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ABSTRACT 

  
BACKGROUND: Pregnant women receive large amounts of different advice considering 

physical activity which can be confusing. The Norwegian Public Health Department publishes 

guidelines on physical activity, where healthy women with uncomplicated pregnancies are 

advised to perform moderate intensity physical activity for thirty minutes each day. The aim 

of this study was to determine to what extent these guidelines are based on updated research, 

and also to evaluate whether Norwegian women follow the guidelines. 

 

METHODS: The databases PubMed and The Cochrane Library was searched for reviews 

describing the effects of physical activity during pregnancy, published between 2000 and 

2010. Seven reviews were included. A search in PubMed was also performed for articles 

describing the level of physical activity among pregnant women in Norway, published from 

2000. Four articles were included. 

 

RESULTS: Latest research does not prove that exercise during pregnancy has a beneficial 

effect, although evidence is strong that it does not have a harmful effect. The specific training 

advices given are not based on research, but on advices from expert groups. In the Norwegian 

studies, between 11 and 28 % of the pregnant women were considered to be regularly 

physically active.  

 

CONCLUSIONS: The Norwegian guidelines are in general considered adequate compared 

with new research with the exception of the specific advices given. Due to low participation 

and a significant selection bias the results from the Norwegian studies are considered to be of 

low reliability. There is still a strong tendency towards Norwegian pregnant women being less 

physically active than recommended.  
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I denne studentoppgaven reiste vi to konkrete problemstillinger:  

 

I. Er aktivitetsnivået hos norske gravide tilstrekkelig til å oppfylle de norske anbefalingene 

for fysisk aktivitet i svangerskapet, og hva karakteriserer gravide kvinner som trener 

regelmessig? 

 

Basert på funnene fra de inkluderte artiklene er det å ha etablert gode treningsrutiner forut for 

svangerskapet den faktoren som er sterkest assosiert med å være regelmessig aktiv i 

svangerskapet. I tillegg er regelmessig trenende ofte eldre, førstegangsfødende og har høyere 

utdannelse. Kvinner som ikke er regelmessig aktive under graviditeten var oftere overvektige 

forut for svangerskapet, hadde flerlingesvangerskap eller slet med svangerskapsplager som 

bekkenløsning og kvalme. 

 

Norske helsemyndigheter anbefaler at gravide skal utføre fysisk aktivitet minst 30 minutter 

med middels intensitet hver dag. De inkluderte artiklene i denne oppgaven har vist seg å ikke 

være egnet til å anslå hvor mange norske kvinner som trener i svangerskapet. Årsaken til dette 

er at studiepopulasjonene ikke er representative, fullstendig informasjon om de gravides 

aktivitetsnivå mangler, og de ulike artiklenes definisjoner av regelmessig trening avviker 

sterkt fra de norske anbefalingene. Det kan altså ikke estimeres presist hvor mange kvinner 

som er regelmessig aktive i svangerskapet. Likevel er tendensen i artiklene at svært få trener, 

særlig gjelder dette mot slutten av svangerskapet. Man kan derfor med relativt stor grad av 

sikkerhet anta at en stor andel av de norske gravide ikke følger de norske anbefalingene. 

 

II. I hvilken grad er de norske anbefalingene om fysisk aktivitet i svangerskapet forankret i 

nyere forskning?  

 

Resultatene fra de inkluderte oversiktsartiklene harmonerer med det tidligere forskning har 

konkludert med når det gjelder trening under svangerskapet. Samtlige oversiktsartikler har 

vist at trening i graviditeten ikke er skadelig for mor eller barn så lenge treningen er av 

moderat intensitet og treningsmengden ikke økes i siste trimester. Dette gjelder for friske 

gravide uavhengig av fysisk form eller tidligere treningserfaring. Gravide med 

komplikasjoner, kroniske lidelser eller flerlingesvangerskap er ikke inkludert i studiene, og 

kan hverken anbefales eller frarådes trening på et forskningsbasert grunnlag.  

 

Nyere forskning har altså ikke avslørt skadelige effekter av trening, men forskningen har 

heller ikke kunne fremvise resultater som viser at trening under svangerskapet har 

helsefremmende effekter, med unntak av bedret generell fysisk helse.  Tidligere forskning har 

i større grad funnet fordelaktige effekter for flere utfallsmål blant trenende gravide, og således 

avviker resultatene fra nyere studier noe. Likevel vil ikke dette bidra til at 

kunnskapsgrunnlaget for anbefaling av trening under svangerskapet endres i stor grad. Det er 

dermed ingen grunn til at de norske anbefalingene behøver å endres når det gjelder 

anbefalingen om å være moderat fysisk aktiv 30 minutter daglig.  

 

Norske helsemyndigheter utgir publikasjoner om trening i graviditet. I tillegg til de generelle 

anbefalingene gir myndighetene spesifikke råd og tips om trening for gravide. Ingen av 

oversiktsartiklene går nærmere inn på hvorvidt gravide bør foretrekke enkelte øvelser og 

treningsformer framfor andre. De norske anbefalingene oppgir at de spesifikke anbefalingene 

ikke er forskningsbasert, men bygger på råd fra ulike faggrupper. Internasjonalt har dette 

emnet foreløpig ikke vært gjenstand for forskning, og det kan således ikke forventes at de 

norske anbefalingene bygger på forskning.  
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Som i befolkningen for øvrig er gravide for lite fysisk aktive. Samlede forskningsresultater 

har ikke vist at det er noen grunn til å senke aktivitetsnivået når man blir gravid, snarere tvert 

imot. Svangerskapet er en periode i livet der de fleste kvinner er åpne for forandring. Dette er 

et poeng som helsepersonell bør være oppmerksomme på, da svangerskapskontrollene er 

passende anledninger til å diskutere sunnhet og livsstil. Generelt har fysisk aktivitet vist seg å 

være helsefremmende og i svangerskapet har kvinner en gyllen mulighet til å innføre sunnere 

levevaner. Dersom svangerskapet ble benyttet til å øke kvinnens aktivitetsnivå, ville dette 

være gunstig både for den enkelte kvinnen og i et samfunnshelseperspektiv. Basert på 

forestillingene som finnes om hva og hvordan gravide bør trene og ikke trene, er det tydelig at 

informasjonen helsemyndighetene publiserer om trening i svangerskap ikke når fram til de 

gravide. Vi råder derfor norske helsemyndigheter til å bli mer synlige for gravide og for alvor 

ta opp kampen om være rådende informasjonsgiver i dagens samfunn!  
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INNLEDNING 
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I dagens samfunn er det et økende fokus på trening, samtidig bruker de fleste en stadig mindre 

andel av sin tid på å være fysisk aktive i hverdagen. Siden 1950 har maskiner tatt over for 

mye av det daglige fysiske arbeidet, og de aller fleste benytter kjøretøy som transportmiddel, i 

stedet for å gå og sykle. Den daglige fysiske aktiviteten er ofte av lav intensitet, og består av å 

gå omkring på arbeidsplassen og i butikker, lage mat og utføre husarbeid. Det er et paradoks 

at 7 av 10 nordmenn oppgir å trene minst en gang i uka
1
 og likevel øker forekomsten av 

overvekt og livsstilsrelaterte sykdommer. 

 

Trening er viktig også i svangerskapet. Det er en tendens til at flere gravide reduserer 

aktivitetsnivået sitt, særlig mot slutten av graviditeten. I tillegg virker det som om mange 

endrer treningsform, basert på antagelser om hva som er tryggere aktiviteter. Når det gjelder 

trening og graviditet, er det mye usikkerhet. Det er mange vanlige forestillinger om skadelige 

virkninger for mor og foster
2
, og ofte uklart hvilke som er riktige og hvilke som er gale. 

Vanlige oppfatninger er at hopping, trappegang og tunge løft kan føre til spontanabort, at 

svømming kan medføre at bakterier kommer inn i underlivet og affiserer fosteret og at aerobic 

kan posisjonere navlestrengen rundt barnets hals og utløse kvelning. Videre tror mange at 

trening kan gi for store bevegelsesutslag i hoftene og dermed bekkenløsning, og at jogging 

bør unngås fordi harde støt mot underlaget kan skade fosteret.  

Tross disse forestillingene velger en del gravide å opprettholde et visst nivå av fysisk aktivitet 

i svangerskapet. Det er utviklet et eget marked for gravidtrening, med egne aerobictimer på 

helsestudio, svømmeklasser for gravide, gravidyoga og lignende. I aviser, ukeblader, nettfora 

og blogger florerer det av råd om når, hvordan og hva gravide skal trene og ikke trene. Det er 

likevel ikke enkelt for de gravide å finne fram i informasjonsjungelen, og det kan være 

utfordrende å finne ut hvilke råd som er basert på solid kunnskap, ikke bare på tilfeldige 

personlige erfaringer. 

Helsedirektoratet har nokså klare anbefalinger når det gjelder fysisk aktivitet i svangerskapet, 

der hovedbudskapet er at friske gravide bør være like aktive som den øvrige befolkningen. 

Anbefalingene foreligger hovedsakelig i ”Retningslinjer for svangerskapsomsorgen
3
”, der den 

siste utgaven er fra 2005. Helsedirektoratet utgir også ”Aktivitetshåndboken
4
”, som 

oppsummerer gjeldende kunnskapsstatus for fysisk aktivitet i forebygging og behandling. 

”Aktivitetshåndboken
4
” fra 2009 inneholder et eget kapittel som omhandler gravide. 

Informasjonen som gis her harmonerer med anbefalingene i siste utgave av ”Retningslinjer 

for svangerskapsomsorgen
3
”.  

 

Internasjonalt publiseres det stadig nye studier om fysisk aktivitet i svangerskapet, men det er 

vanskelig å få klarhet i om dette frambringer ny kunnskap eller medfører endringer i allerede 

eksisterende anbefalinger. Hensikten med denne oppgaven er derfor å gjøre en ny vurdering 

av kunnskapsgrunnlaget for trening under svangerskap, og å undersøke om de norske 

anbefalingene er i samsvar med resultater fra nyere forskning. I tillegg vurderer vi 

treningsvanene for norske gravide for å kunne si noe om i hvilken grad gravide kvinner følger 

anbefalingene til Helsedirektoratet. Vi ser også på hva som kjennetegner kvinner som trener 

regelmessig i svangerskapet.  
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Problemstillingene i oppgaven er: 

 

I. Er aktivitetsnivået hos norske gravide tilstrekkelig til å oppfylle de norske anbefalingene 

for fysisk aktivitet i svangerskapet, og hva karakteriserer gravide kvinner som trener 

regelmessig? 

II. I hvilken grad er de norske anbefalingene om fysisk aktivitet i svangerskapet forankret i 

nyere forskning?  

 

I den videre framstillingen vil de to problemstillingene bli behandlet hver for seg, med 

separate metode-, resultat- og diskusjonsdeler. 
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BAKGRUNN 
 

Generell fysisk aktivitet og trening 

Dagens anbefalinger
4
 for fysisk aktivitet i Norge er utarbeidet av Helsedirektoratet. 

Direktoratet oppsummerer anbefalingene slik:  

Alle mennesker bør, helst hver dag, være fysisk aktive i til sammen minst 30 minutter. 

Intensiteten bør være minst middels, for eksempel en rask spasertur. Ytterligere helseeffekt 

kan oppnås ved å øke den daglige mengden eller intensiteten utover dette.  

Anbefalingene bygger på nordiske anbefalinger, utarbeidet av en ekspertkomité i regi av 

Nordisk ministerråd. De norske anbefalingene er i tråd med retningslinjene til Verdens 

helseorganisasjon (WHO)
5
. 

 

Helseeffekter av trening
4
 

Effekten et individ oppnår av regelmessig trening er 

avhengig av en rekke faktorer. Treningseffekten er 

blant annet avhengig av individets fysiske 

utgangsnivå, hvor ofte individet trener, hvor lenge 

hver økt varer, hvor intensiv økten er og over hvor 

lang periode trening utføres regelmessig. Generelt kan 

man si at innenfor rimelighetens grenser er 

treningseffekten større jo oftere individet utfører 

lengre treningsøkter med høy intensitet.  Med andre 

ord – jo høyere total treningsdose, desto større effekt. 

Under en treningsøkt skjer det akutte kroppslige 

forandringer som resultat av kroppens tilpasning til økt 

belastning og aktivitet. Når man skal definere 

effektene av trening, må man derfor skille mellom den 

akutte effekten som skjer under selve treningsøkten og 

hvilke forskjeller som oppnås etter en viss 

treningsperiode sammenlignet med utrent tilstand. Det 

er denne langsiktige effekten som begrepene 

treningseffekt og helseeffekt referer til. Disse 

effektene foreligger ikke bare i forbindelse med hver 

enkelt økt, men kommer individet til gode mellom 

treningsøktene og sågar i hvile. I den videre 

fremstillingen vil vi hovedsakelig omtale den 

langvarige trenings- og helseeffekten. 

 

Regelmessig utholdenhetstrening fører til økt blodplasma og økt antall blodlegemer. Til 

sammen kan blodvolumet øke 10-15 %. Blodplasma øker noe mer enn antall blodlegemer og 

vil føre til at måling av blodlegemer (Hb) relativt sett er lavere enn normalt til tross for at 

antallet er økt. Et større blodvolum bidrar til at hjertet fylles med mer blod og at slagvolumet 

øker. Dette bidrar sammen med hjertets forandringer til at hjertefrekvensen synker. I tillegg 

fører trening til endringer i sammensetning av blodfett. Disse endringene antas å ligge til 

grunn for at fysisk aktive har redusert risiko for hjerte- og karsykdommer. Endringen omfatter 

en økning i HDL-kolesterol og reduksjon av triglyserider. Over tid vil det i tillegg skje en 

reduksjon av LDL-kolesterol og totalkolesterol. For å oppnå disse effektene er det nødvendig 

med 2,5-3,0 mil jogging eller rask gange per uke. Videre reduseres blodets evne til å 

koagulere hos fysisk aktive. Dette er gunstig fordi det fører til redusert blodproppdannelse og 

redusert forekomst av hjerte- og karsykdommer. Effekten skyldes både at blodplatenes evne 

Tabell 1 

Helseeffekter av regelmessig trening 

Økt blodvolum 

Bedre lipidprofil  

Redusert blodkoagulasjon   

Økt hjertemuskulatur  

Økt slagvolum og sammentrekningskraft 

Bedret arteriefunksjon  

Økt kapillarisering av muskulatur 

Redusert hvilepuls og hvileblodtrykk 

Redusert muskeltretthet 

Bedret respirasjon 

Økt velvære, bedre selvfølelse 

Bedret søvnkvalitet 

Færre depresjonssymptomer 

Bedret kognitive ferdigheter 

Økt koordinasjon og balanse 

Redusert insulinkonsentrasjon 

Redusert fettvev 

Økt muskulatur 

Økt varmeregulering 

Økt tarmpassasje 

Redusert risiko for gallesten 



12 

 

til å aggregere reduseres og at mekanismene for å løse opp blodpropper øker. I tillegg har 

trente personer økte nivåer av prostaglandiner og nitrogenoksid som bidrar til redusert 

blodproppdannelse.  

  

Fysisk aktivitet medfører mange endringer i hjerte- og karsystemet, og dette har en positiv 

effekt på helsen allerede etter et par måneders regelmessig trening. Hjertet blir noe større fordi 

hver enkelte hjertemuskelcelle vokser i størrelse og antallet kapillærer øker. Hjertets 

slagvolum blir 20 % større og hjertets sammentrekningsevne forbedres. Både hvilepuls og 

puls ved submaksimalt arbeid synker med 5-20 slag per minutt. I tillegg bedres 

koronararterienes evne til å utvide seg. Med andre ord blir hjertets kapasitet og funksjon økt 

samtidig som det arbeider mer hensiktsmessig. Tilsvarende endringer skjer i 

skjelettmuskulaturen. Skjelettmuskulaturen er svært tilpasningsdyktig og påvirkes positivt 

både i struktur og funksjon i likhet med hjertet. Skjelettmuskulaturen oppnår forbedret 

sammentrekningsevne og blir mer utholdende. Det blir sjeldnere og mindre lokal tretthet i 

trent skjelettmuskulatur sammenlignet med utrente muskler. Skjelettmuskulaturens 

blodforsyning forbedres også, både gjennom økt kapillarisering, økt arterioledilatasjon og økt 

volum i de større arterier. Disse forandringene i muskulatur og blodkar fører til at 

hvileblodtrykket til fysisk aktive synker til tross for økt blodvolum.  I tillegg bidrar økt 

parasympatikusaktivering og redusert utskillelse av adrenalin og noradrenalin til å senke 

hvileblodtrykket. Også pustemuskulaturen blir mer utholdende, og blodstrøm i lungene blir 

mer hensiktsmessig fordelt. Dette fører til at tilpasning mellom blodstrøm og luftventilasjon 

blir mer fordelaktig og at gassutveksling forbedres. Ved maksimalt arbeid øker 

respirasjonsvolumet hos en veltrent person.  

 

Regelmessig fysisk aktivitet påvirker hjernen og nervesystemet. Funksjoner som koordinasjon 

og balanse som er direkte knyttet til en bestemt øvelse bedres er ikke så overraskende. Noe 

mer uforklarlig er de mer generelle effektene på velvære og kognitive ferdigheter. Fysisk 

aktive opprettholder kognitive funksjoner i større grad enn inaktive, opplever bedre 

søvnkvalitet, rapporterer færre depresjonssymptomer og bedre selvfølelse. Noen studier tyder 

på at læringsevne også øker. Også det hormonelle systemet påvirkes av trening, og spesielt 

tydelig er effekten på insulin. Veltrente personer har redusert insulinkonsentrasjon i plasma, 

både før og etter matinntak. Dette skyldes en kombinasjon av redusert frigjøring av insulin fra 

bukspyttkjertelen og økt insulinsensitivitet i ulike vev. Økt insulinsensitivitet er i en 

medvirkende årsak til at veltrente har redusert risiko for hjerte- og karsykdommer. Under en 

treningsøkt har en trent person lavere hormonreaksjon ved en gitt belasting sammenlignet 

med en utrent. Ved andre stressende situasjoner har en veltrent person normal 

hormonreaksjon.  

 

Kroppsbygning og fettvev påvirkes av trening, men det er uvisst i hvor stor grad dette skyldes 

trening i seg selv eller trening i kombinasjon med endret energiinntak. Det er derfor vanskelig 

å forutsi hva slags effekt trening har på kroppsbygning hos hvert enkelt individ. På 

gruppenivå ser man imidlertid at trening over noen måneder endrer kroppens sammensetning 

slik at det blir mindre fettvev og mer muskler. En slik reduksjon av fettvevet er fordelaktig 

fordi fettvev er mer metabolsk aktivt enn man tidligere har trodd. Økt muskelmasse vil i 

tillegg bidra til økt fettforbrenning mellom treningsøktene. Til tross for fettreduksjonen vil de 

færreste likevel ikke gå ned i vekt fordi muskelmassen øker. I tillegg til redusert mengde 

subkutant fett, optimaliseres hudens varmeregulerende evne. Dette fører til at veltrente har 

bedre varmetoleranse. I tillegg har fysisk aktive raskere tarmpassasje og plages dermed 

sjeldnere av obstipasjon. Risikoen for gallesten er også redusert. 
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En oppsummering av helseeffektene av trening sees i tabell 1. 

 

Anbefaling av trening for gravide 

The American College of Obstetricians and 

Gynecologists (ACOG) har i det 20. århundre 

vært ledende retningsgiver for anbefalinger av 

trening i svangerskap. I 1950-årene var aktivitet 

for gravide begrenset til 1 mile, altså 1,6 km, 

gange per dag, aller helst fordelt på flere økter. I 

1985 foreslo ACOG å øke treningsmengden til 

økter på 15-20 minutter tre dager i uken. Utover 

1990-tallet åpnet ACOG opp for at kvinner som 

var vant til å trene forut for svangerskapet, kunne 

fortsette et lett til moderat treningsprogram, gitt at 

svangerskapet var normalt. I 2002 gjorde ACOG 

en revolusjonerende endring i sin 

anbefalingspraksis
6
. Det ble nå anbefalt moderat 

trening 30 minutter hver dag, for gravide med lav 

risiko for komplikasjoner. Anbefalingene gjaldt 

også for kvinner som tidligere hadde vært 

inaktive. Siden 2002 har det vært minimale 

endringer i retningslinjene. 

 

I Norge har det ikke vært en tradisjon for å gi 

anbefalinger om fysisk aktivitet til gravide. Av 

den grunn har de internasjonale retningslinjene, 

som ACOGs
6
, blitt lagt til grunn ved utarbeiding 

av norske anbefalinger. Dagens anbefalinger om 

fysisk aktivitet for gravide tilsvarer anbefalingene 

for ikke-gravide, med visse unntak og 

kontraindikasjoner, og harmonerer med ACOGs 

anbefalinger
6
 fra 2002. Det anbefales at alle med et 

ukomplisert svangerskap bør drive fysisk aktivitet. 

Dette inkluderer også de som ikke tidligere har 

vært fysisk aktive. Både kondisjons- og 

styrketrening, deriblant øvelser for 

bekkenbunnsmuskulaturen, anbefales. Helse- 

direktoratet har utgitt et eget hefte for gravide
7
 der 

en rekke konkrete råd og anbefalinger gis. Under 

treningsøktene bør man unngå svært høy 

luftfuktighet og å oppnå meget høy 

kroppstemperatur. Fra tredje svangerskapsmåned 

bør man unngå kontaktidrett, som kampsport, 

fotball og håndball. Det oppfordres til forsiktighet 

ved aktiviteter med stor risiko for fall, men disse 

frarådes ikke dersom idretten beherskes i utgangspunktet. Dykking er eneste aktivitet som er 

absolutt kontraindisert.  

 

Når det gjelder somatiske sykdommer og svangerskapsrelaterte komplikasjoner, oppgir 

ACOG
6
 visse absolutte og relative kontraindikasjoner for å utøve fysisk aktivitet, se Tabell 2 

Tabell 2 

Absolutte kontraindikasjoner 

Hemodynamisk signifikant hjertesykdom 

Restriktiv lungesykdom 

Cervix-insuffisiens/cerclage 

Flerlinger med risiko for tidlig fødsel 

Blødninger i 4. til 9. måned 

Prematur vannavgang/membranruptur 

Preeklampsi eller svangerskapsindusert hypertoni 

Placenta previa etter 26. svangerskapsuke 

Tabell 3 

Relative kontraindikasjoner 

Alvorlig anemi 

Ikke-utredet hjertearytmi hos moren 

Kronisk bronkitt 

Dårlig regulert diabetes mellitus, hypertoni, 

sykdom i skjoldbruskkjertelen eller epilepsi 

Morbid fedme (BMI > 40) 

Underernæring eller spiseforstyrrelser 

Intrauterin veksthemning 

Dårlig regulert hypertensjon 

Ortopedisk sykdom som begrenser 

bevegeligheten 

Røyking > 20 sigaretter om dagen 

Premature rier 

Tabell 4 

 Varselssymptomer 

Vaginal blødning 

Kortpustethet før trening 

Uttalt kortpustethet 

Svimmelhet 

Hodepine 

Smerter eller ubehag i brystet 

Muskelsvakhet 

Smertefulle kontraksjoner eller premature rier 

Hevelser eller smerter i leggene 

Mindre fosterbevegelser 

Vannavgang 

Sterke buk- eller bekkensmerter 

Sterk tretthetsfølelse 
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og Tabell 3. I de norske anbefalingene er det ikke et slikt skille, men det oppfordres til en 

profesjonell medisinsk vurdering og rådgiving med tanke på hvorvidt det er gunstig med 

fysisk trening under svangerskapet, type trening, belastning og omfanget av treningen. 

 

I tillegg oppgis det at visse symptomer bør oppfattes som varselssignaler om at fysisk aktivitet 

bør avsluttes, og at den gravide kvinnen bør kontakte lege for en medisinsk vurdering, se 

Tabell 4. 

 

Kort oppsummert råder norske helsemyndigheter friske gravide med ukompliserte 

svangerskap til å utøve regelmessig fysisk aktivitet på lik linje med ikke-gravide. Det 

anbefales både generell fysisk aktivitet og mer spesifikk trening for 

bekkenbunnsmuskulaturen.  

 

Fysiologiske endringer i svangerskapet
8
 

I løpet av svangerskapet påvirkes de fleste av kvinnens 

organsystemer. For å kunne si noe om tegn og 

symptomer på patologiske tilstander i svangerskapet, er 

det viktig å kjenne til normalfysiologien. De viktigste 

endringene er oppsummert i Tabell 5. 

 

Det skjer store hematologiske endringer hos gravide. 

Blodvolumet øker med 40 %, på grunn av økt 

plasmavolum og økt antall røde blodceller. Graden av 

plasmaøkning er relatert til fosterets vekst. 

Koagulabiliteten øker, ved at plasmakonsentrasjonen 

av fibrinogen og flere andre koagulasjonsfaktorer 

stiger. Det kardiovaskulære systemet forblir heller ikke 

uberørt. Allerede i første trimester forekommer en 

perifer vasodilatasjon, som vedvarer gjennom svangerskapet og gir et redusert blodtrykk. I 

begynnelsen av svangerskapet oppstår dilatasjonen blant annet på grunn av økt 

prostaglandinkonsentrasjon, senere skyldes det at placenta er dannet. I blodårene som går fra 

uterus til placenta er det ingen glatt muskulatur, og karene er derfor konstant maksimalt 

dilaterte. Placentasirkulasjonen virker dermed som en arteriovenøs shunt, som nedsetter 

perifer motstand. Som en konsekvens av vasodilatasjonen øker minuttvolum, plasmavolum og 

ekstracellulær væske, men årsaken til dette er ikke fullstendig forstått. Flere regulerende 

mekanismer aktiveres samtidig for at blodtrykket ikke skal bli for lavt, deriblant økning av 

minuttvolum og aktivering av renin-angiotensin-systemet. Minuttvolumet når sitt 

maksimumsnivå, 40-50 % økning, ved uke 24. Både hjertefrekvensen og slagvolumet øker, og 

man ser forandringer i hjertet tilsvarende det som finnes hos utøvere i utholdenhetsidretter. 

Blodtrykket endres hos de fleste ved at det diastoliske trykket synker med 5-10 mmHg 

gjennom andre trimester, for deretter å stige mot ikke-gravide nivåer til termin.  

 

I respirasjonssystemet oppstår både direkte anatomiske og mer fysiologiske forandringer. Den 

økte størrelsen av uterus fører til at thoraxvolumet reduseres. Det funksjonelle lungevolumet 

minsker ikke, men residualvolumet reduseres med 20 %. Tidevolumet, altså mengden luft 

som pustes inn og ut ved hver respirasjon, økter jevnt gjennom svangerskapet. Ved termin er 

økningen ca 40 %, men respirasjonsfrekvensen er uendret, noe som betyr at det kun er 

ventilasjonen som øker. Utover i svangerskapet øker oksygenbehovet med totalt 15 %, med 

tilsvarende økt produksjon av karbondioksid (CO2). Dette er på grunn av foster, placenta, den 

voksende uterus, og det økte hjerte- og respirasjonsarbeidet. Ventilasjonen er dog større enn 

Tabell 5 

Fysiologiske endringer i svangerskapet 

Økt blodvolum 

Økt koagulabilitet 

Redusert blodtrykk 

Økt ekstracellulær væske 

Økt minuttvolum 

Økt ventilasjon 

Kronisk respiratorisk alkalose 

Økt vannlatingsfrekvens 

Nedsatt motilitet i GI-traktus 

Økte fettdepoter, særlig subkutant 

Økt energibehov 

Økt glukosekonsentrasjon i blod 

Økt insulinrespons 

Økt tøyelighet av leddbånd 
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hva som er nødvendig på grunn av økt metabolisme. Dermed fjernes ekstra mye CO2, og 

kvinnen havner i en tilstand av kronisk respiratorisk alkalose, som nyrene kompenserer for 

ved økt bikarbonatresorbsjon. Arteriell pCO2 er nedsatt fra det normale 5,5 kPa til ca. 4,0 kPa, 

men pH-verdien er uforandret. En konsekvens av redusert pCO2 i svangerskapet er at 

forskjellen i PCO2 på mors og fosterets side av placenta økes, og at diffusjonshastigheten til 

CO2 over placenta dermed øker. 

 

Hos den gravide øker nyrene i størrelse og nyrebekken og urinledere blir dilaterte. Sistnevnte 

kan vedvare 3-4 måneder etter fødselen. Nyrenes blodgjennomstrømning øker med 30-50 %. 

Dette fører til økt glomerulær filtrasjon og økt resorpsjon, og dermed økt arbeid for nyrene. 

Fysiologisk kan det også sees glukosuri, sannsynligvis på grunn av økt glomerolusfiltrasjon. 

Selv om resorpsjonen av glukose øker, er det ikke alltid tilstrekkelig, så noe glukose skilles ut 

i urinen. Det skjer også økt utskilling av andre sukkerarter, særlig laktose, vannløselige 

vitaminer og aminosyrer. Etter hvert som livmoren vokser, blir det mindre plass for blæren, 

og noen får hyppig vannlating allerede tidlig i svangerskapet. Fra ca 12. uke er livmor steget 

opp over bekkenet, og blæren får større plass. I den siste delen av svangerskapet trykker 

barnets hode mot blæren og da blir vannlatingen igjen hyppig. Videre hindres fullstendig 

tømming ved at den glatte muskulaturen i blæren blir hypoton. Kroppens væskebalanse 

forandrer seg også. Plasma-osmolaliteten synker, uten at osmotisk diurese oppstår på grunn av 

reduksjon i antidiuretisk hormon (ADH). Dermed får de gravide økende ødemer. I 

svangerskapet skjer det retensjon av 6-8 L vann og natrium, dels som økt plasmavolum, dels 

som ekstracellulær væske.  

 

I gastrointestinaltraktus sees nedsatt tonus og motilitet i den glatte muskulaturen, som i 

tykktarmen ofte gir obstipasjon. I første trimester er kvalme vanlig, særlig om morgenen. Den 

spesifikke årsaken til dette er ukjent. I slutten av svangerskapet oppleves ofte refluks-

øsofagitt, sannsynligvis på grunn av nedsatt funksjon av lukkemuskelen i øvre del av 

magesekken.  

 

I løpet av svangerskapet er det stor variasjon i økningen i ekstracellulær væske og fettvev, 

samt fosterets vekt. Normal vektøkning for gravide er derfor vidt definert, og anbefalingene 

tar utgangspunkt i BMI forut for graviditeten, se Tabell 6. Gjennomsnittlig vektøkning blant 

norske kvinner er på 13 kg i slutten av svangerskapet, varierende fra 8 til 18 kg. 

Vektøkningen skyldes vekst av konsepsjonsproduktene, uterus og mammae, væskeretensjon 

(både økt blodvolum og annen ekstracellulær væske) og økte fettdepoter. Tendensen til 

fettakkumulasjon, vesentlig subkutant, anses å 

være fysiologisk. Normalt forsvinner det ekstra 

fettet i ammeperioden, og de fleste veier etterpå 

omtrent det samme som de gjorde før 

svangerskapet.  

 

Gjennom svangerskapet får kvinnen en endret 

kroppsholdning og balanse. Tyngepunktet flyttes framover på grunn av vekten av barnet, 

livmoren og større bryster, slik at ryggmuskulaturen utsettes for økt belastning. I tillegg blir 

kroppens ledd mer ustabile, og knær og hofter belastes mer enn forut for graviditeten. 

 

Den gravides kaloribehov øker med 10-15 % fra den ikke-gravides, noe som tilsvarer ca. 200-

300 kcal ekstra per dag. Rundt halvparten av dette går til den økte basalmetabolismen, en 

femtedel går til foster, placenta, og mors vevsøkning bortsett fra fett, og resten går med til 

økning av morens fettvev. Hos gravide sees økt varmeproduksjon, siden fosteret produserer 

Tabell 6 

Retningslinjer for vektøkning i svangerskapet 

Pregravid BMI  Anbefalt vektøkning 

< 20 12-16 kg 

20-26 11-15 kg 

27-30 7-12 kg 

> 30 < 7 kg 



16 

 

varme som må avgis via moren. Behovet til å avgi varme fører til at arterio-venøse shunter i 

huden åpner seg, hudsirkulasjonen øker og hudtemperaturen stiger.  

 

Hos den gravide kvinnens forskyves hormonbalansen. Blant annet øker konsentrasjonen av 

tyroideahormoner, men det er liten endring i fritt T3 og fritt T4. Konsentrasjon av glukose 

økes i blod på grunn av økt glukoseproduksjon og redusert insulinsensitivitet perifert.  Dette 

skyldes økt lipolyse på grunn av økte humant placentalaktogen (hPL), økte mengder fritt 

kortisol og økt østrogennivå. Insulinresponsen økes på grunn av økt glukoseomsetning, 

dermed blir organismen mer følsom for insulinsvikt. I hypofysen produseres det økende 

mengde prolaktin og oxytocin, og i eggstokken utskilles relaksin. Relaksin har maksimal 

plasmakonsentrasjon i andre trimester og kan undertrykke livmorkontraksjoner og mykne 

cervix. I tillegg påvirker relaksin leddbånd, både i iliosakralleddet og symfysen, så disse blir 

mer tøyelige. Placenta står for en stor produksjon av ulike stoffer blant annet produseres 

humant choriogonadotropin (hCG) som måles for å bekrefte svangerskap. Progesteronnivået 

øker under graviditeten, og fører blant annet til økt tretthet, mest uttalt i første trimester.  

 

Fødselen igangsettes som følge av en serie kompliserte, og ikke fullstendig forståtte, 

mekanismer. Livmoren mottar sympatiske og parasympatiske nerver, men disse påvirker i 

liten grad kontraksjonsaktiviteten. Imidlertid er muskulaturen i livmoren følsom for strekk, og 

reagerer med kontraksjon. I tillegg er den følsom for påvirkning av flere hormoner. 

