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Abstrakt 

Bakgrund: Gestationsdiabetes mellitus, GDM, är ett tillstånd som diagnostiseras hos 

gravida kvinnor med förhöjda glukosnivåer utan tidigare känd hyperglykemi. I Sverige 

drabbas ca 1–2 procent av GDM, i världen upp till 14 procent. Den globala ökningen av 

fetma tros vara en starkt bidragande orsak till att GDM ökar. GDM har negativa effekter 

på maternella och fetala utfall. Barnmorskan har en betydande roll att motivera och 

stödja den gravida kvinnan till en hälsosam livsstilsförändring för att minska risken för 

komplikationer hos mor och barn. Syfte: Syftet var att genom journalgranskning 

undersöka predisponerande faktorer för GDM samt maternella och fetala utfall av 

GDM. Metod: Studien utgår ifrån en kvantitativ ansats med retrospektiv 

journalgranskning under åren 2014–2017. Studien omfattar 166 kvinnor med GDM. 

Data analyserades i PSPP statistikprogram. Resultat: Majoriteten av kvinnorna visade 

på övervikt eller fetma (72%). Det var fler utlandsfödda kvinnor än svenskfödda som 

utvecklade GDM. Studien visade att BMI och behandling hade störst betydelse för att 

uppnå ett normalt HbA1c. Slutsats: Resultatet är förenligt med tidigare forskning att 

övervikt och fetma är en av de största faktorerna till att utveckla GDM. Detta ställer 

krav på vården och framför allt på barnmorskor inom mödrahälsovården. Genom att 

arbeta effektivt med TTM för att göra en livsstilsförändring kan förhoppningsvis antalet 

kvinnor som utvecklar GDM under graviditet eller får manifest diabetes att minska. 

 

Nyckelord: Graviditetsdiabetes mellitus, GDM, BMI, utlandsfödd, journalgranskning 
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Gestational diabetes mellitus - a journal review study 

Abstract 

Background: Gestational Diabetes, GDM, is a condition diagnosed in pregnant women 

with elevated glucose levels without prior known hyperglycemia. In Sweden, we have 

about 1-2 percent of GDM, in the world up to 14 percent is affected. The global increase 

in obesity is believed to be a major contributory factor in increasing GDM. GDM has 

negative effects on maternal and fetal outcomes. The midwife has an important role to 

motivate and support the pregnant woman for a healthy lifestyle change to reduce the 

risk of complications in mother and child. Purpose: The purpose was to investigate 

predisposing factors of GDM as well as maternal and fetal outcomes of GDM by 

clinical record review. Method: The study was based on a quantitative approach with 

retrospective clinical record review in 2014-2017. The study comprises 166 women 

with GDM. Data analyzed in PSPP statistics program. Result: The majority of women 

showed overweight or obesity (72%). There were more foreign-born women than 

Swedish-born who developed GDM. The study showed that BMI and treatment had the 

greatest significance for achieving a normal HbA1c. Conclusion: The result is 

consistent with previous research that overweight and obesity are one of the major 

factors in developing GDM. This imposes demands on care and especially midwives in 

maternity care. By working effectively with TTM to make a lifestyle change, hopefully 

the number of women who develop GDM during pregnancy or manifest diabetes will be 

reduced. 

 

Keywords: Gestational diabetes mellitus, GDM, BMI, foreign born, Medical record 

review 
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1 Inledning 

Denna studie utfördes av två barnmorskestudenter på önskemål från en överläkare, 

med.dr och specialist i internmedicin som forskar om diabetes hos vuxna patienter. 

Denna studie är en uppföljning på en redan tidigare genomförd journalgranskning, som 

undersökte åren 2009–2012. Gestationsdiabetes mellitus, GDM, är ett tillstånd som 

diagnostiseras hos gravida kvinnor med förhöjda glukosnivåer utan tidigare känd 

hyperglykemi (Socialstyrelsen, 2015). I Sverige drabbas ca 1–2 procent av GDM, i 

världen kan den siffran vara upp till 14 procent. Den globala ökningen av fetma tros 

vara en starkt bidragande orsak till att risken för graviditetsdiabetes ökar hos gravida 

kvinnor. I Sveriges ses en tredubblad risk för GDM hos invandrarkvinnor, en förklaring 

kan vara att de kommer från länder med hög förekomst av typ II-diabetes. GDM ökar 

risken för flertalet komplikationer såsom preeklampsi, missbildningar, makrosomi och 

neonatal hypoglykemi (Hansson, 2014). Studier visar ett tydligt samband mellan höga 

glukosvärden och incidensen av kejsarsnitt och makrosomi (Meek, Lewis, Patient, 

Murphy & Simmons, 2015). Makrosomi ökar i sin tur risken för skulderdystoci 

(Hartling, Dryden, Guthrie, Muise, Vandermeer & Donovan, 2014). 

2 Bakgrund 

2.1 Gestationsdiabetes 

Den gravida kvinnan har ett större behov av insulinproduktion på grund av en relativ 

insulinresistens. Under graviditet ökar nivån av stresshormonet kortisol i kroppen vilket 

ger ett ökat energibehov. Kroppen reagerar då genom att producera kolhydrater för att 

öka energin i cellerna. För att denna process ska fungera ökar insulinproduktionen för 

att sänka blodsockernivåerna (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010). 

Metabolismen förändras i kroppen. Redan i första trimestern ökar syntesen av insulin 

markant på grund av den ökade kroppsmassan. Ökad hormonproduktion från placentan 

bidrar till att kvinnan blir insulinresistent perifert och då behöver kroppen mer insulin. 

