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Nye retningslinjer fra 2017  

• Nye folkehelseutfordringer  
• Økning i overvekt og fedme blant unge voksne 

• Generelle samfunnsendringer og livsstilsendringer 

• Økt alder hos mor 

• Demografiske endringer (befokningens størrelse og sammensetning) ettersom 
mange etniske minoriteter har økt risiko for svangerskapsdiabetes og diabetes. 

• Både genetisk faktorer og det intrauterine miljøet har betydning 
for fosterets fremtidige helse 

• Mange med normal kropsmasseindeks (KMI) og ung alder har 
svangerskapsdiabetes 

• Kvinnens livshistorie og levekår i oppveksten har betydning 

 

 

 

 

 



. Dagens kunnskap underbygger  

behovet for et livsløpsperspektiv på 
svangerskapsomsorgen 

 

• Større innsats for unge kvinner før de blir 
gravide og for gravide med økt fremtidig 
sykdomsrisiko  

• God helse også i neste generasjon 

 
Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes 2017 
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Fysiologiske forandringer  

• I de første ukene av svangerskapet faller 
blodsukkernivået forbigående både hos friske kvinner 
og kvinner med pre-gestasjonell diabetes 

 

• Fysiologiske økning i insulinresistens (nedsatt 

insulinfølsomhet) starter i 2. trimester (hormoner fra 
placenta) hos alle gravide 

 

• I siste halvdel av svangerskapet er insulinresistensen 
40 – 60 % høyere enn utgangsverdiene hos alle 
gravide 

 



Fysiologiske forandringer  

• Overvektige kvinner har økt insulinresistens            
allerede før svangerskapet – bli mer 
insulinresistente i løpet av svangerskapet 

 

• Insulinresistens varierer mellom etniske grupper 

 

• Kvinner som ikke kan øke insulinutskillelsen nok, får 
en økning i blodsukkernivået som er over de 
diagnostiske grensene for svangerskapsdiabetes 

 

 

 



Svangerskapsdiabetes 

• Hyperglykemi (for høyt blodsukker) som oppstår   

     eller oppdages under svangerskapet 

• Indikerer økt risiko for komplikasjoner hos mor og barn på kort 
og lang sikt. 

• Skyldes vanligvis en kombinasjon av insulinresistens (nedsatt 

insulinfølsomhet)  og redusert evne til økt insulinproduksjon fra 
betacellene i bukspyttkjertelen 

 

• Ved svangerskapsdiabetes normaliseres vanligvis 
blodglukoseverdiene etter svangerskapet 

 

 



Udiagnostisert pre-gestasjonell 
diabetes 

• Oppdages først i svangerskapet 

 

• Bør behandles så tidlig som mulig i svangerskapet – eller helst 
oppdages før kvinnen blir gravid…. 

• Denne hyperglykemien går ikke over etter fødselen 

 

Viktig med god oppfølging av alle som har hatt 
svangerskapsdiabetes – også med tanke på evt. 
flere svangerskap. 

 

 



Definisjoner (kilde. Hdir retningslinjer 2017)  

• Gravide kan ha svangerskapsdiabetes ved normal 
kroppsmasseindeks (KMI) og i ung alder 

• Diagnostikk av svangerskapsdiabetes må baseres på 
glukosebelastning 

• Kvinner med udiagnostisert diabetes bør identifiseres ved 
første svangerskapskontroll med HbA1c.  

 

 



1. trimester (inntill uke 16) primærhelsetjenesten 

HbA1c hos følgende: 

• har tidligere hatt svangerskapsdiabetes 

• har foreldre med diabetes 

• har etnisk bakgrunn fra land utenom Europa (spesielt Asia og Afrika) 

• har KMI ≥ 30 (fedme) 

• har tidligere født barn med fødselsvekt > 4500 gram 

 

• påvist nedsatt glukosetoleranse i ikke-gravid tilstand 

• flergangsfødende: fødselskomplikasjoner assosiert med 
sv.sk.diabetes: skulderdystosi eller preeklampsi  



Tolkning 

. 



