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ABSTRACT
Overweight and obesity is an increasing problem worldwide although high-income countries

take a leed. High BMI during pregnancy and delivery constitute to many risks for both the

mother and her outcome. Intervention programmes with the purpose to get the pregnant

women to eat healthier and to excercise more are now working out in many different shapes.

The effect of these activities varies. The aim of this study was to investigate if interventions

during pregnancy, with women who’s BMI are 25 or more, affects health of the mother and

her expected child, delivery outcome and self estimated health. The design of this study was

quantitative. A total of 163 women participated in this study who took place i two cities in

Sweden. All of the women gave birth at the same hospital. 96 of the women participated in

the intervention group and 69 in the comparison group. Data was analyzed using SPSS. The

results shows that most of the women (60 percent), choose not to participate in water aerobics.

The results of the women who used a stepcounter showed that the women were more active

during early pregnancy than later on. Results showed that there was a significantly increased

risk for complications during delivery if the women had gained more than seven kilograms

during pregnancy. Overweight women who had a weight gain of more than seven kilograms

also had an increased risk for delivering large babies (more than 4000 gram), compared with

those who gained less. There were no difference in self estimated health between the groups.

The results of the study shows that a weight gain less than eight kilograms is positively

associated with less complications during pregnancy. Women should be helped to get

motivated to live a healthy and active life during pregnancy. What motivates pregnant women

towards healthier living needs to be examined further.
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BAKGRUND

Definition av övervikt och fetma

WHO har konstruerat en mätskala för internationell standard för hälsomått avseende
kroppsvikten. Body Mass Index, BMI, där vikten i förhållande till längden räknas ut genom
formeln; BMI = kroppsvikten i kilogram dividerat med kroppslängden i meter i kvadrat
(Socialstyrelsen, Statistik, hälsa och sjukdomar, (2007:9). Indelning av gränsvärden för olika
viktkategorier är enligt WHO:

Underviktig - BMI <18.5
Normalviktig - BMI   18.5-24.9
Överviktig - BMI   25-29.9
Fetma - BMI   30-39.9
Svår fetma - BMI >39.9

Kritik som riktats mot att mäta kroppsmassan i BMI är att metoden inte tar hänsyn till andelen
muskelmassa eller kroppsfett. Inte heller individens kroppskonstitution visas med hjälp av
BMI. En vältränad person med stor andel muskelmassa får därför ett ”missvisande” högt BMI
som kan tolkas som övervikt. Bukfetma har, oavsett om individen är normalviktig eller inte, i
olika studier visat sig vara en riskfaktor för högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, stroke och
diabetes typ 2 (Socialstyrelsen, 2005).

Övervikt och hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Övervikt och fetma är ett globalt ökande problem. Enligt beräkningar gjorda av
Världshälsoorganisationen, WHO ifrån år 2005, var drygt en och en halv miljarder vuxna
överviktiga och 400 miljoner av dem led av fetma (WHO, 2006). Fortsätter ökningen i samma
takt kommer år 2015 uppskattningsvis två och en halv miljarder vuxna överskrida gränsen för
normalvikt och 700 miljoner av dem kommer att tillhöra gruppen feta. I Sverige hade andelen
kvinnor och män med fetma fördubblats mellan åren 1980 och 2005 (Socialstyrelsen, 2005).
Störst ökning av andelen feta fanns i gruppen kvinnor 16-34 år, där en sexdubbel ökning skett
från åren 1980/81 till 2002/03. Däremot hade ökningen avstannat från åren 1998/99 bland 35-
54 åriga kvinnor (a.a.).

Orsakerna till övervikt och fetma är endast delvis kända. Grundprincipen är att energiintaget
är för stort i förhållande till energiförbrukningen men problemet är multifaktoriellt och
behöver angripas ifrån flera olika nivåer (SBU, 2004). Av fetma hos vuxna anses cirka 35
procent vara genetiskt betingat och resterande 65 procent beroende av livsstils- och miljö-
faktorer (Linné, Dye, Barkeling & Rössner, 2004). Fysisk aktivitet har numera kommit att bli
en vanlig fritidssysselsättning då människors arbeten har blivit mer och mer stillasittande.
Urbanisering med kortare avstånd till arbete och affärer, utveckling av transportnät och ökad
biltäthet har också angetts som orsak till ökat stillasittande (WHO, 2006). Det gäller då för
individen att planera in den fysiska aktiviteten i vardagen. Enligt Socialstyrelsen (2005), har
vårt intag av energitäta födoämnen ökat sedan 1990-talet att det som kompensation behövs en
extra daglig promenad på 23 minuter för en person som väger 65 kilo.
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Med övervikt ökar risken att drabbas av sjukdomar som hypertoni, diabetes typ 2, sjukdomar i
gallvägarna, ledbesvär, hjärt- och kärlsjukdomar, cancersjukdom (i colon, endometrie, bröst),
sömnbesvär, luftvägsproblem och infertilitet (Linné 2004; WHO, 2006).

De ökande ohälsotalen, vilka har övervikt och fetma som orsaksgrund, är också ett stort
samhällsekonomiskt problem. I beräkningar från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi
kostade övervikt och fetma i Sverige, årligen mer än tre miljarder kronor i vård och
läkemedel, vilket utgjorde drygt en och en halv procent av den totala sjukvårdskostnaden
(Persson, Svensson & Ödegaard, 2004).

Övervikt, fetma och reproduktiv hälsa

Linné (2004) fann att kvinnor med fetma hade en högre frekvens av amenorré än kvinnor i
övrigt. De hade också en tredubbelt ökad risk att drabbas av fertilitetsproblem jämfört med
normalviktiga. Rökte kvinnan dessutom ökade risken för fertilitetsproblem ytterligare.
Kombinationen rökning och fetma fördröjde genomsnittstiden för konception  med nio
månader (Edén, 2003).

Vid infertilitetsbehandling sågs sämre resultat vid övervikt och fetma. Kvinnan hade sämre
chanser att bli gravid vid IVF-behandling (in vitro fertilisering), och om hon lyckades var
risken större att graviditeten slutade med ett tidigt missfall (Linné, Barkeling &  Rössner
2004). Vid behandling med ovalutionsstimulerande gonadotropiner var sannolikheten att bli
gravid lika stor oavsett BMI, men missfallsfrekvensen var högre hos överviktiga och feta
(a.a.)

Linné (2004), hänvisade i sin artikel till en studie från 1992 av Hamilton-Fairley et al., som
visade att kvinnor med fetma, i förhållande till normalviktiga, hade 25-37 procent högre risk
att drabbas av missfall innan de hade fött sitt första levande barn.

Samlad kunskap talar för att även en måttlig viktnedgång, oavsett utgångsvikt, ökar chanserna
avsevärt att bli gravid (Edén, 2003; Linné, Barkeling & Rössner, 2004).

Rasmussen & Kjolhede visade i sin studie ifrån 2004 att kvinnor med pre-gravid BMI-värde
på mer än 26 hade lägre prolaktinrespons på barnets sugande än normalviktiga kvinnor vid 48
timmar postpartum. Ingen skillnad förelåg när barnet var sju dagar gammalt. Forskarna drog
slutsatsen att kvinnorna med övervikt och fetma hade svårare att producera bröstmjölk under
de första två dygnen. Många av de feta kvinnorna i studien gav upp amningen just vid denna
tidpunkt enligt författarna.

Vårt förhållande till mat

Begreppet mat valdes för att visa på den komplexitet som vårt energiintag innefattas av. Mat
betyder enligt <www.wikipedia.org> föda som organismer intar för närings eller njutnings
skull. Ordet kost utesluter den känslomässiga aspekten och handlar istället om val av
livsmedel. Mat som begrepp omfattas av vårt förhållande och våra känslor som styr våra val
och dessa kan exempelvis vara personliga, åldersmässiga, kulturella, sociala, politiska och
religiösa. Låg utbildningsnivå hade ett samband med sämre matvanor enligt Livsmedelsverket
(2007b), men här hade skillnaden hos kvinnor jämnats ut något under senare år.
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Ibland tar känslorna kring maten sig negativa uttryck och kvinnor som haft problem med
ätstörningar i form av bantning, hetsätning, självframkallade kräkningar eller överdrivet
användande av laxermedel, hade en ökad risk att få sådana problem under graviditeten
(Micali, Treasure & Simonoff, 2007). Riskökningen var beroende av hur nära i tiden kvinnan
haft dessa problem. Enligt Folkhälsoinstitutets lägesrapport från 2005 led tre till fyra procent
av befolkningen av hetsätning eller bulimi. Bland personer med fetma var dock prevalensen
av hetsätningsproblematik mycket högre. Kvinnorna var kraftigt överrepresenterade i
förhållande till männen och utgjorde 90 procent av personer med ätstörningar. Författarna till
rapporten poängterade att mörkertalet troligen var stort och de ansåg att fler studier behövs för
att få en säkrare uppfattning om den faktiska prevalensen kring ätstörningsproblematiken
(Socialstyrelsen, 2005).