Insulinresistensen är mest uttalad under andra och tredje trimestern då 

insulinproduktionen är 3–4 ggr högre jämfört med när kvinnan inte är gravid. Detta kan 

i vissa fall utlösa en GDM (Hansson, 2014).   
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2.2 Predisponerande maternella faktorer 

GDM anknyter till den epidemi av följdsjukdomar som dagens moderna livsstil ger 

upphov till och som följd av den osunda livsstilen ökar också GDM. I Sverige är ca 

25% överviktiga och ca 13% har fetma under graviditeten (Socialstyrelsen, 2015). 

Övervikt under graviditet är en starkt bidragande orsak till att utveckla GDM då ökad 

kroppsmassa kräver ett högre upptag av insulin (Hanson, 2014). Det ses även ett 

samband mellan GDM och övervikt, där kvinnorna löper ökad risk för att utveckla 

hjärt- och kärlsjukdom (Fadl et al., 2014) men framförallt ses en ökad risk att utveckla 

diabetes mellitus typ II senare i livet när kvinnan har haft GDM (Ignell, Shaat, Ekelund, 

& Berntorp, 2013; Hansson, 2014; Cleasson, Ignell, Shaat, Berntorp et al., 2017). World 

Health Organization (WHO) (2018) definierar fetma och övervikt som en onormal 

fettmängd på kroppen som i sin tur ger en ökad risk för ohälsa. För att skatta vilken grad 

av övervikt/fetma som den gravida kvinnan har, används ett internationellt instrument, 

Body Mass Index (BMI) framtaget av WHO.  BMI räknas ut genom att ta vikten i kilo 

delat med längden i meter i kvadrat (WHO, 2018). Referensvärdena för BMI kan se 

olika ut över världen. I Sverige används referensvärden enligt figur 1. 

  

Undervikt < 18.5 

Normalvikt 18.5-24.9 

Övervikt 25.0-29.9 

Fetma grad I 30.0-34.9 

Fetma grad II 35.0-39.9 

Fetma grad III ≥40 

Figur 1. Klassificering av BMI i kg/m² enligt WHO. 

 

Eftersom kroppsproportionerna varierar avseende ålder, sexuell mognad, kön, ras och 

etnicitet kan BMI vara begränsat i användandet. En person med hög muskelmassa och 

därmed högre vikt kan få ett BMI som visar på övervikt men fettprocenten i kroppen 

talar emot detta. BMI har inte den sensivitet som krävs för att kunna mäta skillnader i 

muskelmassa och fettprocent (Socialstyrelsen, 2014). Fysisk inaktivitet ökar risken för 

fetma och ses som en av de främsta riskfaktorerna i Sverige för att minska levnadsår 

och ett stort hot mot folkhälsan (Folkhälsomyndigheten, 2016). Fysisk aktivitet i form 

av raska promenader mer än 2 h per vecka minskar risken för ohälsosam viktuppgång 

under andra och tredje trimestern. Studien gjordes på kvinnor med högt BMI vid början 
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av graviditeten och som senare utvecklade GDM (Ehrlich, 2016). I en svensk studie 

(Johansson, 2015) byggd på registerdata, påvisades att behandling av grav övervikt med 

fetmaoperationen gastric bypass före graviditet minskade risken för att utveckla GDM, 

från en risk på 6,8% till 1,9%. Kvinnorna i studien fick vänta ett år postoperativt med att 

bli gravida. 

Då övervikt och fetma är en betydande riskfaktor att utveckla GDM ses det som en av 

de största hälsoutmaningarna globalt att förebygga en ohälsosam livsstil. I en 

amerikansk studie undersöktes olika etniciteter eller raser. American indians 

(ursprungsbefolkningen i USA) hade 61% övervikt eller fetma, svarta 56%, 

latinamerikaner 56%, vita 38% och Asiater 23%. Av dessa utvecklade endast 5,4% av 

de vita GDM och störst utveckling av GDM var Asian Pacific (sydöstra Asien) med 

11,9%. Resultatet tros betyda att genetiska och kulturella faktorer spelar stor roll i 

utvecklandet av GDM, då befolkningen från Asien hade ett lägre ingångsvärde av BMI 

vid graviditetens start än övriga etniska grupper. Men även snabba livsstilsförändringar 

som i bl.a. Kina där de går från en mer naturlig kost med lågt glykemiskt index till mer 

snabba kolhydrater och processad mat har betydelse (Kim, 2013). Kvinnor från 

Sydostasien, Mellanöstern, Balkanhalvön, Somalia och Sydafrika har ökad prevalens av 

GDM då herediteten är hög för typ II-diabetes mellitus (Torloni et al., 2009). 

Andra predisponerade faktorer är hög ålder, tidigare GDM, hereditet hos föräldrar eller 

syskon samt etnisk bakgrund. Kvinnor med polycystiskt ovariesyndom (PCOS) har en 

ökad risk att utveckla GDM under graviditet (Hansson, 2014; Nilsson, Andersson, 

Ursing, Strevens, & Landin-Olsson, 2015). Kvinnor med PCOS som utvecklar GDM, ca 

30%, hade alla gemensamt ett BMI som motsvarade övervikt, försämrat insulinupptag, 

hyperlipedemi samt förhöjt fasteplasmaglukos (Li et al., 2018). De som diagnostiseras 

med GDM har även en dubblerad risk att drabbas av preeklampsi, detta förklaras med 

att denna grupp har en högre frekvens av kronisk hypertoni och övervikt (Schamsi, 

2016). Det ses en högre frekvens av sfinkterruptur hos modern i samband med 

förlossningen där barnen har en tilltagande vikt (Hanson, 2014). 

