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Sammendrag 
Bakgrunn: Helsedirektoratet endret  i 2017 de norske retningslinjene for 
svangerskapsdiabetes. Nå er det en sterk anbefaling om at alle gravide med visse 
risikofaktorer testes med en glukose toleranse test mellom uke 24-28. Et av argumentene var 
blant annet at bedre screening for diabetes under svangerskap vil redusere risiko for 
svangerskapsforgiftning.  

Mål: Målet med denne litteratur-gjennomgangen er å finne ut om, og isåfall hvordan, vi kan 
forebygge svangerskapsforgiftning hos diabetikere. Oppgaven vil også ta for seg en diskusjon 
rundt de nye norske retningslinjene om svangerskapsdiabetes fra 2017.   

Metode: Oppgaven er basert på retningslinjer, meta-analyser, randomiserte kontrollerte 
studier, samt kohort studier som omhandler oppgave temaet. Søket og funnene er gjort 
mellom januar og august 2018. Jeg har søkt spesifikt etter ord som “diabetes”, 
“preeclampsia”, “gestation*”, pregnan*”, samt andre ord relevante for spesifikk 
problemstilling underveis. Jeg har i hovedsak søkt i større medisinske tidsskrift, Cochrane 
Library og MedLine/Embase, med flere. 

Resultater: Det har vist seg å være vanskelig å finne noe eksakt svar på problemstillingen 
med tilgjengelig forskning i dag. Jeg har inkludert studier ansett for å være relevante til å 
besvare mine spørsmål. Mange studier er små og kan ikke stoles på grunnet høy risiko for 
bias. Større studier og systematiske oversikter konkluderer med at det er behov for mer 
forskning på feltet.  

Konklusjon: Risiko for å få svangerskapsforgiftning er 2-4 ganger høyere hos diabetikere. Vi 

vet at planlegging av graviditet, samt sunn vektoppgang og livsstil under svangerskap, vil 

senke risiko for svangerskapsforgiftning hos diabetikere. Svangerskapskontroller og god 

veiledning ser ut til å være den beste forebyggende faktor i dag. Om nytteverdien av endrede 

screening rutiner på svangerskapsdiabetes er reell, gjenstår å se i tiden framover. 
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Abstract 
Background: In 2017, the Norwegian national guidelines on gestational diabetes were 
changed to involve glucose tolerance testing for pregnant women at risk. One of the 
arguments were, among others, that better screening for gestational diabetes would reduce the 
occurance of preeclampsia.  

Objective: With this work, I aim to review the literature related to whether we can prevent 
preeclampsia in diabetic complicated pregnancy. The objective is to search for studies on how 
to prevent preeclampsia in diabetic pregnancies, and whether the new guidelines of 2017 can 
be defended.  

Methods: I have reviewed guidelines, meta-analyses, randomized controlled trials and cohort 
studies from January throughout August 2018. I have searched specifically for the words 
“diabetes”, “gestation*”, “pregnan*”, “preeclampsia” and other theme related words in 
different combinations through larger medical journals, Cochrane library and 
Medline/Embase among others. 

Results: Few specific results on my topic came up. I included studies I found to be relevant in 
answering my questions. Only one study looked specifically at diabetes and preeclampsia. 
Many of the smaller studies I included could not be trusted because of risk of bias, and many 
of the larger meta-analyses I looked at concluded that there are need for more studies on this 
topic.  

Conclusion: We know that the risk of preeclampsia is 2 to 4 fold higher in diabetic 
pregnancy. We also know that pregnancy planning and a healthy weight gain and lifestyle 
during pregnancy for diabetic woman, will somewhat reduce the risk of preeclampsia. My 
literature review has not found studies claiming to have found a solution to prevent 
preeclampsia in diabetic pregnancies. Antenatal healthcare and guidance seem to be the best 
disease prevention today. 
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Forkortelser 

 

 

 

 

PE Preeklampsi, svangerskapsforgiftning 

T1DM Diabetes mellitus type 1 

T2DM Diabetes mellitus type 2 

GDM Gestasjonsdiabetes, svangerskapsdiabetes 

BMI Body Mass Index 

HELLP Hemolyse, økte liverenzymer, lave blodplater 

HDL High Density Lipoprotein 

NICE National Institute for Health and Care Excellence 

ACOG The American College of Obstetricians and gynecologists 

BJOG British Journal of Obstetrics and gynaecology 
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1 Introduksjon 

1.1 Bakgrunn 
Det ble nylig bestemt at man skulle endre screening for svangerskapsdiabetes, og 
Helsedirektoratet kom med nye retningslinjer for svangerskapsomsorg 2017. Et av 
argumentene for endringen var at man kunne diagnostisere flere med svangerskapsdiabetes, 
og dermed forebygge svangerskapsforgiftning hos flere. Da dukker spørsmålet jeg ønsker å 
finne svar på med oppgaven opp. Kan vi forebygge svangerskapsforgiftning hos gravide 
diabetikere, i så fall hvordan, og hva er evidensen på at forebygging fungerer? 

Å finne svar på problemstillingen har vist seg å bli en komplisert oppgave, høyrisikogruppen 
diabetikere og andelen gravide kvinner med forutgående diabetes er liten, og det faktum at 
patofysiologien rundt svangerskapsforgiftning fortsatt ikke er fullstendig forstått. De siste 
årtier har forekomsten av diabetes under svangerskap økt kraftig. Det spekuleres i om det kan 
ha en sammenheng med den moderne livsstil med dårlig kosthold og lite fysisk aktivitet, den 
såkalte «fedmeepidemien». Risiko for utvikling av preeklampsi, eller 
svangerskapsforgiftning, er 4-5 ganger høyere hos diabetikere enn hos ikke diabetikere (1). 
Det er begrenset kunnskap om faktorer for å forebygge svangerskapsforgiftning generelt, og 
dermed er det desto mer begrenset hva vi vet om forebygging av tilstanden hos diabetikere. I 
tillegg er dette en vanskelig gruppe og utføre randomiserte studier på, ettersom det ligger mye 
etikk og andre hensyn som må tas i forhold til studier på gravide kvinner, og senere 
komplikasjoner hos mor og barn. Det trengs flere studier på dette temaet for å komme frem til 
best mulig praksis (2). I denne oppgaven har jeg derfor valgt å sammenfatte hva man vet i 
dag, ved å inkludere oversiktsartikler og enkeltstudier som har kommet fram til forebyggende 
metoder mot svangerskapsforgiftning hos diabetikere. Mange av studiene har bare 
svangerskapsforgiftning eller diabetes som en sekundærfaktor, og i mitt litteratursøk har jeg 
funnet få artikler spesifikt på svangerskapsforgiftning hos diabetikere. Jeg har valgt å rette 
oppgaven mot kvinner med særlig svangerskapsdiabetes, men jeg kommer til å nevne en del 
om diabetes type 1 og type 2. 

Jeg vil se nærmere på de risikofaktorer som kan forebygges, medikamentelle og ikke-
medikamentelle intervensjoner som kan senke risiko for svangerskapsforgiftning hos 
diabetikere. Jeg synes dette er en svært interessant problemstilling, og har lenge interessert 
meg i svangerskapet og fosterutvikling generelt. Jeg er generelt opptatt av hvordan fysisk 
aktivitet og kosthold i mange tilfeller kan være den beste medisin. Er det mulig å forebygge 
den fryktede svangerskapskomplikasjonen svangerskapsforgiftning hos diabetikere med riktig 
kosthold og mosjon? Eller må det medikamentell behandling til?  Og hvor vanlig er det 
egentlig at diabetikere får svangerskapsforgiftning?  Disse og flere spørsmål vil jeg se 
nærmere på i denne gjennomgangen av litteraturen.  
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1.2 Definisjoner 

1.2.1 Diabetes Mellitus og gestasjonsdiabetes 

Diabetes type 1 (T1DM) skyldes en auto-immun destruksjon av betacellene i pankreas som 
medfører absolutt insulinmangel. Av alle med diabetes har 5-10% diabetes type 1 i Europa 
(3). Hos disse vil et svangerskap kunne medføre fare for ekstra komplikasjoner. Særlig T1DM 
er en utfordring for hvordan vi kan, og om vi kan, forebygge PE da denne formen for diabetes 
kanskje har mindre modifiserbare faktorer enn T2DM og GDM. 