Förändrade matvanor

Under en 20-årsperiod har det i västvärlden skett en förändring mot ökad mattillgång. Bodil
Jönsson, professor i rehabiliteringsteknik, och Håkan Jönsson, doktor i etnologi och utbildad
kock, skrev i sin bok Tio tankar om mat (2007), om hur människors förhållande till mat
drastiskt har förändrats sedan 1950-talet. De menade att måltidsuppehållen var en faktor som
gav dygnet en rytm. Detta innebar exempelvis att arbetarna fick en stunds vila, från det ofta
tunga arbetet, samt att maten gav ny energi så att man orkade jobba vidare. De nämnde att
maten som erbjuds i dagens samhälle inte längre är säsongsberoende då utveckling av
odlingsteknik, men framför allt den ökade importen av olika sorters mat, frukt och grönsaker
från jordens alla hörn finns fritt tillgängliga året runt. I de flesta välsorterade matvarubutiker
finns idag möjlighet att handla allt från färsk fisk till en färdigrätt som du bara tar av plasten
på och sätter in i mikrovågsugnen. Färdigrätterna har dessutom ofta högt energiinnehåll.

Prisbilden på mat har också förändrats över tid. Mycket av gårdagens delikatesser och
helgmat kostar lika mycket i kronor idag som för 20 år sedan (B. Jönsson & H. Jönsson,
2007). Numera har flertalet människor möjlighet att äta, inte bara för att bli mätta, utan också
för  att  umgås,  för  att  trösta  oss  när  vi  är  ledsna,  eller  bara  för  att  vi  är  sugna.  I  syfte  att
appellera till människors känslor lanseras också en del av färdigmaten tillsammans med
underhållning som exempelvis ”happy meals” (Malmodin, 2004).

Enligt Livsmedelsverket (2007b), hade konsumtionen av rotfrukter, grönsaker och frukt ökat
bland vuxna under 1990-talet, men endast tio procent av befolkningen kom upp till
rekommenderat dagsbehov. Läsk-, godis-, snacks- och alkohol-konsumtionen hade också ökat
under samma tid. Våra matvanor anläggs tidigt då individen ärver dem av sina föräldrar för att
sedan i sin tur föra över dem till sina barn. Framtidens barnaföderskor, dagens 4-11-åringar,
får en fjärdedel av sitt energiintag från kakor, läsk, godis och glass (a.a). Dessa uppgifter
förstärks av WHO (2006), som menade att näringsintaget förändrats mot att innehålla högre
andel fett och kolhydrater samt mindre vitaminer, mineraler och spårämnen.

I massmedia har det under senare år förts diskussioner kring huruvida en sänkt moms på
nyttig mat såsom grönsaker, frukt, fiberrika eller fettsnåla livsmedel, kunde vara ett sätt att få
konsumenter att välja nyttiga i stället för fett- eller kolhydratrika alternativ. De energirika
produkterna är oftast billigare att producera, skrev Malmodin i en artikel i Diabetolognytt
(2004), och presenterade exemplet med att ett äpple i snitt kostade 55 cent per 100 kcal att
producera, vilket jämfördes med priset på matolja som hade en produktionskostnad på 1 cent
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per 100 kcal. I Regeringspropositionen ”En förnyad folkhälsa” (2007/08:110), presenterades
olika förslag på hälsofrämjande åtgärder och regeringen menade att det är ett prioriterat
område att minska övervikt och fysisk inaktivitet både på nationell respektive internationell
nivå då ohälsotalen har ökat.  En expertgrupp vid Statens Folkhälsoinsitut och
Livsmedelsverket har utarbetat en handlingsplan med förslag på insatser inom bland annat
konsument- och livsmedelsområdet.

Mat och graviditet

I ”Lärobok för barnmorskor” (Faxelid et al., 2001), beskrivs hur basalmetabolismen i den
gravida kvinnans kropp ökar med 15-20 procent. Detta är en konsekvens av att alla
kroppsfunktioner ökar sin kapacitet för att kunna möta fostrets behov och för uppbyggnaden
av den blivande mammans vävnader. En effekt av graviditetshormonerna är att
näringsupptaget i mag-tarmkanalen ökar maximalt vilket innebär att den gravida kommer att
öka i vikt även om hon inte ökar sitt energiintag.

Det är viktigt att den gravida kvinnan ser över sina matvanor och inte hoppar över någon
måltid utan äter frukost, lunch, middag samt två mellanmål menar Claesson, G. Sydsjö,
Brynhildsen, Cedergren, Jeppsson, Nyström, A. Sydsjö & Josefsson, (2008). De ansåg vidare
att kvinnor med övervikt eller fetma behöver träffa någon med kunskap om fetma, graviditet
och förlossning för att få stöd. Den i Linköping verksamma forskaren och överläkaren inom
obstetrik, Marie Cedergren, berättade vid en föreläsning, under de av Blekingesjukhusets
anordnade Perinataldagarna, att hon ansåg att barnmorskan har kompetens för att ge stöd och
råd samt hjälpa den gravida att hitta motivation till förändring (muntlig kommunikation,
2008-04-02), Det rör sig om enkla, basala kostråd som exempelvis att varje måltid bör
innehålla tre olika delar och utgå ifrån tallriksmodellen och ingen dietist behöver kopplas in
för att förmedla det budskapet, menade Cedergren. Kostråd som ges till gravida i
mödrahälsovården är baserade på Livsmedelsverkets föreskrifter om mat för gravida och
bygger på en samlad kunskap kring aktuell forskning inom området. För närvarande är råden
för ammande och gravida under omarbetning. De gamla rekommendationerna gäller tills
vidare  och  en  del  av  budskapet  går  ut  på  att  den  gravida  inte  ska  ”äta  för  två”  då  ett  extra
mellanmål om dagen räcker för att täcka det ökande energibehovet på 300 kcal per dag
(Livsmedelsverket, 2007a).

Fysisk aktivitet under graviditet

Den totala dagliga fysiska aktiviteten och motionsvanorna bland gravida undersöktes i en
norsk studie som presenterades förra året (Haakstad, Voldner, Henriksen & Bö, 2007).
Resultatet visade att den totala fysiska aktiviteten bland kvinnorna i studien var låg samt att
hälften överskred den av the Institute of Medicine, IOM, rekommenderade viktuppgången
under graviditeten. Drygt hälften av det totala antalet (n=467) gravida som deltog i studien
hade stillasittande arbeten och flertalet körde bil eller använde allmänna
kommunikationsmedel till och från arbetet. Fyra av tio kvinnor ägnade fyra timmar eller mer
åt läsning, TV-tittande eller andra stillasittande aktiviteter per dag. Var femte kvinna uppgav
att de inte motionerade alls innan graviditeten. Under tredje trimestern motionerade drygt tio
procent av kvinnorna fyra gånger per vecka eller mer, 53 procent motionerade inte alls.
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Forskarna fann ett samband mellan graden av fysisk aktivitet under tredje trimestern och den
totala viktuppgången (Haakstad, Voldner, Henriksen & Bö, 2007).

Gravida som motionerade under andra halvan av graviditeten hade mindre besvär med lågt
sittande ryggsmärtor och de hade en ökad flexibilitet på spinae jämfört med de som inte
motionerade, visade resultatet av en iransk undersökning från 2005 (Garshasbi & Faghih-
Zadeh). En halvtimmes daglig motion är lämpligt att rekommendera till alla friska gravida för
att behålla god hälsa menade Claesson et al., (2008).

Dwarkanath,  Muthayya,  Vas,  T.  Thomas,  A.  Mhaskar,  R.  Mhaskar,  A.  Thomas,  Bhat  &
Kurpad (2007), fann i sin undersökning av gravida indiska kvinnor på landsbygden (n=543),
ett samband mellan fysiskt aktivitet under första trimestern och barnets födelsevikt. Mammor
som tillhörde gruppen mest fysiskt aktiva under första trimestern fick i högre utsträckning
barn som vägde mindre. Detta faktum kvarstod även när forskarna tagit hänsyn till faktorer
som energiintag och vikt hos de gravida.

Viktuppgång hos gravida

Viktuppgången under den första halvan av graviditeten var en indikator på hur mycket den
totala viktuppgången kom att bli (Polley, Wing & Sims 2002). I Brawarsky, Stotland,
Jackson, Fuentes-Afflick, Escobar, Rubashkin & Haas (2005), studie som tidigare refererats
så överskred 53 procent av de 1100 deltagarna viktrekommendationerna från IOM, jämfört
med 14 procent som inte nådde upp till dem.

Cedergren, (2006) fann i sin studie att kvinnor med fetma som klarade en viktuppgång på
mindre än åtta kilo under graviditeten, minskade sin risk att drabbas av preeklampsi,
kejsarsnitt, instrumentell förlossning och att få LGA-barn. Normalviktiga och överviktiga
kvinnor som ökat mer än 16 kilo i vikt hade en fördubblad risk att drabbas av preeklampsi
samt att föda barn stora för tiden, (LGA), jämfört med de som ökat mindre än 16 kilogram.
Hög viktuppgång under graviditeten medförde ökad risk för kejsarsnitt oavsett inskrivnings-
BMI.

Det finns idag ingen enhetlig internationell rekommendation för hur mycket eller lite det är
lämpligt, med hänsyn tagen till den blivande mammans och fostrets hälsa, att öka eller minska
i vikt under graviditeten beroende på utgångsvikten i tidig graviditet. Under 1950-talet, när
kejsarsnittsfrekvensen var lägre än idag, och man ville förebygga macrosomi och
komplicerade förlossningar, var rekommendationerna för viktuppgång rörande normalviktiga
kvinnor sju till åtta kilogram oberoende av BMI (Linné & Rössner, 2003a). I takt med den
ökade kejsarsnittsfrekvensen har också viktrekommendationerna blivit vidare. Detta trots att
en ökad viktuppgång hos den gravida inte leder till förbättrad hälsa eller ökad
överlevnadschans för barnet (a.a.).