2.3 Fetala utfall  

GDM är associerat med negativt fetalt och neonatalt utfall då den metabola miljön 

påverkar fostret via placentan. Placentan hos kvinnor med GDM skiljer sig från icke-

diabetiker genom att påvisa villös omogenhet, chorangiosis och ischemiska 
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förändringar. Vid diabetes i ett tidigt skede, manifest diabetes, i graviditeten får 

placentan mer strukturella förändringar medan placentan vid GDM är mer associerad 

med funktionella förändringar. Dessa förändringar kan predisponera fostret för kroniska 

och akuta förändringar i gas- och näringsutbytet och därmed vända effekten av att vara 

en skyddande placenta till att bli en direkt skadlig placenta för fostret (Gabbay-Benziv 

& Baschat, 2015). 

Förhöjda glukosvärden hos modern passerar placentan till barnet, där barnets pankreas 

får ta hand om allt glukos. Detta resulterar i att barnet matas med glukos och blir 

tjockare av glukosöverskottet (Hansson, 2014). Medelvikt vid födseln i populationen är 

idag 3500g. Om barnets utsätts för ökad tillväxt intrauterint kan det innebära att fostret 

blir större än normalt. Barn som föds large for gestational age (LGA, stort barn i 

förhållande till graviditetstiden) och makrosoma (≥4500g) löper större risk för 

komplikationer i samband med förlossning, såsom skulderdystoci vilket innebär ett 

mekaniskt hinder där axlarna fastnar under kvinnans blygdben. Risken ökar hos barn 

vars moder har manifest diabetes eller GDM och det är barnets vikt som är den största 

riskfaktorn (Santos et al., 2018). Mellan 0,2–3% av alla förlossningsutfall blir en 

skulderdystoci (Grobman, 2013). Risken ökar också för klavikelfraktur och plexus 

brakialisskada hos barnet (Hansson, 2014). Förekomst av hotande fosterasfyxi är 

mindre vid GDM till skillnad mot hos kvinnor med manifest diabetes (Fadl et al., 2014). 

Fetala hjärt- och kärlmissbildningar orsakas inte av GDM utan av manifest diabetes som 

finns redan i första trimestern. Det kan i så fall vara en kvinna som har en oupptäckt 

diabetes vid graviditetens början (Hansson, 2014, Parnell, 2017). 

Maternell viktökning under graviditet eller att kvinnan får GDM ökar risken för att den 

fetala ämnesomsättningen rubbas och barnet kan därmed utveckla övervikt eller 

diabetes under barnaåren. Dessa resultat utgår ifrån normal födelsevikt hos barnet, dvs 

mellan 2500g - 4500g (Hillier, Pedula, Vesco, Oshiro, & Ogasawara (2016). Zhang et 

al. (2015) visade att GDM-kvinnor som diagnostiseras med manifest diabetes mellitus 

efter graviditet ökade risken för barnet att drabbas av övervikt. Barnet hade högre vikt 

och högre BMI mellan 1–5 års ålder jämfört med barn till mödrar som fick ett normalt 

glukosvärde efter graviditet. Nilsson (2013) menar dock att ett samband inte kan påvisas 

då även syskon har ett högre BMI trots att de inte är födda ur en GDM graviditet. Här 

bör i stället fokus ligga på livsstilsråd med kost och motion till dessa familjer för att 

förhindra uppkomst av övervikt och fetma hos barnen.  
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2.4 Diagnos 

GDM definieras som olika grad av glukosintolerans eller manifest diabetes som 

upptäcks eller debuterar för första gången under aktuell graviditet (Hanson, 2014). 

Enligt Socialstyrelsen (2015) finns rekommendationer för gränsvärden för behandling 

av graviditetsdiabetes. Det skiljer sig dock mellan olika kommuner och landsting. 

Sveriges gränsvärde för plasmaglukos har sänkts till de nivåer som rekommenderas av 

WHO (Socialstyrelsen, 2015). Kriterierna baseras på kunskap om ökade risker men har 

ännu inte implementerats i alla landsting. För att diagnostisera GDM görs oral glucose 

tolerance test (OGTT). Aktuella gränsvärden vid fastande är ≤ 5,1 mmol/L, 1 timme 

efter 75 g glukosbelastning ≤10,0 mmol/L och 2 timmar efter 75 g glukosbelastning 

≤8,5 mmol/L. Gravida kvinnor med förhöjt plasmaglukos bör erbjudas åtgärder enligt 

Socialstyrelsens rekommendationer. Det är flera landsting som på grund av resursbrist 

höjt nivåerna för gränsvärdena. Detta på bekostnad av ökad risk för både kvinnan och 

fostret. Fadl et al. (2015) belyser i sin studie vikten av ett målvärde under 6,5 mmol/L 

hos den gravida kvinnan. Hälften fick behandling genom diet och ev. insulin med 

målvärde 4–6,5 mmol/L. Frekvensen barn med makrosomi minskade till 21% jämfört 

med 47% i kontrollgruppen som inte fått behandling.  

HbA1c är ett venöst blodprov som tas för att upptäcka tidig diabetes. Provet är ett 

medelblodsocker de senaste tre månaderna tillbaka och mäter hur mycket glukos som 

fastnat på hemoglobinet. HbA1c bör inte vara högre än 42 mmol/mol hos en person som 

inte har diabetes (Diabetesförbundet, 2016). 