Diabetes type 2 (T2DM) karakteriseres av insulinresistens og variabelt nivå av insulinmangel 
eller insulinresistens. Av alle med diabetes har 90% i Europa T2DM (3). Ofte kan kvinner i 
reproduktiv alder ha latent diabetes, det vil si at man ikke er klar over at kvinnen har 
diagnosen før den oppdages i svangerskap når det stilles andre metabolske krav. Da vil 
kvinnen utvikle svangerskapsdiabetes som muligens kan fortsette i en diabetes type 2 
diagnose etter svangerskapet. Diabetes type 2 har mange multi-faktorielle årsaker.  

Svangerskapsdiabetes: Patofysiologisk er svangerskapsdiabetes en tilstand som oppstår når 
bukspyttkjertelen ikke produserer tilstrekkelig insulin som følger av den økte 
insulinresistensen som normalt forekommer under et svangerskap. Både gener og 
livsstilsmessige faktorer spiller en rolle (4, 5). Denne tilstanden ser ut til å ha en sammenheng 
med det metabolske syndrom, hvor årevis med dårlig kosthold og lite mosjon er 
predisponerende faktorer. Svangerskapsdiabetes normaliseres etter fødsel, men kvinnen har 
økt risiko for å utvikle T2DM senere i livet. I Norge ser vi at flere etniske minoritetskvinner 
får svangerskapsdiabetes enn etniske norske kvinner.  



12 
 

 

Tabell 1: Tabellen viser en  oversikt  over de vanligste typer diabetes, og hvordan vi diagnostiserer dette også under 
svangerskap. 

Diabetes DM 1 DM 2 Svangerskaps DIA 
Definisjoner Absolutt 

insulinmangel 
Insulinresistens og 
relativ mangel 

Insulinmangel grunnet 
økt demand. 

patofysiologi Auto-immun 
destruksjon av 
betaceller i pankreas.  

Glukose 
overbelastning som på 
sikt medfører 
insulinresistens og økt 
stress på pankreas. 

Pankreas klarer ikke 
produsere nok insulin til 
å møte de økte kravene 
under svangerskapet hos 
kvinner med 
pregestasjonell økt 
insulinresistens uten 
pregestasjonell diabetes. 

Diagnostikk 
 Og screening 

-HbA1c 
-Antistoffer mot 
pankreas.  

-HbA1c -Kvinner i risiko 
screenes i uke 24 med 
glukosebelastningstest. 
-HbA1c  

Risikofaktorer vs 
genetikk 

genetikk Miljø og genetikk Miljø og genetikk 

Diagnostiske kriterier 
 

HbA1c >48 mmol/mol (>6,5%), eller fastende 
p-glukose >7,0 mmol/l eller 2 timer etter inntak 
av 75mg glukose 11,1 mmol/l. 
*prøven gjentas før diagnose med mindre p-
glukose >11,1 mmol/l og symptomer. HbA1c 
brukes som primært diagnostikum. 

Fastende p-glukose > 
5,3-6,9 mmol/l eller p-
glukose etter 2 timers 
glukosebelastning > 9,0-
11,0 mmol/l.  
*må baseres på p-
glukoseverdier og ikke 
HbA1c.  

*Info hentet fra Helsedirektoratet (6)  

1.2.2 Svangerskapsforgiftning 

Preeklampsi (PE) er en multi-system progressiv tilstand med hypertensjon og eventuelt 
proteinuri under siste del av svangerskapet etter 20 gestasjonsuker, samt postpartum innen 4-6 
uker hos ellers normotensive. PE inngår i et spektrum av hypertensjonsrelaterte tilstander 
under svangerskap. Ulike maternelle faktorer kan utløse tilstanden. Hos europeere sees PE i 
3-5 % av alle svangerskap, mens gestasjonell hypertensjon sees i hos ca 10 % (7, 8). Teorien i 
dag er at det skyldes placentasvikt og maternell vaskulær dysfuksjon, med mangelfull 
utvikling av den maternell-placentære sirkulasjonen (5, 9-11). Dårlig utviklede spiralarterier 
medfører dårlig blodtilførsel til fosteret som kan gi konsekvenser for fosterutviklingen. 
Trange årer og dårlig placentaperfusjon vil medføre økt stress på mors kardiovaskulære 
system, som igjen vil føre til maternell morbiditet. Adaptasjoner til den maternelle 
inflammatoriske respons skjer normalt i et svangerskap, og hos noen predisponerte vil dette 
medføre redusert placentaperfusjon og økt press på mors kardiovaskulære system (10). Økt 
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oksidativt stress og andre intrauterine faktorer bidrar trolig til PE, men per 2018 vet man 
fortsatt ikke eksakt årsaksmekanisme til tilstanden. Man har heller ikke klart å finne et enkelt 
gen knyttet til PE. Mye tyder på at tilstanden skyldes en rekke ulike årsaksfaktorer (8). 
Tilstanden går tilbake etter fødsel, og eneste kurative behandling er forløsning (5). Av tabell 2 
fremkommer definisjonen på preeklampsi modifisert fra NICE guidelines og 
Helsedirektoratet. 

Tabell 2: Definisjon preeklampsi (5, 7, 12, 13). Tabellen viser diagnostiske kriterier.  

Systolisk BT >140 mmHg og 
diastolisk BT >90 mmHg ved 
to målinger med minst 4 timers 
mellomrom etter 20 
gestasjonsuker*.  
 
 
 
*Diagnostiser hypertensjon i 
svangerskap hvis BT er >135/85 
etter 20 gestasjonsuker(12).  
 

Pluss 1 eller flere av 
følgene: 

! Proteinuri > +1 på urinstix eller 
målt til >= 0,3 g i 24 timers 
urinoppsamling.  

! Serum Kreatinin >1,1 mg/dl eller 
dobling av kreatininkonsentrasjon 
uten annen nyresykdom 

! Pulmonalt ødem. 
! Økte lever transaminaser. 
! Synsforandringer – nylig oppstått. 

(f.eks. lysglimt, tap av synsfelt, 
uklart syn) eller nyoppståtte 
cerebrale forandringer. 

 

Typiske symptomer på preeklampsi som kvinner bør opplyses om, er sentralnervøse 
symptomer som plutselige synsforandringer, sterk hodepine og spastiske kramper. Ellers 
magesmerter i epigastriet, raskt økende vannansamling i kroppen, pustebesvær, og lite tegn til 
liv hos fosteret (5, 14). 

Preeklampsi gir økt risiko for komplikasjoner, økt mortalitet, og morbiditet både for mor og 
barn. Det er også økt risiko for senere vaskulære hendelser hos mor (9, 15). Eklampsi og 
HELLP syndrom er fryktede komplikasjoner til ubehandlet PE(5). 

Vi skiller mellom tidlig utviklet PE mellom 20-33 uker gestasjon, og sent utviklet PE etter 34 
uker gestasjon. Utvikles PE tidlig, er det større fare for komplikasjoner som lav fødselsvekt 
og vekstretardasjon hos fosteret, samt alvorlige komplikasjoner hos mor (14). PE etter 34 
gestasjonsuker ansees å ha lavere risiko for alvorlige komplikasjoner, men det kan 
forekomme. Ved alvorlige tilfeller der mors liv er i fare, er forløsning eneste behandling. Ved 
PE etter 34 uker anbefales uansett å forløse.  

Hos kvinner med risikosvangerskap er noen risikofaktorer kjent, og av de med særlig høy 
relativ risiko sammenliknet med friske svangerskap sees nærmere på i tabell 3. Tabellen som 
er basert på to ulike systematiske oversikter, forteller hvor mye økt risiko for PE en vestlig 
kvinne har dersom hun har en av risikofaktorene i forhold til en vestlig kvinne som ikke har 
risikofaktoren. En kohortstudie utført på latinamerikanske, karibiske kvinner, viser liknende 
resultater som i tabell 3 og tilsvarende risikofaktorer som hos europeere og nord-amerikanske 
kvinner (16). Andre risikofaktorer er familiehistorikk med PE, nyresykdom, vaskulær 
sykdom, flerlingsvangerskap, langt intervall mellom svangerskap, m.fl. (5)  
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Tabell 3: Tabellen viser økning i relativ risiko for å utvikle preeklampsi hos en vestlig kvinne hvis overstående risikofaktor er 
tilstede under graviditet. 