Viktrekommendationer  har  tagits  fram  av  the  Institute  of   Medicine,  IOM,  för  lämplig
viktuppgång under graviditet med utgångspunkt från BMI-värdet före graviditeten. Deras
rekommendationer är de mest vedertagna internationellt, men mycket kritik har riktats
gentemot riktlinjerna, bland annat att de skulle vara allt för vida. En annan viktigt aspekt är
den att IOM:s utgångpunkt när de tagit fram värdena endast tagit hänsyn till fostrets hälsa och
inte den blivande mammans (Linné & Rössner, 2003a).
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Rekommendationerna för viktuppgång är enligt IOM följande:

 Undervikt, BMI <19.8 - 12.5-18.0 kg
 Normalvikt, BMI 19.8-26.0 - 11.5-16.0 kg
 Övervikt, BMI 26.0-29.0 - 7.0-11.5 kg
 Fetma, BMI >29 - >6.8 kg

Källa: Linné & Rössner, 2003a.

Någon övre gräns för viktuppgång rörande feta gravida har IOM inte fastställt. Amorim,
Rössner, Neovius, Lourenco & Linné (2007), fann i SPAWN-studien att kvinnor som
överskred den av IOM rekommenderade viktuppgången för sin BMI-grupp 15 år senare hade
en medelviktökning som skilde sig med +0.72 kg/längd i kvadrat jämfört med de som höll sig
inom rekommendationerna.

Cedergren (2007), tog utifrån data ifrån Svenska Medicinska Födelseregistret fram
viktrekommendationer för de olika BMI-grupperna. Enligt Cedergren är en lämplig
viktuppgång för överviktiga (BMI mellan 25-29.9), mindre än nio kilogram och för feta (BMI
mer än 30), mindre än sex kilogram.

Paritetens betydelse för utvecklingen av övervikt och fetma

Linné, Barkeling & Rössner (2004), har i SPAWN:studien (Stockholm Pregnancy and
Women´s Nutrition), visat att graviditeten kunde vara en inkörsport till övervikt och fetma
post partum. Detta menade de, hade sin grund i att det är naturligt att gå upp i vikt i samband
med graviditeten. Kvinnor som ökat mycket i vikt under graviditeten, behöll mycket av
viktuppgången efter förlossningen (Claesson et al., 2008). Detta ledde i sin tur till att kvinnans
BMI ökat inför en kommande graviditet. Det fanns inga forskningsresultat som visade på att
överviktiga hade en ökad viktuppgång eller viktretention jämfört med normalviktiga. De
kvinnor som inte återtagit sin pregravida vikt ett år post partum löpte en signifikant ökad risk
att tillhöra gruppen överviktiga 15 år senare (Linné, Barkerling & Rössner, 2004). En
viktuppgång på mellan ett halvt till fyra kilogram efter varje graviditet var vanligt och i
extrema fall (vilka under senare år ökat i frekvens), kunde viktuppgången bli tio kilogram
eller mer efter varje graviditet (a.a.).

Övervikts och fetmas betydelse under graviditet

Bland gravida har övervikt och fetma blivit ett alltmer vanligt förekommande problem och
under en tioårsperiod hade andelen kvinnor med fetma vid graviditetens början fördubblats.
År 2005 var andelen överviktiga vid inskrivningen på mödravården 25 procent, och andelen
med fetma elva procent (Socialstyrelsen, 2005). Detta kan jämföras med siffror från år 1978
där andelen överviktiga var nio procent och andelen feta var drygt två procent bland gravida
vid inskrivningen på mödravården (Brynhildsen, Sydsjö, Norinder & Ekholm-Selling, 2006).

Claesson et al. (2008) menade att om kvinnan hade övervikt eller fetma när hon gick in i
graviditeten medförde det en rad ökade risker för komplikationer både för henne och för
barnet under graviditeten. Riskerna ökade med stigande BMI. Kända risker kopplat till
övervikten var missbildning hos fostret, trombos, emboli, blödning, graviditetsdiabetes,
hypertoni, pre-eklampsi, sen intrauterin fosterdöd. Viktreduktion under kontrollerade former
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kunde vara ett sätt att minska riskerna för komplikationer hos mamman som lider av övervikt
och hos hennes barn (Claesson et al., 2008).

Preventiva åtgärders effekt på viktuppgång under graviditet

Flera studier har gjorts i syfte att utvärdera effekten av preventiva åtgärder mot kraftig
viktuppgång under graviditet, både bland normal- och överviktiga. Resultaten från dessa var
varierande. De preventiva åtgärderna skiljde sig åt mellan studierna, både gällande
urvalsgrupp och typer av interventioner och dess sammansättningar sinsemellan.

I en fall-kontrollstudie ifrån Linköpings Universitet (Claesson et al., 2008) nåddes med hjälp
av preventionerna goda resultat rörande viktuppgången i interventionsgruppen.
Medelviktuppgången var knappt två och ett halvt kilogram lägre (sju och ett halvt kilograms
viktuppgång), i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen.  Däremot sågs ingen
skillnad i förlossningsutfallen mellan de båda grupperna. Studien vände sig till gravida med
BMI över 29 och målsättningen var att den totala viktuppgången under graviditeten skulle
understiga sju kilogram. En barnmorska ansvarade för interventionsgruppen och träffade
kvinnorna veckovis för Motiverande samtal. Regelbunden fysisk aktivitet ingick också i det
förebyggande arbetet för interventionsgruppen medan kontrollgruppen följde basprogrammet
för gravida.

Claesson et al. (2008) genomförde intervjuer med 56 kvinnor som deltagit i ovan nämnda
studie. Resultatet visade att faktorer som påverkat utfallet av de preventiva åtgärderna var
kvinnans motivation samt det stöd kvinnan erbjudits i syfte att göra upp strategier och sätta
upp mål för att gå ner i vikt. Kvinnorna hade också känt behov av diskussioner kring risker
och hur man skaffar sig strategier för att förebygga eventuella fallgropar.  De ansåg vidare att
en lång uppföljningstid med stöd och support var avgörande för huruvida de skulle lyckas
behålla sina nya, hälsofrämjande vanor eller inte.

Polley, Wings & Sims (2002) fann i sin studie att normalviktiga i interventionsgruppen i
högre utsträckning höll sig inom IOM:s (the Institute Of Medicine), viktrekommendationer
men de såg inget resultat av de preventiva åtgärderna bland överviktiga. De preventiva
åtgärderna bestod av muntlig och skriftlig information samt motiverande samtal rörande kost,
fysisk aktivitet och lämplig viktuppgång. Efter varje besök hos hälsorådgivare fick de via e-
mail en personlig graf över sin viktuppgång under graviditeten.

I USA presenterade Brawarsky, Stotland, Jackso, Fuentes-Afflick, Escobar, Rubashkin &
Haas (2005) en longitudinell kohortstudie där 1100 kvinnor i olika BMI-klasser hade svarat
på enkätfrågor kring kostvanor och viktuppgång. Det visade sig att 53 procent av kvinnorna
hade överskridit IOM:s viktrekommendationer och man menade att det var pre-gravida
faktorer som i högst utsträckning (74 procent), bidrog till viktökningen. Slutsatsen forskarna
drog var att interventioner för att förebygga ohälsosam viktuppgång under graviditeten helst
bör startas innan graviditeten är ett faktum och att stödjande åtgärder bör sättas in under
graviditeten för de kvinnor som utgör en riskgrupp för stor viktuppgång.

Olsson, Strawderman & Reed (2004) visade i sin studie att i interventionsgruppen hade de
preventiva åtgärderna, vilka hade bestått av hälsosamtal och utbildning i egenhälsa via e-mail,
endast haft effekt bland gruppen låginkomsttagare. Claesson et al. (2008) såg däremot ingen
skillnad i resultatet mellan olika sociala grupper.
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Motiverande samtal

Vid problem som rör livsstilsfrågor använder rådgivare sig ibland av metoden Motiverande
samtal (eng. MI, Motivational Interviewing), inom hälso- och sjukvården (Statens
Folkhälsoinstitut, FHI, 2005). Inom mödravården har metoden främst använts vid
rökavvänjning eller alkoholbruk hos gravida men Folkhälsoinstitutet menar att metoden
kommer att bli alltmer vanligt förekommande i frågor som rör mat och fysisk aktivitet då
övervikten och fetman har ökat bland gravida. Livsmedelsverket och Statens Folkhälsoinstitut
(Statens Folkhälsoinstitut, 2005), föreslog i en kunskapsöversikt MI-metoden som ett verktyg
att använda i mödrahälsovården när man talar om livsstilsförändringar med patienter. Sveriges
regering menade att hälsoupplysning var en av de viktigaste aktiviteterna i det
hälsoförebyggande arbetet och att MI var ett viktigt redskap för att nå beteendeförändring hos
individer (Regeringsropositionen 2007/08:110). Att ansvaret för åtgärdens effekt inte bara låg
hos patienten utan även hos den behandlande vårdgivaren betonades. Det pågår en validering
av utbildningarna i MI-metoden, och det var viktigt att se att utbildningen ledde till bestående
förändringar hos vårdgivarna menade utredarna (a.a.)