Progesteron reduserer livmorens spontanaktivitet, som videre fører til at livmormuskulaturen 

er mindre sensitiv for stress og det voksende barnets påvirkning. Relaksin og magnesium 

hemmer også kontraksjonene, mens prostaglandiner fremmer dem. For at kontraksjonene i 

livmoren skal bli så sterke at de gir fødselsarbeid, må progesteronnivået falle. I ukene fram 

mot fødselen er det normalt at kontraksjonsaktiviteten i livmoren øker, og dette gir såkalte 

kynnere. At fødselen er i gang signaliseres med at det oppstår regelmessige, smertefulle rier, 

utløst av en brå endring i livmorens fysiologiske tilstand. Noen mener at det er fosteret selv 

som bidrar til at fødselen starter, blant annet ved oxytocinproduksjon, men dette er det ikke 

enighet om. For at fosterutdrivingen skal kunne skje, må livmorhalsen være ”moden”. 

Modningen styres av østrogen-progesteron-ratioen, prostaglandiner og flere andre enzymer. 

 

Forbindelsen mellom mor og foster utgjøres av placenta, og det er her fosteret utveksler 

gasser og næringsstoffer. Placenta er svært permeabel for CO2, og CO2 passerer lett over ved 

passiv diffusjon. I svangerskapet synker mors pCO2 til rundt 4,0 kPa, hvorimot fosterets pCO2 

er rundt 5,3 kPa. Differansen og den høye permeabiliteten gjør at å eliminere CO2 aldri blir en 

begrensende faktor for fosteret. Placenta er dog mindre permeabel for oksygen, som også 

transporteres ved passiv diffusjon. Fosterets pO2 er betraktelig lavere enn morens, den ligger 

på 3,3-4,0 kPa. Tross lav pO2 har fosteret en tilstrekkelig O2-tilførsel, både på grunn av at det 

føtale hemoglobinet har en venstreforskjøvet dissosiasjonskurve og at 

hemoglobinkonsentrasjon er høy. Glukose transporteres over placenta ved hjelp av spesifikke 

bærermekanismer. Til enhver tid vil fosterets glukosenivå ligge i nærhetens av morens nivå. 

Hvis mors plasmakonsentrasjon av glukose blir lavere enn fosterets, vil transporten kunne gå 

tilbake til mor. Lipider krysser placenta som frie fettsyrer, og diffunderer lett. For 

aminosyrene er transporten aktiv, og plasmakonsentrasjonen er høyere hos foster enn hos 

mor.  

 

Fosterets vekst og utvikling avhenger i høy grad av hormoner, først og fremst av de 

hormonene det selv produserer. Blant annet produserer fosteret insulinlignende vekstfaktorer 

(IGF) og insulin, som antagelig spiller en stor rolle for fosterets vekst.  
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BEGREPSAVKLARING 
 

For å kunne vurdere forskningen som finnes innenfor et fagfelt, er det viktig med en god 

statistisk forståelse. I artiklene som denne studentoppgaven bygger på, varierer valget av 

studiedesign og statistiske målemetoder. For å sikre en enhetlig forståelse av hvordan 

resultatene tolkes med hensyn på dette, velger vi derfor å gjennomgå noen av de mest sentrale 

begrepene relatert til vår oppgave. 

 

Studiedesign og relaterte begreper
9-11

 

 

Systematiske oversikter 

I en systematisk oversikt sees det på forskningsresultater fra flere relevante studier om én 

problemstilling. De gir et balansert bilde av hva forskning har vist på et bestemt område, 

forskningens kvalitet vurderes, samtidig som de klargjør hva vi vet og ikke vet. I prinsippet 

kan systematiske oversikter sammenstille studier av alle typer forskningsmetoder og for alle 

kjernespørsmål. Ved å slå sammen flere artikler, kan de bidra til nok statistisk styrke til å 

avsløre om et tiltak er effektivt eller ei, og dermed generere “ny” kunnskap. Systematiske 

oversikter blir oftest brukt i vurdering av effektspørsmål. Sammenstilling av resultatene fra 

inkluderte studier kan bestå av en beskrivende oppsummering, eller være en eller flere 

metaanalyser. Den viktigste svakheten ved systematiske oversikter er publikasjonsskjevhet. I 

medisinske tidsskrifter har det vist seg lettere å få antatt og publisert studier med positive 

funn, i motsetning til ved studier som ikke finner noe. I litteraturen finnes ofte et skjevt utvalg 

av gjennomførte studier, og dermed kan konklusjonen fra oversiktsartikkelen bli feilaktig. 

Videre er det viktig å skille mellom tradisjonelle oversikter og virkelige systematiske 

oversikter.  I tradisjonelle oversikter er metodedelen ikke fullstendig ved at det mangler 

tilstrekkelig informasjon om søket og inkluderte studier. Således er de tradisjonelle 

oversiktene ”ikke-systematisk”, ofte subjektive og mister sin kvalitative styrke. 

 

Metaanalyse 

Bruk av statistiske metoder for å legge sammen resultatene fra en rekke uavhengige studier av 

samme problemstilling, altså en analyse av tidligere empiriske 

undersøkelser av et fenomen. Ved denne tilnærmingen forsøker 

man å finne bedre holdepunkter for hva som er gyldig kunnskap, 

enn det man kan få fra hver enkelt studie vurdert for seg. I mange 

metaanalyser brukes Forest plot, en grafisk fremstilling av 

tallmaterialet fra de undersøkelser som inngår i metaanalysen, 

hvor firkanten i midten av streken angir det estimerte resultat, og 

linjen indikerer konfidensintervallet, som ofte svarer til to 

standarddeviasjoner.                                                                Figur 1 Forest plot 

 

Randomisert kontrollert forsøk, RCT 

Et eksperimentelt, prospektivt studiedesign der  pasientene tildeles en bestemt behandling ut 

fra tilfeldighet, oftest ved hjelp av en datamaskingenerert fordelingsnøkkel. 

Randomiseringsprosessen er viktig for at man skal kunne få et mest mulig representativt og 

gyldig bilde av hva en behandling kan gi av resultater. Dette sees i forhold til en annen 

behandling, hos en gruppe personer som har de kjennetegn som inklusjonskriteriene for 

undersøkelsen har fastsatt. Undersøkelser hvor man sammenligner to gruppers respons på 

behandling, men hvor fordelingen til behandlings- og kontrollgruppe ikke er tilfeldig, kalles 

kvasi-eksperimentelle. Hvis behandlingen består av medikamenter, vil randomiserte forsøk 
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også kunne være såkalt dobbelt blindet, i den betydning at verken lege eller forsøksperson vet 

hvilken aktiv substans forsøkspersonen får blant de substanser som brukes i undersøkelsen. 

 

Kasus-kontroll-studie 

Epidemiologisk analysemodell der personer med et utfall, oftest en sykdom (kasus), blir 

sammenlignet med personer som ikke har dette utfallet (kontroll). Formålet er å påvise mulige 

årsaker til aktuell sykdom eller symptom eller for å finne ut om et tiltak eller behandling gir 

skader eller bivirkninger. Dette er et observerende, retrospektivt design.  Noen av fordelene 

ved dette studiedesignet er at det er relativt billig og raskt å gjennomføre, man kan undersøke 

sjeldne sykdommer med lange latensperioder, og man kan undersøke flere eksposisjoner. 

Noen av ulempene er at man sjelden kan være sikker på om sammenhengene er kausale, og 

man ikke kan si hva som kom først; eksposisjonen eller sykdommen. 

 

Kohortstudie 

Studie der man følger en gruppe mennesker over en viss tid og ser hvem som utvikler 

sykdom. Det viktigste målet med en kohortstudie er å identifisere årsaker til sykdom. En 

kohortstudie er et observerende, prospektivt design. Fordelen med kohortdesignet er at det 

reduserer usikkerheten om hvorvidt den mulige årsaken kommer før virkningen i tid, og det 

reduserer faren for hukommelsesskjevhet. Man kan se på mer enn ett utfall, og studere 

tilstander som vanligvis ikke kan studeres i retrospektive studier, dvs. de som har høy 

dødelighet eller kan gjøre pasienten så syk at det er vanskelig å delta. Valg av relevante 

kontrollgrupper er enklere i en kohortstudie. De største ulempene ved kohorter er blant annet 

at det kan være vanskelig å rekruttere og å opprettholde deltagelsen over tid, og at dette kan 

føre til seleksjonsskjevhet. I tillegg kan det ta svært lang tid å få tilstrekkelig antall 

sykdomstilfeller, særlig ved sjeldne sykdommer, og etablering og drift av kohorter er oftest 

kostbart. 
  
Tverrsnittsstudie 

En tverrsnittstudie samler informasjon på en planlagt måte i en definert populasjon (utvalg) på 

et gitt tidspunkt. Metoden brukes mest når man skal beskrive forekomst (prevalens), men også 

for å utforske sammenhenger. Fordelen ved tverrsnittsstudier er at de er relativt raske, billige 

og enkle å gjennomføre. En standard tverrsnittundersøkelse kan dog ikke si noe sikkert om 

kausalitet da tidsaspektet ikke tas hensyn til. Hvorvidt prevalensestimatene blir presise er 

avhengig av adekvat seleksjon, så høy oppslutning er avgjørende for å kunne presentere sikre 

tall. Dette er et observerende, retrospektivt design. 

 

Systematisk skjevhet, bias 

Systematiske feil som kan påvirke resultatene i en studie. Det finnes 

ulike typer i studier om effekten av tiltak i helsetjenesten: 

• Seleksjons - eller utvalgsskjevhet (selection bias): systematiske skjevheter mellom 

gruppene som blir sammenliknet. 

• Utøverskjevhet (performance bias): eksposisjon av andre faktorer enn tiltaket av 

interesse. 

• Frafallsskjevhet (attrition bias): frafall eller eksklusjon av personer som ble rekruttert 

til forsøket. 

• Måleskjevhet (detection bias): systematisk skjevhet i hvordan utfallsmål ble målt 

eller vurdert. 

• Hukommelsesskjevhet (recall bias): skjevhet som oppstår fra feiltakelser i forhold til 

å huske hendelser. Feiltakelser kan skje pga. manglende hukommelse, vurdering av 
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hendelser i etterkant og endret oppfatning. Slik skjevhet er en trussel mot validiteten 

av retrospektive studier. 

• Rapporteringsskjevhet (reporting bias): systematiske oversikter kan også være særlig 

påvirket av skjevheter i relevante data som er tilgjengelige fra inkluderte studier. I 

tillegg kan en publisert artikkel presentere en skjevt sett med resultater (f.eks. kun 

utfall eller subgrupper hvor statistisk signifikante resultater fremkom). 

• Publikasjonsskjevhet (publication bias): skjevhet som oppstår når kun en del av alle 

relevante data er tilgjengelig. Publikasjon av forskning kan være avhengig av retning 

og egenskaper ved resultatene. Studier hvor et tiltak ikke finnes å være effektivt, 

publiseres ikke alltid. På grunn av dette kan systematiske oversikter, som ikke 

inkluderer upubliserte studier, overestimere effekten av et tiltak.  

 

Statistiske metoder
9-11

 

 

Odds ratio, OR 

En odds er sannsynligheten for at en gitt hendelse skal inntreffe i forhold til sannsynligheten 

for at den ikke skal inntreffe. Odds ratio er således forholdet mellom oddsene i to ulike 

grupper. En odds ratio på 1 indikerer at det ikke er noe forskjell mellom gruppene. Odds ratio 

som er større enn 1 er en positiv assosiasjon, dvs. at noe forekommer oftere i denne gruppen, 

mens odds ratio mindre enn 1 er en negativ assosiasjon, dvs. at noe forekommer sjeldnere.  I 

studier med fokus på behandlingseffekt, deles odds i intervensjonsgruppen på odds i 

kontrollgruppen. Dersom det var et uheldig utfall eller en sykdomstilstand som ble målt, betyr 

odds ratio under 1 at intervensjonen var effektiv i å redusere risiko for utfall. En odds ratio på 

mer enn 1 betyr at intervensjonen økte risiko for det uheldige utfallsmålet. Dersom det var en 

gunstig effekt som ble undersøkt, hadde en odds ratio over 1 betydd at intervensjonen økte 

forekomst av den gunstige effekten. Når risikoen i utgangspunktet er liten, er odds ratio veldig 

lik relativ risiko. Odds ratio benyttes ved kasus-kontroll-studier og tverrsnittsstudier. 

 

Adjusted odds ratio, aOR 

Odds ratio som har blitt justert for deltakerens forskjellige personlige karakteristika som 

eksempelvis alder, utdannelse, BMI, sosial status etc. Dette benyttes for å eliminere betydning 

av konfunderende faktorer. 

 

Relativ risiko, RR 

Risiko benyttes vanligvis om sannsynlighet for at en hendelse vil inntreffe. Relativ risiko er 

forholdet mellom sannsynlighet for sykdom eller død hos personer som har vært eksponert for 

et mulig sykdomsfremkallende fenomen, og tilsvarende sannsynlighet hos dem som ikke har 

vært eksponert for fenomenet. En relativ risiko på 1 indikerer at det ikke er noe forskjell 

mellom gruppene. Da beregning av relativ risiko forekommer ved at risiko i 

eksponeringsgruppen deles på risiko i en ueksponert gruppe, vil relativ risiko på mindre enn 1 

bety at eksposisjonen reduserte risiko for den spesifikke hendelsen. Relativ risiko benyttes 

ved kohortstudier og kliniske studier, men kan ikke benyttes ved retrospektive studiedesign 

 

P-verdi 

Sannsynlighet for at resultatet observert i en studie kunne ha forekommet ved en tilfeldighet 

eller ved ”slump”. Som oftest defineres en p-verdi under 0,05 eller 5 % som statistisk 

signifikant, det vil si at resultatet ikke skyldes tilfeldigheter, men at en reel forskjell er funnet. 

I en metaanalyse kan p-verdi både være uttrykk for total statistisk signifikans mellom 

gruppene, eller den kan benyttes som et mål på heterogenitet mellom de ulike studiene. 
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Konfidensintervall, KI 

En måte å angi feilmarginen av en måling eller en beregning på. Et konfidensintervall gir en 

nedre og en øvre grense for størrelsen som estimeres, og lengden av intervallet antyder hvor 

godt estimatet er. Et 95 % -konfidensintervall angir den sanne verdien med en sannsynlighet 

på 0,95. 

 

Heterogenitetstest 

En formell statistisk test som måler variasjon mellom datamateriale fra ulike studier som 

planlegges å oppsummeres til et felles effektestimat i en metaanalyse.  Heterogenitetsmålet 

angir om dataene er ensartede nok til å slås sammen, det vil si om de kan sammenlignes, eller 

om datamaterialet er så forskjellig at det ikke kan tilskrives tilfeldig variasjon og dermed er 

usammenlignbare. Variablene som måles er blant annet populasjonskarakteristika, 

intervensjonstype, utfallsmål og intern validitet. Ulike tester brukes for å angi heterogenitet, 

og graden av heterogenitet tallfestes ofte som Q-verdier (Z- eller kji-kvadrat-test) eller som en 

prosentandel (I
2
-test).  En lav p-verdi, høy Q-verdi eller høy I

2
-verdi er uttrykk for signifikant 

forskjeller mellom studiene slik at disse ikke uten videre er sammenlignbare.   

 

Mean difference, MD 

Forskjell i gjennomsnittsverdier for ulike grupper. Forskjell i gjennomsnitt benyttes for å 

kombinere målinger med ikke er dikotome, men som har kontinuerlig måleskala, slik som 

vekt, timer etc.  Metoden benyttes i metaanalyser. 

 

Weighted mean difference, wMD 

I metaanalyser brukes vekting av studier i stor grad. Det vil si at studier av høy metodologisk 

kvalitet vektlegges mer enn studier av lav metodologisk kvalitet med liten populasjon i 

analysen. Spesielt utbredt er dette når forskjell i gjennomsnittsverdier skal summeres til en 

felles gjennomsnittlig verdi.  

 

Svangerskapsrelaterte begreper
8
 

 

Analinkontinens 

Ufrivillig lekkasje av tarmluft og/eller avføring. 

 

Bekkenbunnsfunksjon 

Omhandler bekkenbunnens styrke og støttende evne, og måles oftest ved hjelp av 

kontraksjonskraft og palpasjon av muskulatur. I studier benyttes dette ofte som mål på effekt 

av bekkenbunnstrening.  

 

BMI, Body mass index 

Mål for balanse mellom høyde og vekt. Regnes ut etter formelen: vekt (kg)/ (høyde (m))
2
. 

BMI over 25 er definert som overvekt og over 30 som fedme. 

 

Fosterets hjerterytme 

Hjertefrekvensen er rask og varierende gjennom hele svangerskapet.  

Frekvensen når et maksimum på 175 slag/min i første trimester, og varierer så fra 130-160 

slag/min frem til fødsel. 

 

Fostervannsindeks (amniotic fluid index, AFI) 

Beregnes ved å måle og summere lengden av fire fostervannslommer ved hjelp av ultralyd.  

Fostervannsindeksen benyttes som et estimat for mengde fostervann og ansees som et 
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indirekte mål på fosterets velvære. Fostervannsindeksen varierer gjennom svangerskapet. 

Generelt regnes verdier mellom 8 cm og 18 cm å være normalt. Verdier under 6 cm kan være 

et tegn på for lite fostervann (oligohydramnion) mens verdier større enn 20 cm kan indikere 

for mye fostervann (polyhydramnion). Både for lite og for mye fostervann er assosiert med 

sykdom hos den gravide eller fosteret. 

 

Fødselsmetode 

Deles i vaginal eller operativ fødsel. Innenfor operative forløsninger skilles det mellom bruk 

av tang eller vakuum i en vaginal fødsel og keisersnitt. I Norge føder ca. 83 % vaginalt, 

hvorav henholdsvis 8 % og 1 % forløses med vakuum eller tang. I 2008 ble 17 % forløst med 

keisersnitt.   

 

Fødselsvarighet 

Fødselens start defineres som det tidspunktet moren har regelmessige rier med under ti 

minutters intervall, mens avslutning er definert som tidspunktet barnet er født. 

Førstegangsfødende bruker gjennomsnittlig 8 timer og 15 minutter på fødselen, mens 

flergangsfødende gjennomsnittlig bruker 5 timer og 30 minutter.  

 

Fødselsvekt 

Første vekt av barnet etter fødsel. Normal fødselsvekt for et nyfødt barn født til termin er 

mellom 2500 g og 4500 g. Mindre enn 2500 g er definert som lav fødselsvekt, mens mindre 

enn 1500 g er definert som meget lav fødselsvekt. Veier barnet mer enn 4500 g, kalles dette 

høy fødselsvekt. Dersom barnet har relativt sett en lav fødselsvekt i forhold til 

svangerskapslengden, kalles dette ”small for gestational age”, SGA. Dersom barnet relativt 

sett har en høy fødselsvekt i forhold til svangerskapslengde, kalles dette ”large for gestational 

age”, LGA.  

 

Gestasjonsalder 

Fosterets alder målt i uker. Tilsvarer tiden fra siste menstruasjons første dag og frem til 

måletidspunktet angitt som hele uker. 

 

Lengde ved fødsel 

Første lengdemåling av barnet etter fødsel. Gjennomsnittlige lengde av en nyfødt varierer 

mellom kjønnene. Nyfødte jenter er gjennomsnittlig 50 cm lange, mens gutter er 52 cm lange. 

Normal lengde for jenter varierer fra 47-55 cm, mens normalområdet for gutter er 48-56 cm. 

 

Placentastørrelse 

Gjennomsnittlig størrelse på placenta (morkaken) for gravide i Norge er 600 g ved fullgått 

svangerskap. Normalvekten varierer fra 320 g til 880 g. Den er ca. 15-20 cm bred og 2-3 cm 

tykk. Placenta vokser i takt med fosteret. Veldig liten eller stor placenta kan være assosiert 

med sykdom hos mor eller foster. 

 

Preeklampsi 

Hypertensiv svangerskapskomplikasjon med blodtrykk over 140/95 mm Hg og protein i 

urinen. Ødem er vanlig, men ikke nødvendig for diagnosen. Tilstanden debuterer hos 2–3 % 

av alle gravide i siste del av svangerskapet, under fødselen eller i det første døgnet etter 

fødselen.  
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Prematur fødsel 

Fødsel før fullgåtte 37 svangerskapsuker eller 259 dager. Ca. 7 % av alle levendefødte fødes 

før dette. 

 

Spontanabort 

Et begrep som brukes når et ufødt foster dør under svangerskapet uten at dette er kunstig 

framprovosert. Spontanabort skilles fra en dødfødsel ved at spontanabort definisjonsmessig 

forekommer før 22. svangerskapsuke eller at fosteret veier mindre enn 500g. 

 

Svangerskapsdiabetes 

Forhøyete blodsukkerverdier som påvises for første gang under svangerskapet og som 

normaliseres etter fødsel. Tilstanden rammer 1-2 % av alle gravide.  

 

Svangerskapshypertensjon 

Svangerskapsutløst hypertensjon utviklet etter 20 fullgåtte uker eller i postpartumperioden hos 

en tidligere normotensiv kvinne. Blodtrykket skal være normalisert innen 12 uker post 

partum. 

 

Urininkontinens 

Ufrivillig lekkasje av urin. Deles inn i stress-, urge- og blandingsinkontinens. Det skilles 

sjeldent mellom type inkontinens i treningsstudier.  

 

Vektøkning 

Hvor stor vektøkningen bør være i svangerskapet, er avhengig av mors BMI før graviditet. 

Ved BMI under 26 anbefales vektøkning fra 10-15 kg. Ved BMI mellom 26 og 30 anbefales 

vektøkning fra 7-12 kg. Ved BMI over 30 anbefales mindre enn 7 kg vektøkning.  
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PROBLEMSTILLING I 
 

Er aktivitetsnivået hos norske gravide tilstrekkelig til å oppfylle de 

norske anbefalingene for fysisk aktivitet i svangerskapet, og hva 

karakteriserer gravide kvinner som trener regelmessig? 
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METODE 
 

Søket ble utført i august 2010, og artiklene ble funnet gjennom et litteratursøk i databasen 

MEDLINE. Søkeordene som ble brukt var (exercise OR physical activity OR training OR 

fitness) AND (pregnancy OR gestation*) AND (Norway OR Norwegian). Inklusjonskriteriene 

var at artiklene måtte være publisert fra 2000 til 2010, på språkene engelsk, norsk, dansk eller 

svensk, omhandle mennesker, og ha tilgjengelig abstrakt. Oversiktsartikler ble ekskludert. 

Hovedformål i artiklene måtte være å undersøke gravide kvinner i Norge og graden av fysisk 

aktivitet blant disse, både for generell trening og for trening av bekkenbunnsmuskulatur. 

Artiklene måtte beskrive gravide kvinners treningsmengde og intensitetsnivå, samt hvilke 

faktorer som korrelerer med å være fysisk aktiv under svangerskapet.  Artikler med fokus kun 

på eliteutøvere, eller kun på fysisk aktivitet på arbeid og/eller i hjemmet, ble ekskludert. 

Foretrukne studiedesign var kohorter og tverrsnittsstudier, med relativt store populasjoner. 

 

Søket resulterte i første omgang i 341 treff. Da inklusjonskriteriene ble lagt på som filter, ble 

antallet færre: artikler publisert siste ti år (170); på engelsk, norsk, dansk eller svensk (169); 

som omhandler mennesker (156); med tilgjengelig abstract (149); og som ikke er review-

artikler (134). 

 

Andre del av søkeprosessen besto av lesing av de gjenværende 134 abstrakt, og å se etter om 

de andre inklusjonskriteriene, det vil si utfallsmål og studiedesign, var oppfylt. Det ble gjort et 

skjønnsmessig utvalg av artikler. Etter å ha ekskludert studier som var utenfor rammene for 

oppgaven gjensto det fire artikler som ble valgt ut til nøye gjennomlesning.  

 

De fire artiklene ble lest og vurdert uavhengig av de to forfatterne (THF og MBO) av denne 

studentoppgaven. Alle de fire artiklene ble inkludert i oppgaven.  

 

I tillegg ble publikasjonslistene til de fire artiklenes førsteforfattere gjennomgått for å se om 

det forelå flere artikler fra disse som det elektroniske søket ikke fanget opp. Dette endret ikke 

antall aktuelle artikler. Figur 2 er et flytskjema som gir en oversikt over stadiene i 

seleksjonsprosessen.  

 

Som grunnlag for denne oppgaven valgte vi fire artikler: Bø et al.
12

; Haakstad et al. (2007)
13

; 

Haakstad et al. (2009)
14

; Owe et al.
15

. Se Tabell 7 for skjematisk oversikt over de inkluderte 

studiene.  

 

 

 

Tabell 7: Oversikt over inkluderte studier 

Forfatter 

(år) 

Bø et al.
12

 

(2006) 

Haakstad et al.
13

 

(2007) 

Haakstad et al.
14

 

(2009) 

Owe et al.
15

 

(2009) 

Data-

materiale 

(ansvarlig, 

design) 

STORK, 

RH/Radium, 

Kohort 

STORK, 

RH/Radium, 

Kohort 

STORK, 

RH/Radium, 

Kohort 

MoBa, 

FHI, 

kohort 

Antall 

(n) 

384 467 467 34.508 

 

Metode 

Selvutfylte 

spørreskjema i 

svangerskapsuke 

32-36 

Selvutfylte 

spørreskjema i 

svangerskapsuke 

32-36 

Selvutfylte 

spørreskjema i 

svangerskapsuke 

32-36 

Selvutfylte 

spørreskjema i 

svangerskapsuke 

17 og 30 
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Inklusjons- 

kriterier 

◦ Føde ved RH 

◦ Skandinavisk 

opprinnelse 

◦ Rekruttert før 

12.-14. uke 

◦ Besvarelsesevne i 

tredje trimester 

◦ Føde ved RH 

◦ Skandinavisk 

opprinnelse 

◦ Rekruttert før 12.-

14. uke 

◦ Besvarelsesevne i 

tredje trimester 

◦ Føde ved RH 

◦ Skandinavisk 

opprinnelse 

◦ Rekruttert før 

12.-14. uke 

◦ Besvarelsesevne i 

tredje trimester 

 

Alle gravide i Norge 

som kan lese og skrive 

norsk 

 

Eksklusjons- 

kriterier 

◦ Diabetes mellitus før 

svangerskapet 

◦ Flerlingesvangerskap 

◦ Manglende evne til å 

lese og skrive norsk 

◦ Diabetes mellitus før 

svangerskapet 

◦ Flerlingesvangerskap 

◦ Manglende evne til å 

lese og skrive norsk 

◦ Diabetes mellitus 

før svangerskapet 

◦ 

Flerlingesvangerskap 

◦ Manglende evne til 

å lese og skrive norsk 

- 

Inklusjons-

periode 

2002-2005 2002-2005 2002-2005 Juni 2001- 

mai 2005 

 

Formål
*
 

(kartlegging 

av) 

 

◦ Andel kvinner som 

utfører bekkenbunns-

trening før og under 

svangerskap 

◦ Bakgrunnsvariabler i 

de ulike gruppene 

 

 

◦ Aktivitetsnivå blant 

gravide kvinner 

◦ Kjennetegn ved fysisk 

aktive gravide 

◦ Andel regelmessig 

fysisk aktive i tredje 

trimester 

◦ Faktorer assosiert 

med aktivitetsnivå 

◦ Årsaker til å utøve 

og å ikke utøve fysisk 

aktivitet i tredje 

trimester 

 

◦ Andel fysisk aktive i 

svangerskapsuke 17 og 

30 

◦ Faktorer assosiert med 

regelmessig fysisk 

aktivitet 

◦ Foretrukne 

aktivitetsformer 

 

Definisjoner 

 

◦ Regelmessig 

bekkenbunnstrening: 

Utførelse minst en gang 

per uke 

 

◦ Regelmessig fysisk 

aktivitet: Utøve fysisk 

aktivitet over 20 min. 

minst en gang per uke  

 

◦ Regelmessig fysisk 

aktivitet: Utøve 

fysisk aktivitet med 

moderat intensitet 

over tre ganger per 

uke 

◦ Regelmessig trenende: 

Utøve fysisk aktivitet 

minst tre ganger per uke 

◦ Ikke-regelmessig 

trenende: Utøve fysisk 

aktivitet aldri eller en til 

tre ganger i måneden 

◦ Uregelmessig 

trenende: Utøve fysisk 

aktivitet en til to ganger 

per uke 

 

Resultater
*2

 

Andel som bedrev 

regelmessig 

bekkenbunnstrening: 

Henholdsvis 12,9 %, 

17,6 % og 17,4 % i 

første, andre og tredje 

trimester 

◦ Regelmessig 

bekkenbunnstrening er 

assosiert med lavere 

BMI før graviditeten, 

og tidligere eller 

nåværende 

bekkenløsning 

◦ Andel regelmessig 

trenende var 69,2 % i 

første trimester, og 45,2 

% i tredje trimester.  

◦ Treningsfrekvens, 

øktvarighet og 

intensitetsnivå var 

synkende fra forut 

svangerskapet og 

gjennom hele 

graviditeten 

◦ Høyere utdannelse var 

assosiert med mer 

regelmessig trening i 

første og andre 

trimester 

◦ Vanligste 

treningsformer: gange, 

sykling og aerobic 

◦ 11 % (n=50) trente 

regelmessig i tredje 

trimester 

◦ Vanligste grunner 

til å utøve 

regelmessig fysisk 

aktivitet i tredje 

trimester: Forhindre 

helseplager og bedre 

fysisk form 

◦ Vanligste grunner 

til å ikke utøve 

regelmessig fysisk 

aktivitet i tredje 

trimester: 

Svangerskapsrelaterte 

plager, tidsnød, at det 

var for krevende å 

komme i gang og 

vanskeligheter på 

grunn av barn og 

barnepass. 

◦ Assosierte faktorer: 

Økt andel 

andregangs- og 

◦ I uke 17: 41 % trener 

ikke, 31 % trener 

uregelmessig og 28 % 

trener regelmessig. 

I uke 30: 53 % trener 

ikke, 17 % trener 

uregelmessig, 20 % 

trener regelmessig 

◦ Sterkeste korrelatet 

for regelmessig trening 

i svangerskapet var å ha 

regelmessige 

treningsrutiner før 

svangerskapet.  

Lav vektøkning i 

svangerskapet: Positivt 

assosiert  med 

regelmessig fysisk 

aktivitet i uke 30. 

Høy BMI forut for 

graviditeten var inverst 

assosiert med 

regelmessig trening i 

uke 17 og i uke 30. 

Færre trente 
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flergangsfødende 

kvinner blant de 

inaktive. Viktigste 

predikator for å ha 

lavt aktivitetsnivå i 

tredje trimester var å 

være fysisk inaktiv 

forut for 

svangerskapet. 

Kvinner med få gode 

treningsrollemodeller 

i barndommen hadde 

lavere aktivitetsnivå i 

tredje trimester 

regelmessig blant 

kvinnene med 

flerlingegraviditet, eller 

som i uke 17 slet med 

bekkenløsning eller 

kvalme. 

Regelmessig trenende 

var også eldre, oftere 

førstegangsfødende, og 

hadde høyere 

utdannelse.  

◦ Vanligste 

treningsformer: rask 

gange og sykling  

RH = Rikshospitalet. MoBa = Den norske mor og barn-undersøkelsen. FHI =Folkehelseinstituttet.  

*: Flere av artiklene omhandler også spørsmål som er utenfor denne oppgavens interessefelt. De er dermed ikke tatt 

med her. 

*
2
: Kun resultatene relevant for oppgaven er tatt med. 

 

Tre artikler (Haakstad et al. (2007)
13

; Haakstad et al. (2009)
14

; Owe et al.
15

) omhandler 

gravide kvinners nivå av generell fysisk aktivitet. En av disse artiklene (Haakstad et al. 

(2009)
14

) fokuserer på fysisk aktivitetsnivå i tredje trimester. Hvilke faktorer som korrelerer 

med å være fysisk aktiv i svangerskapet beskrives i to artikler (Haakstad et al. (2007)
13

; Owe 

et al.
15

). I den fjerde artikkelen (Bø et al.
12

) omtales utbredelsen av trening av 

bekkenbunnsmuskulatur blant gravide, samt bakgrunnsvariabler for kvinnene som utfører 

bekkenbunnstrening.  

 

Der beskrivelse av kohortprofil, populasjonskarakteristika, informasjonsinnhenting og annet 

manglet i primærartiklene, ble dette innhentet ved hjelp av artiklenes referanselister der det 

var mulig. 

 

Figur 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potensielt relevante artikler identifisert 

gjennom søkeord 

(n=341) 

Artikler ekskludert fordi de ikke er  

publisert siste 10 år 

(n=171) 

Potensielt relevante artikler  

publisert siste 10 år 

(n=170) 

Artikler publisert siste 10 år med engelsk 

eller nordisk språk 

(n=169) 

Artikler ekskludert fordi de kun var 

tilgjengelig på annet språk enn engelsk, 

dansk, norsk eller svensk 

(n=1) 

Artikler ekskludert fordi populasjonen ikke 

bestod av mennesker 

(n=14) 

Artikler med populasjon bestående av 

mennesker 

(n=156) 
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Artikler ekskludert fordi de: 

- manglet abstrakt 

(n=7) 

- var oversiktsartikler 

(n=15) 

Artikler valgt for lesing av abstrakt 

(n=134) 

Artikler ekskludert fordi de viste seg å ikke 

oppfylle inklusjonskriteriene 

(n=130) 

Artikler utvalgt som grunnlag for 

vurdering av treningsvanene til gravide 

kvinner i Norge 

(n=4) 

 

 Bø et al.
12

 2006 

 Haakstad et al.
13

 2007 

 Haakstad et al.
14

 2009 

 Owe et al.
15

 2009 

Andre publikasjoner fra de utvalgte 

artiklenes førsteforfattere 

(n=0) 
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RESULTATER 
 

Se Tabell 7 for skjematisk oversikt over de inkluderte studiene. 