Syst. 
Oversikt 

BMI 
>25 

BMI 
>30 

Tidligere 
PE 

Diabetes 
Mellitus 

Paritet 
P0 

Hypertensjon 
Før sv.skap 

Alder 
>40år 

Bartsch 
E.(17) 
2016 

RR 
2,1 

RR 
2,8 

RR  
8,4  

RR 
3,7 

RR 
2,9 

RR 
5,1 

RR 
1,5 

Duckitt K. 
(18) 
2005 

RR 
- 

RR 
2,12 

RR 
7,19 

RR 
3,56 

RR 
2,91 

RR 
3,2-5,2 

RR 
1,68 

 

1.3 Norske retningslinjer 

1.3.1 Hvordan oppdage kvinner med diabetes? 

I Norge screenes kvinner for diabetes med glukosebelastning mellom svangerskapsuke 24 og 
28 hvis kvinnen faller inn under risiko (se tabell 5). Kvinner med diabetes er som tidligere 
nevnt i større risiko for å utvikle preeklampsi, og det er dermed svært viktig å oppdage en 
latent eller svangerskapsutløst diabetes. Av tabell 4 fremkommer screeningprogrammet vi 
opererer med i Norge fra 2017, modifisert fra Helsedirektoratets retningslinjer (19). 

Tabell 4: Screening for diabetes i svangerskapet, anbefalinger fra Helsedirektoratet. 

*Obs! Ved kjent diabetes eller svangerskapsdiabetes skal det ikke utføres glukosebelastning. 

1.3.2 Hvordan oppdage kvinner med preeklampsi? 

HbA1c screening (før uke 16) 
(svak anbefaling) 

Glukosebelastning* (i uke 24-28) 
(sterk anbefaling) 

Ett eller flere av følgende risikofaktorer: 
- Etnisk bakgrunn fra Asia eller Afrika 
- Førstegradsslektning med diabetes 
- Før-gravid BMI >30 
- Ved tidligere svangerskap; 

o Fødselsvekt >4500g 
o Nedsatt glukosetoleranse 
o Svangerskapsdiabetes 
o Preeklampsi 

Ett eller flere av følgende risikofaktorer: 
! Førstegangsfødende >25år 
! Etnisk bakgrunn fra Asia eller Afrika 
! Førstegradsslektning med diabetes 
! Før-gravid BMI >25 
! Ved tidligere svangerskap; 

o Alder >40år 
o Fødselsvekt >4500g 
o Nedsatt glukosetoleranse eller 

tidligere svangerskapsdiabetes 
o Preeklampsi 
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Helsedirektoratet anbefales at alle som gjennomgår svangerskapskontroller screenes for 
risikofaktorer til PE ved første svangerskapskontroll (20). Gravide med stor risiko for å 
utvikle PE anbefales og henvises til spesialisthelsetjenesten. Ved alle påfølgende 
svangerskapskontroller bør urinen kontrolleres for protein, samt blodtrykket måles. Dette for 
å forhåpentligvis kunne oppdage begynnende PE tidlig nok, slik at ikke kvinnens og barnets 
liv settes i fare. Forhøyet blodtrykk over 140/90 mmHg ved en måling, kontrolleres etter 15 
min. Finner man vedvarende økt blodtrykk uten proteiner i urin bør man kontrollere dagen 
etterpå, og dersom det i tillegg forekommer proteiner i urinen skal kvinnen henvises 
spesialisthelsetjenesten (14). Kvinnen bør gjøres oppmerksom på typiske symptomer på 
svangerskapsforgiftning, og rådes om å søke lege dersom hun opplever noen av disse. 

Tabell 5: Vanlig screening praksis i dag,  svangerskapsomsorgen i Norge. 

 

Helsedirektoratet har utarbeidet sine retningslinjer på bakgrunn av grundig litteratursøk samt 
klinisk erfaring. De nye retningslinjene om svangerskapsdiabetes ble nylig revidert på 
bakgrunn av et stort internasjonalt prosjekt utført av International Association of Diabetes and 
Pregnancy Study Group, som igjen har bakgrunn i resultatene fra blant annet HAPO-studien 
(6, 21). Denne studien ble publisert i det anerkjente tidsskriftet «New England Journal of 
Medicine» i 2008, og omhandler hyperglykemi og relaterte svangerskapsutfall. Over 25.000 
gravide kvinner fra 9 ulike land ble inkludert i studien som testet fastende oral 75g 
glukosebelastning mellom gestasjonsuke 24-32. Data var blindet, og det ble kalkulert odds for 
ulike utfall. Kun kvinner som hadde blitt inkludert i studien, og ikke blitt undersøkt med 
glukosebelastning utenfor studien, ble inkludert.  De fant at økte glukosenivåer i forhold til 
normalen etter 1 og 2 timers måling etter glukosebelastningen, økte risikoen for flere 
svangerskapskomplikasjoner, og at ved svangerskapsdiabetes kan disse komplikasjonene ha 
økt risiko selv før glukosenivåene når de diabetes diagnostiske glukoseverdiene. Studien har 
vist at selv ved GDM som i utgangspunktet har mye lavere glukosevariasjoner enn T1DM og 
T2DM, også øker risiko for diabetes relaterte komplikasjoner. Av denne grunn anbefales at 
gravide uansett diabetes mellitus diagnose behandles på lik linje, og at det derfor er svært 
viktig og også tidlig oppdage GDM. 

Screening Diabetes screening: Preeklampsi screening: 
Hvem Kvinner i risiko (se tabell 4) Alle gravide 
Hva ! HbA1c  

! Glukosebelastning  
! Risikofaktorvurdering 

ved første kontroll. 
! BT-måling og urinstix 

mtp proteinuri. 
Når ! HbA1c ved første 

kontroll før 16 
gestasjonsuker 

! Glukosebelastning i uke 
24-28. 

Ved alle 
svangerskapskonsultasjoner 
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I den nye nasjonal faglige retningslinje som omhandler svangerskap ved kjent diabetes fra 
2017 (22), finner vi en sterk anbefaling om planlegging av svangerskap hos kvinner med 
T1DM og T2DM hvor hun bør ha optimalisert blodglukoseverdier, samt få intensivert 
veiledning og pasientundervisning. Kvinnen bør henvises til oppfølging på fødepoliklinikk. 
Dette kommer frem av studier sett på tidligere, hvor høy HbA1c før og i tidlig svangerskap 
gir flere komplikasjoner. Dette gjelder særlig gravide med T1DM som oftere har mer ustabile 
HbA1c nivåer enn kvinner med de andre diabetes mellitus typene. En HbA1c verdi på 
>64mmol/mol (>8 %) tidlig i svangerskap, er assosiert med betydelig økt risiko for PE, og 
man ser at det er de kvinnene med vedvarende høye verdier ut i svangerskapet som oftest 
utvikler PE (23).  

Kvinner som står på insulin skal ha særlig tett oppfølging i svangerskapet. Det anbefales at 
kvinner med en diabetes mellitus diagnose forløses rundt uke 38, og det frarådes at disse 
kvinnene går over termin. Blodglukosen til mor bør holdes stabil under fødsel for å forhindre 
hypoglykemi hos barnet. Dersom kvinnen utvikler hypertensjon over 150/100 mmHg, skal 
dette behandles, foretrekkende med det antihypertensive medikamentet Labetalol (24), og 
utvikles tegn til PE skal kvinnen raskt henvises da dette er en spesialistoppgave. Det anbefales 
at kvinnen får god opplæring i hjemmemåling av blodglukose.  
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2 Materiale og Metode 
Jeg har fra januar 2018 til august 2018, søkt I PubMed/Embase, Cochrane Library og 
anerkjente tidsskrifter som blant annet British Journal of Obstretics and Gynecology og The 
LANCET. Jeg har i hovedsak brukt søkeordene: «diabetes», «intervention», «pre-eclampsia», 
«risk-factors», «hypertension», «prevention», «gestational diabetes» «diet» «physical 
activity» m.fl. i ulike kombinasjoner, samt mindre spesifikke søkeord til aktuell 
problemstilling, som for eksempel «metformin», «insulin», «antioxidant», etc.  

Jeg har valgt å søke etter systematiske oversikter, intervensjonsstudier - randomiserte 
kontrollerte studier, samt sett på enkelte kohortstudier. Jeg har søkt slik i de ulike databasene: 

- McMaster Plus: For generell oversikt rundt en problemstilling 
- Cochrane Library: cohrane reviews og other reviews. 
- PubMed med kriteriene: originalartikler, reviews and systematic reviews, engelsk, 

links to full text/free full text, humans, clinical trial, RCT.  
- UpToDate: relevante fakta og informasjon rundt aktuell problemstilling, eksempelvis 

diagnosen preeklampsi, eller diagnosen svangerskapsdiabetes. Da har jeg også tittet 
innom hvilken litteratur de baserer sine fakta på. 