Metoden togs fram av psykologerna R. Miller och S. Rodnick för att användas inom den
specialiserade beroendevården i USA och Storbritannien. Metoden MI är evidensbaserad och
tänkt att kunna användas både vid enstaka möten och längre interventioner. Syftet med
metoden är att den ska hjälpa människor till förändring. På Folkhälsoinstitutets hemsida
(<www.fhi.se/templates/Page 8716.aspx>, hämtad 2008-02-12), beskrivs själva kärnan av
metoden enligt följande:

”Den innefattar såväl ett förhållningssätt som strategier för att hjälpa människor att utveckla sin
egen inneboende kraft till förändring. Metoden bygger på samarbete där individens autonoma
ställning är vägledande. I det Motiverande samtalet möts patienten där han eller hon befinner sig.
Motivation och motstånd till förändring hos den enskilde förstås som något som uppstår i relation
till omvärlden och kan påverkas av behandlarens samtalsstrategier.”

Hetterna, Steele & Miller (2005) gjorde en meta-analys där de sammanställde resultaten av
metoden MI:s effekt inom olika problemområden. De studier som granskades visade mycket
varierande utfall beroende på bland annat undersökningsgrupp, typ av problem och om
rådgivaren använt intervjuguide eller inte. Metoden har ännu inte tillräcklig vetenskaplig
evidens men många studiers resultat har talat för att MI har effekt (Regeringspropositionen
2007/08:110). Statens Folkhälsoinstitut (2005) hänvisade till forskning som visade på att det
räckte med ett samtal på fem minuter kring fysisk aktivitet för att nå åtminstone en kortvarig
effekt.

Marie Cedergren (muntlig kommunikation 2008-04-02) menade i sin syn på MI att
vårdgivaren i samtalet ska öppna upp med sanningen kring de risker den överviktiga eller feta
kvinnan utsätter sig själv och sitt barn för i samband med graviditet och förlossning. Hon
beskrev det som att kvinnan behöver olika faktorer att ”stoppa ner i sin motivationslåda”. Att
sakligt informera om de extra åtgärder som kommer att vidtas på grund av kvinnans övervikt,
såsom  blodtryckskontroller,  narkoskonsult  et  cetera,  är  ett  sätt  att  väcka  kvinnan  till
medvetenhet och reflektion ansåg Cedergren.
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Mätinstrumentet SWED-QUAL – ett sätt att mäta hälsa

Ett instrument som förekommer frekvent i olika studier när avsikten har varit att mäta hälsa är
det standardiserade frågeformuläret SWED-QUAL. Mätinstrumentet blev resultatet av ett
europeiskt samarbete där mer än 20 länder deltog i den så kallade EuroQol gruppen. SWED-
QUAL är den svenska validerade versionen av Euro-Qol (Lugnér-Norinder Möller-Pedersen
& Roos, 2002). Mätinstrumentet har flera olika användningsområden och kan bland annat
användas för att mäta förändringar över tid, mäta skillnader mellan olika grupper samt
fungera som ett underlag i prioriteringssammanhang. Hälsostatusen hos en individ kan
beskrivas både som en självrapporterad hälsoprofil och som ett viktat indexvärde.
Instrumentet är enligt Euro-Qual-gruppen lämpligt att använda som utfallsmått vid
uppföljningar av effekter av olika interventioner (EuroQual Group, 1990).

Frågorna i SWED-QUAL tar upp fem olika dimensioner i patientens hälsa; rörlighet,
egenvård, daglig aktivitet, smärta och sinnesstämning och patienten har tre olika
svarsalternativ på varje fråga. Det första svarsalternativet är inga problem, det andra lätta
problem, och det tredje svåra problem.  Dessa  svarsalternativ  kan  sedan  läggas  ihop  till  en
poängsumma på patientens hälsotillstånd. En annan del av formuläret visar en vertikal analog
skala i vilken patienten ska gradera sin självuppskattade hälsa. Skalan är graderad mellan 0 till
100, där noll står för värsta tänkbara hälsa och etthundra står för bästa tänkbara hälsa. SWED-
QUAL var tänkt att kunna användas på alla patienter oavsett problem (Lugnér-Norinder,
Möller-Pedersen & Roos, 2002).

Mödravården i Sverige

Mödravården i Sverige har ett upptag på nästan 100 procent av alla gravida. Det finns ett
nationellt utformat basprogram med riktlinjer för hur vården ska bedrivas (Faxelid et al.,
2001). Barnmorskan har möjlighet att utforma vården utifrån kvinnans unika behov och stora
variationer i antal besök och dess innehåll föreligger således. Om kvinnan är frisk och
graviditeten förlöper normalt är mödravårdsbarnmorskan troligen den enda vårdgivare som
kvinnan och hennes partner träffar under graviditeten. På vissa håll erbjuds
gruppföreläsningar av olika specialiteter såsom sjukgymnast, dietist eller distriktsköterska,
men detta skiljer sig åt mellan olika Landsting. När behov uppstår kopplas exempelvis
obstetriker, mödrahälsovårdspsykolog eller annan lämplig profession in. Antalet träffar inom
basprogrammet varierar mellan sju och nio i antal. Första samtalet, inskrivningssamtalet, sker
mellan graviditetsvecka 8-12, och andra besöket omkring vecka 20-22. Därefter sker besöken
var tredje vecka, och så småningom varannan vecka ju närmare förlossningen kvinnan
befinner sig (Faxelid et al., 2001).

Övervikt och fetmas betydelse kopplat till förlossningsutfallet för mamman

Det finns ett samband mellan ökat BMI och frekvensen operativa förlossningar, såsom
sugklocka eller kejsarsnitt. Ett mer långdraget utdrivningsskede, induktion, skulderdystoci,
stora bristningar, blödningar, tromboser, embolier, prematura förlossningar och endometrit i
efterförloppet var också mer vanligt förekommande bland överviktiga och feta (Galtier-
Dereue, Boegner & Bringer, 2000; Linné, 2004; S. Bhattacharya, Campbell, Liston & S.
Bhattacharya, 2007). Detta medförde mer avancerad vård samt längre vårdtider.
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Vahratian, Zhang, Troendle, Savitz & Siega-Riz (2004) undersökte förlossningsprogressen
hos 612 förstföderskor. Medianvärdet för durationen av modermunnens öppningsgrad från
fyra till tio centimeter var högre hos feta kvinnor. Efter att forskarna hade justerat för faktorer
som kvinnans längd, induktion av förlossningsarbetet, vattenavgång, oxytocin-stimulering,
epidural-analgesi, kvinnans viktuppgång under graviditet samt barnvikt fann man att tiden för
normalviktiga i median var sex timmar, hos överviktiga sju och en halv timmar och
medianvärdet för kvinnor med fetma var nästan åtta timmar.

Värksvagheten medförde en ökad risk för kejsarsnitt, vilket i sin tur var en ökad risk för
komplikationer postpartum i form av tromboser, atelektaser, blödning och infektioner efter
operationer (Mattsson & Ladfors, 2003; Socialstyrelsen, 2007:9).

I fettvävnad finns hormonet leptin. Mängden leptin som insöndras i blodet är korrelerat till
mängden fettvävnad i kroppen. I en irländsk studie som presenterades år 2006, (Moynihan,
Hehir, Glavery, Smith & Morrison), undersökte forskarna leptinets påverkan på myometriet.
De fann en klar signifikans för att leptin utövade en kumulativ inhiberande effekt både på
spontant och på oxytocin-inducerat värkarbete. Leptinet hade en hämmande effekt både på
kontraktionsstyrkan och på kontraktionsfrekvensen. Detta menade forskarna kunde vara en
förklaring till det dysfunktionella värkarbetet under förlossningen vilket hade ett samband
med fetman.

Övervikt och fetma hos mamman och dess påverkan på barnet

Hög födelsevikt, macrosomia, det vill säga en barnvikt på 4000 gram eller mer, hade ett
samband med överviktiga och feta mammor (S. Bhattacharya, Campbell, Liston & S.
Bhattacharya, 2007; Kabali & Werler, 2007). Också risken för att barnet var Large for
Gestational Age (LGA) ökade med mammans vikt (Surkan, Hsieh, Johansson, Dickman &
Cnattingius, 2004).  Kabali & Werler (2007) fann att kvinnor med övervikt eller fetma som
gick upp mer än IOM:s rekommendationer löpte två och en halv gånger ökad risk för att föda
ett barn med macrosomi. Surkan, Hsieh, Johansson, Dickman & Cnattingius (2004) visade på
att den ökande andelen LGA barn hade samband med den ökande andelen överviktiga och
feta samt av att färre gravida rökte än tidigare.

De stora barnen hade en ökad risk att drabbas av överviktsrelaterade sjukdomar som
hypertoni, typ 2 diabetes (Cnattingius & Lambe, 2001).

Barnen till feta kvinnor löpte en fördubblad risk att dö under första levnadsåret jämfört med
barn till normalviktiga eller underviktiga kvinnor (Baeten, Bukusi & Lambe, 2001). Risken
för missbildningar såsom nerualrörsdefekter, sen intrauterin fosterdöd och accelererande
tillväxt, ökade också (Cnattingius, Bergström, 1998; Galtier-Dereue, 2000; Stefhansson,
Dickman, Johanson & Cnattingius 2001; Claesson  et  al.,  2008).  Villamor,  Sparén  &
Cnattingius (2008) fann att en viktuppgång på tre BMI-klasser eller mer innan graviditeten
fördubblade risken för gomspalt hos barnet.