 

Studiekarakteristika 
Alle de fire studiene er basert på data fra to kohorter. Informasjon om de gravide kvinnene er i 

alle studiene innhentet via selvutfylte spørreskjemaer. 

Tre av studiene, Bø et al.
12

, Haakstad et al. (2007)
13

 og Haakstad et al. (2009)
14

, baserer seg 

på STORK-studien ved Rikshospitalet/Radiumhospitalet
16

.  STORK var en studie der 

formålet var å undersøke hvilke faktorer som disponerer for høy fødselsvekt hos nyfødte. 

Prosjektet omfattet friske gravide kvinner som skulle føde på Rikshospitalet og 

inklusjonsperioden var fra 2002 til 2005. For å bli med i prosjektet måtte deltakerne oppfylle 

visse kriterier. Inklusjonskriterier var som nevnt å skulle føde ved Rikshospitalet, samt å være 

av skandinavisk opprinnelse, bli rekruttert innen svangerskapsuke 12-14 og være i stand til å 

besvare spørreskjema i tredje trimester. Eksklusjonskriterier var diabetes mellitus forut for 

svangerskapet, flerlingesvangerskap og manglende evne til å lese og skrive norsk.  

Spørreskjemaene i STORK-undersøkelsen er utfylt i svangerskapsuke 32-36, med mulighet 

for å be jordmor forklare spørsmål ved innlevering. I STORK-prosjektet ble det benyttet et 

egetutviklet spørreskjema, kalt The Physical Activity and Pregnancy Questionnaire (PAPQ). 

Dette inneholdt 53 spørsmål om fysisk aktivitet og graviditet og tok rundt 15 minutter å 

besvare.  

Av de gravide kvinnene som oppfylte kriteriene ble omtrent en tredel kontaktet i forkant av 

det første møtet med ansvarlig jordmor, som foregikk mellom svangerskapsuke 14 og 16. Av 

de 2.145 inviterte kvinnene, aksepterte 633 invitasjonen. 588 møtte opp til den første 

konsultasjonen og ble inkludert i studien. På grunn av medfødte misdannelser hos fosteret, 

tvillingsvangerskap, dødfødsel, at kvinnen flyttet eller fødte et annet sted, eller at kvinnen 

trakk seg, falt 35 kvinner fra. Totalt antall deltakere i prosjektet var 553, det vil si 25,8 % av 

de inviterte. Blant disse besvarte 84,4 % (n=467) spørsmålene om fysisk aktivitet i skjemaet 

som ble levert ut i tredje trimester. Deretter besvarte 82,4 % (n=384) spørsmålene om 

styrketrening, der bekkenbunnstrening inngikk. Responsraten for spørsmålene om 

styrketrening blant kvinnene som deltok i studien (n=633) var altså 61 %.  

Den fjerde studien, Owe et al.
15

, baserer seg på Den norske mor og barn-undersøkelsen 

(MoBa)
17

. MoBa ble igangsatt i 1999 av Nasjonalt folkehelseinstitutt. I 2008 hadde 

undersøkelsen nådd sitt mål om å inkludere over 100.000 svangerskap. Hensikten med 

undersøkelsen var å teste flere spesifikke etiologiske hypoteser, ved å estimere 

sammenhengen mellom eksponering, inkludert genetisk eksposisjon, og sykdommer, for 

bedre å kunne forebygge dem. Undersøkelsens målpopulasjon var alle kvinner som fødte i 

Norge. I MoBa ble alle gravide i Norge som kunne lese og skrive norsk spurt om å delta. Det 

var ingen eksklusjonskriterier. Av praktiske årsaker besto utvalget av gravide kvinner som 

møtte fram til den rutinemessige ultralydundersøkelsen i svangerskapsuke 17-18. Sammen 

med avtalen om ultralydundersøkelsen mottok kvinnene per post et skjema om informert 

samtykke, det første spørreskjemaet og en informasjonsbrosjyre, samtykkeskjema og 

spørreskjema til barnets far.  MoBa sender totalt ut fem spørreskjemaer til deltakerne, kalt 

Q1-Q5. Rundt 2/3 av den økonomiske støtten kom fra Folkehelseinstituttet og 

Helsedepartementet.  

Owe et al.
15

 har den største populasjonen av de fire artiklene, med n=34.508. Deltakerne i 

Owe et al.
15

 sin studie var registrert i MoBa mellom 1. juni 2001 og 31. mai 2005. I studien 
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behandles datamateriale fra MoBas spørreskjemaer Q1 og Q3, utfylt henholdsvis i 

svangerskapsuke 17 og 30. I uke 17 besvares spørsmål om fysisk aktivitet i de tre månedene 

forut for graviditeten og ”i dette svangerskapet”. I uke 30 besvares tilsvarende spørsmål om 

fysisk aktivitet ”nå for tiden”. Av de inviterte per mai 2005 (116.224 svangerskap), ga 42 % 

(n=48.700) sitt informerte samtykke til å delta, og 92 % av disse svarte også på 

spørreskjemaet i uke 30 (n=43.938). Av disse manglet det svar på spørsmålene om fysisk 

aktivitet på fritiden for 9,3 % av de svarende i uke 17, og 6,0 % i uke 30. Totalt bidro altså 

29,6 % av de inviterte kvinnene med tilstrekkelig svarinformasjon til å kunne delta i studien 

til Owe et al.
15

.  

Definisjoner av trening 

De fire utvalgte studiene har ulike definisjoner av trening og fysisk aktivitet. Definisjonene 

blir til en viss grad beskrevet i alle artiklene.  

Owe et al.
15

 definerer regelmessig trenende kvinner som dem som oppgir å delta i enhver 

kombinasjon av fysisk rekreasjonsaktivitet minst tre ganger i uka. I tillegg defineres ikke-

trenende som de som oppgir å trene en til tre ganger i måneden eller aldri, og uregelmessig 

trenende som de som oppgir å trene en til to ganger i uka. Å spasere blir ikke inkludert som 

treningsaktivitet på grunn av den svært lave intensiteten, mens hurtig gange inkluderes. I 

Haakstad et al. (2007)
13

 defineres regelmessig trening som deltakelse i intensiv fysisk aktivitet 

i over 20 minutter minst én gang per uke. Haakstad et al. (2009)
14

 angir å følge ACOGs 

anbefalinger og definerer regelmessig fysisk aktivitet som fysisk aktivitet med moderat 

intensitet utført på fritiden mer enn tre ganger i uka.  

Bø et al.
12

 omtaler bekkenbunnstrening, og definerer regelmessig utførelse av dette som å 

utøve styrkeøvelser for bekkenbunnen, det vil si musklene rundt uretra, vagina og rektum, 

minst én gang i uka.  

Populasjonskarakteristika 

Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) 

I svangerskapsuke 17, ved utfyllelse av første spørreskjema, var alderen til deltakerne i 

studien til Owe et al.
15

 (n=34.508) varierende fra 14 til 47, med gjennomsnitt på 29,4 år (SD 

4,5). Gjennomsnittlig BMI var på 25,2 kg/m
2
 (SD 4,2), med spredning fra 13,3 til 61,7kg/m

2
. 

Andel gifte og samboere var henholdsvis 49,9 og 46,4 %, til sammen 96,3 %. Forut for 

graviditeten oppga 46,4 % å ha utøvd regelmessig fysisk aktivitet. 90 % oppga å være ikke-

røykere. Deltakere med høyere utdannelse, definert som minst 15 år total skolegang, inkludert 

utdannelse på universitets- eller høyskolenivå, utgjorde 59,5 %. Andel førstegangsfødende var 

45,1 %, andregangsfødende 35,7 % og flergangsfødende 19,2 %.  

Owe et al.
15

 sammenligner populasjonen med data fra Medisinsk fødselsregister (MFR), der 

alle fødsler i Norge registreres. Deltakerne i MoBa er stort sett like den totale populasjonen av 

fødende kvinner i Norge på karakteristika som antall svangerskap, alder, gjennomsnittlig 

fødselsvekt og tilstedeværelse av preeklampsi og svangerskapsdiabetes. Derimot har deltakere 

en lavere andel av for tidlig fødsel og barn med lav fødselsvekt enn kvinner fra 

målpopulasjonen.  

Owe et al.
15

 undersøker også hvilke kvinner som ikke svarer på spørsmålene om trening i 

svangerskapet. Sammenlignet med kvinnene som svarte (n=34.508), er det blant dem som 

ikke svarte (n=5.541) en signifikant høyere andel av de som røykte daglig, som kun hadde 

grunnskole, som var sykemeldt i svangerskapsuke 17 eller 30, og som hadde BMI > 24,9 

kg/m
2
 forut for graviditeten.  
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STORK-studien 

Blant de inkluderte kvinnene i STORK-prosjektet (n=533) oppga 98,2 % av deltakerne å ha 

over 12 år total skolegang. 98,9 % var gift eller samboere, 4,0 % røkte daglig, og 52,8 % var 

førstegangsfødende.  

For deltakerne i STORK-prosjektet som besvarte spørsmålene om fysisk aktivitet (n=476), 

varierte alderen fra 20 til 49 år, med gjennomsnitt på 31,6 år (SD 4,0). 82,6 % av deltakerne 

oppga å ha utdannelse fra høyskole eller universitet. 98,7 % var gift eller samboere. 

Gjennomsnittlig BMI forut for svangerskapet var 23,5 (SD 3,7), og andel overvektige, 

definert som de med BMI>25, var 28,3 %. Andel som røkte daglig under graviditeten var 2,6 

%, 35,3 % (n=165) hadde røkt forut for graviditeten, 54 % var førstegangsfødende, og 

gjennomsnittlig antall fødte barn var 1,3. 

STORK-deltakerne som besvarte spørsmålene om styrketrening inkludert bekkenbunnstrening 

(n=384) hadde gjennomsnittsalder 31,5 år (SD=4,1). Gjennomsnittlig BMI forut for 

graviditeten på 23,5 kg/m
2 

(SD=3,6). 82,4 % oppga å ha utdannelse fra høyskole eller 

universitet. 24,3 % beskrev problemer med urininkontinens og 9,4 % problemer med fekal 

inkontinens. 58,0 % anga tilstedeværelse av bekkenløsning og 17,2 % hadde hatt dette 

tidligere. 54,3 % oppga å utøve generell trening med minst 20 minutters varighet mer enn én 

gang i uka i tredje trimester. Det blir oppgitt at de 17,6 % (n=83) som ikke besvarte 

styrketreningsspørsmålene, ikke skilte seg fra resten av kvinnene med hensyn på 

sosiodemografiske bakgrunnsvariabler. 

Deltakerne i STORK-prosjektet (n=553) ble sammenlignet med en kontrollgruppe bestående 

av 150 kvinner som også fødte ved Rikshospitalet i løpet av den samme perioden. De 

deltakende kvinnene angis å være like kvinnene i kontrollgruppa når man ser på 

gjennomsnittsalder, utdannelse, sivilstand, røykevaner, antall svangerskap, 

svangerskapslengde og barnets fødselsvekt. Gjennomsnittlig kroppsvekt forut for 

svangerskapet var signifikant høyere i studiepopulasjonen enn i kontrollgruppa (67,2 kg mot 

64,5 kg, p <0.01). Det oppgis også at det i prosjektet var færre røykere sammenlignet med i 

den generelle populasjonen av gravide kvinner i Oslo.  

Andel kvinner som er fysisk aktive i svangerskapet 

Generell fysisk aktivitet 

Tre artikler, Haakstad et al. (2007)
13

, Haakstad et al. (2009)
14

 og Owe et al.
15

, beskriver nivået 

av fysisk aktivitet blant gravide kvinner. Som allerede beskrevet har disse ulike definisjoner 

av regelmessig aktivitet.  

Owe et al.
15

 rapporterer at i svangerskapsuke 17 trener 28 % av kvinnene regelmessig, 31 % 

trener uregelmessig, og 41 % trener ikke. I uke 30 er andel regelmessig trenende redusert til 

20 %, og 53 % er ikke-trenende. Andel som trener uregelmessig i tredje trimester kan 

beregnes til å være 27 %. Andel ikke-trenende synker fra 25 % forut for svangerskapet til 53 

% sent i svangerskapet. 

Haakstad et al. (2007)
13

 presenterer data om trening i de ulike trimestrene, se Tabell 8. I en 

tabell i artikkelen oppgis frekvens, varighet og intensitet på treninga, både før graviditet og i 

de ulike trimestrene. Det er en reduksjon i alle variabler gjennom hele svangerskapet. 

Treningsfrekvensen synker relativt jevnt fra forut for graviditeten og gjennom hele 

svangerskapet. Tilsvarende sees for treningsvarighet og -intensitet, det er altså færre som har 

lange og/eller høyintensive treningsøkter, jo lengre ut i svangerskapet man kommer. Andel 

som trener over to ganger i uken kan beregnes til å være 54,4 %, 45,6 % og 35,4 % i 

henholdsvis første, andre og tredje trimester.  
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Tabell 8: Treningsfrekvens, varighet og intensitet før og under graviditet (n=467) 

Haakstad et al. (2007)
13

 

  Før  

graviditet 

Første 

trimester 

Andre  

trimester 

Tredje 

trimester 

   (%) (%) (%) (%) 

      

Andel som trener 

regelmessig  

   

69.2 

Ikke  

oppgitt 

45.2 

Treningsfrekvens      

 ≤ 1 x per uke 8,1 19,3 24,6 26,3 

 2-3 x per uke  48,0 39,6 30,4 24,8 

 ≥ 4 x per uke 25,2 14,8 15,2 10,6 

Treningsvarighet      

 <30min  4,9 10,9 17,3 24,4 

 30-60min  44,1 47,8 41,3 31,5 

  >60min  31,7 15,2 10,7 6,4 

Intensitetsnivå      

 Lavt* 7,5 23,3 33,6 44,8 

 Moderat** 35,5 40,0 34,0 18,0 

 Høyt*** 38,1 10,3 3,0 1,3 

*= med ingen svetting og normalt åndedrett, **=med beskjeden svetting og lett pusting, 

**=med svetting og kraftig pusting.  

Haakstad et al. (2009)
14

 beskriver treningsnivå blant gravide i tredje trimester. Under 11 % 

(n=50) defineres som regelmessige trenende. Blant disse var ni kvinner ikke-trenende forut 

for graviditeten. 19 % av kvinnene (n=88) oppga å være mer fysisk aktive i tredje trimester 

enn de var forut for svangerskapet.  

 

Bekkenbunnstrening 

Bø et al.
12

 er eneste som beskriver utbredelsen av bekkenbunnstrening. Andel som utfører 

regelmessige treningsøvelser for bekkenbunnen anslås til henholdsvis 12,9 %, 17,6 % og 17,4 

% i første, andre og tredje trimester. Sammenlignet med forut for graviditeten, da andelen var 

7 %, var det signifikant flere som utførte bekkenbunnstrening i tredje trimester (p=0,03). Det 

oppgis ikke varighet av hver økt med bekkenbunnstrening, ei heller hva slags styrkeøvelser 

kvinnene utfører, eller om de benytter seg av treningshjelpemidler som vaginale koner eller 

lignende.  

 

Faktorer assosiert med grad av fysisk aktivitet i svangerskapet  
 

Generell fysisk aktivitet 

Hvilke karakteristika som korrelerer med nivå av fysisk aktivitet i svangerskapet, diskuteres 

av Owe et al.
15

, Haakstad et al. (2007)
13

 og Haakstad et al. (2009)
14

.  

 

Owe et al.
15

 vurderer ulike sosiodemografiske variabler og svangerskapsrelaterte faktorer og 

deres grad av assosiasjon med å utøve regelmessig fysisk aktivitet i henholdsvis 

svangerskapsuke 17 og 30. Presentasjonen er grundig og flere multivariate analyser utføres. 

For assosiasjoner mellom trening og sosiodemografiske karakteristika justeres resultatene for 
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utdannelse og sivil status hos mor. Ved undersøkelse av sammenheng mellom aktivitetsnivå i 

svangerskapet og svangerskapsrelaterte faktorer blir resultatene justert for maternell alder, 

antall fødte barn, BMI forut for svangerskapet, utdannelse, sivil status, røykevaner, 

regelmessig trening forut for svangerskapet, urininkontinens og uttalt trøtthet. Det oppgis i 

artikkelen at valget av de uavhengige variablene var basert på resultater fra tidligere 

oversiktsartikler og statistisk vurdering av karakteristikafordeling i populasjonen. Et utdrag av 

resultatene oppgis i Tabell 9 og Tabell 10. Det beskrives en klar sammenheng mellom 

regelmessig trening forut for svangerskapet og regelmessig trening i svangerskapsuke 17 og 

uke 30. Lav vektøkning i svangerskapet var positivt assosiert med regelmessig fysisk aktivitet 

i uke 30, mens å være overvektig forut for graviditeten var inverst assosiert med regelmessig 

trening i uke 17 og i uke 30. I tillegg var det færre som trente regelmessig blant kvinnene med 

flerlingegraviditet, eller som i uke 17 slet med bekkenløsning eller kvalme. Det sterkeste 

korrelatet for regelmessig trening i svangerskapet var å ha etablert regelmessige 

treningsrutiner forut for svangerskapet. Regelmessig trenende var også eldre, oftere 

førstegangsfødende, og hadde høyere utdannelse.  

 
Tabell 9: Assosiasjoner mellom regelmessig trening i svangerskapet og 

sosiodemografiske karakteristika blant gravide norske kvinner (n= 34.508),  

Owe et al.
15

 

 Uke 17 Uke 30 

 %
+
 aOR

*
 %

+
 aOR

*
 

BMI før graviditet     

< 18.5 31,1 1,29 22,3 1,05 

18,5-24,9 30,8 1,00 23,5 1,00 

25-29,9 23,2 0,74 15,4 0,64 

30-34,9 20,6 0,76 12,3 0,56 

35 + 18,1 0,77 10,3 0,50 

Ukjent 29,7 0,97 23,0 0,98 

Antall fødte barn     

0 33,5 1,00 25,4 1,00 

≥ 1 23,4 0,76 16,4 0,65 

12 års skolegang 23,9 0,90 16,7 0,85 

Røykevaner     

Ikke-røyker 28,6 1,00 20,9 1,00 

Røyker av og til 27,2 1,09 20,7 1,16 

Røyker daglig 19,2 0,92 13,4 0,83 

Ukjent 32,1 1,11 18,9 0,86 

Regelmessig trening før graviditet     

Nei 5,7 1,00 9,5 1,00 

Ja 53,7 18,39 33,1 4,34 

Mangler 17,3 3,45 10,7 1,11 

%+: Andel regelmessig trenende innenfor hver kategori aOR: Grad av sammenheng 

mellom å inngå i den enkelte kategori og utøve fysisk aktivitet, justert for utdannelse og 

sivil status. aOR > 1,00 - positiv assosiasjon. aOR < 1,00- negativ (invers) assosiasjon. 



33 

 

Tabell 10: Assosiasjoner mellom regelmessig trening i svangerskapet og 

svangerskapsrelaterte faktorer justert for sosiodemografiske karakteristika 

hos gravide norske kvinner (n= 34.508), Owe et al.
15

 

 Uke 17 Uke 30 

 %
+
 aOR

*
 %

+
 aOR

*
 

Sykemeldt     

Nei 29,8 1,00 23,6 1,00 

Ja 20,7 0,68 15,7 0,75 

Fysisk aktiv på arbeid     

Nei 27,2 1,00 19,5 1,00 

Ja 31,2 1,31 24,4 1,22 

Ukjent 17,1 0,49 13,0 0,61 

Bekkenløsningsplager     

Nei 29,1 1,00 23,6 1,00 

Ja 21,3 0,83 14,8 0,73 

Muskel-/skjelettplager     

Nei 28,8 1,00 21,9 1,00 

Ja 26,5 0,96 18,6 0,94 

Kvalme     

Nei 32,0 1,00 21,3 1,00 

Ja 26,5 0,78 18,7 1,02 

Livmorkontraksjoner     

Nei 28,9 1,00 22,5 1,00 

Ja 27,1 1,00 18,8 0,91 

Ukjent 30,9 1,12 21,1 0,95 

Flerlingegraviditet     

Nei 28,1 1,00 20,7 1,00 

Ja 20,9 0,64 7,9 0,38 

Vektendring (kg)     

> 10 25,2 1,00 16,4 1,00 

6-10 27,1 1,06 20,4 1,23 

1-5 29,5 1,19 21,6 1,40 

0 25,7 1,08 21,6 1,66 

<0 21,9 1,02 17,5 1,55 

Ukjent 27,4 1,12 21,5 1,31 

%
+
: Andel regelmessig trenende innenfor hver kategori. aOR: Grad av 

sammenheng mellom å inngå i den enkelte kategori og utøve fysisk aktivitet, 

justert for maternell alder, antall fødte barn, BMI forut for svangerskapet, 

utdannelse, sivil status, røykevaner, regelmessig trening forut for svangerskapet, 

urininkontinens og uttalt trøtthet. aOR > 1,00 - positiv assosiasjon. aOR < 1,00- 

negativ (invers) assosiasjon. 
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Haakstad et al. (2007)
13

 gir ingen oversiktlig presentasjon av resultatene, men trekker fram 

noen sammenhenger. De beskriver at kvinner med utdannelse fra høyskole eller universitet 

trente mer regelmessig sammenlignet med mindre utdannede kvinner i første (p=0,045) og 

andre (p=0,004) trimester. For tredje trimester er forskjellen ikke statistisk signifikant 

(p=0,208). Det ble ikke funnet noen statistisk signifikant sammenheng mellom kvinnenes 

aktivitetsnivå og tid brukt på stillesittende aktiviteter, som TV-titting og lesing. 

I tredje trimester 

Haakstad et al. (2009)
14

 undersøker hvilke faktorer som korrelerer med regelmessig fysisk 

aktivitet i siste trimester. Grad av fysisk aktivitet i tredje trimester var ikke relatert til 

treningsnivået blant kvinnenes venner (p=0,552). Treningsvanene til foreldre og søsken i 

kvinnens barndom utgjorde en grensesignifikant predikator for trening i tredje trimester 

(OR=2,046, 95 % KI (0,965, 4,336) p=0,062). Kvinnene som hadde mottatt råd fra lege eller 

jordmor om trening minst en gang i løpet av svangerskapet (36 %, n=168), var ikke mer 

fysisk aktive i tredje trimester (p= 0,170).  

 

Bakgrunnsvariablene til kvinnene som trener regelmessig i tredje trimester (n=50) 

sammenlignes med de som ikke trener regelmessig (n=417). Det var ingen statistisk 

signifikant forskjell mellom trenende og ikke-trenende i tredje trimester med hensyn på BMI 

forut for svangerskapet (p=0,52) eller forekomst av vanlige svangerskapsplager som 

bekkenløsning (p=0,15) og urininkontinens (p=0,85). Grad av regelmessig trening hadde ikke 

sammenheng med kvinnenes arbeidssituasjon (p=0,48), inkludert forekomst av sykemelding. 

Det ble ikke funnet en assosiasjon mellom å være fysisk inaktiv og å ha annen usunn livsstil, 

som røyking (p=0,79) og alkoholinntak (p=0,73). Blant de inaktive var det en statistisk 

signifikant økt andel andregangs- og flergangsfødende kvinner enn blant de som trente 

regelmessig (p=0,02). 

 

Haakstad et al. (2009)
14

 ser også på hva som kjennetegner kvinnene med lavt aktivitetsnivå i 

tredje trimester, der resultatene justeres for kvinnens alder og BMI forut for svangerskapet. 

Den viktigste predikatoren for å ha lavt aktivitetsnivå i tredje trimester var å være fysisk 

inaktiv forut for svangerskapet (aOR=19,224, p=0,000). Kvinner med få gode 

treningsrollemodeller i barndommen hadde lavere aktivitetsnivå i tredje trimester (aOR= 

3,319, p=0,022).  

 

Bekkenbunnstrening 

Bø et al.
12

 undersøker faktorer som korrelerer med å utføre bekkenbunnstrening. Kvinnene 

som utførte bekkenbunnstrening (n=81) sammenlignes med dem som ikke utførte (n=262), se 

Tabell 11. Kvinner som trente bekkenbunnsmusklene regelmessig hadde signifikant lavere 

BMI forut for graviditeten enn de som ikke gjorde det. I tillegg var det signifikant flere 

kvinner med nåværende og tidligere bekkenløsning som utførte regelmessig 

bekkenbunnstrening.  
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Tabell 11: Sammenligning mellom kvinnene som svarte at de utførte BBT og de som ikke 

gjorde det (N=343), Bø et al.
12 

 Utførte 

bekkenbunnstrening 

(n=81) 

Utførte ikke 

bekkenbunnstrening 

(n=262) 

p- 

verdi 

Alder 31,4 31,5 0,8 

BMI før graviditet 22,6 23,8 0,01 

Røkte daglig i 

svangerskap 

1,2 % 1,9 % 0,7 

Høyere utdannelse 88,9 % 82,8 % 0,2 

Antall fødte barn 1,3 1,3 0,9 

Urininkontinens 28,4 % 23,7 % 0,3 

Fekalinkontinens 7,4 % 9,9 % 0,5 

Bekkenløsning 64,2 % 51,9 % 0,03 

Tidligere bekkenløsning 24,7 % 13,4 % 0,01 

Deltok i generell trening over en 

gang per uke i tredje trimester 

67,9 % 51,9 % 0,08 

BBT: bekkenbunnstrening 

 

Kvalitative aspekter 

Foretrukne former for fysisk aktivitet blant gravide kvinner beskrives i artiklene til Haakstad 

et al. (2007)
13

 og Owe et al.
15

. Begge oppgir gange som vanligste aktivitetsform gjennom hele 

svangerskapet. I studien til Haakstad et al. (2007)
13

 kunne kvinnene oppgi sine tre mest 

fortrukne aktivitetsformer, og de syv vanligste treningsformene er gange, sykling, aerobic, 

styrketrening på treningssenter, løping, langrenn og svømming. I studien til Owe et al.
15

 er de 

fem mest populære aktivitetene, i prioritert rekkefølge, gange, sykling, aerobic, 

kondisjonstrening og svømming i uke 17, og gange, sykling, svømming, aerobic og 

kondisjonstrening i uke 30. Alle treningsformene har nedsatt deltakelse gjennom 

svangerskapet, bortsett fra svømming, som har en økning fra 8,6 % i første trimester til 9,9 % 

i tredje trimester.  

 

Haakstad et al. (2009)
14

 tar for seg hva slags årsaker eller motivasjon de gravide har for å 

være fysisk aktive i tredje trimester. Blant de 467 kvinnene som besvarte spørsmålene om 

trening i tredje trimester, ble 50 gravide (11 %) definert som regelmessig trenende etter 

ACOGs anbefalinger. Disse ble spurt om hvilke grunner de har for å trene jevnlig, ved å 

krysse av for flere alternativer. Resultatene ble skjematisk oppsummert, Tabell 12 er en 

forenklet variant. Å forhindre helsemessige plager og å forbedre fysisk form er de hyppigst 

rapporterte årsakene til å trene regelmessig i tredje trimester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Tabell 12: Årsaker til å trene regelmessig i tredje trimester 

(n=50), Haakstad et al. (2009)
14

)
 

Årsaker n % 

Forhindre helsemessige plager 30 60 

Forbedre fysisk form 26 52 

Velvære og glede 10 20 

Forlystelse 6 12 

Forhindre vektøkning i svangerskapet 6 12 

Redusere svangerskapsplager 6 12 

Forpliktelser 6 12 

Avslapning/rekreasjon 3 6 

Utseende 1 2 

Øke selvfølelse - - 

Konkurranse - - 

Redusere depresjon og stress - - 

Sosialt givende - - 

Kommentar: Kvinnene kunne svare på mer enn en kategori 

 

Kvinnene som etter samme definisjon ikke ble karakterisert som regelmessig trenende i tredje 

trimester (n=417), svarte på spørsmål om grunner til ikke å trene jevnlig. Disse årsakene er 

oppgitt i Tabell 13. Her var de viktigste årsakene svangerskapsrelaterte plager, tidsnød, at det 

var for krevende å komme i gang og vanskeligheter på grunn av barn og barnepass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 13: Grunner til å ikke trene regelmessig i tredje trimester 

(n=417) Haakstad et al. (2009)
14 

Årsaker n % 

Svangerskapsrelaterte plager 117 28,1 

Tidsnød 47 11,3 

For krevende å komme i gang 43 10,3 

Vanskeligheter grunnet barn og barnepass 40 9,6 

Tilstrekkelig trening på jobb/hjemme 31 7,4 

Råd om å unngå fra helsepersonell 25 6,0 

Frykt for å skade barnet 22 5,3 

Vansker med å kombinere med jobb/studier 18 4,3 

Mangel på interesse 12 2,9 

Sykdom/handicap 10 2,4 

Mangel på treningspartner 5 1,2 

Negativ erfaring med trening 5 1,2 

Mangel på tilgjengelige treningsmuligheter 3 0,7 

Ingen erfaring/aldri trent tidligere 1 0,2 

Kommentar: Kvinnene kunne svare på mer enn en kategori 
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Haakstad et al. (2009)
14

 undersøkte utbredelsen av bekymring for skadelig effekt av trening 

for fosteret. 80 % (n=40) av de som trente regelmessig i tredje trimester anga at de aldri tenkte 

på fosterets helse ved trening. I gruppen som ikke trente regelmessig, rapporterte 5 % (n=20) 

at bekymring for negativ påvirkning av fosteret var hovedårsaken til å være inaktiv. 
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DISKUSJON 

Studie- og populasjonskarakteristika 

Alle de fire inkluderte artiklene bygger på data fra to kohorter. Studiene analyserer ikke 

treningen og dens seneffekter prospektivt, og man kan derfor si at i realiteten fungerer 

studiene som tverrsnittsdesign.  

 

For at en studies resultater skal kunne regnes som overførbare må visse kriterier for 

metodologisk kvalitet være oppfylt. I oppstarten av en studie må det avklares hva som skal 

være studiens problemstilling(er). Dette vil ha direkte konsekvens for blant annet hva slags 

gruppe man vil undersøke, på hvilken måte man vil undersøke dem, hva slags spørsmål man 

skal stille, hvilke tester som skal utføres og hvor stor populasjonen bør være. Populasjonens 

størrelse er avgjørende for hvilke effekter man kan oppdage. Hvis man har et lite utvalg eller 

en liten populasjon kan man bare oppdage sterke effekter eller assosiasjoner. Hvis 

populasjonen er stor kan man oppdage svakere effekter. Det må også bestemmes hvilken 

gruppe som skal være målpopulasjonen, altså hvilket utvalg av mennesker man er interessert i 

å undersøke.  Det er viktig at utvalget er representativt for målpopulasjonen. Sjansen for at et 

utvalg skal være representativt reduseres når det er en liten andel som stiller opp. 

 

Flere artikler har beskrevet hvordan deltakelsen i populasjonsbaserte studier har sunket de 

siste tiår, fra stor oppslutning på 70-tallet, til nå å ofte ligge mellom 40 og 70 %
18

. Mangler 

det informasjon fra et større antall, er det viktig å kontrollere bakgrunnsvariablene for denne 

subgruppen, for å se i hvilken grad disse skiller seg fra både totalpopulasjonen og de 

inkluderte i studien.  

 

Etter at resultatene fra studien er samlet inn stilles det også store krav til hvordan det 

statistiske arbeidet utføres. En studie av høy metodologisk kvalitet bør oppgi klare tall for 

størrelsen på målpopulasjon, inviterte, hvor mange som valgte å ikke delta, antall inkluderte 

og hvor mange som falt fra. I den grad det er mulig bør bakgrunnsvariablene til de ulike 

gruppene sammenliknes for å kunne oppdage eventuelle forskjeller. Forskningserfaring viser 

nemlig at de som velger å ikke delta i studier på mange vis skiller seg fra de deltakende. De 

statistiske analysene bør også gjøres på hele gruppen, inkludert de som falt fra, for ikke å 

forstyrre utfallet.  

 

Størrelsen på studiepopulasjonen vil også være av betydning. Med en større 

deltakerpopulasjon vil de statistiske estimatene bli mer presise. Dette skyldes blant annet at 

faren for tilfeldige oppståtte sammenhenger i større grad elimineres. Styrken til resultatene 

kan beregnes ved statistiske analyser, og man kan både forut og i etterkant beregne antall 

deltakere som er nødvendig for å kunne gi sikre resultater. Det er likevel ikke slik at studien 

med den største populasjonen nødvendigvis er den studien med høyest metodologisk kvalitet. 

Flere faktorer i tillegg til størrelse er med på å påvirke hvor representative resultatene blir. Er 

det for eksempel skjevheter i seleksjonsprosessen vil de utgjøre en potensiell feilkilde, med 

mindre man justerer for dette i videre analyser.  

 

Blant de fire inkluderte artiklene benyttet tre av artiklene seg av data fra én studie, STORK-

studien. Den fjerde artikkelen (Owe et al.
15

) baserer seg på data fra MoBa-studien. Disse to 

studiene har mange fellestrekk, men varierer en del med hensyn på formål, målpopulasjon, 

populasjonsstørrelse og -karakteristika.  
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STORK-studien 

En svakhet ved STORK-studien er at den har en liten populasjon. Kun 467 gravide besvarer 

spørsmålene om fysisk aktivitet, og enda færre (n=384) besvarer styrketreningsspørsmålene. 

Med det lave antallet inkluderte kvinner vil det være vanskelig å anslå sikre sammenhenger 

og kunne si noe sikkert om hva som kjennetegner kvinner som trener. Totalt ble 2.145 kvinner 

invitert til studien, og responsraten er altså lav.  