Enligt rådande PM på Kvinnokliniken och mödrahälsovården finns de 

rekommendationer som gäller för aktuellt län. Definitionerna enl. detta PM för 

graviditetsdiabetes är fP-glukos ≥7,0 mmol/L vid två tillfällen eller ≥10 mmol/L 

kapillärt efter oral glukosbelastning. Slumpmässiga kapillära glukoskontroller görs på 

samtliga gravida. Värden <8 mmol/L klassas som normalt vid ej fastande och fortsatt 

screening enligt basprogram. Indikationen för att utföra OGTT är kapillärt glukos ≥8 

mmol/L och vid accelererande fostertillväxt. OGTT görs även om den gravida kvinnan 

har följande i sin anamnes; tidigare graviditetsdiabetes, tidigare stort barn ≥ 4500g, 

tidigare intrauterin fosterdöd av oklar anledning, diabeteshereditet (typ I, II) av 

förstagradssläkting, obesitas (BMI ≥30 kg/m²).  OGTT görs enligt PM i v. 28 (-32) och 

för de kvinnorna med BMI ≥ 35 kg/m² i graviditetsvecka 23 och 31.  
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OGTT ska utföras inom en vecka från att avvikelse upptäcks. Det innebär att kvinnan 

kommer fastande på morgonen, hon ska inte ha rökt, snusat eller varit fysiskt aktiv efter 

kl 20 kvällen före. Först tas två kapillära fasteglukosvärden, medelvärdet av de två 

värdena anges som resultat. Därefter får kvinnan dricka 75 mg glukoslösning, helst 

inom 5 minuter. Efter två timmar tas ytterligare två kapillära glukos, medelvärdet på 

dem anges som resultat. Vid ≥10 mmol/L klassificeras det som en graviditetsdiabetes 

och åtgärder ska sättas in. Om faste-P-glukos är >7,4mmol/L men <10 mmol/L görs 

ingen glukosbelastning utan följs upp med HbA1c.Vid nedsatt glukostolerans skrivs 

remiss till diabetesmottagningen för fortsatt handläggning hos dietist för råd om kost 

och motion för att inte försämra värdet ytterligare. Vid ett resultat på ≥10 mmol skickas 

remiss till diabetesmottagningen på medicinmottagningen. Diabetesmottagningen tar 

över fortsatt handläggning avseende GDM. Remiss skrivs även till läkare på 

specialistmödravården för kontroll och tillväxtmätning graviditetsvecka 36–37. 

Läkarbesök bokas i vecka 40+0 för beslut om induktion. Induktion av förlossning 

planeras innan barnet når en vikt på ≥ 4500g, förutsatt att gestationslängd och 

cervixmognad tillåter detta. Är barnet ≥ 4500g planeras sectio. 

2.5 Behandling 

Barnmorskor och andra vårdgivare står inför en stor utmaning att sprida kunskap och 

motivera överviktiga kvinnor att göra livsstilsförändringar redan före graviditet för att 

minska risken att utveckla GDM. En viktnedgång på 10% före graviditet minskar risken 

för GDM med 10% (Schummers, Hutcheon, Bodnar, Lieberman & Himes, 2015). 

Primärt behandlas mild GDM med livsstilsförändringar. Målet är att skapa 

normoglykemi genom förbättrad kost, motion och eventuellt tablett metformin eller 

insulinbehandling. Förebyggande åtgärder, exempelvis förhindra viktuppgång under 

graviditet samt att öka den dagliga motionen kan minska risken eller förskjuta eventuell 

debut av graviditetsdiabetes (Hansson, 2014). Normalt behöver inte kaloriintaget ökas, 

dock kan ett matigt mellanmål läggas till tidigt i graviditeten för att sedan öka till två 

matiga mellanmål under sista trimestern. Rekommenderad viktuppgång vid ett BMI på 

>30 kg/m² är 5–9 kg under graviditeten (Lendahls, 2016). Rekommendationer från 

Socialstyrelsen (2015) som vårdgivare utgår ifrån när inte livsstilsförändringar är 

tillräckligt har tillägg av insulin prioritet 2, på en skala 1–10 medan metformin ligger på 

en prioritet av 7. Insulin ses som Gold Standard och används främst för att ha bättre 

kontroll på glukosnivåerna. 
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2.6 Uppföljning av GDM patienter 

Svenska forskare (Cleasson et al., 2017) betonar vikten av att inte släppa dessa kvinnor 

efter förlossning bara för att de redan timmar efter förlossningen uppvisar normala 

glukosvärden.  Bristande kunskaper ses hos barnmorskor som informerar den gravida 

kvinnan att GDM är något övergående och ger då fel signaler. Dessa kvinnor är 

högriskpatienter att utveckla manifest diabetes. Studien visar att 70% har minskad 

glukosintolerans eller diabetes fem år efter förlossningen (37% har utvecklat diabetes 

och 33% glukosintolerans).  Detta visar att det är minst lika viktigt att fortsätta att 

informera och tänka på kosten och fysisk aktivitet postpartum. De som utvecklar 

glukosintolerans klarar sig oftast bra med att bara följa motions- och kostråd (Cleasson 

et al., 2017). Kvinnor med GDM som påvisar GAD-antikroppar löper mer än 50% ökad 

risk att utveckla diabetes typ 1 senare i livet. Rekommendationerna är att GAD-

antikroppar ska tas på samtliga gravida som diagnostiseras med GDM för att kunna 

följa upp dessa kvinnor postpartum (Nilsson, 2013). 

I aktuell region följer diabetesmottagningen upp med ytterligare en OGTT tio månader 

postpartum eller en månad efter avslutad amning om det är senare. De rekommenderar 

fP-glukos varje eller vartannat år. Tydlig information ges om kost, motion, rökning och 

eventuell viktminskning för att minimera risken för manifest diabetes senare i livet. 

2.7 Teoretisk referensram - Transteoretisk modell (TTM) 

Den transteoretiska modellen är utvecklad av de amerikanska forskarna Prochaska & 

diClemente i början av 80-talet. Enligt modellen så följer människan som framgångsrikt 

förändrar sina liv ett mönster. De har då studerat vad människan själv har för strategier 

vid olika tidpunkter för att lyckas med en beteeendeförändring (Prochaska & di 

Clemente, 1982). Den kan med fördel användas vid hälsobefrämjande 

livsstilsförändringar i form av exempelvis viktnedgång.  Det är en modell som belyser 

olika stadier för att beskriva förändringsprocessen och för att få förståelse om hur en 

beteendeförändring går till. Dessa olika stadier kan beskrivas som en trappa alternativt 

en spiral för att tydliggöra vilken nivå av förändring personen befinner sig i. Först 

behöver personen få hjälp med att identifiera vilka förändringar som behöver göras. 

