/eller barn som er store eller små i 
forhold til gestasjonsalder: Gjentatte 
glukosemålinger

• Det foreslås glukosemåling 1-3 timer etter 
fødsel, deretter hver 4. time til 3 
etterfølgende glukoseverdier har 
vært >2,6 mmol/l.



Kvinner med svangerskapsdiabetes: Seponering av medikamentell 
behandling etter fødsel

UNN: måler f-bls 2.dag i barsel- henv endokrinolog ved forhøyet 
verdi

Kvinner med svangerskapsdiabetes før hjemreise fra fødeklinikken: 
Livsstilsråd og plan for oppfølging hos fastlege etter fødsel



Oppfølging etter fødsel

4 mnd etter fødsel: 

Det foreslås planlagt oppfølging hos fastlegen for informasjon om risiko 
for diabetes og tilbud HbA1c (fremfor peroral glukosebelastning), samt 
tiltak basert på prøveresultatet

Gjentagelse av livsstilsråd og støtte til endring



Årlig

Det foreslås at kvinner med tidligere svangerskapsdiabetes tilbys årlig 
HbA1c og informasjon om viktigheten av dette

HbA1c før neste svangerskap
Det anbefales at kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes får muntlig 
og skriftlig kultursensitiv informasjon at hun bør ta HbA1c før nytt 
svangerskap planlegges





Retningslinjen i smart kortversjon







Spørsmål?