 

STORK-studien ble i utgangspunktet opprettet for å undersøke maternelle og 

svangerskapsrelaterte faktorer som øker risikoen for å få et stort barn
16

. På grunn av den 

spesifikke problemstillingen er det mange kriterier som må oppfylles for å kunne delta i 

studien, og dette gjør at en stor gruppe gravide ikke er med. For det første inkluderes kun 

friske kvinner, uten at det er helt klart hva som defineres som å være syk. Det er utfordrende å 

skulle si noe om hva som kjennetegner syke kvinner, siden sykdomsbilder kan være svært 

varierte, men man kan anta at aktivitetsnivået skiller seg fra de såkalte friske kvinnene. Videre 

ekskluderes gravide kvinner med diabetes mellitus. Dette er meningsfylt med tanke på at 

studien hadde som mål å få kunnskap om hva som gir store barn, og at diabetiske gravide 

kunne gi et forstyrret bilde. Når derimot datamaterialet blir benyttet til andre formål, for 

eksempel til å se på trening i svangerskap, vil dette gjøre resultatene mangelfulle. Kvinner 

med flerlingesvangerskap ekskluderes også fra studien. Tilsvarende som ved diabetes er 

eksklusjon av denne gruppen forståelig når man skal se på barnets størrelse, men det vil 

forstyrre resultatene ved anslag av aktivitetsnivå i svangerskapet. Ved graviditet med mer enn 

ett foster er det høyere forekomst av svangerskapskomplikasjoner, deriblant økt risiko for 

spontanabort, for tidlig fødsel og intrauterin vekstretardasjon. Selv om studiepopulasjonen 

hadde vært sammensatt med tanke på å undersøke trening under svangerskap, ville man 

således ikke forvente at flerlingegravide ville vært representert. Til tross for at de fleste 

flerlingesvangerskap har et ukomplisert forløp regnes de som høyrisikosvangerskap og det 

legges en rekke føringer, blant annet for aktivitetsnivå. 

 

Gruppen som utgjør STORKs studiepopulasjon, blir sammenlignet med en gruppe på 150 

kvinner som føder ved det samme sykehuset. Det oppgis at det er ingen signifikante 

forskjeller mellom gruppene, uten at kriterier for utvelgelse av eller karakteristika for 

sammenligningsgruppen legges fram. Forfatterne bak studien sier altså ikke noe mer om 

STORK-populasjonen enn at den sannsynligvis er representativ for kvinner som føder på 

Rikshospitalet. Dette kan være akseptabelt der formålet er å si noe om hvilke faktorer som 

medfører høy fødselsvekt for nyfødte, men der formålet er å si noe om trening i 

svangerskapet, vil resultatene i mindre grad være overførbare til norske gravide kvinner 

generelt. 

 

Et annet poeng er at STORK-studien omfatter kvinner som er satt opp til å føde på ett enkelt 

sykehus, Rikshospitalet. Fødeseksjonen ved Rikshospitalet har hvert år ca 2000 fødsler
19

, der 

1500-1600 er friske gravide fra Oslo og Akershus, som velger Rikshospitalet som sitt 

sykehus. For å kunne velge å føde ved Rikshospitalet, som ved andre sykehus, må de gravide 

kvinnene søke ved å sende inn Helsekort for gravide. De siste årene har det vært mye 

mediaomtale rundt denne ordningen
20

, siden de gravide i praksis har måttet søke seg til 

Rikshospitalet innen svangerskapsuke 8-10 for å være sikre på å få plass. Basert på dette kan 

man anta at kvinnene som føder ved Rikshospitalet i større grad har planlagt graviditeten. 

Dermed er de sannsynligvis i en stabil livssituasjon, både yrkesmessig og sosialt og gjerne i 

faste forhold, eventuelt relativt ressurssterke hvis enslige. Populasjonen som føder på 

Rikshospitalet kan sannsynligvis ikke ansees som representativ for den generelle gravide 

befolkning i Norge. 
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Videre er STORK-studien basert på kvinner bosatt i Oslo, som på flere områder skiller seg fra 

kvinner bosatt andre steder i landet. Blant annet er førstegangsfødende i Oslo eldre enn i 

resten av landet, med gjennomsnittsalder på henholdsvis 30,1 år og 28,0 år
21

. 

Utdannelsesnivået er også høyere blant den kvinnelige befolkningen i Oslo enn i resten av 

landet. Andelen med høyere utdannelse, definert som universitets- eller høyskoleutdanning, er 

44 % i hovedstaden sammenlignet med 29 % på landsbasis
22;23

. 

 

Det er heller ikke gitt at treningsnivået blant befolkningen i Oslo ligner treningsnivået til 

mennesker andre steder i Norge. I USA er det gjort flere større studier som sammenligner 

nivået av fysisk aktivitet i urbane strøk med det i mer landlige strøk. På nasjonalt plan var det 

flere i urbane strøk som oppfylte de statlige retningslinjene for fysisk aktivitet, og det var 

høyest prevalens av inaktivitet i landsens områder
24;25

. I Norge har Statistisk sentralbyrå utført 

undersøkelser som viser at trening på fritiden ikke er noe typisk byfenomen, og at det er lite 

forskjell i treningen i ulike fylker
26

. Det er dog større bruk av treningsstudio blant de bosatt i 

Oslo.  

 

Kvinnene som er inkludert i STORK-studien viser seg å være lite representative for den 

generelle gravide befolkningen, på flere områder. Andelen med mer enn 12-årig utdannelse er 

over 80 %, noe som er høyere enn blant kvinner i Oslo generelt og i Norge. Over 98 % er gift 

eller samboere, noe som er en svært høy andel, tilsvarende er over halvparten 

førstegangsfødende. Gjennomsnittlig BMI er lav, på 23.5 kg/m
2
,
 

og kvinnene er i 

gjennomsnitt over 31 år. Oppsummert kan man si at de inkluderte gravide i STORK-studien 

er eldre, har høyere sosioøkonomisk status, er mer etablert, har lavere BMI og er i større grad 

førstegangsfødende enn hva som gjelder for den generelle gravide populasjonen i Norge. 

Dette vil sannsynligvis påvirke resultatene i retning at aktivitetsnivå blant gravide blir 

overestimert. 

 

Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) 

Målet til MoBa var å ha en stor studiepopulasjon som var representativ for gravide kvinner i 

Norge og ga grunnlag for å studere mange ulike sammenhenger, også for sjeldne 

risikofaktorer og sykdommer. Dette medførte at over 100.000 svangerskap ble inkludert. At 

MoBa hadde svært få eksklusjonskriterier økte sannsynligheten for å få en representativ 

populasjon. Inklusjon i studien fordret i praksis at den gravide møtte opp på 

ultralydundersøkelsen i uke 17-18, som i Norge er en del av den kostnadsfrie 

svangerskapsomsorgen. Dette er et svært populært tilbud, som 98 % av den gravide 

befolkningen benytter seg av
27

. Gruppen som avstår fra denne undersøkelsen beskrives i liten 

grad. Man kan likevel anta at de manglende 2 % skiller seg fra totalpopulasjonen. 

Sannsynligvis er de mindre opptatt av oppfølging i svangerskapet og helsekontroller og det 

kan være flere årsaker til dette. Enkelte kan være gravide med rusavhengighet som unndrar 

seg undersøkelse i frykt for at deres misbruk skal bli oppdaget. I andre tilfeller kan det være 

kulturelle forskjeller og språklige barrierer som står i veien. En liten gruppe utgjøres nok også 

av kvinner som ikke ønsker ultralydundersøkelse basert på moralske oppfatninger.  

 

MoBa er en stor studie som det er brukt mye ressurser på. Til tross for MoBas store 

populasjon har studien flere svakheter, noe som er blitt gjenstand for forskning. Nilsen et al.
28

 

beskriver hvordan det er en lav deltakelse og stor grad av selvseleksjon til MoBa. Som 

tidligere nevnt valgte over 55 % av de inviterte å ikke delta i undersøkelsen, og dette medfører 

en betydelig utvalgsskjevhet i studiepopulasjonen. I artikkelen sammenliknes deltakerne i 

MoBa fra 1999 til 2006, med data fra MFR med hensyn på en rekke sosioøkonomiske og 
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helsemessige faktorer. Det oppdages da statisk signifikante forskjeller i forekomst av alle 

variablene, med unntak av maternell epilepsi, kronisk hypertensjon og preeklampsi. I MoBa 

angis det å være en sterk underrepresentasjon av kvinner yngre enn 25 år, røykere, enslige og 

flergangsfødende. I tillegg er kvinner som tidligere har opplevd dødfødsler og spedbarnsdød 

markert underrepresentert, mens kvinner som tar tilskudd av folsyre og av multivitaminer er 

overrepresentert. Artikkelen konkluderer med at prevalensestimater er offer for systematisk 

skjevhet på grunn av selvseleksjon. Basert på datamateriale fra MoBa kan man altså ikke si 

særlig om forekomst og hyppighet av ulike fenomener, som diverse svangerskapsplager og -

komplikasjoner, atferdsmønstre, sykdommer, etc. Videre konkluderes det med at dette er ikke 

tilfelle for estimater på sammenhenger mellom ulike typer eksponering og utfall. Man kan 

dermed ut fra MoBa si noe om hvilke faktorer som henger sammen med hverandre, for 

eksempel om røyking hos mor i svangerskapet påvirker forekomst av astma hos barnet eller 

om eldre mødre oftere gjennomgår keisersnitt. 

 

I denne oppgaven, vil det bety at man bør være oppmerksom på fare for systematiske 

skjevheter ved anslag av aktivitetsnivå under svangerskapet. Flere faktorer kan medvirke til at 

nivået av fysisk aktivitet er lavere i målpopulasjonen enn i MoBas studiepopulasjon. Dette er 

imidlertid ikke like aktuelt for spørsmålet om hvilke faktorer som korrelerer med regelmessig 

fysisk aktivitet. Man kan altså ikke si noe presist om hvor mange som trener i svangerskapet, 

men derimot hvilke kvinner som trener.  

 

I artikkelen til Owe et al.
15

 inkluderes rundt 34.000 kvinner, og utvalget er dermed betraktelig 

større enn populasjonene i de STORK-baserte artiklene. Owe et al.
15

 sammenlikner de 

inkluderte kvinnene med data fra Medisinsk fødselsregister, og det oppgis at deltakerne i stor 

grad er like den generelle fødepopulasjonen, med enkelte unntak. Det antydes i artikkelen at 

en sosioøkonomisk gradient kan ha påvirket prevalensestimatene, siden kvinner med lavere 

sosioøkonomisk status er underrepresentert i studiepopulasjonen.  

 

Gruppen av kvinner som ikke svarer på spørsmålene om fysisk aktivitet, og dermed faller 

utenfor Owe et al.
15

 sin artikkel, ligner den underrepresenterte gruppen med hensyn på 

røykevaner, alder og sivil status. I tillegg er det større forekomst av kvinner med BMI over 

25, lav sosioøkonomisk status og lav utdannelse i gruppen som ikke svarer. Disse gruppene 

har større tendens til lav treningsmengde og Owe et al.
15

 sitt anslag av gravide kvinners 

aktivitetsnivå vil på grunn av dette bli for høyt. Kvinner med mer enn to tidligere fødsler bak 

seg er underrepresentert. For de fleste kvinner vil det å ha flere små barn medføre redusert tid 

tilgjengelig til organisert fysisk aktivitet, samt mindre overskudd. Dette vil sannsynligvis også 

føre til høyere anslag av trenende gravide. 

 

Fellestrekk ved MoBa og STORK 

Blant begge de inkluderte studiene er det større andel kvinner med høy utdannelse enn i den 

generelle fødepopulasjonen. Populasjonsbasert forskning har vist at høyere utdannelsesnivå 

korrelerer med å delta i regelmessig trening
29

. Ved å inkludere en såpass stor andel høyt 

utdannede kvinner vil estimatet over hvor mange kvinner som trener i svangerskapet bli 

forhøyet, sammenlignet med det reelle aktivitetsnivået blant gravide i Norge. De inkluderte 

kvinnene er også tre-fire år eldre enn gjennomsnittlig fødende kvinner i Norge
30

. Det er noe 

sprikende resultater for hvilken påvirkning alder har på aktivitetsnivå, men man kan anta at en 

så liten variasjon i alder sannsynligvis vil ha lite å si for estimatet av aktivitetsnivå. I STORK 

er andelen røykende gravide lav og i MoBa er røykere underrepresentert. Det er grunn til å tro 

at kvinner som velger å fortsette å røyke under svangerskapet i mindre grad er opptatt av 

fysisk aktivitet under graviditeten. Røykevaner korrelerer med hvor opptatt man er av å være 
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sunn og ivareta helsen sin, så ved å inkludere en såpass liten andel av de røykende gravide 

kan man anta at estimatet for trening i svangerskapet blir høyere enn hva som er reelt. 

 

I kohortene som artiklene baseres på er det av flere årsaker lav forekomst av 

innvandrerkvinner. Dette gjør at en stor andel av den norske fødepopulasjonen ikke 

kartlegges, og resultatene om fysisk aktivitet i svangerskapet vil påvirkes. Både STORK-

prosjektet og MoBa forutsetter evne til å lese og skrive norsk for å kunne delta. Blant 

innvandrere er leseferdighetene varierende, og studier har oppgitt at mellom 43 og 60 % har 

meget svake ferdigheter i å lese norsk
31

. De yngste personene leser best, de utenfor 

arbeidsmarkedet har dårligere leseferdigheter, mens kjønnsforskjellene er gjennomgående 

små. Ergo vil mange gravide kvinner fra ikke-vestlige etniske minoritetsgrupper falle utenfor 

MoBa-undersøkelsen.  

STORK-prosjektet har også skandinavisk opprinnelse som et inklusjonskriterium. 

Innvandrerbefolkningen er av økende omfang i Norge og i 2006 hadde 20 % av alle nyfødte 

en eller to foreldre som er født i utlandet
32

. Dette skyldes ikke bare at innvandrerpopulasjonen 

er stor, men også at fødselsraten er høyere enn blant etnisk norske. De innvandrergruppene 

som har vesentlig høyere fødselsrate enn resten av Norges befolkning kommer fra Asia, 

Afrika og Latin-Amerika, det vil si de såkalte ikke-vestlige. Disse kvinnene får barn tidligere, 

og får flere barn enn det som er gjennomsnittet i Norge. Dette gjelder særlig de som kom til 

Norge i voksen alder. De ikke-vestlige som kom til Norge som barn har nærmet seg de norske 

forholdene ved at de både får barn senere og får færre barn enn de som emigrerte i voksen 

alder. Likevel ligger gruppen over landssnittet med hensyn på antall barn. For de resterende 

gruppene er fødselsraten nokså lik den for alle bosatte i Norge.   

 

Nyere studier har vist at ikke-vestlige gravide har lavere oppslutning på 

svangerskapskontroller
33

, i tillegg til at de i mindre grad følger anbefalingene fra 

helsepersonell. Hos 47 % ble det dokumentert inadekvat kommunikasjon, og i kun 29 % av 

disse tilfellene ble det brukt tolketjeneste. Disse faktorene resulterte samlet i en suboptimal 

behandling i svangerskapet. Tidligere studier har vist at det er et lavere nivå av fysisk aktivitet 

blant ikke-etniske norske, særlig kvinner
34

. Dette samsvarer med tidligere resultater fra 

USA
35;36

 og Storbritannia
37

. Kort oppsummert kan man altså si at ikke-etnisk norske kvinner 

er en stor gruppe som får mange barn og trener mindre, samtidig som de leser dårlig og 

dermed ikke inkluderes i studiene. Ved å ekskludere de ikke-etnisk norske gravide vil 

estimatet over hvor mange gravide som trener forventes å bli høyere enn hva som er reelt i 

den totale populasjonen gravide kvinner. 

 

Som nevnt innledningsvis er det avgjørende for å kunne trekke konklusjoner og fastslå 

sammenhenger at studiepopulasjonen er representativ for den befolkningen man vil 

undersøke. STORK-populasjonen domineres av kvinner bosatt i Oslo som har høy utdannelse, 

som er gift eller samboer, som jobber 50 % eller mer, og som ikke røyker. I tillegg har de med 

stor sannsynlighet planlagt graviditeten sin. Blant MoBas populasjon er det en 

underrepresentasjon av kvinner yngre enn 25 år, som bor alene, har flere barn og røyker. 

Begge studiene har høy forekomst av velutdannede kvinner, men derimot liten andel ikke-

etnisk norske kvinner. Totalt sett kan man altså si at kvinnene som beskrives i de fire 

inkluderte artiklene på flere områder avviker fra den generelle gravide befolkning i Norge, og 

antageligvis er disse avvikene så store at de vil påvirke resultatene. 

 

Spørreskjemaer 

I alle de inkluderte artiklene er spørreskjema benyttet som kilde til datamateriale. Dette er en 

kostnadseffektiv metode, men kvaliteten på de frembrakte resultatene kan diskuteres. I en 
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norsk artikkel fra 2010 evalueres validiteten til data om fysisk aktivitet innhentet ved hjelp av 

spørreskjema, sammenlignet med resultater fra en bærbar aktivitetsmonitor
38

. Det beskrives at 

de ulike metodenes resultater kun har små forskjeller. Korrelasjonen er særlig god for anslag 

av tidsbruk på aktiviteter med høyt intensitetsnivå, men synker ved lavere intensitet. 

Konklusjonen er at spørreskjema om fysisk aktivitet må betraktes som en akseptabel metode 

for å innhente informasjon om fysisk aktivitet og trening blant gravide på gruppenivå. 

Samtidig antydes det at det kan være fordel å kombinere de to metodene for å gi et mest mulig 

presist anslag, siden de har ulike fordeler. En lignende studie utført blant deltakere i MoBa 

kom fram til at spørsmålene i MoBa ble vurdert som nyttige til å kategorisere gravide kvinner 

etter fysisk aktivitetsnivå
39

. 

 

I de ulike spørreskjemaene er det både spørsmål om aktivitetsnivå ved besvarelsestidspunkt, 

samt om fysisk aktivitet i perioder lengre tilbake i tid. I STORK-studien besvares kun ett 

spørreskjema, i uke 32-36. Her skal kvinnene beskrive aktivitetsnivået sitt forut for 

svangerskapet og i første og andre trimester. I MoBa er det noe kortere tid mellom utførelsen 

av treningen og når kvinnene svarer. I uke 17, altså i andre trimester, skal de anslå hvor mye 

de trente før svangerskapet og fram til daværende tidspunkt, i uke 30 skal de anslå sitt 

treningsnivå i tredje trimester. At det er et såpass stort tidsintervall mellom når treninga blir 

utført og når den skal kartlegges, utgjør en mulig feilkilde på grunn av fare for 

hukommelsesskjevhet. Særlig gjelder dette for STORK-studien, der kvinnene skal anslå 

aktivitetsnivået sitt lengre enn syv måneder tilbake i tid. Flere studier har undersøkt 

problematikken rundt anslag av aktivitetsnivå for perioder lengre tilbake i tid, og konkluderer 

både med at nivå av fysisk aktivitet ofte blir overvurdert og at man ikke kan utelukke faren for 

hukommelsesskjevhet
40;41

. 

 

Andel kvinner som er fysisk aktive i svangerskapet 

 

Generell fysisk aktivitet 
To artikler, Haakstad et al. (2007)

13
 og Owe et al.

15
, beskriver aktivitetsnivået til gravide 

kvinner gjennom hele svangerskapet. Definisjonene av hva som regnes som regelmessig 

trening varierer mellom disse og dette vanskeliggjør sammenligning av resultatene.  

 

Owe et al.
15

 anser regelmessig trening som å trene minst tre ganger per uke. Dette må kunne 

sies å samsvare med hva som er den gjengse oppfatning av å trene regelmessig. Det stilles 

ingen krav til varighet på treningsøkten, men intensiteten oppgis å skulle være moderat. 

Resultatene oppgis for uke 17 og uke 30, det vil si andre og tredje trimester.  

 

Haakstad et al. (2007)
13

 opererer med en mer presis definisjon, der regelmessig trening 

omfatter å utøve intensiv trening med varighet over 20 minutter minst én gang per uke. Om 

enn mer presis, blir det mer utfordrende å avgjøre i hvilken grad bruk av denne definisjonen 

fanger opp kvinnene som trener. Å ha én ukentlig treningsøkt på 20 minutter er ikke mye og 

ligger et stykke fra anbefalingene til norske helsemyndigheter, der daglig aktivitet tilrådes. 

Samtidig legges det i definisjonen inn et forbehold om et visst intensitetsnivå, og man kan i 

stor grad opprettholde en relativt god form ved å trene skikkelig én gang i uken. Fordelen med 

å ha en såpass vid inklusjon er at man sannsynligvis fanger opp alle kvinnene som gjør en 

innsats på treningsfronten i svangerskapet. Andelen som blir definert som regelmessig 

trenende er betraktelig større enn anslaget til Owe et al.
15

. Videre oppgir Haakstad et al. 

(2007)
13

 også informasjon om treningsfrekvens, treningsvarighet og intensitetsnivå, og det 

gjøres en relativt grundig kartlegging av treningsmønsteret blant de gravide kvinnene. Andel 
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regelmessig trenende kvinner oppgis dog kun for første og tredje trimester, og man får ikke 

vite hvor mange timer per uke kvinnene trener.  

 

Én artikkel, Haakstad et al. (2009)
14

, fokuserer utelukkende på aktivitetsnivået i tredje 

trimester. For å bli definert som regelmessig trenende er grensen relativt høy, med krav om 

trening over tre ganger per uke, altså minst fire ganger. Det oppgis at definisjonen samsvarer 

med ACOGs anbefalinger, men dette virker forvirrende da Haakstad
14

 i neste omgang 

beskriver ACOGs anbefalinger til å være trening minst tre ganger i uka. Forfatterne 

kommenterer selv at når grensen er satt såpass høyt vil det kunne føre til at kvinner som 

faktisk er tilstrekkelig fysisk aktive defineres som ikke-trenende. Det er altså sannsynlig at 

estimatet over regelmessig trenende i tredje trimester av den grunn er lavere enn hva som er 

reelt i befolkningen. 

 

Både Haakstad et al. (2007)
13

 og Owe et al.
15

 beskriver en reduksjon i aktivitetsnivået til de 

gravide kvinnene gjennom svangerskapet. Haakstad et al. (2007)
13

 anslår at i første og tredje 

trimester er henholdsvis 69,2 og 45,2 % av de gravide kvinnene regelmessig aktive, mens 

anslaget til Owe et al.
15

 for andre og tredje trimester er henholdsvis 28 og 20 %. Hos Haakstad 

et al. (2009)
14

 blir som forventet andel regelmessig trenende lav, under 11 %. Hadde grensen 

for regelmessig trening blitt satt til eksempelvis minst to ganger i uka, ville andelen vært over 

35 %. De beregnede prosentandelene av gravide som utøver regelmessig trening skiller seg 

altså en del fra hverandre, noe som er forventet ut fra artiklenes varierende definisjoner. Det 

er likevel tydelig at majoriteten av de gravide kvinnene ikke utøver tilstrekkelig fysisk 

aktivitet i svangerskapet, sammenlignet med hva norske helsemyndigheter anbefaler. Som 

nevnt innledningsvis er kun syv av ti nordmenn fysisk aktive minst én dag per uke, så det er 

lite overraskende at de gravide heller ikke følger de norske treningsanbefalingene fullstendig.  

Resultatene fra de norske studiene er samsvarende med resultater fra Danmark. Juhl et al.
42

 

publiserte i 2010 en artikkel som har mange fellestrekk med Owe et al.
15

. Her analyseres data 

fra Danish National Birth Cohort (DNBC), en studie som tilsvarer norske MoBa, der 

informasjon fra 88.200 graviditeter er samlet inn. De kommer fram til at omtrent en tredel av 

kvinnene trente i begynnelsen og midten av svangerskapet, og noe færre i slutten av 

graviditeten. Juhl sammenligner resultatene fra DNBC med Owe et al.
15

 og resultatene fra 

MoBa, og det påvises en lik tendens til endring i treningsvaner underveis i svangerskapet. I 

MoBa er aktivitetsnivået høyere enn i DNBC, men det er dog noe forskjellig grad av 

inklusjon av gange som treningsform. Sverige har ingen tilsvarende studier. 

 

Flere faktorer kan påvirke resultatene når andelen trenende i svangerskapet skal vurderes. 

Som nevnt tidligere er et ved bruk av selvutfylte spørreskjemaer en fare for 

hukommelsesskjevhet og at treningsmengden retrospektivt vurderes høyere enn reelt. Som 

allerede diskutert er gruppen kvinner som artiklene baserer seg på ikke sammenlignbare med 

den totale populasjonen av gravide i Norge på flere områder. De fleste forholdene som bidrar 

til seleksjonsskjevhet vil føre til et forhøyet anslag av andel trenende gravide. Et annet 

kompliserende aspekt er at regelmessig trening defineres såpass ulikt, og at studiene i liten 

grad oppgir detaljert informasjon så det er mulig å kalkulere hvor mange kvinner som 

oppfyller de norske anbefalingene.  

 

Både Owe et al.
15

 og Haakstad et al. (2007)
13

 anslår hvor mange kvinner som er fysisk aktive i 

svangerskapet, men disse resultatene er beheftet med for store feilkilder til å kunne ansees 

som gyldige. Haakstad et al. (2009)
14

 hevder i sin artikkel at kvinnene som trener regelmessig 

i tredje trimester er de man kan kalle ”de sanne regelmessig trenende”, og at andelen som 

trener i tredje trimester er egnet til å si noe om total andel regelmessig trenende i 
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svangerskapet. På grunn av den store utbredelsen av systematiske skjevheter i artiklenes 

populasjoner, er det ikke mulig å gi noe presist anslag av de gravide kvinnenes aktivitetsnivå. 

Man kan likevel se en klar tendens til at de fleste ikke er tilstrekkelig aktive forut for 

graviditeten, at aktivitetsnivå reduseres sterkt i løpet av svangerskapet, og at det åpenbart er 

altfor få gravide som følger de norske anbefalingene om trening. Det lave aktivitetsnivået 

blant gravide tilsvarer det man ser i befolkningen generelt. 

 

Bekkenbunnstrening 

Bø et al.
12

 er den eneste artikkelen der andel kvinner som utfører regelmessig 

bekkenbunnstrening i svangerskapet beskrives. Datamaterialet stammer fra STORK-studien, 

der som nevnt populasjonen på flere vis ikke er representativ for den generelle 

fødepopulasjonen i Norge. 

 

Det oppgis i artikkelen kun hvor stor andel kvinner som utfører bekkenbunnstrening minst én 

gang i uken, ikke hvor mange som trener eksempelvis to eller tre ganger i uken. Definisjonen 

av bekkenbunnstrening er lite presis; det kreves kun utførelse én gang i uken for å bli 

klassifisert som regelmessig bekkenbunnstrenende. Det undersøkes ikke varighet av hver økt, 

hva slags styrkeøvelser som utføres, hvor mange repetisjoner eller kontraksjoner som gjøres 

av ulike styrkeøvelser, om hjelpemidler som vaginale koner eller lignende benyttes, og så 

videre. Som en konsekvens får man dermed lite innsikt i hvordan bekkenbunnstreningen 

utføres. Man kan selvsagt diskutere hvorvidt for eksempel fem minutter med 

bekkenbunnstrening én gang i uka vil utgjøre en klinisk forskjell for den enkelte kvinnen og i 

hvilken grad det da er hensiktsmessig å ha en slik definisjon. I randomiserte kontrollerte 

studier og kasus-kontroll-studier der formålet er å undersøke sammenhengen mellom 

bekkenbunnstrening og forekomst av ulike utfallsmål, som fødselsforløp og inkontinens, 

stilles det ofte store krav til en detaljert treningsprotokoll. Ofte utføres treningen veiledet av 

kvalifisert personell og det gjøres kartlegging av etterlevelse med bruk av treningsdagbøker 

og lignende. Dette medfører en større grad av kontroll, så assosiasjoner sikrere kan anslås. På 

den annen side fører en såpass vid inklusjon som det Bø et al.
12

 har, til at man sannsynligvis 

fanger opp alle kvinnene som, om enn i lite omfang, utfører bekkenbunnstrening. Formålet til 

Bø et al.
12

 er utelukkende å få en oversikt over hvor mange kvinner som faktisk trener 

bekkenbunnsmuskulaturen i svangerskapet og i den sammenheng er en slik definisjon 

hensiktsmessig.  

 

Flere faktorer bidrar til å gjøre resultatene til Bø et al.
12

 mindre gyldige. De systematiske 

skjevhetene i STORK-populasjonen er beskrevet tidligere, og man kan anta at 

sosiodemografiske forhold som påvirker anslag av generell fysisk aktivitet også vil gjelde for 

anslag av bekkenbunnstrening. Blant kvinnene som svarer på spørsmål om trening av 

bekkenbunnsmuskulaturen, er det en større andel som tidligere, eller ved 

besvarelsestidspunktet, har hatt problemer med bekkenløsning enn i den generelle 

studiepopulasjonen. Det er grunn til å tro at denne gruppen skiller seg fra de uten 

bekkenløsningplager. Man kan forestille seg at de plagede kvinnene har oppsøkt fysioterapeut 

eller lignende og dermed fått råd og instruksjon om trening av bekkenbunnsmuskulaturen. 

Dersom tallene var blitt justert for nåværende eller tidligere bekkenløsning ville de 

sannsynligvis sett annerledes ut, men dette gjøres ikke i artikkelen. 

 

Oppslutningen om besvarelse av spørsmål om styrketrening og deriblant bekkenbunnstrening 

er enda lavere enn for spørsmålene om generell trening. Rundt en femtedel av de som 

besvarer spørsmålene om fysisk aktivitet unnlater å besvare spørsmålene om 

bekkenbunnstrening, uten at de som ikke svarer blir tatt med i de statistiske beregningene. 
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Artikkelforfatterne har ingen forklaring på hvorfor en så stor andel faller fra, men 

kommenterer at dette muligens kan skyldes at spørsmålene ble oppfattet som uaktuelle, da 

kvinnene ikke utførte slike øvelser. 

 

En norsk artikkel fra 2009 omhandler effekten av bekkenbunnstrening på fødselsforløp
43

. I 

artikkelen anslås andelen norske gravide som utfører bekkenbunnstrening i svangerskapet, 

selv om dette ikke var artikkelens hovedformål. Populasjonen består av 18.865 

førstegangsfødende fra MoBa og andelen gravide som utfører bekkenbunnstrening minst en 

gang per uke beregnes til 36,4 % fram til uke 17 og 56,8 % fram til uke 30. Dette er altså en 

del høyere enn hva som estimeres i den inkluderte artikkelen til Bø et al.
12

, men det er flere 

faktorer som spiller inn. Forskjellene i estimat kan skyldes at artikkelens hovedformål var 

nettopp bekkenbunnstrening, og at de som trente bekkenbunnen i svangerskapet ble fanget 

opp bedre. I tillegg skiller MoBa seg fra STORK på flere områder, og studiepopulasjonen er 

større og består kun av førstegangsfødende. Likevel er det litt uforståelig at estimatene i så 

stor grad er avvikende. Resultatene i den inkluderte artikkelen fra Bø et al.
12

 samsvarer heller 

ikke fullstendig med tall fra utlandet. En studie av gravide kvinner i England påviste at 69 % 

utførte bekkenbunnstrening
44

, mens studier fra Australia har beskrevet en frekvens på 54 %
45

. 

 

I de norske anbefalingene om fysisk aktivitet i svangerskapet gis det ingen konkrete råd om 

hvor ofte bekkenbunnstrening bør utføres. Bø et al.
12

 konkluderer med at relativt få kvinner 

utfører regelmessig bekkenbunnstrening i svangerskapet, med frekvensanslag på rundt 15 %. 

Basert på tall fra andre norske studier og fra utlandet vil man anta at den sanne andelen 

gravide som utfører bekkenbunnstrening er høyere enn det Bø et al.
12

 presenterer. På den 

andre siden vil seleksjonsskjevheten i populasjonen og det store antallet som ikke besvarer 

spørsmålene medføre at den anslåtte andelen er forøkt. Uansett kan man altså ikke gi noe 

presist anslag for hvor mange som utfører bekkenbunnstrening, i likhet med for generell 

trening.  

 

Faktorer assosiert med grad av fysisk aktivitet i svangerskapet  

 

Generell fysisk aktivitet 
Tre artikler (Owe et al.

15
; Haakstad et al. (2007)

13
; Haakstad et al. (2009)

14
) gjør en vurdering 

av hvilke faktorer som er assosiert med aktivitetsnivå blant gravide. Owe et al.
15

 og Haakstad 

et al. (2007)
13

 ser på fysisk aktivitet i svangerskapet under ett, mens Haakstad et al. (2009)
14

 

fokuserer på tredje trimester.  

 

Owe et al.
15

 baserer seg på datamateriale fra MoBa. Definisjonen av regelmessig trening er 

fornuftig, med krav om å trene minst tre ganger per uke. Som tidligere nevnt er studien offer 

for stor grad av seleksjonsskjevhet, men dette er hovedsakelig problematisk når det skal 

beregnes prevalensestimater, ikke ved kalkulering av sammenhenger. Populasjonen som 

undersøkes er stor og man kan dermed anta at sammenhenger er oppdaget og resultatene er 

gyldige. Resultatene presenteres grundig og flere statistiske verktøy benyttes. For å 

kontrollere for konfundering benyttes det i artikkelen multivariate statistiske analyser, der 

sammenhengene justeres for flere ulike aspekter som kan påvirke resultatenes gyldighet. Ved 

bruk av slike avanserte statistiske teknikker vil de påviste sammenhengene i større grad være 

gyldige. Den metodologiske kvaliteten kan totalt sett regnes som høy i artikkelens del om 

kartlegging av assosiasjoner. 