Om barnet var LGA kunde förlossningstiden bli längre, vilket i sin tur kunde trötta ut
mamman och leda till värksvaghet. Det fanns också ett samband mellan låg apgar-score och
mammans övervikt (Galtier-Dereue, 2000).
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Skulderdystoci är en allvarlig förlossningskomplikation som innebär att barnets skuldror har
kilat in sig i bäckenet (Faxelid et al. 2001). Om skuldrorna inte snabbt kan lösas drabbas
barnet  av  syrebrist,  vilket  kan  ge  upphov  till  allvarliga  skador.  Skador  hos  barnet  som  kan
förekomma vid skulderdystoci är humerus- och clavicelfrakturer, samt skador på
braccialisnerven (a.a; Linné, 2004). Övervikt hos mamma och barn över 4500 gram , vilket
medför  ett  bredare  axelparti  hos  barnet,  var  riskfaktorer  för  att  skulderdystoci  skulle  kunna
uppstå.

Tillväxtkontrollerna under graviditeten är svårare att genomföra om kvinnan är överviktig då
fosterläge eller fosterdelar kan vara svåra att palpera och symfys/fundus-måttet blir osäkert då
det är svårt att veta hur mycket av bukfettet som mäts (Kieler, 2002). I gruppen överviktiga
och feta förelåg, som tidigare nämnts, ökade risker för missbildningar och förändrad
fostertillväxt (a.a.).

SYFTE

Övergripande syfte:

Studiens övergripande syfte var att undersöka om ökade insatser under graviditet, hos kvinnor
med BMI 25 eller mer, påverkar viktuppgång, barnvikt, förlossningsutfall och självskattad
hälsa.

Frågeställningar:

Hur såg bortfallet ut?
Hur stor del av bortfallet berodde på missfall?
Hade kvinnans paritet något samband med övervikt/fetma samt barnvikt på 4000 gram
eller mer?
Hur var följsamheten gällande de olika preventiva åtgärderna hos deltagarna i
interventionsgruppen?
Förelåg det något samband mellan paritet och antalet steg som mättes med stegräknare
i början och i slutet av graviditeten?
Fanns det någon skillnad rörande viktuppgång mellan de som deltog i de preventiva
åtgärderna, jämfört med övriga deltagare i studien?
Förelåg det något samband mellan BMI, viktuppgång och barnvikt?
Påverkade övervikt och fetma förlossningsutfall?
Skilde sig självskattad hälsa i början av graviditeten och postpartum åt mellan
interventionsgrupp respektive jämförelsegrupp?
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MATERIAL OCH METOD
Studien som en del av en större pågående studie

Denna studie är en del av en större pågående studie kring övervikt och fetma under graviditet.
Den stora studien kommer att sträcka sig fram till och med år 2012, det vill säga fem år efter
det att kvinnorna förlöstes. I denna studie har det material som matats in i SPSS fram till och
med mars 2008 bearbetats, beskrivits och analyserats.

Jämförande studie

Studiepopulation

Studien genomfördes i Sverige på en interventionsgrupp bestående av 136 gravida inskrivna
vid mödrahälsovården i en mellanstor kommun. Jämförelsegruppen bestod av 86 gravida
inskrivna vid mödrahälsovården i en mindre kommuns upptagningsområde. Vid första
besöket hos barnmorska, mellan graviditetsvecka åtta och tolv, inbjöds kvinnan att delta i
studien och hon erhöll muntlig och skriftlig information om studiens syfte och genomförande.

Kvinnorna som deltog i studien valdes ut med hjälp av konsekutivt urval (Forsberg &
Wengström, 2006).  Studien genomfördes i två kommuner i södra Sverige. Deltagarna i
interventionsgruppen gick på tre mödravårdscentraler i en mellanstor kommun medan
jämförelsegruppens deltagare var inskrivna vid tre mödravårdscentraler i en mindre kommun.
Hela studiepopulationen förlöstes på samma sjukhus.

Powerberäkning

Enligt gjord powerberäkning behövdes 89 fall och 89 kontroller för att kunna avgöra om
skillnader som uppmättes mellan jämförelsegruppen och interventionsgruppen verkligen
existerade. Signifikansnivån sattes till 5 procent.

Inklusionskriterier

Gravida med inskrivnings-BMI från 25 och uppåt indelat i två grupper, BMI <30 och
BMI >=30.

Exlusionskriterier

Pre-gravid diabetes
Pågående thyroideasjukdom
Pågående  neuroleptikabehandling
Oförmåga att tala eller läsa och förstå svenska språket
Duplex
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Interventionsgrupp

I interventionsgruppen inkluderades 136 kvinnor totalt i den ordning de var aktuella med
avseende på inklusions- respektive exlusionskriterierna.

Interventionerna bestod dels av individuella aktiviteter och dels av aktiviteter i gruppform.
Kvinnorna fick erbjudande att delta i vattengymnastik en gång per vecka samt att gå med
stegräknare mellan fredag till måndag i början och i slutet av graviditeten. Medelvärdet av
antalet steg per dag räknades sedan ut efter varje fyradagars intervall. Vidare erbjöds en
gruppträff med sjukgymnast kring fysisk aktivitet och gruppinformation av dietist vid ett
tillfälle.

Vid kvinnans samtliga besök på mödravården förde barnmorskan Motiverande samtal om mat
och fysisk aktivitet. Vid två tillfällen under graviditeten ombads kvinnan att föra
dagbok/protokoll över kostintag och fysisk aktivitet torsdag till söndag.

Jämförelsegrupp

I jämförelsegruppen inkluderades 86 kvinnor, med hänsyn taget till inklusions- och
exlusionskriterier, i den ordning de var aktuella på den mindre stadens mödravårdscentraler
som ingick i studien. Dessa kvinnor följde sedvanligt rutinprogram för gravida utan extra
insatser.

Interventionsgrupp och jämförelsegrupp

Journaluppgifter som noterades på samtliga deltagare enligt basprogrammet för gravida var
följande:

Ålder, paritet, rökvanor, alkoholvanor, blodtryck, blodsocker, viktuppgång och BMI.
Vid varje besök registrerades kvinnans vikt och halsomfång.

I denna studie följdes ålder, paritet, viktuppgång och BMI upp.

Självskattning av hälsorelaterad livskvalitet med hjälp av SWED-QUAL gjordes vid första
besöket hos barnmorska och vid efterkontrollen åtta till tolv veckor efter barnets födelse.

Bortfall

Orsaken till det externa bortfallet registrerades i SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences), under kategorierna, flyttat, missfall, avbrytande på grund av missbildning samt
annan orsak.

Datainsamling/analys
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Insamlad data sammanställdes av två barnmorskor och matades in i SPSS från och med
januari 2007 till och med mars 2008. Materialet analyserades med hjälp av
statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) av författarna. Där
skillnader förekom prövades dessa med t-test samt chi-två test för att se om signifikans
förelåg. För signifikans gällde att p-värdet var mindre än 5% = 0.05. Icke parametriskt test
enligt Mann-Whitney U-test samt Wilcoxon rangsummetest, gjordes på differenserna i
SWED-QUAL:s hälsoskattningsskala.

Etiska överväganden

Det finns fortfarande ett motstånd, trots ökande engagemang inom hälso- och sjukvården, mot
att lägga ned tid och energi för behandling av övervikt och fetma (Falkenberg & Viking,
2002). En förklaring kan vara att vårdgivarna inte accepterat eller kommit till insikt om att
fetma är en allvarlig sjukdom och att personer med dessa problem bör erbjudas behandling.
En annan möjlig förklaring till personalens passivitet är att tid och pedagogisk kompetens
saknas för att möta patientens rättmätiga krav enligt Hälso- och sjukvårdslagen, (HSL), det
vill säga att erhålla information anpassad till den enskilda individens förutsättning (a.a.).

HSL vilar bland annat på autonomiprincipen och godhetsprincipen. Autonomiprincipen
innebär i detta fall att personalen ska hjälpa den enskilda gravida kvinnan att fritt och
självständigt ta ställning till sin behandling. Godhetsprincipen, det vill säga att göra gott,
betyder i detta sammanhang att bidra till så god hälsa som möjligt på både kort och lång sikt,
samt att vara tydlig på beskrivningen av fetmans konsekvenser för mor och barn och de
behandlingsmöjligheter som finns att erbjuda.

Inför genomförandet av denna studie sändes en ansökan till forskningsetisk kommitté, vilken
beviljade tillstånd till att genomföra studien. Varje enskild deltagare i studien erhöll
information muntligt och skriftligt om studiens syfte, genomförande och nytta och tillfrågades
därefter om hon accepterade att delta i studien - allt i enlighet med principen om informerat
samtycke (Kvale, 1997). I det informerade samtycket innefattades att deltagande byggde på
frivillighet och att medverkan när som helst kunde avbrytas utan förklaring samt att detta inte
skulle påverka den fortsatta kontakten med mödrahälsovården. All insamlad data har
behandlats och kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas på ett sådant sätt att en
enskild person ej går att identifiera.

All personal vid de berörda mottagningarna fick i god tid före studiens början muntlig och
skriftlig information om syfte, genomförande och nytta med studien.

Litteratursökning

Vid sökning av material i databaser lästes samtliga artiklar som inkluderades i de olika
sökningarna. Materialet lästes och granskades objektivt oavsett resultatet som presenterades i
artiklarna. Sållning av materialet skedde utifrån de frågeställningar som innefattas i syftet. De
vetenskapliga artiklar som författarna hänvisar till i studien är samtliga granskade och
godkända av etisk kommitté.