- Helsedirektoratet: Retningslinjer. Søkt etter aktuelt tema, eksempelvis 
svangerskapsdiabetes.  

- NICE (National Institute for Health and Care Excellence): Britiske retningslinjer for 
sammenlikning med de norske.  

- RCOG (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists) Storbitannia: News 
article. 

Ettersom jeg har valgt en ganske oppfattende problemstilling, har det ut i fra oppgavens 
omfang vist seg å være umulig og se på all tilgjengelig informasjon. Jeg har måttet gjøre et 
utvalg som kan ha ført til at jeg har utelatt viktig forskning. Jeg har forsøkt å fokusere på hva 
jeg mener er mest interessant for akkurat min problemstilling, og er klar over at jeg kan ha 
gått glipp av viktig forskning på feltet.  
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3 Resultater 
Dette kapittelet tar for seg om vi kan forebygge preeklampsi hos diabetikere.  

3.1 Effekt av forebygging av preeklampsi generelt 
Vi vet foreløpig lite om hvordan vi kan forebygge PE i den gravide befolkningen generelt. 
Dette gjør problemstillingen som oppgaven prøver å besvare desto vanskeligere. Allikevel ser 
vi at noe kan ha effekt, men det er foreløpig mye usikkerhet. Ifølge UpToDate (25) er det lite 
vi vet i dag som har dokumentert forebyggende effekt mot utvikling av PE. I tabell 2 listet jeg 
opp hva vi foreløpig vet om forebygging i den generelle befolkningen. Flere av disse 
punktene gjelder særlig kvinner i høyrisiko, og punktene i tabellen blir nærmere vurdert 
senere. 

Tabell 6: Intervensjon rettet mot forebygging av preeklampsi 

Dokumentert forebyggende effekt Usikker, men mulig effekt Sannsynlig ingen effekt 
Acetylsalisylsyre til kvinner i høy-
risiko: 
Lav-dose aspirinpreparat 75mg/dag  
(WHO og NICE guidelines) 

Kalsiumtilskudd til kvinner 
med lave kalsiumverdier. 
WHO anbefaler 1500-
2000mg/dag. 

Tilskudd av; 
Vitamin C og E 
Vitamin D  
Folsyre 
Fiskeolje  
 

 Pregestasjonellt vekttap hos 
overvektige. Bør tilstrebe 
normalvekt. 

Diettintervensjoner 
Og 
Treningsintervensjoner 

 Statiner – foreløpig 
kontraindisert hos gravide. 

Antihypertensiva 

 Antikoagulasjon med 
LMWH (heparin). 

 

*info hentet fra uptodate, aug.18 (25). 

 

3.2 Effekt av forebygging hos kvinner med økt risiko 
for svangerskapsforgiftning 
Vi skal nå se nærmere på hva litteraturen sier om forebygging av PE hos kvinner med økt 
risiko. Forebyggbare risikofaktorer er nevnt i tabell 3, og noen av intervensjonene er nevnt i 
tabell 6. 

3.2.1 Overvekt og høy BMI 
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Vi vet at overvekt er et økende problem i verden, og som sett på tidligere, har kvinner med 
BMI >25 over dobbel risiko for å utvikle PE sammenliknet med kvinner med BMI <25 (tabell 
1). En kohort-studie fra 2016 (26) finner at hos svenske kvinner øker overvekt PE-risiko hos 
kvinner med T1DM, men ikke hos kvinner med T2DM. Allikevel, fordi man ser en 
assosiasjon mellom maternell BMI, og generell maternell og foster-risiko, bør alle kvinner 
med og uten diabetes tilstrebe normalvekt før svangerskap.	 Vi kan forebygge mange PE 
tilfeller ved at kvinner har BMI <25 ved konsepsjonstidspunkt, samt at kvinnen har en sunn 
vektoppgang i løpet av svangerskapet som for normalvektige er 11-16kg (27).  
Dyslipidemi hos gravide ser også ut til å øke PE-risiko (28, 29). En studie fra 2015 finner at 
det ser også ut til å være en sammenheng mellom pregestasjonell dyslipidemi med lav HDL 
og høye triglycerider, og økt risiko for både GDM og PE hos overvektige (30). 

3.2.2 Kronisk hypertensjon 

Blodtrykkskontroll i forkant av konsepsjon og under hele svangerskapet reduserer risiko for å 
utvikle PE. Labetalol anbefales som blodtrykkssenkende medikament hvis blodtrykket 
overstiger 140/90 mmHg (1). En del overvektige diabetikere sliter nettopp med 
pregestasjonell hypertensjon, som gir desto økt risiko for å utvikle PE.  

Kalsium tilskudd under svangerskap for å forhindre hypertensjon og relaterte problemer har 
fått en del oppmerksomhet, og en systematisk oversikt publisert av Hofmeyr et al (31) i 2014 
ser på studier med høydose kalsiumtilskudd >1g/dag. Sammenliknet med placebo, reduserte 
kalsiumtilskudd gjennomsnittsblodtrykk til kvinnene i intervensjonsgruppene sammenliknet 
med placebokontroll. Meta-analysene viste også en signifikant reduksjon i pre-eklampsi 
tilfeller, med størst reduksjon i risiko ved hos kvinner med lite kalsium i kosten. Resultatene 
bør tolkes varsomt på grunn av sannsynlighet for bias på grunn av liten studiestørrelse. 
Konklusjonen av denne metaanalysen er at kalsiumtilskudd >1g/dag senker risiko for pre-
eklampsi. WHO anbefaler kvinner med lavt kalsiuminntak i dietten å ta tilskudd på 
1200mg/dag (32).  

3.2.3 Kosthold og livsstil 

En meta-analyse publisert i 2014 av Allen et al (33) konkluderer med at kosthold- og livsstils 
intervensjoner har potensialet til å redusere risiko for PE hos kvinner med metabolske 
risikofaktorer. Diett intervensjoner reduserte risiko for PE med 33%. Studien har ikke sett på 
den eventuelle ekstra reduksjon i risiko hvis man kombinerer diett og medikamentell 
behandling av diabetes. En pågående studie, studieprotokoll publisert i BMJ (34), ønsker å se 
på effekten av en enkel, målrettet diett basert på middelhavskost til gravide med metabolske 
risikofaktorer. Inntak av hovedsakelig grønnsaker, rent kjøtt, nøtter og olivenolje antas å ha en 
gunstig effekt på helsa, og også i norske retningslinjer for behandling av diabetes finner man 
at middelhavskost kan anbefales (35). I studien inkluderes gravide med metabolsk risiko. De 
ønsker å finne ut om det kan ha en positiv innvirkning på å forhindre en rekke 
svangerskapskomplikasjoner, blant annet PE.  
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En stor norsk observasjonsstudie fra 2009 som inkluderer spørreskjemaer fra nesten 24 000 
gravide viser at de som har et høyt inntak av frukt, grønnsaker og plantefett har redusert risiko 
med 1/3 for å utvikle PE sammenliknet med gravide med et høyt inntak av sukker, salt og 
prosessert kjøtt. Et slikt kosthold medfører mer stabilt blodsukker og mindre stress på 
insulinbehovet (36).  

Tilskudd av fiskeolje og omega 3 har man tidligere trodd kunne forebygge PE og GDM, men 
en multisenter dobbeltblindet RCT fra 2012 fant ingen signifikant forskjell mellom gruppen 
som fikk fiskeolje kapsler og gruppen som fikk kapsler med vegetabilsk olje. Konklusjonen 
ble derfor at tilskudd med fiskeolje foreløpig ikke ser ut til å reduserte risiko for PE (37). 