 

Haakstad et al. (2007)
13

 definerer regelmessig fysisk aktivitet som intensiv trening på minst 

20 minutter én gang per uke. Som diskutert tidligere vil man med denne definisjonen 
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sannsynligvis oppnå at de fleste kvinnene som gjør en treningsmessig innsats i svangerskapet 

blir karakterisert som regelmessig trenende. Andelen regelmessig trenende vil likevel bli 

større enn for eksempel de i artikkelen til Owe et al.
15

, noe som ble tydelig i estimeringen av 

aktivitetsnivå tidligere i oppgaven. Ved at kvinner som kun trener én gang i uken inkluderes, 

vil det muligens bli et mindre klart skille mellom de som generelt er inaktive og kvinner som 

virkelig trener. Samtidig er dette en problemstilling som vil gjelde uansett hvor grensen settes. 

Videre er artikkelen nokså lite systematisk i sin presentasjon. Det oppgis svært lite 

informasjon om hvordan assosiasjonen ble beregnet og hvilke faktorer som analyseres. Det 

kan likevel antas at det som hevdes om sammenheng mellom utdannelse og aktivitetsnivå 

stemmer.  

 

Haakstad et al. (2009)
14

 stiller som nevnt høye krav for å bli regnet som regelmessig trenende, 

som dermed vil føre til at en mindre gruppe kvinner havner i den kategorien. Populasjonen i 

artikkelen er ikke stor i utgangspunktet (N=476), og en relativt liten gruppe defineres som 

regelmessig trenende (n=50). Det oppgis i artikkelen at det i etterkant ble gjort statistiske 

beregninger av hvor stor populasjon man ideelt skulle hatt for å kunne si noe sikkert om 

hvilke faktorer som er assosiert med regelmessig trening. Konklusjonen var at 

studiepopulasjonen var for homogen til at resultatene kunne sees på som gyldige. For å kunne 

si noe sikkert om assosiasjon mellom regelmessig trening og BMI forut for svangerskapet 

burde minst 1.430 kvinner ha vært inkludert i hver gruppe. Tilsvarende tall for sikker 

kalkulering av assosiasjon mellom trening og forekomst av bekkenløsning var 630 kvinner i 

hver gruppe. I likhet med Owe et al.
15

 utføres multivariate analyser, der resultatene justeres 

for alder og BMI forut for svangerskapet. Justering for mulige konfunderende variable øker 

ikke den statistiske styrken, men kan få frem de reelle sammenhengene mellom to variable. I 

artikkelen kommenteres det også at det ikke ble funnet noen sammenheng mellom 

aktivitetsnivå i tredje trimester og sosiodemografiske variabler som alder, utdannelse, 

arbeidsstatus, røykevaner og BMI forut for svangerskapet. Det diskuteres at dette kan skyldes 

det faktum at flesteparten av deltakerne i studien var velutdannede og tilhørte øvre 

middelklasse. Flere faktorer kan også påvirke nivået av fysisk aktivitet i tredje trimester. Sent 

i svangerskapet er mange kvinner slitne og begynner å bli lei av å være gravide. Den gravide 

magen er stor og tung og flere sliter med ulike svangerskapsplager som inkontinens, 

halsbrann, forstoppelse, og så videre. Det er stor sannsynlighet for at flere av kvinnene som 

ikke defineres som regelmessig trenende skulle ønske de kunne ha vært mer aktive. 

 

Selv om de ulike artiklene presenterer varierende mengde resultater på dette området, er de i 

stor grad samsvarende når det gjelder hvilke faktorer som henger sammen med aktivitetsnivå i 

svangerskapet. Å være fysisk aktiv og å ha etablert gode treningsvaner forut for svangerskapet 

erklæres som de viktigste faktorene for å ha et adekvat aktivitetsnivå i svangerskapet både av  

Owe et al.
15

 og Haakstad et al. (2009)
14

. Svangerskapet er en periode i livet der kroppen 

forandrer seg, ulike plager oppstår og humøret svinger. For mange vil ytterligere endring av 

hverdagen, for eksempel å skulle begynne på et treningsprogram, ikke være aktuelt. For 

kvinner som er vant til å være fysisk aktive forut for graviditeten vil derimot det å trene 

regelmessig innebære å fortsette i de eksisterende rutinene, og dette vil være betraktelig 

mindre krevende enn å skulle starte opp med trening fra ”scratch”.  

 

Kvinnene som trener regelmessig i svangerskapet har også oftere høyere utdannelse og høyere 

sosioøkonomisk status, noe som samsvarer med tendensen til hvilke grupper i samfunnet som 

oppfyller de generelle kravene om fysisk aktivitet. Høyere utdannelse medfører ofte at man 

har en mindre fysisk krevende jobb, og dette kan bidra til at man har mer overskudd til å trene 
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etter arbeidstid. Generelt er kunnskapen om trening større blant høyere utdannede kvinner, og 

dette fører til at disse oftere er bevisste på nytteverdien av fysisk aktivitet. 

 

At førstegangsfødende kvinner trener mer regelmessig, og at kvinner med flere barn fra før 

trener mindre, er forståelig. Med små barn hjemme kan det bli utfordrende å trene 

regelmessig, ofte skorter det på både tid og overskudd. Å få tid til å trene kan særlig være 

vanskelig hvis man er enslig. Et alternativ for å få tid til trening er å la barna være lengre i 

barnehagen, men de fleste foreldre vil oppfatte dette som drastisk. Det å ta seg av barn kan i 

seg selv være nokså fysisk krevende, og man kan spørre seg om det er nødvendig å løpe på 

tredemølle hvis man har løpt etter en toåring hele dagen. Det er ingen grunn til at en kvinne 

med flere barn skal være inaktiv, men det krever i større grad en del planlegging. Som 

småbarnsforelder har man muligheten til å være fysisk aktiv sammen med barna, for eksempel 

ved å gå på tur med barnet i bæremeis eller å jogge mens barnet sykler ved siden av. 

 

Det er også en lavere andel fysisk aktive blant kvinner som sliter med svangerskapsplager 

som bekkenløsning og kvalme. Kvalme er assosiert med mindre regelmessig trening i uke 17, 

men ikke i uke 30. Dette reflekterer at kvalme oftest er et problem tidlig i svangerskapet. Selv 

om kvalme i de fleste tilfeller er et ganske uskyldig fenomen, kan man likevel forstå at 

gravide kvinner som sliter med dette velger å holde seg i ro. Enkelte har så store problemer 

med å oppnå et tilstrekkelig energiinntak at det ikke er fornuftig å skulle mosjonere i tillegg. 

Samtidig, hvis morgenkvalme er det største problemet og man får i seg godt med næring 

utover dagen, er det ingenting som står i veien for å kunne trene litt på kveldstid. Ved 

bekkenløsning kan bevegelse være smertefullt, og mange gravide kvier seg naturlig nok for å 

være aktive og dermed forverre smerten. Det er flere misoppfatninger om at det er viktig å 

holde seg i ro når man har bekkenløsning, på grunn av at bevegelse kan forverre tilstanden. 

Dette har vist seg å ikke stemme
46

, men man kan selvfølgelig variere hvilken treningsform 

man benytter seg av. Svømming er en aktivitet som er populær i svangerskapet og som har 

vist seg å ha en gunstig påvirkning på bekkenløsningsplagene
47

. 

 

Kvinner med flerlingegraviditet er også oftere inaktive enn kvinner som er gravide med ett 

foster. Som nevnt under studiekarakteristika er det flere faktorer ved et flerlingesvangerskap 

som gjør at aktivitetsnivået oftere er lavere. Likevel, hvis kvinnen er frisk og svangerskapet er 

ukomplisert vil lett aktivitet ikke nødvendigvis være problematisk for verken mor eller foster. 

Mangelen på ikke-etnisk norske i utvalget gjør at man ikke kan si noe om påvirkning av 

etnisitet på aktivitetsnivå, selv om flere tidligere studier antyder at dette er av betydning i 

negativ retning. 

 

Oppsummert ser ut til at kvinner med høyere utdannelse, høy sosioøkonomisk status, lavere 

BMI og uten barn fra før har et høyere aktivitetsnivå, noe som stemmer overens med det man 

ser i den generelle befolkningen
1
. 

 

I den danske fødselskohorten (DNBC) er faktorer assosiert med regelmessig trening også 

undersøkt
42

, og de norske resultatene samsvarer i stor grad med resultatene fra Danmark. Det 

er dog sett på flere faktorer enn i de norske undersøkelsene, deriblant en del faktorer som 

skiller seg en del fra de beskrevet i de norske. I DNBC er konklusjonen at å trene mer enn tre 

ganger i uka gjennom svangerskapet var sterkt korrelert til å være eldre, være student eller 

utenfor arbeid, ha spiseforstyrrelser, moderat alkoholforbruk og et sunt kosthold. De sterkeste 

predikatorene for ikke å trene var å være flergangsfødende, å ha normal eller mindre god 

selvvurdert helse, røyking, og et mindre helsebevisst kosthold. De som hadde større 

sannsynlighet enn sammenligningsgruppene for å øke aktivitetsnivået under svangerskapet, 
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var kvinner på over 25 år, med metabolske eller psykiatriske lidelser, eller som hadde 

gjennomgått fertilitetsbehandling.  

 

Bekkenbunnstrening 

Bø et al.
12

 tar for seg hvilke faktorer som korrelerer med å utøve regelmessig 

bekkenbunnstrening. Populasjonen der dette undersøkes er diskutert tidligere, og som nevnt er 

det økt forekomst av kvinner med høy sosioøkonomisk status. I tillegg er det blant kvinnene 

som svarer på spørsmålene om bekkenbunnstrening en forhøyet andel kvinner med nåværende 

eller tidligere bekkenløsning og lavere BMI. Selv om man tross seleksjonsskjevhet kan si en 

god del om sammenhenger, vil det totale bildet ikke være helt tydelig siden populasjonen er 

såpass skjevfordelt. Populasjonen er også liten, kun 81 kvinner regnes som 

bekkenbunnstrenende. Som diskutert for Haakstad et al. (2009)
14

, vil en såpass liten gruppe 

ikke være tilstrekkelig heterogen til å kunne anslå sikre sammenhenger.  Den diffuse 

definisjonen av bekkenbunnstrening fører også til at man ikke får skilt ut de gravide som 

bedriver det man kan kalle adekvat bekkenbunnstrening. Sannsynligvis vil kvinner som trener 

bekkenbunnen eksempelvis fem minutter daglig skille seg fra kvinner som utfører fem 

minutter bekkenbunnstrening ukentlig. Med så lav grad av kontroll over utførelsen vil man 

heller ikke kunne si noe om hvilke kvinner det er som utfører øvelsene korrekt.  

 

Ut i fra resultatene til Bø et al.
12

 kan man ikke si noe sikkert om hvilke kvinner det er som 

utfører bekkenbunnstrening i svangerskapet, på grunn av alle de potensielle feilkildene 

studien er beheftet med. Mye tyder likevel på at kvinner som har høy sosioøkonomisk status i 

større grad er opptatt av fysisk aktivitet og dermed også fokuserer på bekkenbunnstrening. 

Tilsvarende kan også sies om kvinner med lavere BMI forut for svangerskapet. Når det 

gjelder generell trening har det i enkelte studier blitt vist at å motta informasjon om trening 

ikke medfører økt treningsmengde. Kvinner med tidligere bekkenløsning ser likevel ut til å 

utøve mer bekkenbunnstrening enn andre kvinner, og dette skyldes nok delvis at de har 

mottatt informasjon om trening av bekkenbunnsmuskulaturen.  

 

Bekkenbunnstrening har vært omtalt en del i media og i litteraturen i de senere år på grunn av 

dens positive effekt i forhindring av stressinkontinens. Det har dog i stor grad vært fokusert på 

kvinner generelt og i postpartumperioden. Det er tidligere beskrevet hvordan svært få gravide 

mottar informasjon om bekkenbunnstrening
44;48

. Studier har også vist at mange kvinner ikke 

evner å kontrahere bekkenbunnsmuskulaturen sin
49

. Det er derfor mye som tyder på at om 

kvinner får bedre oppfølging og flere råd om trening av bekkenbunnsmuskulaturen vil det 

kunne ha en positiv effekt.  

 

Kvalitative aspekter ved trening 

Flere mer kvalitative aspekter som diskuteres i de ulike inkluderte artiklene ble også tatt med i 

denne oppgaven, fordi de ble regnet som relevante og interessante i beskrivelsen av 

aktivitetsnivået til gravide kvinner i Norge.  

 

Foretrukne aktivitetsformer ble beskrevet både av Owe et al.
15

 og Haakstad et al. (2007)
13

, og 

resultatene var samsvarende. Gange som treningsform troner på toppen av listen. Man kan 

selvsagt diskutere hvorvidt de gravide som ikke er representert i studiene ville føre til at de 

hyppigst utførte aktivitetene blir feilrapportert, men dette er lite sannsynlig. Gange som 

aktivitetsform krever minimalt med erfaring, utstyr eller penger, og er dermed noe som kan 

passe for gravide kvinner i de fleste sosiale sjikt. Ulempen ved gange er at intensitetsnivået 

kan bli lavt hvis det ikke er et visst tempo
50

. I Danmark har Juhl et al. undersøkt det samme, 

og konkludert med at forholdene i DNBC er like MoBa med hensyn på foretrukket 
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aktivitetstype. De vanligste aktivitetsformene i DNBC var sykling, svømming og ”low 

impact”-aktiviteter. Studier fra andre land har også vist høy forekomst av gange, blant annet i 

Canada
51

 og USA
52

. 
 

Grunner for å trene regelmessig i tredje trimester ble diskutert av Haakstad et al. (2009)
14

. 

Dette var som tidligere nevnt en liten gruppe (n=50), og estimatene blir dermed usikre. Det vil 

sannsynligvis være ulikt syn på fysisk aktivitet blant kvinner med ulik sosioøkonomisk status, 

men dette er vanskelig å si noe om. At trening kunne være sosialt givende ble ikke angitt av 

noen, på tross av at Haakstad et al. (2009)
14

 beskriver at 85 % av kvinnene (n=50) oppga å 

trene sammen med andre, kun 5 % trente alene. Det var vanligst å trene sammen med 

familiemedlemmer, partner (51,2 %) eller venner (55,9 %).   

 

Årsaker til å ikke trene regelmessig i tredje trimester ble også undersøkt av Haakstad et al. 

(2009)
14

. Her var gruppen større (n=417), og prosentandelene vil dermed være noe mer 

gyldige. Forskjellene i sosioøkonomiske karakteristika mellom STORK-kvinnene og den 

generelle norske fødepopulasjonen er like fullt relevante, og man kan dermed ikke uten videre 

overføre resultatene til gravide i Norge generelt. Det er også store likhetstrekk mellom 

forholdene i Norge og USA, som vist i Tabell 14. Evenson et al.
53

 undersøkte i 2008 en 

kohort av amerikanske gravide kvinner i svangerskapsuke 27-30. 85 % anga en intrapersonlig 

årsak for ikke å utøve fysisk aktivitet i svangerskapet, 2/3 av disse var helserelaterte. 

 
Tabell 14: De vanligste barrierene for å ikke utføre fysisk aktivitet i 

svangerskapet 

Norge 
(Haakstad et al.(2009) 14)) 

USA 
(Evenson et al 53.) 

n=417 n=1.535 

Svangerskapsrelaterte plager 

(28,1 %) 

Tidsnød (24,6 %) 

Tidsnød (11,3 %)  Manglende overskudd/være trøtt/sliten 

(23,1 %) 

For krevende å komme i gang 

(10,3 %) 

Smerte/ubehag ved aktivitet eller andre 

medisinske tilstander (17,1 %) 

Vanskeligheter på grunn av 

barn og barnepass (9,6 %) 

Bekymring for barnet (11,0 %) 

 

I tillegg drøftet Haakstad et al. (2009)
14

 i hvilken grad de gravide kvinnene bekymret seg for 

om treningen kunne ha en skadelig effekt på fosteret. Både i den lille gruppen som ble 

definert som regelmessig trenende og blant de ikke-trenende var det svært lite bekymring for 

fosterets helse. En forstyrrende faktor også i dette estimatet er utvalget i STORK-studien, som 

jo er høyt utdannede kvinner, etnisk norske kvinner. Blant lavere sosiale lag og hos kvinner 

med fremmedkulturell bakgrunn er det muligens større grad av frykt for negativ påvirkning av 

fosteret ved trening, da det er kjent fra andre helserelaterte sammenhenger at disse gruppene 

oftere har forestillinger som ikke er kunnskapsbasert. 

Vår egen metodedel 

Målet med denne delen av oppgaven var å si noe om gravide kvinners aktivitetsnivå i Norge. 

Dette er et tema som ikke er mye beskrevet i litteraturen, og vi endte opp med fire artikler 

totalt. I søket vårt ble det benyttet en kombinasjon av flere søkeord for å best mulig fange opp 

aktuelle artikler. Vi ønsket å få tak i relativt nye artikler på området, og søkte derfor blant 

artikler publisert siste ti år. I litteratursøkeprosessen forkastet vi artikler som ut i fra abstrakt 

ikke lot til å oppfylle inklusjonskravene til oppgaven. I denne prosessen er det mulig at 
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artikler som tross beskrivelse av norske gravide kvinners aktivitetsnivå ikke ble inkludert. 

Eksempelvis kan dette ha skjedd med artikler der å estimere forekomst av trening ikke var 

formålet og dermed ikke beskrives i abstrakt, men at det likevel gjøres en vurdering basert på 

en eller annen populasjon av gravide. Samtidig hadde vi en gjennomgang av 

publikasjonslistene til forfatterne bak de inkluderte studiene, og heller ikke der fanget vi opp 

flere artikler. En måte vi kunne ha sikret oss at vi fikk tak i aktuelle artikler var ved å kontakte 

forfatterne av de inkluderte artiklene eller andre eksperter på området 

svangerskapsepidemiologi, dette ble dog ikke gjort.  

 

Vi begrenset også søket til artikler som beskrev nivå av aktivitet på fritiden, ikke på arbeid. 

Man kan spørre seg om det er nødvendig å trene etter jobb hvis arbeidet har vært fysisk 

krevende, tilsvarende gjelder for å stelle hjemme og passe barn. Flere artikler har beskrevet 

hvordan det er feil å klassifisere enkelte kvinner som stillesittende, bare fordi de ikke deltar i 

”active leisure and recreational activities”
50

. Enkelte mener at for å kunne vurdere en kvinnes 

aktivitetsnivå må man se på alle dimensjonene i kvinnens liv, som yrke, husarbeid, omsorg for 

barn og familie, trening og fritidsaktiviteter. Det er altså en fare for at flere kvinner som 

regnes som inaktive etter vurdering av fritidsaktivitetsnivå i realiteten kan ha oppfylt 

myndighetenes krav til fysisk aktivitet. 

 

Veien videre 

Skulle man fått et mer realistisk bilde av aktivitetsnivået blant norske gravide måtte det for det 

første gjøres en undersøkelse blant en betraktelig mer generaliserbar populasjon. Å få en 

representativ nok populasjon er en utfordring innenfor de fleste forskningsfelt og å øke 

deltakelse i større tverrsnittstudier krever betraktelig tettere oppfølging og dertil større 

ressurser. Som nevnt er kvinner med minoritetsbakgrunn underrepresentert i studiene om 

fysisk aktivitet blant gravide, og vi vet således lite om hvordan aktivitetsnivået deres er i 

svangerskapet. Mye tyder på at disse kvinnene har et lavere aktivitetsnivå enn anbefalt, ikke 

bare i svangerskapet, men fra tidlig ungdomsalder
37

. Det er altså viktig med forebyggende 

arbeid og fokus på fysisk aktivitet i denne befolkningsgruppen. For å kunne vite hvilke råd 

som bør gis, er kunnskap om og kjennskap til denne gruppen viktig. Det er nylig igangsatt en 

populasjonsbasert kohortstudie av gravide ved helsestasjonen i Groruddalen, med fokus på 

svangerskapsdiabetes, fysisk aktivitet og overvekt i en multietnisk befolkning
54

. Studien vil 

utforske et område som til nå har vært lite kjent, og sannsynligvis gi oss nyttig informasjon i 

tilnærmingen mot ikke-etniske gravide.  

 

I denne oppgaven er det antydet at kvinner i de høyere sosiale lag i stor utstrekning trener 

regelmessig og følger de norske anbefalingene. Disse utgjør i mindre grad en gruppe som 

krever stor oppmerksomhet. Derimot bør man ikke vegre seg for drøfte å fysisk aktivitet i 

svangerskapsomsorgen rettet mot kvinner som har større helserisiko, er overvektige, røyker 

og ikke er vant til å trene fra før. Når det gjelder ikke-etnisk norske gravide må det i første 

omgang sikres at de møter opp til svangerskapskontroller. Deretter må god kommunikasjon 

ivaretas, og for flere medfører dette behov for tolketjeneste. 

Ved helsepromotering til gravide kan det være viktig å understreke at en moderat 

treningsmengde kan oppnås på flere ulike vis og at det er viktig å finne aktiviteter som er 

lystbetont, passer inn i de daglige rutinene og som ikke krever store ferdigheter. Å gå kan 

anbefales som en enkel og lett tilgjengelig treningsmetode for de fleste gravide kvinner. Det 

bør også tilbys flere treningstimer spesialtilpasset for gravide.  
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PROBLEMSTILLING II 
 

I hvilken grad er de norske anbefalingene om fysisk aktivitet i 

svangerskapet forankret i nyere forskning? 
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METODE 
 

Søket ble utført i august 2010 i databasen PubMed.  Søkeordene og kombinasjonen som ble 

benyttet var (exercise OR physical activity OR training OR fitness) AND (pregnancy OR 

gestation*). Artiklene måtte inneholde søkeordene i tittel eller abstrakt, være oversiktsartikler, 

være publisert mellom 2000 og 2010, være publisert på engelsk eller nordisk språk, omhandle 

mennesker og ha et tilgjengelig abstrakt for å bli inkludert i studien. Videre måtte 

oversiktsartiklene ha trening og dets effekt på graviditet blant friske kvinner som det primære 

utfallsmålet. Trening kunne innebære både generell fysisk aktivitet og styrketrening, deriblant 

øvelser for bekkenbunnsmuskulatur. Oversiktsartikler som kun fokuserte på yrkesaktivitet 

eller på medisinske basalfag som fysiologi og biokjemi ble ekskludert. Et tilsvarende søk ble 

gjort i databasen The Cochrane Library, men ingen nye artikler ble identifisert. Imidlertid ble 

to artikler
55;56

 funnet i oppdatert versjon fra 2010 og disse erstattet to artikler funnet via 

PubMed. 

 

Søket resulterte initialt i 35.672 artikler identifisert ved søkeordene. Inklusjonskriteriene ble 

så benyttet for å skille ut de relevante artiklene: må inneholde søkeord i tittel eller abstrakt 

(4.473), må være en oversiktsartikkel (764), må være publisert mellom 2000 og 2010 (425), 

må være tilgjengelig på engelsk, dansk, norsk eller svensk (372) og må omhandle mennesker 

(359). De resterende 359 artiklene ble utvalgt til lesning av abstrakter, av disse ble seks 

ekskludert grunnet manglende abstrakt. Av 353 oversiktsartikler var det 16 som hadde trening 

og dets effekt på graviditet som primære utfallsmål. Disse ble så valgt ut til nøye 

gjennomlesning. 

 

De 16 oversiktsartiklene ble lest og vurdert uavhengig av de to forfatterne (THF og MBO) av 

denne studentoppgaven. Kriteriene som ble benyttet ved vurderingen var basert på 

retningslinjene fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og JAMAs "Users' guide to 

the medical literature (2008)"
57

.  Ved gjennomgang av oversiktsartiklene ble det blant annet 

vurdert om hver enkelt oversiktsartikkel hadde et klart definert formål, inklusjonskriterier og 

hvorvidt det var oppgitt detaljert informasjon om søkeprosessen. Videre måtte 

oversiktsartiklene ha vurdert metodologisk styrke og bias, presentert resultater presist og ha 

publisert effektestimater. En oversiktsartikkels totale evne til å oppfylle disse kriteriene ble 

lagt til grunn ved inkludering i denne oppgaven. Uenigheter blant forfatterne (THF og MBO) 

ble avgjort ved diskusjon. 

 

Ut fra dette, og allerede nevnte inklusjonskriterier, ble ni oversiktsartikler ekskludert (Brown 

W 2002
58

, Dempsey JC et al. 2005
59

, Gavard JA og Artal R 2008
60

, Hegaard HK et al. 2007
61

, 

Meher S og Duley L 2006
62

, Morris SN og Johnson NR 2005
63

, Olson D et al. 2009
64

, Takito 

MY et al. 2009
65

, Weissgerber TL et al. 2006
66

). De fleste ble ekskludert grunnet manglende 

informasjon om søk, metode og manglende inklusjonskriterier. En viste seg å ikke ha en frisk 

populasjon, en annen viste seg å ikke være en oversiktsartikkel. For mer detaljert informasjon, 

se Tabell 15: Oversikt over ekskludert studier. 
 

Tabell 15: Oversikt over ekskludert studier  

Brown W 2002
58

 Mangler informasjon om søk, metode, presenterer verken 

 inklusjonskriterier eller effektestimater 

Dempsey JC et al. 2005
59

 Mangler informasjon om søk, metode samt inklusjonskriterier 

Gavard JA og Artal R 2008
60

 Mangler informasjon om søk, metode samt inklusjonskriterier 

Hegaard HK et al. 2007
61

  Mangler informasjon om søk, metode samt inklusjonskriterier 
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Meher S og Duley L 2006
62

 Hadde ikke frisk populasjon 

Morris SN og Johnson NR 2005
63

 Mangler informasjon om søk, metode, presenterer verken  

inklusjonskriterier eller effektestimater 

Olson D et al. 2009
64

 Viste seg å ikke være en oversiktsartikkel 

Takito MY et al. 2009
65

 Blander arbeidsaktivitet og fritidsaktivitet slik at de ikke kan 

holdes fra hverandre i resultatvurdering 

Weissgerber TL et al. 2006 
66

 Mangler informasjon om søk, metode samt inklusjonskriterier 

 

Syv oversiktsartikler ble valgt ut som grunnlag for denne studentoppgaven. Fire av disse 

omhandler generell trening og graviditet (Domingues et al.2009
67

, Kalisiak et al. 2009
68

, 

Kramer & McDonald 2010
55

, Schlüssel et al. 2008
69

). De fleste av disse oversiktsartiklene har 

valgt å se på total fysisk aktivitet, inkludert yrkesaktivitet. I den videre fremstilling vil kun 

oversiktsartiklenes resultater om fritidsaktivitet og trening utenom arbeid, legges til grunn. De 

tre siste oversiktsartiklene omhandler bekkenbunnstrening og graviditet (Harvey 2003
70

, Hay-

Smith et al. 2009
56

, Lemos et al. 2008
71

).  Alle disse presenterer data for trening igangsatt 

under og etter graviditeten. Vi vil kun omtale resultater for bekkenbunnstrening igangsatt 

under graviditet. Der det manglet informasjon om enkelte emner, ble dette forsøkt innhentet 

fra originalartiklene. Informasjon som ble innhentet omfattet effektestimater, 

populasjonskarakteristika og definisjoner av trening. Ved gjennomgang av de syv 

oversiktsartiklenes referanselister ble ingen nye oversiktsartikler funnet som ikke søket 

allerede hadde fanget opp.  

 

For detaljer om utvelgelsen, se flytskjema; Figur 3. 



55 

 

Figur 3: Utvelgelse av de inkluderte oversiktsartiklene 

 

 

De syv oversiktsartiklene som ble utvalgt ble som allerede nevnt vurdert kritisk etter kriterier 

basert på retningslinjene fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og JAMAs "Users' 

guide to the medical literature (2008)"
57

. For detaljer i denne prosessen, se Vedlegg 1. 
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RESULTATER 

 

De inkluderte oversiktsartiklene kan deles i to hovedgrupper basert på hvilken type trening de 

benyttet som intervensjon:  

 

1. Oversiktsartikler med fokus på generell trening 

Domingues et al.
67

 (2009) 

Kalisiak et al.
68

 (2009) 

Kramer & McDonald
55

 (2010) 

Schlüssel et al.
69

 (2008) 

 

2. Oversiktsartikler med fokus på bekkenbunnstrening 

Harvey
70

 (2003) 

Hay-Smith et al.
56

 (2009) 

Lemos et al.
71

 (2008) 

 

Vi vil derfor presentere resultater for generell trening og bekkenbunnstrening hver for seg. 

 

1. Generell trening 

 
Studiekarakteristika 

Fire oversiktsartikler (Domingues et al.
67

, Kalisiak et al.
68

, Kramer & McDonald
55

 og 

Schlüssel et al.
69

) fokuserer på generell trening og dets effekt på et varierende antall 

utfallsmål. Antall og type utfallsmål varierer betraktelig mellom studiene. Domingues et al.
67

 

fokuserer kun på ett; for tidlig fødsel, mens Kalisiak et al.
68

 har flest utfallsmål og har 

inkludert elleve, deriblant mors fysiske form, fødselsmetode og barnets fødselsvekt. Totalt 

presenterer oversiktsartiklene data for 18 utfallsmål for mor, foster eller barn: se tabell 16 for 

detaljer. 

 

To av studiene bygger utelukkende på randomiserte kontrollerte forsøk (Kalisiak et al.
68

, 

Kramer & McDonald
55

), mens de to andre (Domingues et al.
67

, Schlüssel et al.
69

) har 

inkludert varierende studiedesign som kohorter, kasus-kontroll- og tverrsnittsstudier. Antall 

artikler som oversiktsartiklene bygger på varierer fra 14 (Kramer & McDonald
55

) til 30 

(Schlüssel et al.
69

). Det er inkludert totalt 65 ulike artikler i de fire oversiktsartiklene sett 

under ett, og elleve av disse benyttes flere ganger i de ulike oversiktsartiklene. Kalisiak et al.
68

 

og Kramer & McDonald
55

 bygger på fire av de samme artiklene, mens Domingues et al.
67

 og 

Schlüssel et al.
69

 har inkludert syv like artikler. Alle studiene oppgir tilfredsstillende 

informasjon om søkeprosessen selv om enkelte elementer mangler i alle de fire studiene. 

Samtlige har vurdert metodologisk styrke og systematisk skjevhet; se Vedlegg 1 for detaljer. 

 

Blant de randomiserte kontrollerte studiene er ”trening” stort sett definert som 60 minutters 

aerob aktivitet tre ganger i uken. Intervensjonsvarigheten varierer fra 10 uker (Kramer & 

McDonald
55

) til 30 uker (Kramer & McDonald
55

). Mest benyttede intervensjonstype er 

sykling, jogging, rask gange, vanntrening og aerobicklasser.  Det varierte hvorvidt 

kontrollgruppen var ilagt treningsforbud eller kunne trene inntil et visst antall ganger per uke. 

I de ikke-randomiserte studiene ble treningsdata samlet inn og kategorisert i lav-, moderat- og 

høyintensitetsgrupper der de forskjellige studiene benyttet noe ulike kriterier for 

grupperingene. Generelt er trening sjeldnere enn en gang i uken definert som lite trening, 

trening fra en til tre ganger i uken er moderat trening, og trening oftere enn tre ganger i uken 

anses som høyintensitetstrening. Varighet og intensiteten av hver treningsøkt er ikke nærmere 
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presisert. Treningsformene som oftest ble benyttet tilsvarte intervensjonstypene for de 

randomiserte kontrollerte studiene. Informasjon om trening ble oftest innsamlet via 

spørreskjemaer. Enkelte studier innsamlet informasjon via telefonintervju mens andre 

innsamlet informasjon ansikt til ansikt; se Tabell 16 for detaljer. 

 
Populasjonskarakteristika 

Med unntak av Kalisiak et al.
68

 oppgir de resterende oversiktsartiklene lite informasjon om 

populasjonen som studiene bygger på. Populasjonen i Kalisiak et al.
68

 består av friske 

førstegangsfødende i 20-30 årene med kaukasisk opprinnelse. Majoriteten tilhørte øvre 

middelklasse, hadde høyere utdannelse og jobbet utenfor hjemmet. Samtlige hadde 

svangerskap med ett foster. Det varierte hvorvidt deltakerne var stillesittende eller vant til å 

trene før graviditeten. Røykere og kroniske syke ble ekskludert. Etter å ha innhentet 

populasjonsinformasjon, ser det ut til at populasjonen i Kramer & McDonald
55

 har tilsvarende 

karakteristika.  

 

Derimot består populasjonene i Domingues et al.
67

 og Schlüssel et al.
69

 av et mer heterogent 

utvalg som representerer alle aldersgrupper, sosioøkonomiske klasser og utdannelsesnivåer. 

De fleste er enten amerikanere med europeisk opprinnelse eller har afroamerikansk 

opprinnelse, men latinske, asiatiske, spanske, australske og skandinaviske gravide er også 

representert. De fleste er førstegangsfødende, friske, normalvektige og i slutten av tjueårene, 

men flergangsfødende, kronisk syke og overvektige er representert. Aldersspennet varierer fra 

15 til 49 år. De fleste studiene har inkludert røykere og hypertensive, men alle har ekskludert 

multiple svangerskap.  Populasjonsstørrelsen var minst hos Kramer & McDonald
55

 med 1.040 

gravide og størst hos Schlüssel et al.
69

 med 67.634 gravide.  

 
Tabell 16: Oversiktstabell over inkluderte studier som omhandler generell trening 

       

Forfatter 

(år) 

Antall 

studier 

Popula-

sjon 

Studie-

design 

Trenings 

Metode 

Utfallsmål Resultat 

Domingues 

et al.
67

  

2009 

17* 27.444 Prospektive 

Retro-

spektive 

Kasus-

kontroll 

Aerob trening (jogging, 

sykling, styrke- trening, 

gruppetimer) inndelt 

etter frekvens, 

intensitet, varighet og 

antall ganger pr uke 

samt fritidsaktiviteter 

og gange. Ulike 

kriterier for å være i 

"trener regelmessig"-

gruppen mellom 

studiene. 

Prematur fødsel Trening utgjør 

ingen risiko 

for prematur 

fødsel, og kan 

muligens være 

beskyttende. 