Litteratur och artiklar till bakgrunden sökte författarna via biblioteket på Högskolan i Kalmar
i databaserna Cinahl, Cochrane och PubMed. FoU-center i Växjö har också bidragit med
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material. Material har också sökts på Socialstyrelsens hemsida, <http//www.sos.se>, samt på
Folkhälsoinstitutet, <www.fhi.se>, Livsmedelsverket, <http//www.slv.se>, och slutligen SBU,
<http//www.sbu.se>.

RESULTAT
Deltagande och bortfall

Under studiens gång var det totalt 1520 gravida som skrevs in på de aktuella
mödravårdscentralerna. Sammanlagt 222 kvinnor tackade ja till erbjudandet om att delta i
undersökningen. Fördelningen mellan grupperna var 136 kvinnor i interventionsgruppen och
86 kvinnor i jämförelsegruppen. Av det totala antalet kvinnor kom 163 att fullfölja studien, 94
(69 procent) i interventionsgruppen och 69 (80 procent) i jämförelsegruppen.

Det externa bortfallet i interventionsgruppen respektive jämförelsegruppen samt i hela
gruppen fördelades enligt Tabell 1.

Tabell 1. Interventionsgrupp/jämförelsegrupps fördelning av externt bortfall
Bortfall Interventionsgrupp

(n=41)
Jämförelsegrupp
(n=16)

Totalt
(n=57)

Missfall    16    14    30
Flyttat till annan ort    22      0    22
Känt sig kränkt      1      0      1
Avbrutit på grund av
missbildning

     2      0      2

Annan orsak     0      2      2

Det externa bortfallet var större i interventionsgruppen och förklaras av att kvinnor i denna
grupp flyttat till annan ort vilket ingen gjort i jämförelsegruppen. Uppgifter om
graviditetslängd vid missfall har inte samlats in och tidiga respektive sena missfall är således
sammanslagna till en grupp.

Åldersfördelning

Kvinnornas ålder indelat i femårsintervall hos interventionsgrupp respektive jämförelsegrupp
samt i hela gruppen redovisas i Tabell 2.

Tabell 2. Interventionsgrupp/jämförelsegrupps åldersfördelning i femårsintervall.

Ålder Interventionsgruppen
(n=94)

Jämförelsegruppen
(n=69)

Totalt
(n=163)

18 -24 år     6       (6%)   11     (16%)   17     (10%)

25-29 år   19     (20 %)   22     (32 %)   41     (25%)



18

30-34 år   42     (45%)   24     (35 %)   66     (41%)

35-39 år   22     (23 %)     9     (13%)   31     (19%)

40-    år    5        (5%)     3      (4%)     8      (5%)

Fördelning av övervikt och fetma

Interventionsgruppens kvinnor var vid inskrivningen på mödravården i högre utsträckning
överviktiga men skillnaden var inte signifikant.

Fördelningen i de olika BMI-klasserna vid inskrivningen på mödravården i
interventionsgrupp respektive jämförelsegrupp redovisas i Tabell 3.

Tabell 3. Studiegrupp – BMI.
BMI Interventionsgrupp Jämförelsegrupp Totalt
25- 30   60   (64%)   36   (52%)   96   (59%)
> =30   34   (36%)   33   (48%)   67   (41%)

Paritet

Uppgifter om antal graviditeter och antal barn som respektive kvinna fött samlades in. Av
båda gruppernas kvinnor (n=163) var 47 (29 procent) förstföderskor och 116 (71 procent)
omföderskor. Att tidigare ha fött ett eller flera barn visade sig i vår undersökning vara en
faktor som hade ett samband med övervikt och fetma. Gruppen förstföderskor jämfördes med
de som fött ett eller flera barn, det vill säga omföderskorna. Interventionsgruppens deltagare
bestod av 25 (27 procent) förstföderskor och 69 (73 procent) omföderskor. Bland
jämförelsegruppens deltagare fanns 22 (32 procent) förstföderskor och 47 (68 procent)
omföderskor.

Medelvärdet för BMI vid inskrivningen på mödravården var bland förstföderskorna 29,5,
bland omföderskorna 29,8 och i hela gruppen 29,8. Median-BMI var i samtliga grupper 28.
Andelen överviktiga respektive feta fördelade sig enligt Tabell 4.

Tabell 4. Paritet - BMI.
Antal n = 163 (100%)
BMI 25-30/< 30 25- 30                   >= 30
Förstföderska 35    (22%)        27    (17%)
Omföderska 61    (37%)        40    (24%)
Totalt 96    (59%)        67    (41%)
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Paritet - vikt på barnet

De barn som förlöstes i fullgången tid (n=157), delades in i två viktklasser. Den ena gruppen
utgjordes av barn med en födelsevikt på 4000 gram eller mer och den andra av barn som
vägde mindre. Barnvikten jämfördes med mödrarnas paritet. Bland förstföderskorna (n=47),
födde 94 procent barn under 4000g och bland omföderskorna var andelen 84 procent. Ingen
signifikant skillnad förelåg.

Vattengymnastik – studiegrupp - BMI

Kvinnorna i interventionsgruppen (n=94) erbjöds delta i vattengymnastik en gång per vecka.
Det fanns grupper både på dag- och kvällstid för att så många som möjligt skulle kunna delta.
Antalet kvinnor som någon gång deltog i vattengymnastiken var 37 (40 procent). De kvinnor
som av någon anledning inte deltog i vattengymnastiken var till antalet 56 (60 procent). Av
kvinnorna med fetma deltog 22 (37 procent), vid minst ett tillfälle. Bland de överviktiga var
det 15 kvinnor (44 procent), som någon gång deltog i vattengymnastiken. Uppgift om en
kvinnas deltagande saknas. Inga signifikanta skillnader förelåg mellan gruppen överviktiga
respektive feta.

Antalet tillfällen som respektive kvinna deltog i vattengymnastiken varierade mellan en och
13 gånger. Av kvinnorna som deltog i vattengympan var det 54 procent som gick fem gånger
eller mer. Motivering eller förklaring till bortfallet och till de kvinnor som avstod att delta mer
än en gång finns inte redovisat.

Stegräkning – studiegrupp - BMI

Deltagarna i interventionsgruppen ombads att under fyra dagar räkna sina steg med hjälp av
stegräknare i början och i slutet av graviditeten. Av kvinnorna (n=94) avstod 13 procent
(n=12), från att gå med stegräknare i början av graviditeten. Bland gruppen överviktiga var
bortfallet 10 procent (n=6) och bland gruppen feta 18 procent (n=6).
I slutet av graviditeten var deltagarfrekvensen 63. Hos kvinnor med övervikt hade bortfallet
nu ökat till 32 procent (n=19) och hos de med fetma till 35 procent (n=12).

Spridningen i antal steg mellan de olika deltagarna var stor.  Minsta stegantal hade den
deltagare som gick 1333 steg och den som gick flest hade ett stegantal på 20625 steg.

I början av graviditeten var medianen 7046 steg. I slutet av graviditeten hade medianen
sjunkit till 5963 steg. I början av graviditeten gick 13 kvinnor 10 000 steg eller fler. I slutet
var det åtta kvinnor som kom upp till eller passerade den gränsen.  Antal steg i förhållande till
övervikt och fetma redovisas i Tabell 7.

Stegräkning - paritet

Det var signifikant fler omföderskor som gick mellan 5-10000 steg i slutet av graviditeten
(p=0.01) jämfört med antalet förstföderskor.

Antal steg i grupperna förstföderskor respektive omföderskor redovisas i Tabell 5.
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Tabell 5. Antal steg i förhållande till övervikt/fetma respektive förstföderska/omföderska i totalgruppen.

Antal steg Början av graviditeten
n =82

Slutet av graviditeten
n =63

BMI  </>/= 30 < 30 >= 30 < 30 >= 30
1-4999 11    (48%) 12    (52 %) 13  (52%) 12 (48%)
5000 - 9999 36    (75%) 12    (25%) 24  (71%) 10 (29%)
10000 - 14999   6    (67%)   3    (33%)   3 (100%)   0
150000 -   1    (50%)   1    (50%) 1 (100%)   0
Paritet Förstföderska Omföderska Förstföderska Omföderska
1-4999 12    (52%) 11    (48%) 15    (60%) 10    (40%)
5000 - 9999 15    (31%) 33    (69%)   8    (24%) 26    (76%)
10000 - 14999  3    (34%)   6    (66%)   0  3   (100%)
150000 -  1    (50%)   1    (50%)   1   (100%)  0

Viktuppgång – BMI och barnvikt - BMI

Viktuppgång under graviditet på upp till sju kilogram respektive mer än sju kilogram hos
överviktiga och feta kopplat till variablerna barnvikt <= 4000 gram respektive >4000g, PN
(partus normalis) och komplicerad förlossning  redovisas i Tabell 6.