3.2.4 NSAIDs og antikoagulasjon 

Lavdose acetylsalisylsyre anbefales som profylakse mot PE og ser ut til å kunne redusere 
risiko med 10%. NICE guidelines anbefaler 75mg Acetylsalisylsyre daglig fra uke 12 og ut 
svangerskapet for kvinner med T1DM og T2DM (38). Askie et al (39) publiserte i 2007 i 
«Lancet» en meta-analyse som inkluderte 31 randomiserte studier. De fant at antikoagulasjon 
ga en moderat reduksjon i relativ risiko for PE for alle subgrupper av kvinner. En RCT studie 
fra 2015 av Moore et al (40) fant en 29% risikoreduksjon i sen oppstått PE hos kvinner i høy 
risiko grupper som fikk lav-dose acetylsalisylsyre profylaktisk fra før 17 gestasjonsuker. For 
kvinner med kronisk hypertensjon, hele 41% risikoreduksjon i gruppen som ble randomisert 
til å få lav-dose acetylsalisylsyre. En nyere RCT studie fra 2017 av Rolnik et al (41) vurderer 
aspirin mot placebo i risiko for utvikling av tidlig PE, og finner tilsvarende resultater, nettopp 
at i gruppen som fikk aspirin var det lavere insidens av tidlig PE. Ut i fra en eldre meta-
analyse og to nyere RCT som kommer frem til samme konklusjoner, kan lavdose aspirin 
profylaktisk i svangerskapet være fordelaktig hos kvinner i risiko for å utvikle PE. The 
American College of Obstetricians Gynecologists kom med en «commetee» uttalelse i 2018 
om at kvinner i risiko bør få lavdose-acetylsalisylsyre profylaktisk fra 16 gestasjonsuke og ut 
svangerskapet for å redusere risiko for PE (42). Under risikokvinner faller blant annet kvinner 
med T1DM og T2DM. 

En meta-analyse fra 2016 (43) finner at «low weight molecular heparin» ser ut til å senke 
risiko for PE, sammenlignet med placebo eller ingen medisin hos høy-risiko kvinner. 
Studiepopulasjonene er allikevel såpass små, samt stor studievariasjon i de inkluderte RCT 
studiene, at man ikke kan konkludere med at dette er noe som bør anbefales enda. 
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3.3 Effekt av forebygging hos kvinner med diabetes 

3.3.1 Preeklampsi hos diabetikere, særlig fokus på T2DM og 
gestasjonsdiabetes  

Som nevnt ser man en 4-5 ganger økt risiko for preeklampsi hos diabetikere sammenliknet 
med ikke-diabetikere. En kohort-studie utført med kanadiske kvinner mellom 2004-2015 viser 
at risiko for alvorlig PE hos kvinner uten diabetes mellitus er 1,2%, hos kvinner med GDM 
2,1%, kvinner med T2DM 4,2% og kvinner med T1DM 7,5% (44).  

3.3.2 Kosthold og kosttilskudd 

Kan antioksidanttilskudd ha en positiv effekt på å redusere risiko for PE hos diabetikere? En 
rekke RCT-studier har ikke klart å vise at antioksidanttilskudd under svangerskap reduserer 
risiko for PE (45). Kun en multisenter RCT med 762 kvinner har sett på denne 
problemstillingen hos diabetikere, og denne er utelukkende på kvinner med pregestasjonell 
T1DM. McCance et al (46) publiserte DAPIT studien i 2010 i «The Lancet». Kvinnene ble 
randomisert til å få antioksidant tilskudd med 1000mg vitamin C og 400 IU vitamin E eller 
placebo i tidlig svangerskap mellom gestasjonsuke 8 og 22. Andelen som utviklet PE viste 
seg å ikke være signifikant forskjellig i de to gruppene, 15 % av de som fikk vitamintilskudd 
fikk PE mot 19 % av de som fikk placebo. Studien konkluderte derfor med at tilskudd av 
vitamin C og E ikke reduserte risiko for PE hos kvinner med T1DM. DAPIT Studien virker til 
å ha høy troverdighet, da de tydelig forklarer materiale og metode, samt at dette er en 
dobbeltblindet randomisert RCT studie med lav risiko for bias. De forklarer tydelig 
inklusjons- og eksklusjonskriterier, og søker å oppnå minst mulig bias. Artikkelen hevder at 
det trengs mer forskning på feltet da man ikke kan utelukke at antioksidanttilskudd vil være 
effektfullt hos kvinner med allerede lav baseline antioksidant status.  

Vestgaard et al (47) observerte 198 svangerskap hvor mor har T1DM for å se om vitamin D 
mangel er assosiert med økt risiko for PE og for tidlig fødsel hos disse kvinnene. Resultatene 
viste at 11% av kvinnene med vitamin D mangel utviklet PE, sammenliknet med 6% hos de 
uten mangel. Dette var en relativt liten studie, og konklusjonen er at lavt vitamin D ikke alene 
kan assosieres med økt PE risiko. En annen studie som ser på vitamin D mangel hos 
overvektige med økt risiko for GDM, konkluderer med at dette er assosiert med økt risiko for 
kardiovaskulære og metabolske hendelser hos mor, og at dermed vitamin D tilskudd hos disse 
kvinnene vil være nyttig (48). Dette er også et felt det trengs mer forskning på. 

Magnesium er et sporstoff gravide ofte har lave verdier av. En review artikkel fra 2016 finner 
at magnesium-rik kost eller mg-tilskudd øker insulinsensitivitet, og dermed senker risikoen 
for uhensiktsmessige utfall hos diabetikere. De fant at mg-tilskudd kunne være 
hensiktsmessig i å redusere risiko for PE. Artikkelen fremhever allikevel at studiene som er 
blitt utført er for små til å kunne gi noen generelle anbefalinger (49).  
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3.3.3 Treningsintervensjoner, fokus på GDM og T2DM 

En meta-analyse fra 2017 (50) sammenfatter konklusjoner fra flere studier om fysisk aktivitet 
under svangerskap og redusert risiko for uhensiktsmessige svangerskapsutfall. De fant at 
treningsintervensjoner statistisk signifikant reduserer odds for GDM ved at det bedrer 
glykemisk kontroll, gir økt insulin sensitivitet, og reduserer oksidativt stress, også i 
svangerskap med T2DM. Fysisk aktivitet i svangerskapet har også en potensiell rolle i å 
forebygge gestasjonell hypertensjon. Meta-analysen ser i hovedsak på studier utført på 
individuelle data fra studiedeltakerne, og her finner de ingen statistisk signifikant effekt på 
forekomst av PE. De finner kun at fysisk aktivitet senker vektøkning og forekomst av 
keisersnitt. Dette gir forvirrende resultater, og mer forskning trengs på feltet. Resultatene 
gjaldt for alle, uavhengig av kvinnens BMI. Dette innebærer en mulig fordel for alle å oppnå 
anbefalt fysisk aktivitet i svangerskapet. 

En systematisk oversikt fra 2017 (51) forsøkte finne RCT-studier om trening i svangerskapet 
hos kvinner med diabetes før svangerskap. De klarte ikke finne noen studier, og konkluderte 
med at dette er et felt det trengs forskning på. At treningsintervensjoner har positiv effekt på 
ikke-gravide kvinner med T2DM er kjent, men vi mangler kunnskap om trening er trygt og 
hensiktsmessig når kvinner med diabetes blir gravide. En tilsvarende systematisk oversikt 
som i utgangspunktet hang sammen med denne, ville finne tilsvarende hos kvinner med 
GDM. Her fant man 11 RCT studier, men fordi de var små og med høy risiko for bias kunne 
man heller ikke ut fra disse konkludere noe spesifikt (52).  
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Tabell 7: Kvinner med eller i risiko for å utvikle gestasjonsdiabetes. Studier om kosthold og/eller treningseffekter for å 
forebygge preeklampsi. Kan slike intervensjoner gi lavere forekomst av preeklampsi hos gestasjonsdiabetikere? 

Utfall 

Hvem utvikler Preeklampsi? Meta-analyse 

(Cochrane) 

Intervensjon 

 Populasjon: Relativ 
effekt: 

Inkluderte 
studier: 

GRADE 

Intervensjonsgruppe 
(råd om kosthold og 
trening) 

55/1000 

 

Sheperd,  E 

2017 

 (53) 

 

Kosthold og 
trening 

Populasjon: 
gravide kvinner 
uten 
preeksisterende 
GDM, T1DM 
eller T2DM. 

 

Kontrollgruppe 
(lever som før) 

57/1000 

 

RR 
0,98 

(0,79-
1,22) 

8 RCT = 

5366 
personer 

Evidenskvalitet 

++ -- 

LAV 

Intervensjonsgruppe 
(kostholdsveiledning) 

51/1000 Tieu, J 

2017 

(54) 

Veiledning om 
Kosthold 

Populasjon: 
gravide kvinner 
uten 
preeksisterende 
GDM, T1DM 
eller T2DM. 

Kontrollgruppe 
(standard antenatal 
care):  

84/1000 

RR 

0,61 

2 RCT =  

282 pers. 