Kalisiak et 

al.
68

 2009 

15 1.316 RCT 

Kontrollerte 

studier 

Aerob trening av 15-

150 min varighet, 1-5 

ganger pr uke. 5 studier 

oppgir kun "regel-

messig" trening. 

Trening ble igangsatt i 

1. eller 2. trimester og 

varte fra 12 uker til 

fødsel. De fleste 

kontrollgrupper trente 

ikke. 

Mor:  

generell fysisk 

helse/ kondisjon, 

vektøkning, 

selvbilde, 

ryggsmerter, 

fødselsvarighet. 

Foster: 

hjerterytme, 

placenta-størrelse, 

fostervannsindeks. 

Barn: fødselsvekt, 

lengde, nevro-

Trening øker 

generell fysisk 

helse og 

kondisjon samt 

bedrer 

selvbilde og 

reduserer 

ryggsmerte. 

Det kan ikke 

trekkes noen 

konklusjon for 

resterende 

utfallsmål. 
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logisk utvikling. 

Kramer & 

McDonald
55

 

2010 

14 1.014 RCT 

Kvasi-RCT 

Aerob trening fra 15-60 

min 3-5 ganger pr uke. 

Ulike 

igangsettingstidspunkt 

(fra uke 8 til uke 26) og 

varighet(fra 10 ukers 

program og til fødsel). 

Fleste kontrollgrupper 

trener ikke, en trener 

inntil 3 ganger pr uke, 

en annen 40 min 5 

ganger pr uke. 

Mor:  

generell fysisk 

helse/kondisjon, 

preeklampsi, 

fødselsmetode, 

fødselsvarighet, 

vektøkning. 

Foster:  

placenta-størrelse.  

Barn: fødselsvekt, 

gestasjonsalder, 

lengde, prematur 

fødsel 

Trening bedrer 

mors generelle 

fysisk helse og 

kondisjon. 

Man finner 

ingen 

sammenheng 

mellom 

trening og 

fødselsvekt, 

gestasjonsalder 

og prematur 

fødsel. Det kan 

ikke trekkes 

noen 

konklusjon for 

de resterende 

utfallsmål. 

Schlüssel et 

al.
69

 2008 

30* 67.634 Kasus-

kontroll 

Kohort 

Tverrsnitt 

Aerob trening, gange og 

fritidsaktiviteter. 

Populasjon 

kategoriseres inn i lav-, 

moderat- og 

høyintensitets grupper 

for total fysisk aktivitet. 

**** 

Mor: preeklampsi, 

svangerskaps- 

hypertensjon, 

svangerskaps-

diabetes 

vektøkning, 

fødselsmetode 

Foster: 

spontanabort 

Barn: fødselsvekt, 

prematur fødsel 

Trening øker 

ikke risiko for 

noen av 

utfallsmålene. 

Det ser ut som 

at trening kan 

forebygge 

utvikling av 

preeklampsi 

og 

svangerskaps- 

diabetes 
* De studier som ser på yrkesaktivitet er ikke regnet med ** Kun de antenatale studier er regnet med  

*** En studie oppgav ikke antall studiedeltaker **** Det er ikke gjort rede for hva lav-, moderat- eller høyintensitet tilsvarer 

Denne oversiktstabell stemmer ikke overens med alt innhold i originalartiklene da informasjon i tabell er hentet ut for denne 

oppgavens konkrete problemstilling 

 

Utfallsmål for mor 

 

Preeklampsi 

Kramer & McDonald
55

 har inkludert én studie som tar for seg generell trening og dets effekt 

på preeklampsi. I denne studien fant man en relativ risiko på 1,17 for utrente kvinner som 

begynner å trene under graviditeten, men funnet var ikke statistisk signifikant (95 % KI: 0,44- 

3,08). Schlüssel et al.
69

 har inkludert tre studier der to av disse har statistisk signifikante 

resultater. Den ene studien viser at tidligere inaktive som trente de første 20 

svangerskapsukene fikk en redusert odds ratio for preeklampsi sammenlignet med de som 

forble inaktive (OR=0,65; 95 % KI: 0,43-0,99). For de som trente før graviditeten og som 

fortsatte med dette de første 20 ukene av svangerskapet var effekten noe større (OR=0,59, 95 

% KI: 0,35-0,98). Den andre studien viste en relativ risiko på 0,67 (95 % KI: 0,46-0,96) for de 

som trente de første 20 ukene, samt synkende risiko ved økende treningsmengde. Ved 

høyintensitetstrening fant studien en relativ risiko på 0,57 (p=0,01).  Den tredje studien viste 

også en reduksjon i odds ratio, men resultatet var ikke signifikant (OR=0,66; 95 %: 0,35-

1,22). 

 

Svangerskapshypertensjon 
Schlüssel et al.

69
 har inkludert tre studier om svangerskapshypertensjon og trening. To av 

disse finner ingen sammenheng mellom trening og svangerskapshypertensjon. Den tredje 
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presenterer en relativ risiko på 0,75 (95 % KI: 0,54-1,05) for gravide som trente de første 20 

svangerskapsukene, men dette resultatet er grensesignifikant. Det var en tendens til synkende 

risiko ved økende treningsmengde, men heller ikke dette var statistisk signifikant. 

Eksempelvis hadde den relative risikoen sunket til 0,71 for gruppen som bedrev 

høyintensitetstrening (p=0,08). 

 

Svangerskapsdiabetes 

Schlüssel et al.
69

 presenterer fire studier i tilknytning til dette utfallsmålet. Den ene studien 

fant redusert odds ratio for utvikling av svangerskapsdiabetes hos tidligere inaktive som trente 

første 20 uker av svangerskapet (OR=0,52; 95 % KI: 0,33-0,80) og hos de som trente før 

graviditet og som fortsatte med dette de første 20 ukene (OR=0,4, 95 % KI: 0,23-0,68). Den 

andre studien viste ikke-signifikant reduksjon i relativ risiko blant tidligere inaktive som 

trente første 20 uker av svangerskapet (RR=0,69; 95 % KI: 0,37-1,29), og statistisk 

signifikant reduksjon blant de som trente før graviditet og som fortsatte med dette de første 20 

svangerskapsukene (RR=0,31; 95 % KI: 0,12-0,79). De to siste studiene fant ingen generell 

sammenheng mellom svangerskapsdiabetes og nivå av fysisk aktivitet, med unntak av én 

studie som viste redusert risiko for svangerskapsdiabetes hos trenende gravide med BMI>33 

kg/m2. 

 

Generell fysisk helse/kondisjon 

Kramer & McDonald
55

 har inkludert seks studier som konkluderer med statistisk signifikant 

økning i generell fysisk helse hos de gravide som trener under svangerskapet, men de 

presenterer ingen effektestimater for dette. Kalisiak et al.
68

 presenterer også seks studier som 

tar for seg ulike variabler i tilknytning til generell fysisk helse, der to av disse er de samme 

som Kramer & McDonald
55

 legger til grunn. Studiene viste økt utholdenhet (p=0,047), lavere 

hjertefrekvens ved stress eller under trening, økt fettforbrenning og økt oksygenopptak 

(p<0,002) for de som trente i forhold til de inaktive. Heller ikke Kalisiak et al.
68

 oppgir 

effektestimater for disse variablene, men hevder at alle resultatene er statistisk signifikante. 

Det ble gjort forsøk på innhenting av effektestimater i primærartiklene både hos Kramer & 

McDonald
55

 og Kalisiak et al.
68

, men dette ga ikke resultater da primærartiklene enten ikke 

hadde publisert effektestimatene eller ikke lot seg oppdrive i fulltekst.   

 

Ryggsmerter 

Kalisiak et al.
68

 har inkludert to studier som omhandler ryggsmerter. I den ene studien fant 

man at de som trente hadde signifikant lavere forekomst av ryggsmerter sammenlignet med de 

inaktive da dette ble målt i uke 36 (p=0,03). Forskjellen blant gruppene var grensesignifikant 

tre måneder etter fødsel (p=0,06).  I den andre studien var det lavere innsidens av ryggsmerter 

blant de som drev med vanntrening fremfor de som trente på annet vis (p=0,04).  

 

Selvbilde 

Kalisiak et al.
68

 presenterer en mindre studie som har undersøkt forskjellen mellom gravides 

selvbilde blant de som trener og inaktive. Studien viser statistisk signifikant bedring i 

selvbilde og opplevd velvære blant de som trener (p=<0,05).  

 

Vektøkning 

Kramer & McDonald
55

 har inkludert fire studier som omhandler effekten av trening på 

vektøkning blant gravide. Ingen av disse viser statistisk signifikante forskjeller mellom de 

som trener og de inaktive (MD=0,79 kg; 95 % KI: -0,73-2,31 kg).  Kalisiak et al.
68

 har 

inkludert fem andre studier hvorav to av disse ikke viser noen sammenheng mellom trening 

og vektøkning. De tre andre viste alle statistisk signifikant redusert vektøkning blant de som 
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trente under graviditeten (p<0,05). I treningsgruppene la kvinnene gjennomsnittlig på seg 

mellom 12,8 kg og 13,6 kg (±1,1-1,4 kg) mens i kontrollgruppene la kvinnene gjennomsnittlig 

på seg mellom 16,2 kg og 17,9 kg (±1,4-1,7 kg). Schlüssel et al.
69

 har inkludert fem studier. 

Tre av disse viste ingen sammenheng mellom treningsmengde og vektøkning. De to andre 

studiene konkluderer med at gravide som trente la på seg signifikant mindre enn inaktive, men 

presenterer ingen effektestimater.  

 

Fødselsmetode 

Kramer & McDonald
55

 har inkludert tre studier som omhandler fødselsmetode, men ingen av 

disse studiene fant signifikante forskjeller mellom de som trente og inaktive når det gjaldt 

frekvens av keisersnitt (RR=0,96; 95 % KI:0,6, 1,53). Schlüssel et al.
69

 presenterer fire 

studier. Tre av disse fant ingen sammenheng mellom generell trening og fødselsmetode. Den 

siste fant økt odds ratio for keisersnitt blant inaktive gravide etter at det var justert for 

konfunderende faktorer (OR=4,48; 95 % KI:1,2-16,2). De konfunderende faktorene som ble 

anvendt var alder, tidligere treningserfaring hos den gravide, bruk av epiduralanestesi, endring 

i BMI under svangerskapet, fødselsvarighet, hvorvidt fødselen ble indusert og på hvilket 

sykehus fødselen fant sted. 

 

Fødselsvarighet 

Kramer & McDonald
55

 har inkludert to studier som omhandler fødselsvarighet. Ingen av disse 

fant signifikante forskjeller mellom de som trener og inaktive, verken for første fase (MD= 

2,0 timer; 95 % KI: -1,15-5,15 timer) eller andre fase av fødselen (MD= -5,72 min; 95 % KI: -

15,22-3,78 min). Kalisiak et al.
68

 har inkludert én studie som fant at trenende gravide hadde 

raskere fødsler enn inaktive (7,7t ± 4,6t vs. 12,9t ± 6,5t) Funnet var imidlertid ikke statistisk 

signifikant.  

 

Utfallsmål for foster 

 

Hjerterytme 

Kalisiak et al.
68

 inkluderte én studie som analyserte effekten av trening på fosterets 

hjerterytme. Studiene fant økt hjerterytme hos fosteret under treningsøkten hos gravide i 

intervensjonsgruppen sammenlignet med inaktive. Funnet var statistisk signifikant (p<0,05). 

Videre kom de frem til at med økende gestasjonsalder ble det en redusert tendens til 

treningsutløst takykardi hos fosteret. Fosterets økning i hjertefrekvens under trening var ikke 

relatert til den gravides fysiske form eller tidligere treningserfaring. Det ble ikke observert 

episoder av bradykardi hos fosteret under treningsøktene.  

 

Placentastørrelse 

Kramer & McDonald
55

 har inkludert to studier som har tatt for seg placenta. Den ene har sett 

på vekstprofil og volum ved fødsel, den andre har registrert vekt postpartum. Resultatene er 

statistisk signifikante for henholdsvis vekstprofil (MD=5,0 cm
3
/uke; 95 % KI:4,07-5,93) og 

volum (MD=48,0 cm
3
; 95 % KI: 3,30-92,70), og viser at de som trener har større og raskere 

voksende placentaer. Det var ingen forskjell mellom gruppene når det gjaldt vekt (MD=14,30 

g; 95 % KI: -118,70-147,30 g). Kalisiak et al.
68

 har inkludert tre studier, hvorav en er felles 

med Kramer & McDonald
55

. Blant de andre fant den ene signifikante større proliferasjons 

indeks (p<0,008) og større vaskulært volum (p<0,02) hos de som trente. Den andre fant at de 

som opprettholdt treningen i tredje trimester hadde redusert føtoplacentalvekst, mens de som 

reduserte treningsmengden hadde økt vekst (p<0,001). 
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Fostervannsindeks 

Kalisiak et al.
68

 har inkludert én mindre studie hvor fostervannsindeks hos gravide som har 

utført trening i vann ble sammenlignet med fostervannsindeksen hos inaktive. Målingene ble 

utført før og etter hver treningsøkt. I studien kom man frem til at fostervannsmengden økte i 

treningsgruppen fra et gjennomsnitt på 8 % til 21 % da denne ble målt etter trening. I enkelte 

av svangerskapsukene var disse resultatene statistisk signifikant. Økningen så imidlertid ut til 

å være forbigående da fostervannsindeksen ble noe redusert frem til neste måling. Alle målte 

verdier for fostervannsindeksen var under 21 cm.   

 

Spontanabort 

Schlüssel et al.
69

 har inkludert fem studier for dette utfallsmålet. Fire av disse viser ingen 

sammenheng mellom nivå av fysisk aktivitet og spontanabort. Den siste studien viser en 

reduksjon i odds ratio blant fysisk aktive gravide sammenlignet med inaktive (OR=0,6). Dette 

funnet var statistisk signifikant (95 % KI: 0,3-0,9). 

 
Utfallsmål for barn 
 

Prematur fødsel 

Domingues et al.
67

 fokuserte utelukkende på prematur fødsel, og har inkludert 17 studier. 

Elleve av disse viste ingen sammenheng mellom fysiske aktiviteter på fritiden, trening og for 

tidlig fødsel. Seks studier viste redusert forekomst av premature fødsler blant de fysisk aktive. 

Av disse var det fem som hadde statistisk signifikante funn. Odds ratio varierte fra 0,11 (95 % 

KI:0,02-0,81) til 0,59 (95 % KI:0,38-0,93) i disse studiene. Kramer & McDonald
55

 har 

inkludert tre studier hvorav en er felles med Domingues et al.
67

. Ingen av de to andre studiene 

til Kramer & McDonald
55

 fant noe statistisk signifikante forskjeller mellom de fysisk aktive 

og inaktive (RR=1,82; 95 % KI:0,35-9,57). Schlüssel et al.
69

 har inkludert ti studier. Syv av 

disse viser ingen sammenheng mellom trening og for tidlig fødsel. Tre fant statistisk 

signifikant redusert forekomst blant de som trente. Av disse tre studiene fant én studie bare 

effekt for de som bedrev høyintensitetstrening (RR=0,11; 95 % KI:0,02-0,81), mens den 

andre fant redusert odds også blant de som bedrev moderat fysisk aktivitet (OR=0,51; 95 % 

KI:0,27-0,95). Den tredje fant redusert odds hos fysisk aktive generelt sammenlignet med 

inaktive (OR=0,53; 95 % KI:0,36-0,78).  

 

Gestasjonsalder 

Kramer & McDonald
55

 inkluderte fire studier som så på gestasjonsalder ved fødsel hos 

gravide som trente i forhold til inaktive, og fant ingen statistisk signifikante resultater 

(MD=0,10 uke; 95 % KI: -0,11-0,30 uke). 

 

Vekt ved fødsel 

Kalisiak et al.
68

 har inkludert ni studier som analyserer barnets fødselsvekt sett i sammenheng 

med mors nivå av fysisk aktivitet under svangerskapet. Fire av disse fant ingen sammenheng 

mellom barnets vekt ved fødsel og mors fysiske aktivitet. Av de resterende fem studiene fant 

én studie at barn av trenende mødre veide mer (studie 1), mens tre studier fant at barna veide 

mindre (studie 2-4). Den siste studien fant at barnets vekt ved fødsel var avhengig av 

treningsintensiteten til de fysisk aktive gravide, og ikke bare hvorvidt de var fysisk aktive 

eller inaktive. Denne studien (studie 5) kom frem til at det kun var gravide som utførte 

høyintensitetstrening og som opprettholdte treningsmengde i tredje trimester som fikk barn 

med lavere fødselsvekt (studie 5); se tabell 17. 
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Kramer & McDonald
55

 har inkludert seks studier, hvorav to er felles med Kalisiak et al.
68

. Av 

de resterende fire studier fant ingen statistisk signifikante forskjeller i fødselsvekt mellom 

barn av trenende mødre og inaktive mødre (MD=49,49 g; 95 % KI: -27,74-126,73 g).  

Schlüssel et al.
69

 har inkludert 13 studier, hvorav syv ikke fant noe sammenheng mellom 

barnets vekt ved fødsel og mors fysiske aktivitet. Blant de seks andre studiene fant én studie 

statistisk signifikant økt fødselsvekt hos barn av moderat trenende gravide i forhold til 

inaktive gravide (3.682 kg vs. 3.360 kg; p<0,01). Den samme studien fant i tillegg redusert 

fødselsvekt hos barn av kvinner som bedrev høyintensitetstrening sammenlignet med de 

inaktive (3.049 kg vs. 3.364kg; p<0,02). Tilsvarende fant én studie redusert forekomst av barn 

som var små for gestasjonsalder hos moderat trenende gravide i tredje trimester, mens det var 

økt forekomst hos både inaktive (OR=2,64; 95 % KI:1,29-5,39) og de som bedrev 

høyintensitetstrening (OR=4,61; 95 % KI:1,73-12,32). De resterende studiene viste 

tilsvarende mønster der både for lite og for mye fysisk aktivitet førte til redusert fødselsvekt 

mens moderat trening beskyttet mot inadekvat fødselsvekt. 

 

Lengde ved fødsel 

Kalisiak et al.
68

 inkluderte fem studier som analyserte barnets lengde ved fødsel. Tre studier 

fant ingen sammenheng mellom barnets lengde ved fødsel og mors nivå av fysisk aktivitet. 

Av de to andre fant én studie at barn av fysisk aktive mødre var noe lengre (studie 1). Den 

siste studien fant at fysisk aktive gravide kun fikk lengre barn dersom de hadde redusert 

treningsmengden i tredje trimester (studie 2); se tabell 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kramer & McDonald
55

 inkludert to studier hvorav en er felles med Kalisiak et al.
68

. Disse to 

studiene kom frem til at barn av trenende mødre var lengre ved fødsel. Resultatet var statistisk 

signifikant (MD=1,27 cm; 95 % KI: 0,48-2,07 cm). 

 

Nevrologisk utvikling 

Kalisiak et al.
68

 har inkludert tre studier som sammenligner nevrologisk utvikling blant barn 

av trenende og inaktive mødre ved henholdsvis fødsel, ett års alder og fem års alder. Det var 

Tabell 17: Forskjell i fødselsvekt hos nyfødte i studier* inkludert i oversiktsartikkelen til  

Kalisiak et al.
68

 

 Treningsgruppe Kontrollgruppe p-verdi 

Studie 1* 3,75 kg ± 0,80 kg 3,49 kg ± 0,70 kg p = 0,05 

Studie 2* 3,38 kg ± 0,06 kg 3,58 kg ± 0,07 kg p = 0,05 

Studie 3* 3,44 kg ± 0,06 kg 3,64 kg ± 0,05 kg p = 0,01 

Studie 4* 3,40 kg ± 0,08 kg 3,64 kg ± 0,07 kg p = 0,01 

    

 Høyintensitetstrening Lavintensitetstrening  

Studie 5* 3,34 kg ± 0,07 kg 3,90 kg ± 0,07 kg p=<0,0001 
*Kun studier med statistisk signifikante resultater har blitt inkludert i denne tabellen og har blitt tildelt nytt studienummer 

Tabell 18: Forskjell i lengde ved fødsel hos nyfødte i studier* inkludert i oversiktsartikkelen til 

Kalisiak et al.
68

 

 Treningsgruppe Kontrollgruppe p-verdi 

Studie 1* 51,8 cm ± 0,3 cm 50,6 cm ± 0,3 cm P = 0,05 

 Høyintensitetstrening Lavintensitetstrening  

Studie 2* 51,1 cm ± 0,3 cm 52,6 cm ± 0,2 cm P<0,001 
*Kun studier med statistisk signifikante resultater har blitt inkludert i denne tabellen og har blitt tildelt nytt studienummer 
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ingen statistisk signifikante funn ved fødsel og ett års alder. Ved fem års alder hadde barn av 

trenende mødre statistisk signifikant høyere score både på generell intelligens og språk.  

 
For en oversikt over antall studier og deres oppsummerte effekt av generell trening på 

utfallsmål for mor, foster og barn, se tabell 21. 

 

 

2. Bekkenbunnstrening 
 

Studiekarakteristika 

Tre oversiktsartikler (Harvey
70

, Hay-Smith et al.
56

, Lemos et al.
71

) fokuserer på 

bekkenbunnstrening under svangerskapet og dets effekt på urin- og analinkontinens. Alle 

oversiktsartiklene bygger på randomiserte, kontrollerte forsøk og har totalt inkludert ti artikler 

som brukes 18 ganger når de tre oversiktsartiklene sees under ett. Tre av de ti artiklene går 

igjen i alle oversiktsartiklene. Alle studiene oppgir informasjon om søkeprosessen selv om 

alle mangler enkelte elementer. Samtlige har vurdert metodologisk styrke og risiko for 

systematisk skjevhet og har utført metaanalyser; se Vedlegg 1 for detaljer. 

 

Bekkenbunnstrening ble ulikt utført innenfor de enkelte randomiserte kontrollerte forsøkene, 

og treningsprotokollene varierte betraktelig. Bekkenbunnskontraksjonene i de ulike 

protokollene var av forskjellig varighet og intensitet, og antall kontraksjoner varierte fra 20 til 

100 per dag. Fysioterapeut med spesialkompetanse på området instruerte deltakerne i korrekt 

teknikk før intervensjonen begynte. Enkelte treningsprotokoller inneholdt bruk av ulike 

vaginale instrumenter. Intervensjonen ble i alle studiene igangsatt rett før eller i uke 20 og 

varte frem til fødsel. Det varierte hvorvidt kontrollgruppen ble instruert til å ikke utføre 

bekkenbunnsøvelser eller om de mottok informasjon om bekkenbunnsøvelser som del av 

normal svangerskapsomsorg; se Tabell 19 for detaljer. 

 

Populasjonskarakteristika 

Hay-Smith et al.
56

 beskriver å ha inkludert friske, førstegangsfødende som hadde svangerskap 

med ett foster. Majoriteten av de gravide var i slutten av tjueårene og det totale aldersspennet 

var fra 24 år til 42 år. Alle deltakerne hadde BMI mellom 20 til 25 kg/m
2
 på det tidspunktet de 

ble gravide. De som ventet barn med estimert fødselsvekt over fire kilo ble ekskludert. Andre 

forhold som førte til ekskludering var tidligere bekkenbunnskirurgi, to eller flere tidligere 

keisersnitt, kjent urinveisinfeksjon, økt risiko for prematur fødsel og andre kjente 

svangerskapskomplikasjoner. Symptomer på urininkontinens var ikke årsak til eksklusjon. 

Harvey
70

 og Lemos et al.
71

 oppgir ikke tilstrekkelig informasjon om populasjonen som 

studiene bygger på, selv om populasjonskarakteristika foreligger i originalartiklene. Etter å ha 

innhentet populasjonsinformasjon, ser det ut som at populasjonen er tilsvarende både hos 

Harvey
70

 og Lemos et al.
71

. Studiene er hovedsakelig utført i USA, Storbritannia og Norge, 

men mer detaljer omkring ulike nasjonaliteter er ikke presentert. Den totale 

populasjonsstørrelse varierer fra 684 gravide kvinner i oversiktsartikkelen til Lemos et al.
71

 til 

omtrent 2.400 gravide kvinner hos Hay-Smith et al.
56

. 

 

Tabell 19: Oversiktstabell over inkluderte studier som omhandler bekkenbunnstrening 

Forfatter  

(år) 

Antall 

studier 

Popula-

sjon 
Studie-

design 
Trenings- 

metode 

Utfallsmål Resultat 

Harvey
70

 

2003 

5** 1.860 RCT Daglige 

bekkenbunnsøvelser 

med varierende antall 

Urininkontinens 

Bekkenbunns-

funksjon 

Antenatal 

bekkenbunns- 

trening 
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repetisjoner og 

intensitet etter kursing 

i riktig teknikk. 

Kontrollgrupper ble 

verken nektet eller 

oppmuntret til å gjøre 

øvelser. Alle begynte 

trening før eller i uke 

20. 

påvirker ikke 

forekomst av 

urin-

inkontinens 

Hay-Smith  

et al.
56

 2009 

9** >2.379 

*** 

RCT  

Kvasi-RCT 

Daglige 

bekkenbunnsøvelser 

med varierende antall 

repetisjoner og 

intensitet etter kursing 

i riktig teknikk. 

Enkelte benyttet 

vaginale hjelpemidler, 

andre hadde kontroller 

hos fysioterapeut. 

Kontrollgrupper ble 

verken nektet eller 

oppmuntret til å gjøre 

øvelser. Alle begynte 

trening mellom uke 20 

og uke 35. 

Urininkontinens 

Anal-

inkontinens 

Bekkenbunns-

funksjon 

Fødselsmetode 

og forløp 

Antenatal 

bekkenbunns-

trening 

reduserer urin-

inkontinens for 

førstegangs-

fødende under 

graviditet og 

påfølgende 3 

mnd. 

Bekkenbunns-

trening 

påvirker ikke 

de andre 

utfallsmålene 

Lemos et al.
71

 

2008 

4 684 RCT Daglige 

bekkenbunnsøvelser 

med varierende antall 

repetisjoner og 

intensitet etter kursing 

i riktig teknikk. 

Kontrollgrupper ble 

verken nektet eller 

oppmuntret til å gjøre 

øvelser. Alle begynte 

trening i uke 20. 

Urininkontinens Antenatal 

bekkenbunns-

trening 

reduserer 

forekomst av 

urin- 

inkontinens 

målt fra 6 uker 

til 3 måneder 

postpartum 

* De studier som ser på yrkesaktivitet er ikke regnet med ** Kun de antenatale studier er regnet med  

*** En studie oppgav ikke antall studiedeltaker **** Det er ikke gjort rede for hva lav-, moderat- eller høyintensitet 

tilsvarer 
Denne oversiktstabell stemmer ikke overens med alt innhold i originalartiklene da informasjon i tabell er hentet ut for 

denne oppgavens konkrete problemstilling 

 

Utfallsmål 

 

Urininkontinens under svangerskapet 

Hay-Smith et al.
56

 har inkludert fem studier som ser på forekomst av urininkontinens fra uke 

34 og frem til fødsel hos gravide som utfører bekkenbunnstrening under svangerskapet. En av 

disse studiene har ekskludert gravide med symptomer på urininkontinens ved oppstart av 

bekkenbunnstrening, mens én studie kun har inkludert gravide med urininkontinens. De tre 

andre har inkludert gravide uavhengig av kontinens. Hay-Smith et al.
56

 presenterer derfor tre 

metaanalyser basert på kontinensstatus ved innrullering i studiene; en for gravide uten 

urininkontinenssymptomer, en for gravide med urininkontinenssymptomer og en for gravide 

med blandet kontinensstatus. For kvinner uten urininkontinenssymptomer ved oppstart av 

trening, fant man en statistisk signifikant redusert forekomst av urininkontinens (RR=0,44; 95 

% KI: 0,30-0,65).  For kvinner med urininkontinenssymptomer ved oppstart av trening, var 

det kun en mindre studie som bidro med tallmateriale til analysen. Denne ene studien fant 

redusert forekomst av urininkontinens i gruppen som trente bekkenbunnen, men resultatet var 
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ikke statistisk signifikant (RR= 0,92; 95 % KI: 0,82-1,04). For kvinner med blandet 

kontinensstatus, var det derimot statistisk signifikant redusert forekomst av urininkontinens 

(RR= 0,88; 95 % KI: 0,81-0,96).   

 

Lemos et al.
71

 har inkludert tre studier som analyserer forekomst av urininkontinens fra uke 

34 og frem til fødsel hos gravide som utfører bekkenbunnstrening under svangerskapet. Alle 

disse tre studiene er inkludert i analysene hos Hay-Smith et al.
56

. Lemos et al.
71

 har av uvisse 

årsaker ekskludert den ene av disse studiene fra metaanalysen og har kommet frem til en ikke-

signifikant reduksjon i odds ratio blant gruppen som utførte bekkenbunnstrening (OR= 0,13; 

95 % KI: 0,00-3,77).  

 

Urininkontinens etter fødsel 

For å undersøke langvarig effekt av bekkenbunnstrening som ble utført under svangerskapet, 

har Hay-Smith et al.
56

 tatt for seg forekomst av urininkontinens hos bekkenbunnstrenere etter 

fødsel. Bekkenbunnstrenere ble sammenlignet med kvinner som ikke hadde trent 

bekkenbunnen i svangerskapet. Analysene ble utført henholdsvis tolv uker, seks måneder og 

tolv måneder postpartum. Hay-Smith et al.
56

 deler kvinnene inn etter samme kontinenssystem 

som under svangerskapet og presenterer tre metaanalyser for hvert måletidspunkt. 

 

Kvinner uten urininkontinens ved innrullering i studie 

Hay-Smith et al.
56

 fant at kvinner som trente bekkenbunnen under svangerskapet, hadde en 

statistisk signifikant reduksjon av urininkontinens tolv uker etter fødsel, sammenlignet med de 

som ikke hadde trent bekkenbunnen. Denne reduksjonen var fremdeles statistisk signifikant 

seks måneder postpartum. Etter tolv måneder var det ikke lenger noe forskjell mellom 

bekkenbunnstrenere og de inaktive; se tabell 20. 

 

Kvinner med urininkontinens ved innrullering i studie 

Hay-Smith et al.
56

 fant ingen forskjell i forekomst av urininkontinens hos de som trente 

bekkenbunnen under svangerskapet sammenliknet med de inaktive.  Hverken ved tolv uker, 

seks måneder eller tolv måneder postpartum kunne man finne noe forskjell mellom gruppene; 

se tabell 20.  

 

Kvinner med blandet kontinensstatus ved innrullering i studie 

Hay-Smith et al.
56

 fant ingen forskjell mellom gruppene som trente bekkenbunnen og de 

inaktive tolv uker etter fødsel. Etter seks måneder fant de en grensesignifikant reduksjon i 

forekomst av urininkontinens hos bekkenbunnstrenere. Etter tolv måneder var det ikke lenger 

statistisk signifikant forskjell mellom bekkenbunnstrenere og de inaktive; se tabell 20. 

 

 

 
Tabell 20: Risiko for urininkontinens postpartum hos kvinner som trente bekkenbunnen under 

svangerskapet sammenlignet med kvinner som ikke trente bekkenbunnen  

Hay-Smith et al
56

. 12 uker postpartum* 6 mnd. postpartum* 12 mnd. postpartum* 

Kvinner uten urininkontinens 

ved innrullering 

RR=0,50 

95 % KI: 0,31-0,80 

RR=0,71 

95 % KI: 0,52-0,97 

RR=1,20 

95 % KI: 0,65-2,21 

Kvinner med urin-

inkontinens ved innrullering 

RR=0,97 

95 % KI: 0,77-1,22 

RR=0,94 

95 % KI: 0,70-1,24 

RR= 0,90 

95 % KI: 0,68-1,19 
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Kvinner med blandet 

kontinensstatus 

RR=0,82 

95 % KI: 0,48-1,40 

RR=0,89 

95 % KI: 0,78-1,02 

RR=0,96 

95 % KI: 0,70-1,32 

*Metaanalysene ved 12 uker p.p. bygger på tre primærstudier, 6 mnd. p.p. bygger på seks primærstudier, 12 mnd. p.p. bygger på tre 

primærstudier  

 

Lemos et al.
71

 og Harvey
70

 har også tatt for seg urininkontinens etter fødsel blant kvinner som 

startet bekkenbunnstrening under svangerskapet. De sammenligner bekkenbunnstrenere med 

de som ikke trente bekkenbunnen, uavhengig av kontinensstatus. Lemos et al.
71

 har utført en 

metaanalyse av forekomst av urininkontinens tolv uker etter fødsel. Metaanalysen bygger på 

tre studier der en er inkludert i analysen til Hay-Smith et al.
56

. Også her fant man en redusert 

forekomst av urininkontinens tolv uker postpartum blant gravide som trente bekkenbunnen 

under svangerskapet (OR=0,45;95 % KI: 0,31-0,66). Harvey
70

 inkluderte to studier som tok 

for seg urininkontinens tolv uker og seks måneder postpartum. Begge disse er felles med Hay-

Smith et al.
56

. Både Harvey
70

 og Lemos et al.
71

 hadde begge inkludert den samme studien for 

vurdering av urininkontinens tolv måneder postpartum. Denne studien var i tillegg inkludert i 

analysen til Hay-Smith et al.
56

. 

 

Analinkontinens 

Hay-Smith et al.
56

 er den eneste oversiktsartikkelen som presenterer data for analinkontinens 

etter fødsel. Også her var bekkenbunnstrening igangsatt før fødsel. Resultatet baseres på én 

studie, og i denne studien fant man en reduksjon av analinkontinens hos de som utførte 

bekkenbunnsøvelser under svangerskapet. Resultatet var imidlertid ikke statistisk signifikant 

(RR=0,92; 95 % KI:0,06-14,38).  

 

Bekkenbunnsfunksjon 

Harvey
70

 og Hay-Smith et al.
56

 har inkludert henholdsvis to og fire studier som har sett på 

bekkenbunnsfunksjon etter fødsel hos gravide som trente bekkenbunnen under svangerskapet. 