Dessa förändringar används sedan i processen för att nå målet till beteendeförändring. 

De fem olika stadierna är; 
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• Förnekelsestadiet; Personen är inte medveten om sitt problem och står i 

förnekelse till problemet. Personen är inte beredd att göra några förändringar 

inom en viss framtid. 

• Begrundarstadiet; Personen har accepterat att det är problem och hon är i 

tankarna till att eventuellt göra något åt problemet. Motivationen behöver 

stärkas då personen har ännu inte den genuina förståelsen för problemet. 

• Förberedelsestadiet; I detta stadie har personen kommit till steget att planera 

för en beteendeförändring. Fördelarna börjar överväga nackdelarna till en 

beteendeförändring. Stort fokus behöva läggas på detta stadie när 

motivationen är som bäst hos personen. En fördel är att sätta ett datum för start 

av beteendeförändringen. 

• Handlingsstadiet; Personen har börjat aktivt med sitt förändringsbeteende. 

Detta är det första steget i förändringen och hon behöver mycket stöd då 

återfall till sitt tidigare beteende är som störst i början av förändringen. 

• Aktivitetsstadiet; Personen fortsätter med det nya beteendemönstret, risk för 

återfall till det gamla beteendet minskar. Personen har nu varit i sitt nya 

beteende under minst sex månader och har därmed lärt sig att undvika de 

fällor och lockelser som ökar risken för återfall. 

Det finns även ett sjätte stadie (varaktig förändring) men det används inte i så stor 

utsträckning då förändringen nu är genomförd och personen har goda chanser att 

bibehålla sitt nya beteende. Dock är största risken i ett förändringbeteende att få återfall 

och är ett vanligt problem. Vid återfall är det viktigt som vårdare att tydliggöra för 

personen att ett återfall inte ska ses som ett stort misslyckande utan som vårdargivare 

vara stöttande. Att visa att beteendeförändring är mångbottnad och oftast inte följer ett 

linjärt förhållningssätt men målet är att flytta sig till nästa stadie. Genom att identifiera 

vilket stadie personen befinner sig i underlättar det att ta nästa steg. Alla människor har 

olika grad av motivation för att genomföra långsiktiga beteendeförändringar. Ett 

hjälpmedel för att synliggöra för personen är att använda samtalsmetodiken 

motivational interviewing (MI) där både för- och nackdelar med en beteendeförändring 

diskuteras (Faskunger, 2008).  
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3 Problemformulering 

GDM ökar risken för komplikationer under graviditet och förlossning för både mor och 

barn, men även risk att utveckla manifest diabetes senare i livet. Fertila kvinnor i 

Sverige har ett allt högre BMI vilket är en av huvudfaktorerna till att utveckla GDM. De 

som har nedsatt glukostolerans redan innan graviditet löper också högre risk för att 

utveckla GDM. Barnet kan utveckla övervikt eller diabetes under barnaåren på grund av 

den ogynnsamma miljön under fosterstadiet. Ökad kunskap om GDM och förebyggande 

åtgärder kan positivt påverka den framtida hälsan. Prevention och en korrekt diagnostik 

och behandling kan ha betydelse för det maternella och fetala utfallet samt minska 

risken för framtida insjuknande i diabetes hos kvinnan och obesitas hos barnet. GDM är 

ett högst aktuellt ämne att undersöka vidare och det är viktigt att följa utvecklingen även 

lokalt för att förbättra vård och behandling av denna patientgrupp.  

 4 Syfte 

Syftet var att genom journalgranskning undersöka predisponerande faktorer för GDM 

samt maternella och fetala utfall av GDM.  

 4.1 Frågeställningar;  

• Hur stor andel av kvinnorna med GDM är; 

-     svenskfödda 

-     utlandsfödda 

• Hur stor andel av kvinnorna med GDM är vid inskrivning på MVH; 

-     överviktiga 

-     röker 

-     fysiskt inaktiva    

• Hur stor andel av kvinnorna med GDM har hereditet för diabetes?   

• Ses några skillnader mellan; 

-     svenskfödda och utlandsfödda 

-     först- och omföderskor 

• Ses något samband mellan kvinnans BMI vid inskrivning på MHV och 

utvecklingen av GDM?    
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• Ses något samband mellan GDM och; 

-     paritet 

-     viktuppgång under graviditet 

-     förlossningsutfall (PN, VE, Sectio) 

-     LGA/makrosomi    

• Ses något samband mellan kostbehandlad kontra medicinsk behandlad GDM 

och LGA/makrosomi hos barnet?   

• Ses något samband mellan BMI och; 

-      utlandsfödda 

-     paritet 

-     preeklampsi 

-     apgar vid 5 minuters ålder 

• Ses något samband mellan HbA1c och GDM? 

 5 Metod  

Föreliggande studie utgår ifrån en kvantitativ ansats med retrospektiv 

journalgranskning. En retrospektiv studie innebär att datamaterial studeras som redan 

finns insamlat tillbaka i tiden, t.ex. undersöka journaler på en viss patientgrupp (Polit & 

Beck, 2016; Billhult & Gunnarsson, 2017). Den är baserad på journaler som redan är 

förda och kan därför inte heller påverkas eller förvankas. Journalgranskning används 

frekvent som forskningsmetod inom det medicinska området för att identifiera eller 

förkasta samband mellan olika variabler (Polit & Beck, 2016). 

5.1 Urval 

Urvalet inhämtades via en specialistmottagning på ett mellanstort sjukhus i södra 

Sverige för gravida kvinnor diagnostiserade med GDM mellan åren 2014–2017. Polit 

och Beck (2016) menar att om det finns en tidsfaktor involverad och att tidsfaktorn är 

av längre period så minskar risken för skevhet i urvalet. 