++ -- 

 LAV 

Intervensjonsgr. 

90/1000 

 

Brown, J 

2017 

(55) 

Veiledning 
om livsstil og 
mosjon: 

 

Populasjon: 
Gravide kvinner 
med GDM. 

Kontrollgr 
(standard care eller 
diett alene): 

129/1000 

RR 

0,70 
(0,40-
1,22) 

4 RCT 

2796 
personer 

++ -- 

LAV 

*Tall hentet ut fra ulike meta-analyser fra Cochrane Library.   



24 
 

 

Meta-analysene fra tabell 7 forteller at kosthold- og treningsintervensjoner har en liten effekt 
mot å forebygge pre-eklampsi hos svangerskapsdiabetikere, da alle finner en reduksjon i 
risiko hos intervensjonsgruppen sammenliknet med kontrollgruppen. Men alle har et relativt 
stort konfidensintervall som gjør at resultatene kan tillegges mindre troverdighet. Vi ser også 
at alle meta-analysene har lav GRADE vurdering, og det mangler nok troverdige studier på 
dette feltet.  

3.3.4 Medikamentell behandling: Insulin, metformin og andre 
diabetes preparater 

Ainuddin et al (56) publiserte en RCT studie i 2015 og fant at metforminbehandling ga lavere 
insidens av PE sammenliknet med insulinbehandling. De konkluderte med at metformin er et 
billig og godt legemiddel til behandling av GDM som sammenliknet med insulin ga lavere 
vektøkning i svangerskapet og lavere risiko for PE. En meta-analyse fra 2017 (57) forsøkte 
finne svar på om insulin eller annen blodsukkersenkende behandling var den beste 
behandlingen for GDM. De utelukket studier på T1DM og T2DM. Mange av studiene de fant 
var av lav-moderat kvalitet, og meta-analysen ville på bakgrunn av funn ikke komme med 
noen konklusjon. Evidensen fra disse studiene tyder på minimale konsekvenser av behandling 
med både insulin og andre, og at alle typer blodsukkersenkende behandling har positiv effekt 
på å redusere risiko for blant annet PE. Meta-analysen konkluderte med at det trengtes mer 
høy-kvalitets forskning og at hvilken behandling som er best er avhengig av graden GDM og 
kvinnens og legens valg. Alqudah A et al. utførte en meta-analyse fra 2018 (58) og inkluderte 
5 RCT og 4 kohort studier, og fant at metformin i svangerskapet hos høy risiko 
insulinresistente kvinner ikke var assosiert med noe endret risiko for PE sammenliknet med 
placebo. Derimot fant de at ved metformin sammenliknet med insulin, var metformin 
assosiert med lavere gestasjonell vektøkning og lavere risiko for PE. (se tabell 4). 

Tabell 8: Metformin, insulin eller placebo for å redusere preeklampsi risiko hos insulinresistente gravide med 
gestajonsdiabetes eller diabetes type 2 (58). 

Studietype: Metformin vs 
placebo 

Metformin vs 
kontroll 

Metformin vs insulin 

5 RCT-studer     – 
samlet relativ 
risiko 

0,86 (0.33-2,26) - 0,68 (0,48-0,95) 

4 Kohort-studier – 
samlet relativ 
risiko 

- 1,21 (0,56-2,61) 1,61 (0,42-6,12) 

Kommentar: Favør metformin, 
men stort CI gir 
ikke 
konkluderbart 
resultat. 

Favør kontroll, men 
stort CI gir ikke 
konkluderbart 
resultat. 

Favør metformin gir mindre PE enn 
insulin for RCT studiene. Her er CI 
<1,00 og resultater tillegges troverdighet. 
Kohortstudiene i favør insulin, men svært 
stort CI intervall gir ingen konkluderbar 
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resultat. 
 

En pågående studie (59) forsøker å finne svar på om metformin behandling ved T2DM i 
tillegg til eventuell insulinbehandling kan gi bedre effekter og større risikoreduksjon på en 
rekke diabetisk svangerskapsrelaterte faktorer, deriblant PE. Foreløpig er resultatene lovende 
for metformin. En prospektiv kohort studie fra 2017 (60), den første av sitt slag, ser på om 
fallende behov for insulin senere i svangerskapet hos kvinner med diabetes før svangerskap 
kan fortelle om placenta dysfunksjon. Studien assosierer fallende insulinbehov med endret 
ekspresjon av placenta anti-angiogene faktorer, og økt risiko for utvikling av PE. Studien 
konkluderer med at fallende insulinbehov hos gravide diabetikere bør være et varseltegn om å 
undersøke underliggende placenta dysfunksjon som igjen kan føre til PE. Svangerskapet er 
som nevnt tidligere en insulinresistent tilstand, og normalt sett vil man tenker seg at 
progredierende svangerskap fra midten av 2.trimester vil øke mors behov for insulin, men 
man ser svært individuelle resultater og individuell oppfølging er hensiktsmessig (61).  

En systematisk oversikt fra 2015 fant at sulfonylurea-preparater ikke anbefales til behandling 
av gestasjonsdiabetes, dersom metformin og insulin behandling er tilgjengelig, da de to 
sistnevnte viste utfra de inkluderte studiene å være beste alternativer (62). Sulfonylurea 
passerer placenta, og kan føre til neonatal hyperglykemi og bør ikke brukes under graviditet.  

Hos kvinner med T1DM er behandlingen insulinkrevende. En meta-analyse fra 2017 (63) 
forsøkte finne svar på hvilke insulinregimer og administrasjonsmetoder som var best egnet 
under svangerskap hos kvinner med T1DM og T2DM. De fant kun 5 RCT studier som var 
inkluderbare, men alle disse hadde store risiko for bias og evidensen fra studiene var av lav 
kvalitet. Ingen av studiene klarte å vise forskjeller i hvilken insulintype og 
administreringsmåte som var best, og om de fant noe var konfidensintervallet såpass stort at 
resultatene ikke kunne stoles på. Meta-analysen konkluderer med at det trengs mye mer 
forskning på feltet, og ettersom T2DM er et større problem i dag, er det viktig å komme frem 
til best mulig behandling for å redusere risiko for komplikasjoner som PE. 

I 2011 publiserte forskningsgruppen fra «DAPIT» studien en ny studie (23) basert på HbA1c 
målinger fra foregående studie(46). De fant at kvinner med høye HbA1c nivåer i de siste 6 
mnd før konsepsjon samt under svangerskapet, hadde signifikant økt risiko for å utvikle PE 
sammenlignet med kvinner med lavere HbA1c nivåer.  
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4 Diskusjon 
Stadig flere nordmenn lever med en diabetes mellitus diagnose, noe som er urovekkende (64). 
Kan man legge skylden på den dramatiske endring i livsstil som gradvis har skjedd det siste 
århundret? Det spekuleres mye i årsakssammenhenger, men at det har skjedd store 
livsstilsendringer de siste tiårene er ingen hemmelighet. Flere og flere i den vestlige verden 
får diabetes og andre livsstilssykdommer. Forskerne virker enige om at det er en sammenheng 
mellom diabetes og økt insidens av preeklampsi. Økningen i fedme og diabetes er 
bekymringsverdig, da dårlige forhold under svangerskap øker risiko for at barnet selv vil 
utvikle fedme og diabetes senere i livet. Økt kunnskap og forståelse av at barnets fremtid 
avgjøres i mors mage, har gjort oss desto mer oppmerksomme på den bekymringsfulle 
utviklingen. DOHAD teorien (65) har fått økende oppmerksomhet, og Time Magazine skrev i 
oktober utgaven 2010 en artikkel som omhandler hvordan de første 9 mnd av ditt liv i mors 
mage avgjør resten av ditt liv (66). Denne artikkelen forteller om blant annet fedme- og 
diabetesproblematikken, og at neste generasjon vil få problemer med det samme dersom 
forholdene i mors mage ikke er optimale.  