Begge studiene i Harvey
70

 er inkludert hos Hay-Smith et al.
56

. Alle studiene finner økt 

bekkenbunnsstyrke hos de som trente bekkenbunnen, men ingen av resultatene er statistisk 

signifikant. Bekkenbunnsfunksjonen ble testet mellom syv uker og syv måneder etter fødsel i 

de ulike studiene. Studiene benyttet i tillegg ulike målemetoder som digital palpasjon, 

elektromyografi og vaginal sammentrekningskraft målt i cm H2O.  

 

Fødselsmetode og forløp 

Hay-Smith et al.
56

 har inkludert tre studier som ser på faktorer omkring selve fødselen. Alle 

tre har presentert data for fødselsmetode. Én studie fant en statistisk signifikant økt risiko for 

keisersnitt blant de som hadde trent bekkenbunnsmuskulaturen (RR=1,83; 95 % KI: 1,07-

3,15), mens de to andre ikke fant noe forskjell mellom de som hadde trent bekkenbunnen og 

de inaktive (RR=1,08; 95 % KI: 0,8-11,43; RR= 1,02; 95 % KI: 0,90-1,15). To studier 

analysert risiko for perinealt traume. Begge viste en redusert risiko for perineale traumer hos 

de som hadde trent bekkenbunnen. Den ene studien hadde et grensesignifikant funn 

(RR=0,79; 95 % KI: 0,63-1,00), men den andre hadde ikke statistisk signifikante resultater.  

Én studie analyserte i tillegg varigheten av fødselens utdrivningsfase, og fant redusert varighet 

hos de som hadde trent bekkenbunnen. Heller ikke dette funnet var statistisk signifikant 

(MD= -5,00 min; 95 % KI: -14,79-4,79 min). 

 

For en oversikt over antall studier og deres oppsummerte effekt av bekkenbunnstrening, se 

Tabell 21. 
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Tabell 21: Antall studier og deres oppsummerte effekt av trening under svangerskap 

på utfallsmål for mor, foster og barn 

      

Utfallsmål                          Effekt 
  Gunstig Ingen Ugunstig 

Generell trening     

Mor       

Preeklampsi 2 2 - 

Svangerskapshypertensjon - 3 - 

Svangerskapsdiabetes 1 4
a
 - 

Generell fysisk helse/kondisjon 10 - - 

Ryggsmerter 2 - - 

Selvbilde 1 - - 

Vektøkning 3
b
 6 - 

Spontanabort 1 4 - 

Fødselsmetode 1 6 - 

Fødselsvarighet - 3 - 

      

Foster     

Hjerterytme - 1 - 

Placentastørrelse 4
c
 - - 

      

Barn     

Fortidlig fødsel 8 21 - 

Gestasjonsalder - 4 - 

Fødselsvekt 7
d
 15 4

e
 

Lengde ved fødsel 3 3 - 

Nevrologisk utvikling 1 2 - 

     

Bekkenbunnstrening       

Urininkontinens under graviditet 3 2 - 

Urininkontinens 12 uker etter fødsel 3 2 - 

Urininkontinens 6 mnd. etter fødsel 2 4 - 

Urininkontinens 12 mnd. etter fødsel - 3 - 

Analinkontinens - 1 - 

Bekkenbunnsfunksjon - 4 - 

Fødselsmetode - 2 1 

Fødselsforløp 1 1 - 

      
a En av disse studiene har gunstig effekt dersom den gravide har startet trening før svangerskap  

b Gunstig er definert som mindre vektøkning, men fremdeles innenfor grenser for anbefalt vektøkning 
c En av studiene viser kun gunstig effekt der treningsmengde reduseres i 3.trimester  

d Gjelder gruppen av moderat trenende gravide  
e Gjelder gruppen av høyintensitetstrenende gravide som øker trening i tredje trimester 
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DISKUSJON 
 

En god oversiktsartikkel av høy metodologisk kvalitet kjennetegnes ved at den har et klart 

definert formål, klare inklusjons- og eksklusjonskriterier og at den har oppgitt detaljert 

informasjon om søkeprosessen. Videre må oversiktsartikkelen ha vurdert studienes kvalitet og 

metodologiske styrke samt ha utført en tilstrekkelig analyse- og resultatvurdering
57

. Selv om 

de syv utvalgte oversiktsartiklene utgjorde de beste av det aktuelle utvalget av 

oversiktsartikler, er det likevel ikke noen av studiene som oppgir detaljert informasjon om 

samtlige av disse kriteriene. Alle studiene har et klart definert formål og utfallsmål og har 

noen inklusjons- og eksklusjonskriterier. Når det gjelder de resterende punktene, har alle 

oversiktsartikler en eller flere mangler. Likevel ble disse oversiktsartiklene inkludert i denne 

oppgaven da det ikke lot seg gjøre å identifisere oversiktsartikler som oppfylte samtlige 

kriterier. Oversiktsartikler som ble ekskludert hadde ingen informasjon om ett eller flere av 

hovedpunktene nevnt ovenfor, se tabell 15.  

 

Søkeprosessen 

Detaljert informasjon om søkeprosessen manglet i de fleste studier, se Vedlegg 1. Både 

Domingues et al.
67

 og Kramer & McDonald
55

 oppgir tilstrekkelig detaljert informasjon om 

alle elementene søkeprosessen. Hay-Smith et al.
56

 har ikke oppgitt hvilken tidsperiode søket 

begrenses til, men har med unntak av dette oppgitt adekvat søkeinformasjon. De fire andre 

oversiktsartiklene har flere mangler. Schlüssel et al.
69

 har ingen informasjon om hvorvidt 

referanselister er gjennomsøkt, ressurspersoner er kontakt eller upublisert materiale er 

oppsøkt. Det har heller ikke Harvey
70

 eller Kalisiak et al.
68

. Verken Harvey
70

, Kalisiak et al.
68

 

eller Lemos et al.
71

 har oppgitt når søket ble utført, og Harvey
70

 og Lemos et al.
71

 har heller 

ikke angitt hvorvidt søket er begrenset til bestemte språk. Likevel er den totale informasjon 

som oppgis av en langt høyere kvalitet enn for de fleste publiserte oversiktsartikler innenfor 

dette fagfeltet. Når alle oversiktsartiklene sees under ett, er 16 ulike databaser og 39 ulike 

søkeord benyttet, studier publisert fra 1966 frem til august 2009 er inkludert og et vidt spekter 

av publikasjonsspråk er akseptert. Oversiktsartiklene har således et bredt inklusjonsgrunnlag, 

og det er sannsynlig at de relevante primærstudiene er funnet. Dette understøttes av at blant 

75 inkluderte primærstudier er 16 benyttet av flere av oversiktsartiklene.  

 

Metodologisk kvalitet og systematisk skjevhet 

Fem av syv oversiktsartikler inkluderte kun randomiserte kontrollerte studier mens de to 

andre inkluderte ulike studiedesign som kohort-, kasus-kontroll og tverrsnittsstudier. Siden 

randomiserte kontrollerte studier er ansett for å være mest egnet til å undersøke effekten av et 

tiltak, vil man anta at dette også gjelder ved undersøkelse av effekten av trening for gravide. 

Tverrsnittsstudier og kohorter er likevel også brukbare til dette formålet selv om de er ansett 

for å være av noe dårligere forskningsmessig kvalitet og beheftet med større risiko for 

systematiske feil og usikkerhet i validitetsvurdering. Med unntak av Domingues et al.
67

 

presenterer samtlige oversiktsartikler tydelige kriterier for vurdering av enkeltstudienes 

kvalitet, og de fleste har definert klare grenser for hva som kvalifiserer for innrullering av 

studier i de enkelte oversiktsartiklene. Hvilket kriteriesystem som ble benyttet, varierte 

mellom oversiktsartiklene. For de randomiserte kontrollerte studiene ble henholdsvis ”Jadad 

score
72

”, ”PEDro scale
73

” og ”Cochrane guidelines
74

” benyttet. Alle disse vurderer 

randomiseringsprosessen, blinding av deltakere og analytikere, hva som skjedde med de som 

eventuelt trakk seg og hvorvidt disse ble inkludert i statistisk analyse. Schlüssel et al.
69

 

benyttet ”Downs and Black criteria
69

” som kan brukes der studiene ikke er randomiserte 

kontrollerte. Den generelle kvaliteten på hver enkelt studie, ble vurdert av forfatterne av 

oversiktsartiklene til å være god, uavhengig av studiedesignet som ble benyttet. Fire av 
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oversiktsartiklene oppgir at to personer utførte vurderingen uavhengig av hverandre (Hay-

Smith et al.
56

, Kramer & McDonald
55

, Lemos et al.
71

, Schlüssel et al.
69

).  

 

Det er varierende grad av informasjon i oversiktsartiklene om hvorvidt kriteriene i de ulike 

scoringssystemene er oppfylt eller ikke. I oversiktsartikkelen til Kramer & McDonald
55

 

oppgis det at de inkluderte studier generelt er av lav til moderat metodologisk kvalitet. 

Årsaken til at studiene ikke ansees for å være av høy kvalitet, er at de fleste studiene manglet 

informasjon om randomiseringsprosessen, og de hadde heller ikke oppgitt antall deltakere ved 

studieoppstart eller antallet som falt ut av studiene underveis. Heller ikke grunnene til hvorfor 

deltakere valgt å trekke seg, ble diskutert. Få av Kramer & McDonalds
55

 studier oppgav om 

deltakerne hadde fulgt sitt treningsprogram, og enkelte studier valgte å ekskludere de som 

med lav etterlevelse fra sine analyser. De samme studiene ekskluderte i tillegg kvinner som 

utviklet svangerskapskomplikasjoner fra analysene. Svangerskapskomplikasjoner som førte til 

eksklusjon var blødninger, intrauterin vekstrestriksjon og for tidlig fødsel. Der disse 

komplikasjonene førte til eksklusjon fra analysen, var ikke primærstudienes utfallsmål 

tilknyttet svangerskapskomplikasjoner, men generell fysisk helse, vektøkning etc. Kramer & 

McDonald
55

 kom derfor frem til at dette ikke førte til feilaktige resultater. 

 

I oversiktsartikkelen til Hay-Smith et al.
56

 manglet populasjonsstørrelse i én av studiene, og 

tre av studiene var basert på få subjekter med færre enn 50 deltakere i hver gruppe. Resten av 

studiene hadde brukbare populasjonsstørrelser, og fire studier hadde basert 

populasjonsstørrelse på statistisk beregning før innrullering i studie. Videre fant Hay-Smith et 

al.
56

 at tre av studiene hadde oppgitt tilstrekkelig informasjon om randomiseringsprosessen til 

å kunne anse disse studiene for å ha lav risiko for seleksjonsskjevhet. Resterende 

primærstudier hadde utført randomisering, men hadde ikke oppgitt tilstrekkelig informasjon 

angående selve prosessen. Disse studiene ble derfor ansett for å ha moderat risiko for 

systematiske feil. Ingen av studiene hadde av praktiske årsaker kunnet blinde deltakerne, og 

heller ikke behandlerne hadde latt seg blinde. Kun fire av studiene hadde blindet analytikerne 

av innsamlet data, og disse studiene ble vurdert av Hay-Smith et al.
56

 som å ha lav risiko med 

tanke på systematiske feil. Resterende studier ble ansett for å ha moderat risiko. Med unntak 

av én studie hadde samtlige rapportert antallet som hadde falt fra underveis og inkludert 

frafallende deltakere i opprinnelig randomisert gruppe ved analyse. Antall frafallende 

deltakere varierte fra 4 % til 38 % mellom de ulike studiene og var størst der 

oppfølgingsperioden etter fødsel varte lengst. Det var imidlertid ikke vesentlige forskjeller i 

frafall mellom gruppene i hver enkelt studie. Hay-Smith et al.
56

 anså derfor samtlige studier 

for å ha liten risiko for frafallsskjevhet.  

 

I de resterende oversiktsartiklene som bygger på randomiserte kontrollerte studier er det større 

usikkerhet vedrørende systematiske feil grunnet mangel på informasjon. I oversiktsartikkelen 

til Lemos et al.
71

 hadde samtlige studier gjennomført tilfredsstillende randomisering og 

blindet analytikerne, men terapeutene var ikke blindet. Hos Kalisiak et al.
68

 var feil i 

randomiseringsprosessen og manglende blinding av terapeuter vanligste årsak til lavere 

kvalitetsscore. I oversiktsartikkelen til Harvey
70

 er en av de største svakhetene mangel på en 

medforfatter, til tross for at strenge retningslinjer ble benyttet under hele prosessen for å 

minimere denne risikoen. Utfallsmålene var heller ikke standardiserte, og flere av studiene 

benyttet selvrapportering for vurdering av urininkontinens. Årsaken til at selvrapportering av 

urininkontinens ble valgt som målemetode, var at det ble ansett som uetisk å la samtlige 

studiedeltakere gjennomgå radiologiske undersøkelser eller invasive tester som ellers blir 

benyttet til å objektivt kvantifisere urininkontinens.  
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De to oversiktsartiklene som inkluderte andre studiedesign enn randomiserte kontrollerte 

studier gir få opplysninger om risiko for systematiske feil. En av de største svakhetene ved 

oversiktsartikkelen til Domingues et al.
67

, er at den mangler klare kriterier for vurdering av 

metodologisk styrke. Videre bygger de fleste studiene på informasjon om gravide fra en 

enkelt fødeklinikk eller fra private sykehus. Dette ansees av Domingues et al.
67

 som en 

svakhet da en enkelt fødeklinikk neppe kan ansees som representativ for gravide generelt. Det 

samme gjelder gravide som er tilknyttet private sykehus. Domingues et al.
67

 påpeker i tillegg 

at flere av deltakerne ble rekruttert etter utsending av spørreskjemaer per post og mener at 

denne gruppen med frivillige responderende kvinner heller ikke kan anses som representativ 

for den totale gravide populasjon.  Hvorvidt populasjonene i oversiktsartikkelen til 

Domingues et el.
67

 er store nok til å oppdage konkrete sammenhenger, er uvisst da kun én 

studie har basert populasjonsstørrelsen på statistiske regnemetoder.  Schlüssel et al.
69

 benyttet 

klare scoringskriterier, men ekskluderte ikke studier med lav metodologisk score. Årsaken til 

lav score var som oftest mangel på diskusjon av hvorvidt studiepopulasjonen var 

representativ, manglende presentasjon av konfunderende faktorer, ekskludering av 

konfunderende faktorer i analysen samt manglende opplysninger om gruppenes 

sammenlignbarhet innenfor hver enkelt studie. 

 

Populasjon 

Fire av syv oversiktsartikler oppgav populasjonskriterier, men kun to oppgav tilstrekkelig 

informasjon (Kalisiak et al.
68

, Hay-Smith et al.
56

). På bakgrunn av innhentet og oppgitt 

informasjon, kan man grovt sett dele populasjonene i to. Der det har vært benyttet 

randomiserte, kontrollerte studiedesign består populasjonen av friske, unge 

førstegangsfødende kaukasiere med høyere utdannelse som verken røyker eller har kroniske 

lidelser. I oversiktsartiklene som bygger på kohorter, kasus-kontroll- og tverrsnittsstudier er 

populasjonen derimot mer heterogen og representerer i større grad den generelle gravide 

populasjon. Populasjonen i disse oversiktsartiklene består av gravide i ulike aldersgrupper, 

sosioøkonomiske klasser og utdannelsesnivåer og har inkludert flere raser, overvektige, 

røykere, kroniske syke og flergangsfødende. Med andre ord er det såkalte best egnete 

studiedesignet benyttet på gruppen som er minst representativ for den gravide populasjon, 

mens studier med dårligere studiedesign har en studiepopulasjon som er mest representativ for 

gravide. Når det gjelder studienes resultater og overførbarhet til målpopulasjonen, er det 

dermed ikke opplagt at de randomiserte kontrollerte studiene skal tillegges større vekt enn de 

ikke-randomiserte studiene.  

 

Selv om studiepopulasjonen sett under ett inkluderer et stort mangfold av gravide, er det 

likevel slik at det er noen som er ekskludert eller underrepresentert i samtlige studier. Det er 

generelt inkludert få flergangsfødende, overvektige og eldre gravide i studiene. Videre er det 

ikke inkludert noen med flerlingesvangerskap og tidligere bekkenbunnskirurgi, og de fleste 

med hypertensjon eller diabetes ble ekskludert. Dette fører til at studiepopulasjonen blir 

mindre representativ for den gravide populasjon da både forekomst av livsstilsrelatert 

tilstander og gjennomsnittlig alder for gravide er økende. Ingen av studiene har heller 

inkluderte gravide med større risikofaktorer slik som alvorlige svangerskapskomplikasjoner 

eller alvorlig somatisk sykdom. Denne oppgavens formål var imidlertid ikke å fokusere på 

gravide med sykdomsrisiko, og det ble kun inkludert oversiktsartikler med antatt friske 

deltagere. Således kan det ikke forventes at gravide med omfattende kroniske lidelser eller 

svangerskapsrelatert sykdom skal være representert i dette utvalget av oversiktsartikler.  

 

Det er en stor utfordring i all forskning å få studiepopulasjonen så lik målpopulasjonen som 

mulig slik at forskningsresultater med større grad av sikkerhet kan anvendes i praksis. Studier 
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om trening står således ikke i noen særstilling, og man kan anta at gravide kvinner som 

frivillig deltar i en treningsstudie, skiller seg noe ut fra den generelle gravide populasjon. Det 

er flere mulige årsaker til dette. For det første er det å delta i en treningsstudie langt mer 

krevende for deltakerne enn det å delta i de fleste andre studier. Eksempelvis vil det å delta i 

en medikamentstudie ikke kreve mer av deltakerne enn å innta utdelte tabletter. I 

treningsstudier må deltakerne sette av tid, følge en treningsprotokoll og gjøre en viss innsats 

uavhengig av dagsform. Dette fører antageligvis til at det er en selektert gruppe med gravide 

kvinner som takker ja til å delta i treningsstudier. For det andre er det sannsynligvis ikke 

hvem som helst som ønsker å delta i en studie under graviditet. Svangerskap er en spesiell 

periode i de fleste kvinners liv og de kroppslige forandringene er store. En del gravide vil ikke 

ha motivasjon og overskudd til å delta i en studie i en så spesiell fase av livet.  

 

Resultater for generell trening 

Samtlige oversiktsartikler presenterte resultatene presist og oversiktlig. Alle oversiktsartiklene 

som hadde inkludert randomiserte kontrollerte studier utførte heterogenitetstester og 

påfølgende metaanalyser, med unntak av Kalisiak et al.
68

. Både Hay-Smith et al.
56

 og Kramer 

& McDonald
55

 vektet studiene etter nivå av kvalitet slik at gode studier ble tillagt større vekt i 

analysene. Kalisiak et al.
68

 presenterte heller ikke effektestimater for sine funn, og ansees for 

å ha den svakeste resultatpresentasjonen. Effektestimater fra primærstudiene inkludert i 

oversiktsartikkelen til Kalisiak et al.
68

 lot seg imidlertid innhente, og alle resultatene stemte 

overens med det Kalisiak et al.
68

 hadde kommet frem til. Således finner vi ingen opplagt 

grunn til å skulle vektlegge disse resultatene mindre enn de andre.  

    

På bakgrunn av resultatene presentert i de inkluderte oversiktsartiklene kan man generelt si at 

trening i graviditet ikke er skadelig for mor, foster eller barn så lenge treningen er av moderat 

intensitet og treningsmengden ikke økes i siste trimester. Dette gjelder for samtlige gravide 

uavhengig av fysisk form eller tidligere treningserfaring. Utover dette varierer det fra studie 

til studie hvorvidt trening har gunstig effekt eller ingen effekt på de utvalgte utfallsmålene, se 

tabell 21. For effekten av generell trening er det kun mors generelle fysiske helse og 

kondisjon som har klar gunstig effekt av trening under graviditet. At kondisjon og fysisk helse 

bedres ved økt aktivitet, er ikke overraskende. Dette harmonerer med det tidligere forskning 

har vist om effekt av fysisk aktivitet på muskulatur og blodforsyning
4
. 

 

Videre har trenende gravide mindre ryggsmerter. Tidligere forskning har vist at for den 

generelle populasjonen kan trening både forebygge og behandle ryggsmerter
75

, og andre nyere 

studier blant gravide har også vist samme resultater
76

. Med voksende mage og forflytning av 

kroppens tyngdepunkt fremover, øker belastningen på korsryggen. Samtidig blir leddbånd noe 

slakkere og bevegeligheten i bekkenet øker
8
. Det virker logisk at både generell trening og 

spesifikk styrketrening for ryggmuskulatur vil bidra til å øke korsryggens styrke og motvirke 

ryggsmerter også for gravide. Likevel bygger funnene i denne oppgaven på for få studier til å 

kunne ansees som sikkert. I følge en av oversiktsartiklene har gravide bedre selvbilde, men 

heller ikke denne kunnskapen er godt dokumentert. Likevel er dette funnet i tråd med både 

tidligere forskning og nye studier. Fysisk aktivitet har mange gunstige effekter for den 

generelle befolknings psykiske helse og selvfølelse
4
. De som utøver fysisk aktivitet har bedre 

selvfølelse og mindre angst og depresjon. I tillegg har fysisk aktive bedre søvnkvalitet. Disse 

effektene er spesielt fordelaktige for gravide. Mange gravide bekymrer seg for potensielle 

svangerskapskomplikasjoner og ikke minst for fødselen. Videre blir de gravides søvnkvalitet 

ofte redusert utover i svangerskapet. Dersom fysisk aktivitet også kunne bidratt til å redusere 

forekomsten av dette hos gravide, ville mange kvinner trolig hatt det bedre gjennom 

svangerskapet. 
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Når det gjelder de resterende utfallsmålene for mor, tyder resultatene fra enkelte studier på at 

trening kan ha en forebyggende effekt på utvikling av preeklampsi og hindre for stor 

vektøkning hos mor, men flere av de andre inkluderte studiene finner ingen sammenheng 

mellom trening og disse utfallsmålene. Når det gjelder forekomst av preeklampsi, har heller 

ikke nye studier funnet at fysisk aktivitet reduserer risiko for preeklampsi
62

. Selv om årsaken 

til preeklampsi ikke er helt klarlagt, kan likevel det man vet om etiologien harmonere med 

disse funnene. Det regnes som nokså sikkert at utvikling av preeklampsi har en arvelig 

komponent og at fosterets gener er av avgjørende betydning
77

. Videre ser det ut som at jo 

lengre tid en kvinne har vært utsatt for mannens sædceller, jo sjeldnere utvikles preeklampsi. 

Med andre ord kan det kanskje ikke forventes at trening skal redusere risiko for preeklampsi 

da grunnlaget for tilstanden ser ut til å bli lagt helt i begynnelsen av svangerskapet. Studiene 

har heller ikke vist noe sammenheng mellom trening og forekomst av svangerskapsdiabetes 

og svangerskapshypertensjon. De som utvikler disse tilstandene har vist seg å ha økt risiko for 

utvikling av diabetes mellitus og essensiell hypertensjon senere i livet, og således kan man 

anta at noen av de samme sykdomsmekanismene ligger bak. Siden fysisk aktivitet har vist seg 

å både redusere risiko for diabetes mellitus og essensiell hypertensjon i den generelle 

befolkningen
78

, kunne man derfor forventet at trening under svangerskapet skulle ha redusert 

forekomsten av disse svangerskapskomplikasjonene. Likevel er det viktig å ikke glemme at 

svangerskapet er en spesiell fysiologisk situasjon med store hormonelle forandringer. Man 

kan derfor ikke uten videre trekke sammenligninger mellom tilstander som er 

svangerskapsrelatert og de som er livsstilsrelatert. Når det gjelder fødselsmetode og 

fødselsvarighet ser heller ikke disse ut til å bli påvirket av trening under graviditet.  

 

Generelt har få oversiktsartikler fokusert på utfallsmål for fosteret, og for samtlige utfallsmål 

er det for få studier til å trekke endelige konklusjoner. Av de inkluderte studier i disse 

oversiktsartiklene, har ingen studier vist at fosteret tar skade av trening. Likevel burde det 

vært større interesse for å analysere treningens effekt på fosteret da den forskning som er gjort 

viser at fosteret og det intrauterine miljø påvirkes av fysisk aktivitet. Studiene har 

eksempelvis kommet frem til at trening resulterer i en større placenta, men hva som forårsaker 

dette er uvisst. En teori er at dette er en kompensasjon for redusert oksygenert blod til 

placenta under en treningsøkt med påfølgende hypertrofi. Placentastørrelse varierer i stor grad 

fra individ til individ, og det er usikkert om en større placenta har klinisk betydning.  Når det 

gjelder fosterets hjertefrekvens, har én studie vist at fosteret får økt hjerterytme under selv 

treningsøkten. Om dette er skadelig eller gunstig for fosteret, er uavklart. For et friskt foster 

vil det sannsynligvis ikke være av avgjørende betydning om hjertefrekvensen øker for en 

periode. Fosterets hjerterytme varierer naturlig gjennom dagen og varierende hjertefrekvens er 

i utgangspunktet et sunnhetstegn for fosteret. Man kan spekulere i om et foster med 

utviklingsfeil eller sykdom ville tålt perioder ned høyere hjertefrekvens i like stor grad. I 

denne ene studien fant de hverken vedvarende endringer i hjerterytme eller frekvens hos 

fosteret og således ble ingen langtidseffekt av trening på fosteret identifisert. På tilsvarende 

vis viste én studie at fostervannsindeksen økte under en treningsøkt og at økningen vedvarte i 

kort tid etter trening for å så returnere til utgangspunktet. Til tross for denne forbigående 

økningen i fostervann, var alle deltakerne innenfor normalområdet for fostervannmengde. 

Hva denne forbigående fostervannsøkningen skyldes, er uvisst. En hypotese er at det er en 

kompensasjonsmekanisme for å beskytte fosteret mot økt bevegelse. Selv om fosteret ser ut til 

å bli påvirket av trening, gjelder dette antakeligvis ikke for spontanabort. De fleste studier fant 

at trening hverken reduserte eller økte forekomst. Dette er i tråd med det man vet om 

spontanabort fra før, nemlig at majoriteten skyldes genetiske misforhold, kroniske 
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sykdommer eller infeksjoner. Man har likevel anbefalt kvinner med økt risiko for svikt i 

livmorhalsen å unngå stor fysisk aktivitet da disse kan ha økt forekomst av spontanabort.  

 

For barnet viser majoriteten av studiene at trening ikke har sikker gunstig effekt på de 

inkluderte utfallsmålene. Enkelte studier har vist at trening beskytter mot prematur fødsel, 

men de fleste studiene har verken funnet gunstig eller ugunstig effekt med tanke på 

prematuritet. Enkelte studier har vist at den trenende gravide føder noen dager før den 

inaktive, men dette har ikke vist noe statistisk signifikante utslag på barnets gestasjonsalder. 

Når det gjelder barnets fødselsvekt, er dette det eneste utfallsmålet der trening er vist å kunne 

gi en ugunstig påvirkning. Dette gjelder imidlertid kun for gravide som trener med høy 

intensitet og som øker treningsmengde i tredje trimester. Ved moderat trening har de fleste 

studier ikke vist noen effekt på fødselsvekt.  Andre studier har vist at trening bidrar til en mer 

gunstig vekt i form av økt fødselsvekt og beskyttelse mot undervekt. For lengde ved fødsel 

viser studiene en tendens til at barn av trenende gravide er noe lengre. Når det gjelder 

langtidseffektene for barn av trenende mødre, er det få studier som er utført. Én enkelt studie 

viste at barn av trenende gravide hadde høyere intelligens og bedre språk ved fem års alder. 

Tilsvarende studier fant ingen effekt ved ett års alder. Det er imidlertid utført alt for få studier 

angående langtidseffekter for barnet til å trekke noen konklusjoner. Studiene som er utført har 

heller ikke fokusert på de potensielle konfunderende faktorene for trenende gravide. Trenende 

gravide har oftere høyere utdannelse og kommer fra høyere sosioøkonomiske lag. Videre er 

det færre røykere blant trenende og færre med fremmedkulturell bakgrunn. Det er sannsynlig 

at slike faktorer kan påvirke hvordan et barn utvikler intelligens og språk i ung alder, og at 

disse faktorene således virker inn på resultatene i større grad enn det trening gjør.  

 

Resultater for bekkenbunnstrening 

Heller ikke for bekkenbunnstrening er resultatene entydige. Når det gjelder forekomst av 

urininkontinens under graviditet, viser majoriteten av studiene at de som har begynt med 

bekkenbunnstrening under svangerskapet, har mindre inkontinensplager. Dette gjelder 

imidlertid ikke for gruppen som kun bestod av gravide med urininkontinens ved 

studieoppstart. Tolv uker etter fødsel er det fremdeles redusert forekomst av urininkontinens 

for gruppen som ikke hadde urininkontinenssymptomer ved studieoppstart. Etter henholdsvis 

seks og tolv måneder postpartum er det ingen forskjell i forekomst av urininkontinens mellom 

bekkenbunnstrenere og de inaktive, uavhengig av kontinensstatus ved innrullering i studie. 

Den ene studien som så på forekomst av analinkontinens hos bekkenbunnstrenere i forhold til 

inaktive, fant ingen forskjell i forekomst av analinkontinens mellom gruppene. Ingen studier 

har heller funnet forbedring eller forverring av generell bekkenbunnsfunksjon som følge av 

bekkenbunnstrening.  Når det gjelder fødselsforløp, har én studie vist at de som har utført 

bekkenbunnstrening har raskere fødsler, mens en annen studie viste ingen slik effekt. For 

fødselsmetode har én studie vist at bekkenbunnstrenende har økt antall keisersnitt, mens 

resterende studier ikke har gjort tilsvarende funn. Det foreligger altså for få studier når det 

gjelder analinkontinens, generell bekkenbunnsfunksjon, fødselsforløp og fødselsmetode til å 

trekke endelige konklusjoner.   

 

Det er flere svakheter ved primærstudiene som er inkludert i oversiktsartiklene om 

bekkenbunnstrening.  Dette fører til at resultatene sannsynligvis ikke kommer så klart frem 

som de kunne ha gjort. For det første er det en stor utfordring at det ikke har foreligget 

restriksjoner eller treningsforbud for de gravide i kontrollgruppene, og at flere av 

kontrollgruppene dermed har utført både generell trening og bekkenbunnstrening. For det 

andre har det vist seg at flere av kontrollgruppene i tillegg har mottatt muntlig informasjon og 

brosjyrer om bekkenbunnstrening som del av den generelle svangerskapsomsorgen. Dette ble 
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gjort fordi det ble ansett som uetisk å gi en annerledes svangerskapsomsorg til de gravide 

kontrollgruppene sammenlignet med den svangerskapsomsorg den generelle gravide 

populasjon ville motta. Dette har medført at kontrollgruppene i enkelte studier også har utført 

bekkenbunnstrening. Forskjellen mellom intervensjonsgruppen og kontrollgruppen blir 

dermed ikke effekten av bekkenbunnstrening sett i forhold til inaktivitet. Forskjellen mellom 

gruppene må heller ansees som effekt av veiledet og systematisert bekkenbunnstrening sett i 

forhold til bekkenbunnstrening som gravide generelt utfører. Antakeligvis vil dette medføre at 

effekten av bekkenbunnstrening ikke kommer helt frem i og med at begge grupper er utsatt 

for deler av den samme intervensjonen. Dette gjelder både for potensielle gunstige og 

ugunstige effekter av bekkenbunnstrening. 

 

Hva påvirker resultatene? 

Mangel på ensartede definisjoner av generell trening og bekkenbunnstrening er et annet 

problem. Begrepet “generell trening” har omfattet alt fra 30 minutters rask gange én gang per 

uke til 90 minutters høyintensitetstrening fem ganger per uke.  Bekkenbunnstrening har vært 

utført med et varierende antall kontraksjoner av ulik varighet og intensitet, med eller uten 

bruk av vaginale instrumenter. Dette vanskeliggjør tolkning av resultatene både fordi de ulike 

primærstudiene er mindre sammenlignbare og fordi ingen av oversiktsartiklene har vektlagt 

hva slags treningsintensitet eller program som har hatt effekt eller ikke. Dette kan føre til at 

effekten av trening ikke kommer frem fordi intervensjonsgruppen trener for lite eller for mye, 

at øvelsene ikke er de best egnete for gravide eller at treningsprotokollene er såpass 

omfattende at de er vanskelig å etterleve.  

 

En annen utfordring er hvorvidt den totale intervensjonen er av tilstrekkelig varighet. 

Svangerskapslengden setter en naturlig begrensning for hvor langvarig intervensjonen kan 

være. Samtidig er det viktig at intervensjonsvarigheten ikke blir for kort slik at effekten av 

treningen ikke kommer tydelig frem. I enkelte studier om generell trening, varte 

intervensjonen kun i ti uker. I studiene som fokuserte på bekkenbunnstrening, ble første 

måling av bekkenbunnsstyrke utført etter 14 uker. Hvorvidt henholdsvis ti og 14 uker er lang 

nok tid med trening til at man skulle forvente en merkbar treningseffekt, blir derfor et sentralt 

spørsmål. I fagmiljøene har man ikke kommet frem til en sikker nedre grense for hvor raskt en 

generell treningseffekt kan oppnås, men man vet at enkelte forandringer settes umiddelbart i 

gang ved første treningsøkt. Andre prosesser trenger uker til måneder for å produsere 

merkbare effekter avhengig av hvilke organsystemer som er involvert
4
. Antakeligvis vil ti 

uker med et treningsprogram være tilstrekkelig til å identifisere enkelte forskjeller mellom 

treningsgruppene og kontrollgruppene, men det totale effektbildet som trening kan medføre 

kommer sannsynligvis ikke helt frem. Når det gjelder den øvre grensen for 

intervensjonsvarighet, virker det til å være bred faglig enighet om at jo lengre man trener, jo 

flere og større effekter kan man oppnå. Det vil si at om intervensjonsvarigheten var svært 

lang, vil potensielt flere og tydeligere forskjeller mellom gruppene kunne identifiseres
4
. 