Tabell 6. Viktuppgång – BMI. Barnvikt BMI.
BMI             BMI <30              BMI >= 30
Viktuppgång <= 7 kg > 7 kg <= 7 kg > 7 kg

Barnvikt <= 4000g 16    (22%) 55    (78%) 24    (42%) 33    (58%)

Barnvikt > 4000g 1      (4%) 21    (96%) 3     (30%)  7     (70%)

PN 12    (19%) 50    (81%) 19    (51%) 18    (49%)

Komplicerad förlossning  5     (16%) 27    (84%)  8     (28%) 21    (72%)

Kvinnorna med fetma som gått upp mer än sju kilogram under graviditeten hade signifikant
ökad risk att drabbas av komplicerad förlossning (p=0.05) jämfört med de som gått upp
mindre. Detta gällde inte bland gruppen överviktiga som gått upp mer än sju kilogram
(p=0.65) i förhållande till de som gått upp mindre. Bland gruppen kvinnor som gått upp mer
än sju kilogram födde de överviktiga större barn jämfört med de feta. Även här var skillnaden
signifikant (p=0.05). Det förelåg inget samband mellan viktuppgång på mer än sju kilogram
och fetma.

Förlossningsutfall i studiegruppen - BMI

Antalet PN (Partus Normalis) var i hela gruppen 101 (63 procent). I interventionsgruppen var
antalet PN 58 (62 procent), och i jämförelsegruppen 43 (64 procent). Antalet komplicerade
förlossningar var 36 (38 procent) i interventionsgruppen och 24 (36 procent) i
jämförelsegruppen.
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Komplicerad förlossning definierades som något av följande alternativ; akut eller elektivt
sectio, vacuumextraktion (VE), induktion eller prematuritet. Inte vid någon förlossning
användes tång.

Förlossningsutfallet bland överviktiga och feta inom interventionsgrupp respektive
jämförelsegrupp samt i hela gruppen redovisas i Tabell 7.

Tabell  7. Förlossningssätt – studiegrupp.

Förlossningssätt Interventionsgr. n = 94
<30                 > =30

Jämförelsegr. n= 67
<30               > =30

Totalt n = 161
<30           >= 30

PN 36  (38%)       22   (23%) 26  (39%)    17  (25%) 62  (39%)    39
(24%)

Induktion  4    (4%)          1     (1%)  2    (3%)       2    (3%)  6     (4%)  3
(2%)

Akut sectio  7    (7%)          4     (4%)  3    (4%)       5    (8%) 10     (6%)       9
(6%)

Elektivt sectio  8    (8%)          4     (4%)  4    (6%)       3    (4%) 12     (7%)       7
(4%)

Prematuritet  2    (2%)          1     (1%)  0                   3    (4%)  2      (1%)       4
(2%)

VE  3    (3 %)         2     (2%)  0                   2    (3%)  3      (2%)       4
(2%)

På det sjukhus där samtliga kvinnor i undersökningen förlöstes var sectiofrekvensen (räknat
på det totala antalet förlossningar) 16 procent under 2007. Av dessa var 37 procent elektiva
sectio och resterande 63 procent var akuta. Kvinnorna i undersökningen (n=161) hade en
högre andel sectio, 24 procent. Fördelningen mellan elektiva och akuta sectio var 50/50.

Utfallet av SWED-QUAL:s hälsoskattningsskala hos studiegruppen

Deltagarna i interventionsgrupp respektive kontrollgrupp fick skatta sin hälsa vid första
besöket hos barnmorskan under graviditeten samt vid efterkontrollen i SWED-QUAL:s
hälsoskattningsskala där frågor om rörlighet, egenvård, daglig aktivitet, smärta och
sinnesstämning värderades. Skillnaderna i hälsoskattning mellan första och andra tillfället
gällande varje individ sammanställdes i nedanstående stapeldiagram.
Det första, Figur 1, visar interventionsgruppen och det andra, Figur 2, jämförelsegruppen.
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Figur 1. Skillnad mellan hälsoskattningarna bland interventionsgruppens deltagare.
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Figur 2. Skillnad mellan hälsoskattningarna  bland jämförelsegruppens deltagare

Båda grupperna skattade sin hälsa signifikant bättre efter förlossningen än i början av
graviditeten (p=0.01). Skillnaderna mellan hälsoskattningarna i interventionsgrupp respektive
jämförelsegrupp var obetydlig. Mean Rank för interventionsgruppen är 67.88 och för
jämförelsegruppen 66.99 (p=0.895). I interventionsgruppen skattade 18 kvinnor (19 procent),
sin hälsa negativt och i jämförelsegruppen 13 kvinnor (22 procent). I hälsoskattningsskalan
skattade sig ungefär en femtedel av samtliga kvinnor negativt. Självskattad hälsa jämfördes
även med variablerna viktuppgång på upp till sju kilogram/mer än sju kilogram, sectio/annat
förlossningsätt, samt förstföderska/omföderska. Inga signifikanta skillnader förelåg.
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DISKUSSION

Metoddiskussion

En grundtanke när undersökningen startades var att den skulle kunna genomföras till stora
delar med hjälp av barnmorskorna i den kliniska verksamheten. Interventionerna i form av
motiverande samtal, matdagbok och att gå med stegräknare kunde rymmas inom ramen för
mödrahälsovårdens basprogram.

De  studier  som  vi  tittat  närmare  på  där  interventioner  gjorts  i  hälsofrämjande  syfte,  bygger
alla på projekt där forskarna själva eller någon av dem utsedd lämplig person har lett de olika
interventionerna. Ledarnas engagemang och förmåga att entusiasmera har troligen betydelse
för utfallet. Svensson och Thunell (2007) vilka har intervjuat några av kvinnorna i vår
undersökning, menar att ett annat upplägg rörande interventionerna troligen hade lett till ett
annat utfall.

Vid två tillfällen under studiens gång har vi diskuterat materialet med statistiker och fått råd
om hur vi kan analysera och redovisa materialet på bästa sätt. Dessa möten har varit
värdefulla för oss eftersom vi inte tidigare hade någon erfarenhet av kvantitativa
undersökningar.

Vi använde oss av konsekutivt urval vilket kan ha betydelse för undersökningsgruppens
fördelning av förstföderskor respektive omföderskor. Anledningen till att jämförelsegruppens
deltagarantal var mindre än interventionsgruppens var att inte alla individer blivit registrerade
i SPSS när det statistiska materialet, vilket ligger till grund för undersökningen, bearbetades.
Detta kan ha påverkat utfallet och för att minska risken för bias har vi i den utsträckning vi
ansett det möjligt och relevant slagit ihop interventionsgrupp med jämförelsegrupp.

Frågan om barnens Apgar-score var något som missades vid konstruktionen av de frågor som
ligger till grund för studien. Denna mätskala ger ett mått på barnets hälsotillstånd vid en, fem
respektive 10 minuters ålder och indikerar hur barnet påverkats av förlossningen samt om
något hos barnet är fel. Nu fanns inget mått på barnets hälsotillstånd efter förlossningen
tillgängligt för studien eftersom uppgifterna om Apgar inte var möjliga att hämta in i
efterhand.

Statistiska data var inmatade i SPSS när vi började arbetet med studien. Data för samtliga
deltagare i studiegruppen var dock inte registrerade i mars månad 2008 då resultatet
sammanställdes. Uppgifter om deltagande vid informationsträffar hade endast tagits på
gruppnivå och kunde därför inte redovisas och analyseras. Närvaron vid
gruppinformationstillfällena saknas således. Uppgifter om hur stor andel av kvinnorna i
interventionsgruppen som förde matdagbok fanns inte registrerat, vilket försvårade
utvärderingen av interventionernas intresse och effekt hos deltagarna.

Mätinstrumentet som användes, SWED-QUAL, anser vi vara ett trubbigt instrument för vår
undersökningsgrupp eftersom den består av kvinnor som, frånsett sin övervikt eller fetma, är
friska. SWED-QUAL-formulärets specificitet rörande frågor om fysisk aktivitet anser vi i
vissa avseenden vara otillräcklig. Som exempel kan nämnas att graden av fysisk aktivitet
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endast speglas i frågan om i vilken utsträckning individen klarar aktiviteter i det dagliga livet
självständigt, vilket flertalet friska kvinnor i fertil ålder nog kan anses göra, menar vi.
Fördelen med mätinstrumentet är att barnmorskan kan fånga upp de kvinnor som skattat sig
lågt på hälsoskattningsskalan alternativt de som skattade sig lägre på efterkontrollen jämfört
med tiden under graviditeten.

Resultatdiskussion

I undersökningen utgjorde bortfallet på grund av missfall 13.5 procent. Linné, Barkeling och
Rössner (2004) fann att missfallsfrekvensen var högre bland kvinnor med högt BMI. Då det är
oklart hur stor andel av kvinnorna i undersökningen som drabbades av sena respektive tidiga
missfall  är  det  svårt  att  dra  några  slutsatser  av  resultatet.  Någon  statistik  om
missfallsfrekvensens efter graviditetsvecka åtta då inskrivningssamtalen sker har inte hittats.

Då studiens material är förhållandevis litet är det svårt att dra några generella slutsatser utifrån
resultatet. Att omföderskorna var överrepresenterade stämmer väl överens med andra studiers
resultat  att  graviditet  kan  vara  en  källa  till  framtida  övervikt  och  fetma  (Claesson,  Sydsjö,
Brynhildsen, Cedergren, Jeppsson, Nyström, Sydsjö & Josefsson, 2008; Linné, Dye,
Barkeling &  Rössner, 2004b).