Preeklampsi hos diabetikere er et relativt lite, men alvorlig problem for de som rammes. Dette 
utgjør en svært liten del av befolkningen, men er en tilstand som kan gi store komplikasjoner 
både for mor og barn, under svangerskapet og senere i livet. Hyperglykemi ser ut til å trigge 
utvikling av PE og man spekulerer i om diabetes og preeklampsi deler noe av den samme 
patofysiologien. På grunn av et lavt antall gravide kvinner med pregestasjonell diabetes som 
utvikler PE, er dette en høyrisiko-gruppe gravide det er vanskelig å utføre store studier på. 
Det er så mange tilleggsfaktorer som også spiller en rolle, slik som pregestasjonell 
hypertensjon og overvekt. Gestasjonsdiabetes øker risiko for PE, men usikkert om det er 
samme patofysiologien som ved pregestasjonell diabetes. Man ser også at ikke-diabetikere 
som utvikler PE har større risiko for å utvikle T2DM senere i livet, så det kan tyde på en 
sammenheng mellom diabetes og preeklampsi (2). Det er også et problem at man ikke helt har 
klart å finne ut eksakt patofysiologi for PE, og kanskje vi vil få bedre forståelse når tilstanden 
forståes fullt ut. 

Av de med allerede eksisterende diabetes, og særlig T1DM, ser man en økt risiko for 
retinopati og nefropati senere i livet (2). Vi ser at diabetikere med nefropati før svangerskap, 
er sterkt relatert til svangerskapshypertensjon og økt risiko for PE (67). Pregestasjonell 
diabetes medfører økt oksidativt stress og man spekulerer i om det i 1. trimester kan medføre 
at trofoblastene, og dermed placenta, ikke utvikles optimalt og dermed øker risiko for 
komplikasjoner som for eksempel PE. Det forskes på om oksidativt stress er en medvirkende 
årsak til PE. Både T1DM og T2DM har stor innvirkning på utviklingen av placentas vekst og 
utvikling, men med noe ulik patogenese som kan ha betydning for hvordan vi i fremtiden 
bedre kan forstå og behandle PE hos diabetikere (68). Man tenker seg at når mor allerede har 
antioksidantmangel som følge av T1DM, vil hun ikke klare og kompensere for det økte 
stresset under graviditet, og risiko for å utvikle PE er derfor 2-4 ganger høyere enn i normale 
svangerskap. (8, 69, 70). 
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4.1 Overvekt 
Hos kvinner som allerede har en BMI >25 er det viktig at helsepersonell gir kvinnene riktig 
kunnskap og veiledning, både før konsepsjon, og gjennom hele svangerskapet. Kvinner med 
BMI >25 bør ikke gå opp mer enn 11kg i svangerskapet. Med økende BMI kommer økt 
insulinresistens, samt problemer med blodsukkerkontroll, som over tid vil kunne føre til 
T2DM.  
En årsakssammenheng når det kommer til overvekt og økt risiko for PE kan diskuteres, da 
både økt BMI i seg selv og diabetes gir økt risiko for tilstanden. 
 

4.2 Kosthold- og treningsintervensjoner 
Gravide kvinner i Norge anbefales å følge de generelle retningslinjene for befolkningen om 
kosthold. Gravide diabetikere rådes til å følge kostanbefalinger for diabetikere generelt (35). 
Gravide har økt behov for alle næringsstoffer, og et variert norsk kosthold med lavt inntak av 
sukker og prosessert mat ser ut til å være det mest effektive tiltaket for gode 
svangerskapsutfall. Det anbefales generelt en kost med lav glykemisk index, det vil si minst 
mulig raske karbohydrater og et inntak av kalorier hvor 50% svarer til komplekse 
karbohydrater, 30% fett og resterende proteiner (1). 

Det finnes svært mange kostholdsstudier, og med tanke på oppgavens innhold har jeg kun 
valgt ut et fåtall som helst vurderer både diabetes og PE. Jeg har forsøkt å se på det jeg 
oppfatter som mest relevant, da man ser at de fleste gravide kvinner er opptatt av å bedre 
kostholdet under graviditet med tanke på barnets helse. Diabetikere er særlig en gruppe som 
trenger ekstra god ernæringsveiledning under svangerskapet. Diett og livsstilsintervensjoner 
virker effektivt for å redusere gestasjonell vektøkning, og dermed risiko for å utvikle GDM og 
PE. Et kosthold basert på nasjonale retningslinjer ser ut til å være mest gunstig for 
diabetikere, i tillegg kan en middelhavsbasert kost være gunstig for kvinner med T2DM. Av 
vitaminer, mineraler og sporstoffer, ser det ut til at antioksidanttilskudd med vitamin C og E 
ikke har noen effekt i å redusere risiko for PE hos diabetikere. Kalsiumtilskudd ser ut til å ha 
en viss effekt, men kun hos kvinner med lavt kalsium i kosten. Vitamin D tilskudd kan være 
nyttig hos kvinner med lave vitamin D nivåer, men det er ikke funnet en absolutt reduksjon i 
PE tilfeller. Magnesiumtilskudd kan ha en positiv effekt både på diabetes og PE, men studiene 
er for små til å foreløpig kunne konkludere. Mine funn ser ut til å vise at med riktig diett og 
hensiktsmessig gestasjonell vektøkning, kan man senke risiko for PE hos diabetikere.  

Det er velkjent at diett- og treningsintervensjoner reduserer gestasjonell vektøkning og 
dermed reduserer risikoen for relaterte svangerskapskomplikasjoner. I dag anbefales det 
generelt at gravide kvinner får minimum 30 min med moderat aktivitet hver dag. For kvinner 
med diabetes vil dette bidra til å redusere glukosenivået (1). 

Når det gjelder treningsintervensjoner på diabetikere, og særlig de med T2DM, vet vi fra 
forskning og klinisk erfaring på ikke-gravide at dette er svært hensiktsmessig i å bedre 
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inulinsensitivitet, gi bedre glykemisk kontroll, og mindre vektoppgang. Det mangler 
forskning på gravide diabetikere, men man kan anta at det vil ha positiv effekt på tilnærmet 
lik linje, ettersom diabetikere er desto mer utsatt for svingninger i blodglukose. Moderat 
trening i svangerskap er trygt og anbefales på generell basis.  

4.3 Medikamentell behandling 
Antikoagulasjon anbefales diabetikere profylaktisk mot PE fra 16. gestasjonsuke og ut 
svangerskapet. Hvis tidligere PE eller kardiovaskulære komplikasjoner uten PE i tidligere 
svangerskap anbefales antikoagulasjon fra 1.trimester (61). Når det gjelder behandling av 
gravide med T1DM viser det seg at optimal glykemisk kontroll før og under svangerskapet er 
nøkkelen til reduksjon i relaterte risiko. Kvinner som har HbA1c over eller lik 64 mmol/mol 
(8%) i tidlig svangerskap ser ut til å ha signifikant økt risiko for PE senere, dermed er det 
ønskelig at HbA1c ligger innen normale verdier før svangerskap. «DAPIT» studien (23) som 
nevnt tidligere, bekrefter at optimal glykemisk kontroll før og under svangerskap hos kvinner 
med T1DM vil redusere risiko for å utvikle PE. Vi kan med rimelighet anta at dette er vel så 
viktig for kvinner med pregestasjonell T2DM. Hos kvinner med T1DM ser det ut til at insulin 
er den beste behandlingen, og her må bruken av hurtig-/langtidsvirkende reguleres etter 
kvinnens behov. Hos noen med svært ustabile blodsukkermålinger vil insulinpumpe kunne bli 
aktuelt. Hos kvinner med T2DM er metformin førstevalg eventuelt supplert med insulin. Hos 
kvinner med GDM bør medikamenter forsøkes forhindres helt, men dersom absolutt behov er 
førstevalget metformin. Når det gjelder insulinbehandling bør kvinnen følges tett, ettersom 
man har sett at fallende insulinbehov i 2. trimester kan være assosiert med placental 
dysfunksjon. Sulfonylurea preparater skal ikke brukes av gravide da det passerer placenta.  

 

4.4 Norske retningslinjer av 2017 
Tiltak og primær behandling av gravide kvinner med diabetes ser ut til å ha en gunstig effekt 
på diabeteskontroll som igjen vil redusere risiko for preeklampsi og andre relaterte 
komplikasjoner. Det finnes holdepunkter for at tidlig behandlingsintervensjon og 
livsstilsendring kan redusere risiko for komplikasjoner hos diabetikere, og dette baserer de 
norske retningslinjene seg på. Alle gravide diabetikere blir fulgt særlig opp i svangerskapet og 
bør få tilbud om kosthold- og livsstil veiledning. Dette er viktig for å bedre 
svangerskapsutfallene i denne høyrisiko gruppen. 