Inklusionskriterier; patienter inskrivna på MHV under perioden 2014–2017, som blivit 

diagnostiserade med GDM under pågående graviditet. 

Exklusionskriterier; patienter med diabetes typ I eller II före konstaterad graviditet.   
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5.2 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes i september 2018 och journalgranskningen tog fyra 

arbetsdagar. Inhämtningen av data genomfördes av bägge forskarna till studien, och 

därmed dubbelkontrollerades att rätt data fördes in. Data togs från journalsystemet 

Cambio Cosmic R:8. Utifrån diagnoskoden GDM, O244A-B-X identifierades 

journaldata och med hjälp av medicinsk sekreterare skrevs personnummerlista ut. De 

funna journalerna lästes igenom och med hjälp av ett studieprotokoll (bilaga I) 

identifierades data som hade betydelse för studiens syfte. Utifrån diagnoskod GDM 

O244A-B-X granskades totalt 187 journaler, varav ett externt bortfall på 21 journaler. 

Sammanlagt inkluderades 166 journaler i studiens resultat. På plats genomförde 

forskarna härefter avidentifiering och kodade data som direkt fördes in i 

statistikprogrammet PSPP, som är en gratisvariant av SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences). Under tiden data samlades in, förvarades personnummerlista inlåst på 

regionens forsknings och utvecklingsavdelning då denna studie utgör en del i en större 

forskningsstudie. Kjellström (2012) belyser vikten av konfidentialitet, dvs att data ska 

förvaras på ett säkert sätt för att riskera att den inte sprids till obehöriga. Konfidentialitet 

innebär här också att resultatet redovisas på gruppnivå och därmed inte kan härledas till 

en enskild individ. 

5.3 Dataanalys 

Analysmetod som valdes i PSPP är validerad för att utesluta risken att felräkning görs 

av användaren på grund av inkorrekt inmatning av data (Wahlgren, 2012). För att 

möjliggöra analyser grupperades mätskalorna i scale och nominala värden (Ejlertsson, 

2012). Deskriptiv statistik användes för analys och presentation av t.ex. 

bakgrundsfaktorer, ålder, paritet, BMI.  Deskriptiv statistik syftar till att beskriva, 

observera och dokumentera ett specifik data som motsvarar studiens syfte (Polit & 

Beck, 2016). Rådata fördes in i PSPP i form av kvantitativa och kvalitativa variabler 

som skapar statistik och grafer baserat på variablerna som i sin tur redovisar aktuella 

frågeställningar. Pearson Chi-Square användes för att testa samband mellan grupper och 

variabler. Även Fischer´s exact test användes då testet tar hänsyn till små siffror i ett 

material. Regressionsanlys genomfördes för att finna samband mellan den beroende 

variabeln HbA1c och de oberoende variablarna BMI, behandling och fysisk aktivitet. 

Korstabeller och cirkeldiagram skapades i word för att redovisa data på ett överskådligt 
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sätt. Procentsatsen avrundades till närmaste heltal i presentationen av resultatet. 

Signifikansnivån för samtliga analyser sattes till p<0.05 vilket innebar en osäkerhet på 

5% på observerad data. 

5.4 Etiska aspekter  

Enligt Etikprövningslagen, (SFS 2003:460) omfattas inte examensarbete inom ramen 

för högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå av etikprövning och kräver inte 

tillstånd av etikprövningsnämnd. Dock lämnades ansökan till forskningsetiska rådet för 

aktuell region in för godkännande och rådets synpunkter i yttrandebrevet har tagits i 

beaktning, DNR 18RGK-1208. Verksamhetschefen för den aktuella kvinnokliniken har 

kontaktats och gett sitt skriftliga godkännande för granskning av journaler. Aktuell 

studie genomfördes av två legitimerade sjuksköterskor som lyder under Offentlighets 

och Sekretesslagen (SFS 2009:400). 

Vid retrospektiv journalgranskning utsätts inte patienten för någon fysisk skada, dock 

har patienterna inte givit sitt medgivande för deltagande av studien. Detta kan ses som 

ett etiskt dilemma och identitetskränkande, men enligt patientdatalagen och 

patientdataförordningen (SFS 2008:355; SFS 2008:360; Socialstyrelsen, 2016) får 

personuppgifter hanteras när det syftar till att utveckla och kvalitetssäkra arbetet. 

Journalsystemet medger ingen avidentifiering vilket medför att granskaren kan se 

patientens personuppgifter, dessa uppgifter behandlades konfidentiellt. All data som 

samlades in är avidentifierad och patientens identitet är därmed skyddad. Vid forskning 

måste risker och nytta vägas mot varandra och i detta fall anser författarna att studiens 

nytta överväger eventuella risker. Nyttan är således inte direkt för de patienter vars 

journaler granskats, utan fördelarna ligger på att eventuellt kunna påverka framtida 

vård. Risken för patienterna bedöms vara låg. Ingen påverkan på den aktuella vården 

kan skapas, utan risken ligger i en upplevelse av olustkänsla inför att patienternas egna 

journal granskas. Studier får endast utföras om riskerna uppvägs av det vetenskapliga 

värde som kan uppnås (SFS 2003:460). Ett kodnummer erhölls via FoU-avdelningen 

och skrevs in i de journaler som granskades. Detta nummer leder till en 

populärvetenskaplig version av projektplanen som patienten kan ta del av, samt namn 

och kontaktuppgifter till ansvarig forskare på FoU-avdelningen. Nyttan i denna studie 

bedöms överväga riskerna.   
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6 Resultat 

Under de fyra åren (2014–2017) journalgranskningen omfattade, förlöstes ca 8400 

kvinnor i aktuell region. Av dessa fick 166 diagnosen GDM under sin graviditet vilket 

motsvarade 1,9%. Åldern på kvinnorna varierade mellan 17–45 år, med en medelålder 

på 32 år. Majoriteten, 58%, av kvinnorna var utlandsfödda, fördelade sig enligt figur 2. 