Sv.skapsuke 24 – 28 primærhelsetjenesten  
 
 
Glukosebelastning av følgende: 

• har alder > 25 år  

• alder > 40 år for flergangsfødene uten andre risikofaktorer  
(tidligere sv.sk.diabetes eller fedme) 

• har KMI ≥ 25 

• har foreldre med diabetes 

• har tidligere svangerskapsdiabetes 

• har etnisk bakgrunn fra land utenom Europa 

• påvist nedsatt glukosetoleranse i ikke-gravid tilstand 

• flergangsfødende: fødselskomplikasjoner assosiert med 
sv.sk.diabetes: skulderdystosi eller preeklampsi  

 

  

 

 

 



Tolkning 

. 



Helsekort for gravide 

• Viktig at glukosebelastningsverdiene 
dokumenteres i kvinnen sin egen 
svangerskapsjournal: 

  Helsekort for gravide 

• Slik at kvinnen får adekvat behandling 
også under fødselen og i barseltiden 

• Barnet skal evt. følges med 
blodsukkermålinger de to første levedøgn   



Tiltak og primære behandlingsmål 

• Kostveiledning 

• Fysisk aktivitet minst 30 min/daglig 

• Opplæring i blodsukkermåling 

• Eget blodsukkerapparat og resept  

 på utstyr 

Fastende blodsukker og 2 timers verdi 

etter frokost og middag hver dag i 2 uker 

 
 

 



Primære behandlingsmål 

Fastende blodglukose < 5,3 mmol/l og 2 timer etter 
påbegynt måltid < 6,7 mmol/l 
 

Dersom pasienten måler 3 eller flere verdier over 
behandlingsmålene over en 14-dagers-periode, anbefales 
henvisning til spesialisthelsetjenesten. 

 

 

 



Sv.skapsuke 31-33 og uke 36-37 
spesialhelsetjenesten 

• Vekstestimering med UL i uke 31-33 og uke 36-37 hos 
pasienter som følges av allmennpraktiker. 

• Vurdering hver 4.-6. uke av pasienter i oppfølging i 
spesialisthelsetjenesten (fra uke 24 dersom 
diagnostisert før) 

• Uke 36-37 ctg-reg, vanlige målinger  
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Induksjon av fødsel ? 

• Individuell vurdering/ som før 

• Pregestasjonell diabetes: uke 38 (som før) 

• KMI > 35 : Induksjon første uke etter TUL 

Fødested:  

 kostregulert svangerskapsdiabetes kan føde ved Sykehuset 
Levanger og Namsos. 

 velregulert diabetes type 1 og 2 kan føde ved Sykehuset Levanger. 

 dårlig regulert diabetes eller diabetes med organkomplikasjoner 
skal føde ved St.Olav Hospital 
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Barseltiden 
 
 

Alle barn av mødre med svangerskapsdiabetes, også 
kostregulert svangerskapsdiabetes: 

Blodsukkermålinger i 2 døgn etter fødselen. 

 

Alle kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes bør tilbys: 

• Oppfølging hos fastlege med måling av HbA1c 4 måneder 
etter fødsel 

• Årlig HbA1c anbefales 

• Utføres HbA1c før neste svangerskap 



Råd til alle fastleger: 
 

Fastlegen spiller nå en større rolle i oppfølgingen 

• Egenmåling 

• Kontroll 1-2 uker etter diagnose 

• Ved fine verdier kontroll hver 2.-4. uke 

 

• Dersom flere enn 3 egenmålinger over 14 dager er 
over målsetningen, bør pas. henvises 
Endokrinologisk poliklinikk (Pas. bør få sjansen til å 
korrigere livsstil de første 1-2 ukene før man drar en 
endelig konklusjon). 
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Spørsmål??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Takk for meg ☺ 