Som nevnt i innledningen screenes gravide kvinner for diabetes i svangerskapet med en 
glukose toleranse test. Dette tiltaket gjør mulig at vi tidligere kan oppdage og intervenere. 
Spørsmålet er om det samfunnsmessig er nyttig nok og verdt kostnaden et slikt 
screeningregime påfører samfunnet. Kostnaden er enkel å beregne, men selve nytteeffekten er 
det svært vanskelig å estimere, da det er umulig å forutse hvem av kvinnene og deres barn 
som ville utviklet sykdom. Visse kriterier er dermed satt, slik at de i høyest risiko blir 
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screenet. Det er per 2017 en sterk anbefaling om å screene med glukosebelastning i uke 24-28 
hos kvinner som oppfyller visse kriterier. Denne testen ansees som gullstandard, men er 
tidkrevende og vil først og fremst belaste primærhelsetjenesten. Etter 2017, da de nye 
kriteriene for screening av svangerskapsdiabetes kom, er det desto flere kvinner som faller inn 
under kategorien som krever slik screening. Samtidig, ved å ha utvidet kriteriene, betyr det at 
vi kan fange opp så mye som 50% flere tilfeller av uoppdaget diabetes i svangerskapet (19).  

Etter at de nye retningslinjene om svangerskapsdiabetes kom i 2017 vil svært mange havne 
innenfor de nye kriteriene, noe som betyr over halvparten av alle gravide vil måtte ta en ekstra 
tur til fastlegen for en glukosebelastning rundt uke 24. Dette fordi de anbefaler screening hos 
alle førstegangsfødende over 25 år. Glukosebelastning er tidkrevende for kvinnen og 
ressurskrevende for samfunnet. Tidligere har man testet for glukosuri hos gravide, og dette 
har avslørt mange tilfeller av svangerskapsdiabetes. Nå er denne testen er erstattet av en langt 
mer belastende test både for primærhelsetjenesten og den gravide. Glukosebelastningen 
innebærer at kvinnen må sitte på legekontoret i opptil 2 timer etterpå, sammen med syke 
mennesker. Hos en ellers frisk kvinne er ikke dette ideelt. I tillegg vil mange oppleve mye 
ubehag med selve testingen. Det virket som at den tidligere testingen med glukose i urin 
funket bra, og flere stiller seg spørrende til den endrede diagnostikken. Spørsmålet er om 
nytteeffekten er stor nok til å kunne veie opp for belastningen på både kvinnen og samfunnet. 
En urin-stix hvor vi også kan vurdere glukosuri tas i forbindelse med test av proteiner i 
urinen, og vil ikke koste samfunnet noe ekstra. Det er vel rimelig å si at denne testen burde 
være mer enn nok som screening når det ikke foreligger flere risikofaktorer enn alder. De 
andre risikofaktorene som gjør at det anbefales glukosebelastning er lettere å forsvare. 
Spørsmålet er også hvor mange ekstra kvinner med svangerskapsdiabetes vi egentlig kan 
fange opp med glukosebelastning. I Norge har vi et såpass godt svangerskapsprogram at vi 
kanskje heller bør fokusere mer på å gi gravide de rette livsstilsrådene fra tidlig av og følge 
opp hele svangerskapet. Finnes det annen risiko enn bare alder kan en glukosebelastningstest 
være på sin plass, men at alle førstegangsfødende over 25 år bør screenes stiller mange leger 
seg tvilende til.  

Det er en svak anbefaling for HbA1c screening i første trimester. Testen er enkel å utføre, 
krever ikke fastende pasient, og krever ikke mer enn at den kan tas samtidig med andre 
rutineprøver. Ved screening på en så liten del av populasjonen må man forvente noen falske 
negative, men det er en potensiell stor gevinst for de riktig positive. Kanskje heller terskelen 
for å teste HbA1c før uke 16 bør være lavere enn glukosebelastning i uke 24. 
Glukosebelastning vil være et godt supplement i diagnostikken. Selv om HbA1c ikke vil være 
diagnostisk, kan en det være en god indikator på at en kvinne kan være i større risiko for å 
utvikle svangerskapsdiabetes, da man har sett at kvinner som utvikler dette oftere har lavere 
pregestasjonell insulinsensitivtiet og grensehøye HbA1c i forhold til normalverdier. HbA1c er 
diagnostisk for diabetes i svangerskapet hvis den er over 48mmol/mol (>6,5%). Kvinner med 
pregestasjonell diabetes bør ha en HbA1c lavere eller lik 53mmol/mol (7%) ved 
konsepsjonstidspunkt for å redusere risiko for svangerskapskomplikasjoner (61). 
Behandlingsmål i Norge er HbA1c verdier under 42mmol/mol (<6%) i 2. og 3. trimester. 
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GDM anbefales behandlet kostregulert dersom dette er tilstrekkelig, og kvinnen rådes til å 
måle blodsukker hjemme fire ganger i døgnet, men økt compliance sees hvis målingen foregår 
hver annen dag uten at det ser til å gå utover risiko (71). For T1DM og T2DM vil det være et 
mer individuelt behandlingsregime som er aktuelt. Insulinpumpe kan være aktuelt til kvinner 
med vedvarende høye blodsukkerverdier som vanskelig lar seg regulere. 
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5 Oppsummering 
Alle gravide er i risiko for å utvikle svangerskapsforgiftning. Hyperglykemi i første trimester, 
under diagnostisk grense for diabetes, ser ut til å gi 2-4 ganger økt risiko for preeklampsi. 
Dersom kvinnen har pregestasjonell diabetes, er risikoen desto høyere. Patofysiologien bak 
preeklampsi er fortsatt ikke forstått fullt ut, og det kompliserer forskningen på tilstanden 
spesifikt hos diabetikere. Funnene jeg har gjort i litteraturen viser at det er en svært vanskelig 
problemstilling å besvare, og fortsatt er spørsmålet om vi kan forebygge preeklampsi hos 
diabetikere ubesvart. Som sett på tidligere er det flere modifiserbare risikofaktorer, og økt 
fokus på disse samt bedre svangerskapsveiledning for diabetikere, kan være med på å senke 
risiko for preeklampsi. Det er som sett varierende evidens på at de ulike intervensjonene 
virker, men om man forsøker gjøre det beste ut av hver enkelt modifiserbar faktor, vil det 
samlet kunne gi en risikoreduksjon. Sammenfattet vil man kunne redusere risiko ved å sørge 
for optimal glykemisk kontroll før og under svangerskap, optimalisere BMI, behandle 
medikamentelt de kvinnene som trenger det, samt gi god veiledning om gestasjonell 
vektoppgang, fysisk aktivitet og riktig kosthold til alle. Det er også svært viktig å opplyse 
kvinnene om ulike maternelle- og fosterrisiko når hun er i et høy-risiko svangerskap, slik at 
hun kanskje selv også vil gjøre sitt ytterste for å optimaliserte forholdene. Det ser ut til at 
screening ved svangerskapskontroller med måling av blodtrykk og proteiner i urin med 
urinstix er den beste måten vi kan forebygge utviklingen av preeklampsi, nettopp ved at vi får 
bedre mulighet til tidlig å oppdage og intervenere. Man tenker seg at ved å øke screening av 
svangerskapsdiabetes vil man også senke risiko for preeklampsi og andre 
svangerskapsrelaterte tilstander. I litteratursøket har jeg ikke klart å finne studier på at økt 
screening av svangerskapsdiabetes med glukosebelastning vil oppdage flere, og dermed vil ha 
noen betydning på forekomst av preeklampsi hos diabetikere. Med tidligere retningslinjer om 
primærscreening for glukosuri, har vi oppdaget mange kvinner med diabetes. Om 
nytteverdien av glukosebelastning for en så stor del av den gravide befolkningen virkelig er 
der gjenstår å se. Svangerskapsomsorgen i Norge gjør at vi oppdager mange kvinner i risiko 
på et tidlig stadium, og på den måten forebygger mange uhensiktsmessige svangerskapsutfall. 

Ut i fra oppgavens omfang, kan man ikke trekke noen konklusjoner basert de selekterte 
litteraturfunn, men det er tydelig ut i fra hva jeg har funnet at det trengs mer og målrettet 
forskning rundt denne problemstillingen. Heldigvis får vi økende kunnskap med årene, og per 
i dag pågår flere studier både på svangerskapsforgiftning alene og på svangerskapsforgiftning 
hos diabetikere, slik at vi en dag kanskje kan komme opp med den mest optimale behandling 
for å mulig kunne forhindre svangerskapsforgiftning hos diabetikere. 
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