 

 
Figur 2. Sammanställning av populationens ursprung. Övriga världen är de vars ursprung inte 

presenterats i journalen men där det ändå framgick att personen inte var från Sverige. 
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6.1 Sociodemografisk data 

Två tredjedelar av populationen var omföderskor. Ett signifikant samband kunde ses 

hos omföderskor med GDM och en stigande ålder (p=0.000). Merparten av kvinnorna 

var sammanboende med barnafadern (tabell 1). 

  

Tabell 1 
Bakgrundsvariabler uppdelat efter ålder.  
Variabel Ålder 

<24 år 

n      (%) 

Ålder 

25-30 år 

n      (%) 

Ålder 

31-35 år 

n      (%) 

Ålder 

>36 år 

n      (%) 

Totalt 

 

n      (%) 

      

Födelseland 

(n=166) 

     

Svensk 7      (44) 25     (51) 23     (40) 15    (35) 70    (42) 

Europeisk* 1       (6) 4        (8) 5        (9) 3       (7) 13     (8) 

Asiatisk 3     (19) 7      (14) 15    (26) 14   (33) 39   (24) 

Afrikansk 4     (25) 7      (14)  9      (15) 7     (16) 27   (16) 

Övriga världen 1      (6) 6      (13) 6      (10) 4       (9) 17   (10) 

      

Paritet  (n=165)      

Förstföderska 10   (63) 22    (46) 12    (21) 8     (19) 52   (32) 

Omföderska 6     (37) 26    (54) 46    (79) 35   (81) 113 (68) 

      

Civilstånd 

(n=164) 

     

Sammanboende**  15    (94) 44   (90) 53    (92) 31   (74) 143 (87) 

Ensamstående 0       (0) 1      (2) 2       (4) 3      (7) 6      (4) 

Annan*** 1       (6) 4      (8) 2       (4) 8     (19) 15    (9) 

      

Sysselsättning 

(n=166) 

     

Deltid 6      (38) 8     (16) 11    (19) 11    (26) 36   (22) 

Heltid 1       (6) 17   (35) 14    (24) 10    (23) 42   (25) 

Annan**** 9     (56) 24   (49) 33    (57) 22    (51) 88   (53) 

      

*Övriga europeiska länder förutom Sverige 
** Sammanboende med barnafadern 
***Annan familjesituation, ex särbo, bor i olika länder, bor hos släkt eller vänner 
****Studier, föräldraledighet, asylsökande, arbetssökande 
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6.2 Livsstilsfaktorer och förlossningsutfall 

Förlossningsutfall var övervägande partus normalis (PN) men ingen skillnad sågs 

mellan svensk- respektive utlandsfödda.  

Tabell 2 
Vikt, BMI och förlossningsutfall fördelat mellan svensk- och utlandsfödda. 
Variabler Svenskfödda 

n        (%) 

Utlandsfödda 

n          (%) 

Totalt 

n          (%) 

p-värde 

     

Viktuppgång (n=164)    0.422 

0-7 kg 19      (27)   31        (33) 50       (31)  

≥8 kg 51      (73) 63        (67) 114     (69)  

     

BMI (n=165)    0.743 

<24,9 19      (27) 28        (30) 47       (28)  

≥ 25 51      (73) 67        (70) 118     (72)  

     

Förlossningssätt (n=160)    0.995 

PN 45       (67) 62        (67) 107     (67)  

VE  3          (5) 4           (4) 7           (4)  

Sectio (el. + akut) 19       (28) 27        (29) 46       (29)  

     

För att se om det fanns en skillnad på ingångs BMI mellan svenskfödda och 

utlandsfödda jämfördes även den totala populationen. Där ingångs BMI var ≥ 25 kg/m², 

stod utlandsfödda för 57% jämfört med 43% hos svenskfödda kvinnor. 
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Tabell 3 visar att en övervägande majoritet vid inskrivning på MHV hade ett ingångs-

BMI som motsvarade övervikt och fetma. Resultatet visade att 68 kvinnor (41%) hade 

BMI ≥30 kg/m². Oavsett paritet var det 69% av kvinnorna som hade en viktuppgång ≥8 

kg. 

Tabell 3 

Kvinnornas livsstilsfaktorer under graviditet fördelat på först- och omföderskor. 
Variabel Förstföderska 

n           (%) 

Omföderska 

n           (%) 

Totalt 

n            (%) 

p-värde 

     

Aktivitet (n=148)    0.601 

Fys. inaktiv 16          (34) 41           (40) 57        (39)  

Fys. aktiv 1-3 

ggr/v 

13          (28) 21           (21) 34        (23)  

Fys. aktiv >3 ggr/v 18         (38) 39           (39) 57        (38)     

     

Rökning (n=166)    0.686 

Icke rökare 50          (96) 109        (97) 159      (97)  

Rökare 2             (4) 3             (3) 5           (3)  

     

BMI (n=166)    0.250 

< 24.9 18          (35) 29          (26) 47         (29)  

≥ 25 34          (65) 83          (74) 117       (71)  

     

Viktuppgång 

(n=163) 

   0.477 

0-7 kg 14         (27) 36         (32) 50        (31)  

≥ 8 kg 38         (73) 75         (68) 113      (69)  

     

Samband undersöktes mellan BMI och aktivitet, viktuppgång samt födelseland. Den 

fysiska aktiviteten delades in i två grupper – inaktiva och aktiva. Resultatet visade att 

36% med ett BMI ≥25 kg/m² var fysiskt inaktiva vid inskrivning på MHV. Däremot 

visade 60% att de trots fysisk aktivitet ändå fick en viktuppgång på ≥ 8 kg. Ett 

signifikant samband sågs hos kvinnor med ett normalt ingångs BMI och en viktuppgång 

på ≥ 8 kg (p=0.001).  
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6.3 Maternella och fetala utfall 

Hur förlossningen startade (spontant, induktion eller elektivt sectio) sågs det starkaste 

sambandet mellan omföderskor och elektivt sectio jämfört med förstföderskor och 

elektivt sectio, skillnaden var signifikant. Skillnad sågs vid förlossningssätt där fler 

omföderskor hade PN än förstföderskor, sambandet var signifikant. Störst skillnad sågs 

att föda små barn (≤ 2999g) om kvinnan var förstföderska jämfört med omföderska. 