 

Basert på oversiktsartiklene kommer det ikke tydelig frem hva slags generelle treningsformer 

eller øvelser man bør anbefale. Til tross for at det har vært hevdet gjennom lengre tid at 

gravide ikke bør løpe eller bedrive trening med hopp, har ingen av oversiktsartiklene funnet 

skadelige effekter av trening generelt og heller ikke der disse spesifikke treningsformene har 

blitt benyttet. Andre artikler har heller ikke funnet skadelige effekter knyttet til spesifikke 

treningstyper eller øvelser. Det er likevel vanskelig å skulle trekke en endelig konklusjon ut 

fra dette og anbefale særskilte øvelser eller treningsformer da treningsstudier generelt ikke 

fokuserer på øvelsene eller treningsformen. Dette har medført at de konkrete anbefalingene 

som finnes i dag om kondisjonstrening, styrkeøvelser og stillinger under en treningsøkt, er 
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basert på uttalelser fra ekspertkomiteer eller ekspertise fra andre respekterte autoriteter. 

Anbefalingene er altså ikke basert på forskningsresultater
3
. Hvorvidt det kan ansees som 

fornuftig av norske helsemyndigheter å publisere konkrete råd uten at dette bygger på 

forskning, kan diskuteres. Helsemyndigheter har tidligere gitt ut råd som det i ettertid har blitt 

avdekket var skadelige, blant annet i kampanjen på 1970-tallet om at nyfødte burde sove på 

magen, der spedbarnsdødeligheten økte. For helsemyndighetene bør det primære formålet 

være å gi gravide råd om trening som med relativt stor grad av sikkerhet ikke forårsaker skade 

eller komplikasjoner. Således kan det virke som at helsemyndighetene velger å være 

forsiktige inntil forskning eventuelt kan bevise at gravide ikke behøver å ta så konkrete 

hensyn under trening. Som nasjonal rådgiver er dette muligens det mest fornuftige. Likevel er 

det slik at mange gravide kvinner som har trent store deler av sitt liv ender opp med å endre 

på sin vanlige trening og senke sitt nivå av fysisk aktivitet uten at dette egentlig er 

forskningsbasert. Videre er sannsynligheten stor for at mange veltrente kvinner utvikler 

skyldfølelse om de skulle utvikle svangerskapskomplikasjoner etter å ha valgt og ikke følge 

de konkret rådene. Dette er heller ikke heldig da grunnlaget for å beskylde disse kvinnene for 

å ha gjort noe feil, er ikke-eksisterende. Helsemyndigheten bør derfor i større grad oppmuntre 

til individuell rådgivning av gravide som ønsker å trene. Sannsynligheten er stor for at friske 

gravide med lang treningserfaring og godt innøvet teknikk klarer å tilpasse sin egen trening 

gjennom graviditeten i like stor grad som en ekspertkomité.  

 

Oversiktsartiklene fokuserer derimot på andre faktorer ved trening som eksempelvis hvor ofte 

det trenes og varigheten av hver økt. De eneste studiene som fant potensielle skadelige 

effekter, var der intervensjonsgruppen utførte høyintensitetstrening eller økte 

treningsmengden i siste trimester. De samme studiene viste at gravide som derimot reduserte 

treningsmengden i siste trimester, var beskyttet mot skadelige effekter
55;68

. På bakgrunn av 

dette er det naturlig å stille spørsmål om hvorvidt gravide bør rådes til å avslutte eller redusere 

treningsmengden på et bestemt tidspunkt i svangerskapet.  Studiene som er gjort på dette 

området er imidlertid for få til å trekke en endelig konklusjon. I studiene var en reduksjon fra 

fem til tre treningsøkter per uke nok til å beskytte mot skadelige effekter. Da det er svært få 

gravide som trener mer enn tre ganger per uke i tredje trimester, vil en eventuell anbefaling 

om reduksjon i treningsmengde således være aktuell for et lite antall gravide kvinner. Til tross 

for at studiene er få og små, er det likevel vist en tendens til at høyintensitetstrening på et 

tidspunkt der fosteret vokser mest, kan medføre redusert fostervekst de siste ukene før fødsel. 

Så lenge det ikke foreligger annen systematiske forskning på dette området som viser motsatt 

tendens, kan det være grunn til å anbefale denne subpopulasjon å redusere antall økter mot 

slutten av graviditeten. På den andre siden har gravide som utfører høyintensitetstrening ofte 

lang treningserfaring før graviditet og antakeligvis lite svangerskapsplager. Således bør 

treningsrådene i størst mulig grad individualiseres. Mot slutten av tredje trimester øker 

svangerskapskontrollene fra hver fjerde uke til hver andre uke. I tillegg veies den gravide og 

livmorens utvendige størrelse måles gjennom hele svangerskapet. Det er altså flere 

anledninger til å oppdage avflatende fostervekst, og treningsrådene bør heller tilpasses funn i 

svangerskapskontrollene hos den enkelte gravide. 

 

Effekt av trening er avhengig av en rekke individuelle faktorer. Dette fører til at selv om to 

personer følger samme treningsprotokoll vil man kunne se ulike resultater av treningen. 

Treningseffekt og de fysiologiske forandringer som finner sted påvirkes av individets 

ernæring, villighet til å trene, gestasjonsalder og tidligere treningserfaring
79

. Ingen av 

oversiktsartiklene fokuserer spesielt på disse faktorene selv om dette sannsynligvis vil ha 

betydning for resultatene. Enkelte av primærstudiene som hadde preeklampsi og 

svangerskapsdiabetes som utfallsmål har imidlertid fokusert på ett av disse aspektene, nemlig 
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tidligere treningserfaring. Hvorvidt de gravide kvinnene hadde treningserfaring fra før eller 

ikke, ble tatt med i analysen både i oversiktsartikkelen til Kramer & McDonald
55

 og hos 

Schlüssel et al.
69

. I samtlige studier fant man større effekt hos de som trente før graviditet og 

som fortsatte med dette under svangerskapet sammenlignet med de som begynte å trene under 

graviditet. Videre fant man at de som hadde trent før graviditet og stoppet ved påbegynt 

svangerskap hadde økt beskyttede effekt sammenlignet med stillesittende. Det ser altså ut som 

at effekten av trening før graviditet påvirker effekten av trening under graviditet. Nylige 

publiserte studier viser tilsvarende resultater for andre livsstilsfaktorer. En norsk studie har 

vist at BMI før graviditet korrelerer med flere faktorer som man tidligere tilskrev trening 

under graviditet. Blant annet viser denne studien at den sterkeste korrelerende faktoren for 

fødselsvekt ikke er trening, men BMI forut for svangerskapet
80

. Generelt er det lite 

informasjon om potensielle korrelerende faktorer i primær studiene og oversiktsartiklene.  

 

Flere andre faktorer kan også ha virket inn på resultatene. For det første foregikk store deler 

av informasjonsinnsamlingen via spørreskjemaer som er beheftet med flere utfordringer. Det 

er flere utfordringer med denne typen informasjonsinnhenting. For at informasjonen skal være 

av brukbar kvalitet, forutsetter dette at spørsmålene er velformulerte og forståelig for 

deltakerne og at svaralternativene er varierte nok til at nyansene i studiepopulasjon kommer 

frem. Videre er spørreskjemaer heftet med feilkilder når det gjelder deltakerens evne til å 

huske hendelser korrekt. Spesielt i de tilfellene der kun ett spørreskjema ble sendt ut mot 

slutten av svangerskapet er det sannsynlig at svarene er mindre presise.  

 

Definisjonen av “urininkontinens” har vært noenlunde lik mellom primærstudiene, nemlig “en 

hver ufrivillig lekkasje av urin”. Til tross for dette er det flere svakheter når det gjelder 

inndeling av studiedeltakerne i grupper med eller uten urininkontinens. For det første ble 

vurderingen av hvorvidt en deltaker hadde urininkontinens foretatt på subjektivt grunnlag av 

deltakeren selv i de fleste studiene. I et forskningsperspektiv burde denne klassifikasjonen 

vært foretatt på et objektivt grunnlag. På en annen side er det ikke sikkert at en objektiv 

klassifikasjon ville hatt stor betydning for studieresultatene da definisjonen av urininkontinens 

er vid og inkluderer en stor gruppe kvinner med varierende inkontinensproblemer. Videre er 

sannsynlig at en gravid som rapporterer å ha urininkontinens faktisk har dette. For det andre 

ble ikke graden eller hyppigheten av urinkontinens tatt med i gruppeinndelingene hvilket vil si 

at en deltaker med litt urinlekkasje en gang i blant og en deltaker med daglig urinlekkasje, vil 

sidestilles i analysen som “deltakere med urininkontinens”. Videre ble det heller ikke satt 

fokus på hva slags type urininkontinens deltakerne hadde. Basert på mekanismene bak de 

ulike typene urininkontinens, er det sannsynlig at bekkenbunnstrening ikke vil ha effekt på 

alle disse subtypene. Eksempelvis vil man ikke forvente at bekkenbunnstrening kunne påvirke 

urgeinkontinens der urinlekkasje skyldes en overaktiv blære og ikke knipefunksjon eller 

bekkenbunnstøtte. Dersom stressinkontinens ikke er deltakernes hovedproblem vil dermed 

effekten av bekkenbunnstrening sannsynligvis være mindre. 

 

Overførbarhet til praksis 

Da samtlige oversiktsartikler har suboptimal metodologisk kvalitet, blir det utfordrende å 

konkludere når det gjelder resultatenes praktiske relevans for den enkelte gravide og 

samfunnet generelt. Selv om forskningen foreløpig ikke har kunnet bevise at trening under 

svangerskapet gir mange gunstige effekter, er det full faglig enighet om at fysisk aktivitet for 

befolkningen sett under ett har stor helsegevinst. For samfunnet er det økonomisk fordelaktig 

å forebygge sykdom fremfor å behandle, og i det store og det hele kreves det ikke store 

samfunnsendringer for at befolkningen skal være mer fysisk aktive. Til og med der 

lokalsamfunn har gitt økonomisk støtte for at befolkningen skal være mer fysisk aktive, har 
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dette vist seg å være fordelaktig i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Utfordringene ligger 

imidlertid på det individuelle plan.  Selv om helsegevinst av fysisk aktivitet kan oppnås uten 

store kostnader for individet, er det likevel mange andre faktorer som holder et individ tilbake 

fra å være regelmessig fysisk aktiv, som mangel på tid, manglende sosial støtte og manglende 

mestringsfølelse. For gravide er det andre konkrete årsaker som hindrer dem i å delta i 

regelmessig fysisk aktivitet
81

. 

 

En utfordring når resultatene skal anvendes i praksis er at studiene ikke har analysert de 

mange alminnelige plager som gravide opplever. Selv om studiene sett under ett har evaluert 

mange, klinisk relevante utfallsmål, er likevel de mest relevante for den enkelte gravide ikke 

satt fokus på. Ryggsmerter ble inkludert som utfallsmål i to primærstudier, men andre plager 

som kvalme og oppkast, halsbrann, obstipasjon, hemoroider, åreknuter og ødemer, utflod, 

tretthet, strekkmerker og leggkramper har ikke vært analysert i noen av studiene. Dette er et 

paradoks da dette tross alt er langt hyppigere forekommende enn de patologiske tilstandene 

som studiene fokuserer på
8
. 

 

Vår søkeprosess  

I hvilken grad oversiktsartiklene som vi har utvalgt for denne oppgaven er representativt for 

tilgjengelig forskning, er et viktig spørsmål. I søkeprosessen valgte vi å følge de samme 

kriterier som ble brukt for evaluering av oversiktsartiklenes søkeprosess. Vi definerte på 

forhånd klare inklusjons- og eksklusjonskriterier samt populasjonskriterier. Søket ble utført i 

to ulike databaser med seks forskjellige søkeord. Flere språk enn engelsk ble inkludert, og 

referanselistene til utvalgte oversiktsartikler ble gjennomsøkt. Hver artikkel ble lest og vurdert 

uavhengig av to personer. Søkeprosessen er således utført etter høy forskningsmessig 

standard. Det er imidlertid to mulige feilkilder. For det først valgte vi å begrense søket til 

oversiktsartikler som var publisert siste ti år. Dette begrunnes med at vi ønsket å identifisere 

oversiktsartikler av nyere dato slik at den nyeste forskning var representert i vårt materiale. 

Videre har måten å skrive oversiktsartikler på generelt har vært i endring i denne perioden og 

de eldre, tradisjonelle oversiktsartiklene har blitt erstattet av systematiske oversiktsartikler 

som ansees å være bedre kvalitativt sett. Hvis søket utvides med mer enn siste ti år, vil 

søkeresultatet i større grad inkludere disse tradisjonelle oversiktsartiklene som ikke nå lenger 

ansees for å være av god metodologisk kvalitet. For det andre valgte vi å avgrense søket slik 

at søkeordene måtte finnes i tittel eller abstrakt. Dette begrunnes ut fra det enormt store 

antallet artikler som har registrert søkeord i tilknytning trening og svangerskap som MeSH-

termer. Dersom en oversiktsartikkel handler primært om trening og graviditet, mener vi at 

disse ordene finnes i enten tittel eller abstrakt dersom det er en oversiktsartikkel av god 

metodologisk kvalitet. Det kan likevel ikke utelukkes at enkelte oversiktsartikler kan ha falt 

utenfor i søkeprosessen. På tross av dette mener vi at de oversiktsartiklene som er lagt til 

grunn for denne oppgaven er representativt for det forskningsgrunnlaget som eksisterte på 

søketidspunktet. 

 

Veien videre 

Treningsstudier utført på den gravide populasjon er mangelfulle på flere vis. I fremtiden 

trengs det flere randomiserte, kontrollerte studier med større variasjon i studiepopulasjon og 

bruk av studiepopulasjon fra offentlige sykehus i internasjonale studier, ikke bare private. 

Videre trengs det flere longitudinelle studier som ser på treningseffekt over tid da studiene 

som eksisterer har kort oppfølgingstid. I tillegg er det stort behov for studier som inkluderer 

gravide med mer enn et foster, de som har kroniske lidelser og svangerskapskomplikasjoner. 

Nyere studier bør også fokusere på effekten av trening på de mer alminnelige plagene hos de 

gravide, ikke bare medisinsk definerte sykdommer og tilstander. I tillegg bør de nye studiene 
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fokusere på effekt av trening i lys av hvilke øvelser og treningsprogrammer som følges slik at 

de konkrete treningsanbefalingene som gis til gravide på sikt blir forskningsbasert. 

 

  



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERANSELISTE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 1.  Statistisk Sentralbyrå. Levekårsundersøkelse 2007. http://www.ssb.no/fritid/ . 2008.  Statistisk 

Sentralbyrå. 24-7-2011. Ref Type: Electronic Citation 

 

 2.  Synnevåg, M. Myter om trening under graviditet. http://www.trim.no/pub/art.php?id=865 . 2011. 24-7-

2011. Ref Type: Electronic Citation 

 

 3.  Helsedirektoratet. Retningslinjer for svangerskapsomsorgen. 

http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00105/Aktivitetsh_ndboken_105169a.pdf . 

2005.  Helsedirektoratet. 24-7-2011. Ref Type: Electronic Citation 

 

 4.  Helsedirektoratet. Aktivitetshåndboken. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. 

http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00105/Aktivitetsh_ndboken_105169a.pdf . 

2009.  Helsedirektoratet. 24-7-2011. Ref Type: Electronic Citation 

 

 5.  WHO. Global Recommendations on Physical Activity for Health. 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599979_eng.pdf . 2010.  WHO. 24-7-2011. Ref 

Type: Electronic Citation 

 

 6.  ACOG. ACOG Committee opinion. Number 267, January 2002: exercise during pregnancy and the 

postpartum period. Obstet.Gynecol. 2002;99(1):171-73. 

 

 7.  Helsedirektoratet. Gravid. 

http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00118/Gravid_118459a.pdf . 2009. 

Helsedirektoratet. 24-7-2011. Ref Type: Electronic Citation 

 

 8.  Bergsjø P. Obstetrikk og gynekologi. 2. utg ed. Oslo: Gyldendal akademisk, 2010. 

 

 9.  Kunnskapssenteret. Ordliste. http://www.kunnskapssenteret.no/Verkt%C3%B8y/Ordliste.2028.cms . 

2010.  Kunnskapssenteret. 24-7-2011. Ref Type: Electronic Citation 

 

 10.  Aalen OO. Innføring i statistikk med medisinske eksempler. 2. utg ed. Oslo: Gyldendal akademisk, 

1998. 

 

 11.  Higgins JPT, Green S. The Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions . 

http://www.cochrane-handbook.org/ . 2011.  The Cochrane Collaboration. 24-7-2011. Ref Type: 

Electronic Citation 

 

 12.  Bo K, Haakstad AH, Voldner N. Do pregnant women exercise their pelvic floor muscles? Int 

Urogynecol.J.Pelvic.Floor.Dysfunct. 2007;18(7):733-36. 

 

 13.  Haakstad LA, Voldner N, Henriksen T, Bo K. Physical activity level and weight gain in a cohort of 

pregnant Norwegian women. Acta Obstet.Gynecol.Scand. 2007;86(5):559-64. 

 

 14.  Haakstad LA, Voldner N, Henriksen T, Bo K. Why do pregnant women stop exercising in the third 

trimester? Acta Obstet.Gynecol.Scand. 2009;88(11):1267-75. 

 

 15.  Owe KM, Nystad W, Bo K. Correlates of regular exercise during pregnancy: the Norwegian Mother 

and Child Cohort Study. Scand.J.Med.Sci.Sports 2009;19(5):637-45. 

 

 16.  Voldner N, Froslie KF, Bo K et al. Modifiable determinants of fetal macrosomia: role of lifestyle-

related factors. Acta Obstet.Gynecol.Scand. 2008;87(4):423-29. 

 

 17.  Magnus P, Irgens LM, Haug K, Nystad W, Skjaerven R, Stoltenberg C. Cohort profile: the Norwegian 

Mother and Child Cohort Study (MoBa). Int J.Epidemiol. 2006;35(5):1146-50. 

 

 18.  Hartge P. Participation in population studies. Epidemiology 2006;17(3):252-54. 

 

http://www.ssb.no/fritid/
http://www.trim.no/pub/art.php?id=865
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00105/Aktivitetsh_ndboken_105169a.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00105/Aktivitetsh_ndboken_105169a.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599979_eng.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00118/Gravid_118459a.pdf
http://www.kunnskapssenteret.no/Verkt%C3%B8y/Ordliste.2028.cms
http://www.cochrane-handbook.org/


81 

 

 19.  Helse- og Omsorgsdepartementet. Antall fødsler i Norge i 2007. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-12-2008-2009-

/6/3.html?id=545652 . 2008.  Helse- og Omsorgsdepartementet. 24-7-2011. Ref Type: Electronic 

Citation 

 

 20.  NRK. Gravide må søke fødeplass i 8.uke. 

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.1038390 . 2006.  NRK. 24-7-2011. Ref Type: 

Electronic Citation 

 

 21.  Folkehelseinstituttet. Fruktbarhet, fødealder og helse. 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5648&MainArea_5661=5648:0:15,2917:

1:0:0:::0:0&MainLeft_5648=5544:67742::1:5647:24:::0:0 . 2008.  Folkehelseinstituttet. 24-7-2011. Ref 

Type: Electronic Citation 

 

 22.  Statistisk Sentralbyrå. Personer 16 år og over, etter utdanningsnivå, kjønn og bostedsfylke. 2009 . 

http://www.ssb.no/utniv/arkiv/tab-2010-06-25-01.html . 2010.  Statistisk Sentralbyrå. 24-7-2011. Ref 

Type: Electronic Citation 

 

 23.  Statistisk Sentralbyrå. Stadig økende andel med høyere utdanning. http://www.ssb.no/utniv/ . 2010.  

Statistisk Sentralbyrå. 24-7-2011. Ref Type: Electronic Citation 

 

 24.  Martin SL, Kirkner GJ, Mayo K, Matthews CE, Durstine JL, Hebert JR. Urban, rural, and regional 

variations in physical activity. J.Rural.Health 2005;21(3):239-44. 

 

 25.  Reis JP, Bowles HR, Ainsworth BE, Dubose KD, Smith S, Laditka JN. Nonoccupational physical 

activity by degree of urbanization and U.S. geographic region. Med.Sci.Sports Exerc. 

2004;36(12):2093-98. 

 

 26.  Vaage, OF. Mosjon, friluftsliv og kulturaktiviteter. 

http://www.ssb.no/emner/07/02/50/rapp_200915/rapp_200915.pdf . 2009.  Statistisk Sentralbyrå. 24-7-

2011. Ref Type: Electronic Citation 

 

 27.  Helse- og Omsorgsdepartementet. Kvinners helse i Norge. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/1999/nou-1999-13/9/5.html?id=352980 . 1998.  

Helse- og Omsorgsdepartementet. 24-7-2011. Ref Type: Electronic Citation 

 

 28.  Nilsen RM, Vollset SE, Gjessing HK et al. Self-selection and bias in a large prospective pregnancy 

cohort in Norway. Paediatr.Perinat.Epidemiol. 2009;23(6):597-608. 

 

 29.  Ross CE, Wu CL. Education, age, and the cumulative advantage in health. J.Health Soc.Behav. 

1996;37(1):104-20. 

 

 30.  Statistisk Sentralbyrå. Gjennomsnittlig fødealder. 1946-2008 . http://www.ssb.no/fodte/arkiv/tab-2009-

04-02-04.html . 2009. 24-7-2011. Ref Type: Electronic Citation 

 

 31.  Gabrielsen, E and Lagerstrøm, BO. Mange innvandrere er dårlige til å lese norsk. 

http://www.ssb.no/ssp/utg/200502/01/ . 2005.  Statistisk Sentralbyrå. 24-7-2011. Ref Type: Electronic 

Citation 

 

 32.  Foss, AH. Fruktbarhet blant innvandrerkvinner: 1 av 5 nyfødte har foreldre som har innvandret. 

http://www.ssb.no/ssp/utg/200604/07/ . 2006.  Statistisk Sentralbyrå. 24-7-2011. Ref Type: Electronic 

Citation 

 

 33.  Saastad E, Vangen S, Froen JF. Suboptimal care in stillbirths - a retrospective audit study. Acta 

Obstet.Gynecol.Scand. 2007;86(4):444-50. 

 

 34.  Sagatun A, Kolle E, Anderssen SA, Thoresen M, Sogaard AJ. Three-year follow-up of physical activity 

in Norwegian youth from two ethnic groups: associations with socio-demographic factors. BMC.Public 

Health 2008;8:419. 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-12-2008-2009-/6/3.html?id=545652
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-12-2008-2009-/6/3.html?id=545652
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.1038390
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5648&MainArea_5661=5648:0:15,2917:1:0:0:::0:0&MainLeft_5648=5544:67742::1:5647:24:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5648&MainArea_5661=5648:0:15,2917:1:0:0:::0:0&MainLeft_5648=5544:67742::1:5647:24:::0:0
http://www.ssb.no/utniv/arkiv/tab-2010-06-25-01.html
http://www.ssb.no/utniv/
http://www.ssb.no/emner/07/02/50/rapp_200915/rapp_200915.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/1999/nou-1999-13/9/5.html?id=352980
http://www.ssb.no/fodte/arkiv/tab-2009-04-02-04.html
http://www.ssb.no/fodte/arkiv/tab-2009-04-02-04.html
http://www.ssb.no/ssp/utg/200502/01/
http://www.ssb.no/ssp/utg/200604/07/


82 

 

 35.  Kimm SY, Glynn NW, Kriska AM et al. Decline in physical activity in black girls and white girls 

during adolescence. N.Engl.J.Med. 2002;347(10):709-15. 

 

 36.  Gordon-Larsen P, McMurray RG, Popkin BM. Adolescent physical activity and inactivity vary by 

ethnicity: The National Longitudinal Study of Adolescent Health. J.Pediatr. 1999;135(3):301-6. 

 

 37.  Brodersen NH, Steptoe A, Boniface DR, Wardle J. Trends in physical activity and sedentary behaviour 

in adolescence: ethnic and socioeconomic differences. Br.J.Sports Med. 2007;41(3):140-144. 

 

 38.  Haakstad LA, Gundersen I, Bo K. Self-reporting compared to motion monitor in the measurement of 

physical activity during pregnancy. Acta Obstet.Gynecol.Scand. 2010;89(6):749-56. 

 

 39.  Brantsaeter AL, Owe KM, Haugen M, Alexander J, Meltzer HM, Longnecker MP. Validation of self-

reported recreational exercise in pregnant women in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. 

Scand.J.Med.Sci.Sports 2010;20(1):e48-e55. 

 

 40.  Cradock AL, Wiecha JL, Peterson KE, Sobol AM, Colditz GA, Gortmaker SL. Youth recall and 

TriTrac accelerometer estimates of physical activity levels. Med.Sci.Sports Exerc. 2004;36(3):525-32. 

 

 41.  Fransson E, Knutsson A, Westerholm P, Alfredsson L. Indications of recall bias found in a retrospective 

study of physical activity and myocardial infarction. J.Clin.Epidemiol. 2008;61(8):840-847. 

 

 42.  Juhl M, Madsen M, Andersen AM, Andersen PK, Olsen J. Distribution and predictors of exercise habits 

among pregnant women in the Danish National Birth Cohort. Scand.J.Med.Sci.Sports 2010. 

 

 43.  Bo K, Fleten C, Nystad W. Effect of antenatal pelvic floor muscle training on labor and birth. 

Obstet.Gynecol. 2009;113(6):1279-84. 

 

 44.  Mason L, Glenn S, Walton I, Hughes C. The instruction in pelvic floor exercises provided to women 

during pregnancy or following delivery. Midwifery 2001;17(1):55-64. 

 

 45.  Chiarelli P, Murphy B, Cockburn J. Women's knowledge, practises, and intentions regarding correct 

pelvic floor exercises. Neurourol.Urodyn. 2003;22(3):246-49. 

 

 46.  Kanakaris NK, Roberts CS, Giannoudis PV. Pregnancy-related pelvic girdle pain: an update. 

BMC.Med. 2011;9:15. 

 

 47.  Juhl M, Kogevinas M, Andersen PK, Andersen AM, Olsen J. Is swimming during pregnancy a safe 

exercise? Epidemiology 2010;21(2):253-58. 

 

 48.  McLennan MT, Melick CF, Alten B, Young J, Hoehn MR. Patients' knowledge of potential pelvic floor 

changes associated with pregnancy and delivery. Int Urogynecol.J.Pelvic.Floor.Dysfunct. 

2006;17(1):22-26. 

 

 49.  Bo K, Larsen S, Oseid S, Kvarstein B, Hagen R, Jørgensen J. Knowledge about and ability to correct 

pelvic floor muscle exercise in women with urinary stress incontinence. Neurourol.Urodyn. 

1988;1988;7(3):261-2. 

 

 50.  Ainsworth BE. Challenges in measuring physical activity in women. Exerc.Sport Sci.Rev. 

2000;28(2):93-96. 

 

 51.  Mottola MF, Campbell MK. Activity patterns during pregnancy. Can.J.Appl.Physiol 2003;28(4):642-

53. 

 

 52.  Petersen AM, Leet TL, Brownson RC. Correlates of physical activity among pregnant women in the 

United States. Med.Sci.Sports Exerc. 2005;37(10):1748-53. 

 

 53.  Evenson KR, Moos MK, Carrier K, Siega-Riz AM. Perceived barriers to physical activity among 

pregnant women. Matern.Child Health J. 2009;13(3):364-75. 

 



83 

 

 54.  Jenum AK, Sletner L, Voldner N et al. The STORK Groruddalen research programme: A population-

based cohort study of gestational diabetes, physical activity, and obesity in pregnancy in a multiethnic 

population. Rationale, methods, study population, and participation rates. Scand.J.Public Health 

2010;38(5 Suppl):60-70. 

 

 55.  Kramer MS, McDonald SW. Aerobic exercise for women during pregnancy. Cochrane 

Database.Syst.Rev. 2006;3:CD000180. 

 

 56.  Hay-Smith J, Morkved S, Fairbrother KA, Herbison GP. Pelvic floor muscle training for prevention and 

treatment of urinary and faecal incontinence in antenatal and postnatal women. Cochrane 

Database.Syst.Rev. 2008;(4):CD007471. 

 

 57.  Guyatt G. Users' guides to the medical literature a manual for evidence-based clinical practice. 

2008;2nd ed. 

 

 58.  Brown W. The benefits of physical activity during pregnancy. J.Sci.Med.Sport 2002;5(1):37-45. 

 

 59.  Dempsey JC, Butler CL, Williams MA. No need for a pregnant pause: physical activity may reduce the 

occurrence of gestational diabetes mellitus and preeclampsia. Exerc.Sport Sci.Rev. 2005;33(3):141-49. 

 

 60.  Gavard JA, Artal R. Effect of exercise on pregnancy outcome. Clin.Obstet.Gynecol. 2008;51(2):467-80. 

 

 61.  Hegaard HK, Pedersen BK, Nielsen BB, Damm P. Leisure time physical activity during pregnancy and 

impact on gestational diabetes mellitus, pre-eclampsia, preterm delivery and birth weight: a review. 

Acta Obstet.Gynecol.Scand. 2007;86(11):1290-1296. 

 

 62.  Meher S, Duley L. Exercise or other physical activity for preventing pre-eclampsia and its 

complications. Cochrane Database.Syst.Rev. 2006;(2):CD005942. 

 

 63.  Morris SN, Johnson NR. Exercise during pregnancy: a critical appraisal of the literature. J.Reprod.Med. 

2005;50(3):181-88. 

 

 64.  Olson D, Sikka RS, Hayman J, Novak M, Stavig C. Exercise in pregnancy. Curr.Sports Med.Rep. 

2009;8(3):147-53. 

 

 65.  Takito MY, Benicio MH, Neri LC. Physical activity by pregnant women and outcomes for newborns: a 

systematic review. Rev.Saude Publica 2009;43(6):1059-69. 

 

 66.  Weissgerber TL, Wolfe LA, Davies GA, Mottola MF. Exercise in the prevention and treatment of 

maternal-fetal disease: a review of the literature. Appl.Physiol Nutr.Metab 2006;31(6):661-74. 

 

 67.  Domingues MR, Matijasevich A, Barros AJ. Physical activity and preterm birth: a literature review. 

Sports Med. 2009;39(11):961-75. 

 

 68.  Kalisiak B, Spitznagle T. What effect does an exercise program for healthy pregnant women have on 

the mother, fetus, and child? PM.R. 2009;1(3):261-66. 

 

 69.  Schlussel MM, Souza EB, Reichenheim ME, Kac G. Physical activity during pregnancy and maternal-

child health outcomes: a systematic literature review. Cad.Saude Publica 2008;24 Suppl 4:s531-s544. 

 

 70.  Harvey MA. Pelvic floor exercises during and after pregnancy: a systematic review of their role in 

preventing pelvic floor dysfunction. J.Obstet.Gynaecol.Can. 2003;25(6):487-98. 

 

 71.  Lemos A, de Souza AI, Ferreira AL, Figueiroa JN, Cabral-Filho JE. Do perineal exercises during 

pregnancy prevent the development of urinary incontinence? A systematic review. Int J.Urol. 

2008;15(10):875-80. 

 

 72.  Halpern SH and Douglas MJ. Jadad scale. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470988343.app1/pdf . 2005.  Evidence-based Obstetric 

Anesthesia. 24-7-2011. Ref Type: Electronic Citation 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470988343.app1/pdf


84 

 

 

 73.  Physiotherapy evidence database. PEDro-scale. http://www.pedro.org.au/english/downloads/pedro-

scale/ . 1999.  Physiotherapy evidence database. 24-7-2011. Ref Type: Electronic Citation 

 

 74.  The Cochrane Collaboration. Cochrane Guidelines. http://www.cochrane-handbook.org/ . 2011.  The 

Cochrane Collaboration. 24-7-2011. Ref Type: Electronic Citation 

 

 75.  Smith C, Grimmer-Somers K. The treatment effect of exercise programmes for chronic low back pain. 

J.Eval.Clin.Pract. 2010;16(3):484-91. 

 

 76.  Kluge J, Hall D, Louw Q, Theron G, Grove D. Specific exercises to treat pregnancy-related low back 

pain in a South African population. Int J.Gynaecol.Obstet. 2011;113(3):187-91. 

 

 77.  Nesheim, BI. Preeklampsi. http://snl.no/.sml_artikkel/preeklampsi . 2011.  Store Norske Leksikon. 24-

7-2011. Ref Type: Electronic Citation 

 

 78.  Sanz C, Gautier JF, Hanaire H. Physical exercise for the prevention and treatment of type 2 diabetes. 

Diabetes Metab 2010;36(5):346-51. 

 

 79.  Wolfe LA, Hall P, Webb KA, Goodman L, Monga M, McGrath MJ. Prescription of aerobic exercise 

during pregnancy. Sports Med. 1989;8(5):273-301. 

 

 80.  Fleten C, Stigum H, Magnus P, Nystad W. Exercise during pregnancy, maternal prepregnancy body 

mass index, and birth weight. Obstet.Gynecol. 2010;115(2 Pt 1):331-37. 

 

 81.  Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet og helse. 

http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00003/IS-0171_3777a.pdf . 2001.  

Helsedirektoratet. 24-7-2011. Ref Type: Electronic Citation 

 

  

http://www.pedro.org.au/english/downloads/pedro-scale/
http://www.pedro.org.au/english/downloads/pedro-scale/
http://www.cochrane-handbook.org/
http://snl.no/.sml_artikkel/preeklampsi
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00003/IS-0171_3777a.pdf


85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 



86 

 

 