Det verkar som om kvinnorna med fetma är mindre fysiskt aktiva än de med övervikt. I
resultatet var kvinnorna med fetma underrepresenterade i deltagandet av vattengymnastiken.
De hade också generellt sett gått färre antal steg än de överviktiga. Troligen hade dessa
kvinnor varit hjälpta av ett ökat antal motiverande samtal med barnmorskan i dessa frågor,
förslagsvis någon gång mellan inskrivningssamtalet och det första rutinultraljudet omkring
graviditetsvecka 18. Genom att barnmorskan tidigt i graviditeten initierar de motiverande
samtalen kring mat och motion så ökar förutsättningarna för adekvat viktuppgång under
graviditeten. Detta eftersom viktuppgången under första halvan av graviditeten har betydelse
för den totala viktuppgången (Polley, Wing & Sims, 2002). Kanske bör man se över om det
finns någon annan motionsform som kan locka just denna grupp. Att färre kvinnor i
interventionsgruppen använde stegräknare vid andra tillfället stämmer överens med Haakstad,
Voldner, Henriksen, Bö (2007) resultat att aktivitetsnivån sjunker allteftersom graviditeten
framskrider.

Det är svårt att utvärdera effekten av interventionerna då det interna bortfallet var omfattande
och spridningen i aktivitetsnivån var stor hos de kvinnor som deltog. Några slutsatser om ett
eventuellt samband mellan viktuppgång och fysisk aktivitet kunde därför inte dras. Orsakerna
till bortfallet kan endast spekuleras i eftersom deltagarna inte har blivit tillfrågade om varför
de inte deltagit i vissa aktiviteter. Det interna bortfallet i vattengymnastiken var betydande
och det är oklart varför så stor andel inte deltog. Att bära stegräknare vid två perioder under
graviditeten trodde vi skulle vara av större intresse bland deltagarna i interventionsgruppen.
Det vore intressant att ställa uppföljande frågor till kvinnorna om skälen till att de avstod att
delta.

Resultaten i studien pekade inte på något samband mellan fetma och en hög viktuppgång
under graviditeten, vilket överensstämmer med annan forskning (Claesson, Sydsjö,
Brynhildsen, Cedergren, Jeppsson, Nyström, Sydsjö & Josefsson, 2008). En förklaring kan
vara att kvinnan med fetma redan har ett högt energiintag och det kan vara svårt att öka det
ytterligare.
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Det kan vara så att en hög viktuppgång under graviditet inte bara leder till en ökad risk för
övervikt och fetma senare i livet (Linné, Barkeling och Rössner, 2004), utan även en ökad risk
att få stora barn, vilket resultatet i vår undersökning visar. Risken var störst bland de
överviktiga med en viktuppgång på mer än sju kilogram. Kvinnor med övervikt och fetma
som under graviditeten haft en viktuppgång på mer än sju kilogram hade en signifikant ökad
risk att få en komplicerad förlossning. Det vore intressant om Cedergrens (2006),
rekommendationer för lämplig viktuppgång under graviditet närmare undersöks för att så
småningom kanske ersätta IOM:s vidare rekommendationer.

Då materialet var för litet för att kunna dra några slutsatser kring ökade risker såsom
preeklampsi under graviditet kopplat till högt BMI. Flera komplikationer under graviditeten är
kopplat till graviditetsdiabetes och eftersom denna sjukdom utgjorde ett exlusionskriterie i
undersökningen kan det ha betydelse för utfallet i resultatet.

Gällande resultaten utav förlossningsutfallen användes deskriptiv statistik eftersom materialet
i de olika grupperna inte var tillräckligt stort att analysera och jämföra med exempelvis
Cedergrens (2006). Kejsarsnittsfrekvensen bland deltagarna var högre än hos
totalpopulationen i det aktuella landstinget. I studiegruppen var kejsarsnittsfrekvensen nästan
dubbelt så stor jämfört med antalet totalförlösta på det aktuella sjukhuset. Skillnaden är dock
svår att räkna signifikans på eftersom studiens sectio fanns med bland totalpopulationens
under året. Det vore intressant att se huruvida sekundär värksvaghet var en mer vanligt
förekommande diagnostisk orsak till kejsarsnitt bland de överviktiga och feta. Detta eftersom
forskning visar på ett förlängt öppningskede under förlossningen (Vahratian, Zhang,
Troendle, Savitz & Siega-Riz,. 2004), samt leptinets inhiberande effekt på myometriet
(Moynihan, Hehir, Glavey, Smith & Morrison,. 2006) hos kvinnor i dessa grupper. Forskaren
Marie Cedergren menar att förlossningsvården måste fundera över om det är adekvat att ha
samma generella riktlinjer för alla, oavsett BMI och nämner ett område där hon menar att
olika riktlinjer bör gälla. Det rör tidsaspekten interventioner på grund av dålig
förlossningsprogress och tar som exempel upp frågan om huruvida det är riktigt att doseringen
för oxytocin-stimulering är densamma oavsett kvinnans BMI (muntlig kommunikation 2008-
04-02).

I hälsoskattningsskalan skattade sig ungefär en femtedel av samtliga kvinnor negativt. Det är
en större andel än vad som kan förklaras av post partum depression, som i Sverige har en
prevalens på 13 procent (Wickberg & Hwang, 2003). Kanske är det något som borde
undersökas när dessa kvinnor går på efterkontroller hos distriktsköterskan?

KONKLUSION
Uppsatsen är en sammanställning och bearbetning av det statistiska materialet som ligger till
grund för undersökningen. Det är inte möjligt att generalisera effekten av interventionerna då
deltagarantalet i de olika aktiviteterna varierade kraftigt. Undersökningen visar att det går att
implementera hälsofrämjande interventioner i den kliniska verksamheten i mödrahälsovården
inom ramen för basprogrammet för gravida. Att vetenskapligt samla in och sammanställa
resultatet av interventionerna har också fungerat väl. Ett problem har varit att bortfallet i de
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olika interventionerna har varit betydande, vilket har medfört svårigheter att analysera
effekten av de olika aktiviteterna.

Vi tror att ett gott alternativ till dietistens och sjukgymnastens informationsträffar hade varit
om barnmorskan lagt ett extra besök för samtal enskilt eller i grupp rörande mat, motion och
graviditet. Detta eftersom vi menar att nyckeln till förändring är det motiverande samtalets
effekt hos kvinnan. Kunskapen om att  det  är bra att  äta en allsidig kost samt att  röra på sig
minst en halvtimma om dagen tror vi finns hos flertalet gravida. Barnmorskans roll blir att
locka fram lusten till förändring mot ett mer hälsofrämjande beteende. Vi menar att
barnmorskorna är den yrkesgrupp som är lämplig att driva detta arbetet då de har en bred
kunskapsbas kring arbetet med gravida, både ur medicinskt och socialt synsätt.

Då  övervikt  och  fetma  är  ett  alltmer  ökande  problem  i  samhället  och  vi  vet  att  det  medför
risker både för den gravida kvinnan samt hennes barn så är det angeläget med fortsatt
forskning inom området. En viktig del är forskning kring olika interventioners effekter på den
gravida kvinnan. Kvalitativa undersökningar för att få ökad kunskap om vad som kan vara
motiv till motivation hos olika kvinnor och vilka typer av interventioner som för dem kan
kännas lockande är en annan viktig del anser vi. Barnmorskan har genom sin akademiska
kompetens möjlighet att driva och utvärdera interventioner i det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet. Kostnaderna för förebyggande hälsoarbete inom mödravården bör
ställas mot kostnaden för kejsarsnitt och andra förlossningskomplikationer som kräver extra
övervakning och insatser, intensivvård av för tidigt födda barn, diabetesvård samt vård vid
komplicerad graviditet som kan ha sin orsak i övervikt och fetma såsom preeklampsi.
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Hälsoenkät EQ-5D
Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst
beskriver Ditt hälsotillstånd idag.

Rörlighet
Jag går utan svårigheter
Jag kan gå men med viss svårighet
Jag är sängliggande

Hygien
Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning
Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv
Jag kan inte tvätta eller klä mig själv

Huvudsakliga aktiviteter (till exempel arbete, studier
hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter)
Jag klarar av min huvudsakliga sysselsättning
Jag har vissa problem med att klara av min huvudsakliga sysselsättning
Jag klarar inte av min huvudsakliga sysselsättning

Smärtor/besvär
Jag har varken smärtor eller besvär
Jag har måttliga smärtor eller besvär
Jag har svåra smärtor eller besvär

Rädsla/nedstämdhet
Jag är inte orolig eller nedstämd
Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning
Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd

Jämfört med mitt allmänna hälsotillstånd de senaste
tolv månaderna är mitt hälsotillstånd idag

Kryssa endast i en ruta

Bättre
Oförändrat
Sämre

Var god vänd!
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Bästa
tänkbara
tillstånd

1 0 0

Till hjälp för att avgöra hur bra eller dåligt ett hälsotillstånd är, finns
den termometer-liknande skalan till höger. På denna har Ditt bästa
tänkbara hälsotillstånd markerats med 100 och Ditt sämsta tänkbara
hälsotillstånd med 0.

Vi vill att Du på denna skala markerar hur bra eller dåligt Ditt
hälsotillstånd är, som Du bedömer det. Gör detta genom att dra en
linje från nedanstående ruta till den punkt på skalan som markerar hur
bra eller dåligt Ditt nuvarande hälsotillstånd är.

Ditt
nuvarande

hälsotillstånd

0
Sämsta

tänkbara
tillstånd

7  0

6  0

5  0

4  0

3  0

2  0

1  0

8  0

9  0
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