Tabell 4 
Maternella och fetala faktorer och utfall uppdelat efter först- och omföderskor.  
Variabel Förstföderska 

n            (%) 

Omföderska 

n          (%) 

Totalt 

n            (%) 

p-värde 

Hereditet för diabetes (n=160)    0.911 

Ja 22          (43) 46        (42) 68          (43)  

Nej 29          (57) 63        (58) 92          (57)  

      

fP-glukos vid OGTT (n=162)    0.599 

<9.9 14         (27) 35       (32) 49        (30)  

≥10.0 37         (73) 76       (68) 113      (70)  

     

Behandling (n=162)    0.235 

Kost 29         (56) 72        (65) 101      (62)  

Insulin/Tablett 23         (44) 38        (35) 61        (38)           

     

Förlossningsvecka    0.676 

<36+6 2             (4) 6             (5) 8            (5)  

>37+0 50         (96) 106       (95) 156      (95)  

     

Förlossningsstart (n=159)    0.007 

Spontant 28         (57) 57         (52) 85        (53)  

Induktion 21         (43) 34         (31) 55        (35)  

Elektivt sectio 0            (0) 19         (19) 19        (12)  

     

Förlossningssätt (n=159)    0.044 

PN 29         (58) 77         (71) 106      (67)  

VE 5           (10) 2             (2) 7            (4)  

Sectio (el. och akut) 16         (32) 30         (27) 46        (29)  

     

Barnvikt (n=157)    0.002 

≤ 2999g 10         (21) 5             (4) 15           (9)  

3000-3999g 31         (65) 63         (58) 94         (61)  

4000-4499g 5           (10) 26         (24) 31         (19)  

≥ 4500g 2             (4) 15         (14) 17         (11)  

Sambandet mellan BMI och preeklampsi och sambandet mellan BMI och apgar 

undersöktes. Inget signifikant samband sågs hos de kvinnor med GDM som 

diagnostiserats med preeklampsi. Dock visade resultatet att samtliga kvinnor som 

utvecklat preeklampsi hade ett ingångs BMI ≥ 30 kg/m². Dubbelt så många 
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förstföderskor (6%) utvecklade preeklampsi jämfört med omföderskor (3%), detta var 

dock inte signifikant.  

Resultatet visade att de flesta barn föddes med apgar 7-10 (94%). Apgar ≤6 hos barnen 

vid fem minuters ålder sågs hos de kvinnor som hade ett BMI ≥ 25 kg/m² (7%) jämfört 

med normalviktiga (4%) (p=0.582).  Utfallet av skulderdystoci (1) och prematuritet (3) 

var jämt fördelat mellan svensk- respektive utlandsfödda. 

6.4 Behandling 

Resultatet visade inget samband mellan behandlingssätt och makrosomi, LGA eller 

hereditiet för diabetes. Det sågs ingen signifikant skillnad (p=0.831) i antal makrosoma 

barn (10%) hos kvinnor som behandlades med tablett eller insulin jämfört med kvinnor 

som kostbehandlades (11%). Av 154 kvinnor med GDM föddes 20 barn som LGA 

(13%), det sågs dock ingen skillnad om kvinnorna behandlades med kost eller 

tablett/insulin.  

Resultatet visade att av de medicinskt behandlade kvinnorna (n=61) hade 43% tablett 

metformin och 57% fick insulin. Av de kvinnor som fick tablettbehandling hade 81% 

ett ingångs BMI  >25 kg/m² och 66% av de insulinbehandlade hade ett ingångs BMI 

>25 kg/m². Av de medicinskt behandlade kvinnorna var 63% utlandsfödda.  
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6.5 HbA1c 

Ett samband kunde ses vid normalt HbA1c och barn som hade en normal vikt vid 

födseln (3000g-4499g).  

Tabell 5 
Preeklampsi, BMI och makrosomi i förhållande till HbA1c i T3.  
Variabler HbA1c T3 

≤42 

n       (%) 

HbA1c T3 

>43 

n         (%) 

Totalt 

 

n       (%) 

p-värde 

     

Preeklampsi (n=135)    0.027 

Ja   2      (2)   4       (11)    6         (4)  

Nej 96    (98) 33       (89) 129      (96)  

     

BMI (n=142)    0.078 

< 24.9 35    (34)   7       (18)   42      (29)  

≥ 25 69    (66) 31       (82) 100      (71)  

     

Makrosomi (n=135)    0.001 

Ja   5      (5)   9       (25)   14     (10)  

Nej 94    (95) 27       (75) 121     (90)  

     

Samband undersöktes mellan hereditet och HbA1c i T3 vilket inte visade på något 

signifikant samband (p=0.437). 

 

Ett signifikant samband sågs mellan ökad fysisk aktivitet och normalt HbA1c. 

Majoriteten av de kvinnor som hade ett normalt HbA1c var kostbehandlade jämfört med 

de som behandlades med tablett eller insulin.  

Tabell 6 
Tabellen visar sambandet mellan fysisk aktivitet respektive behandling i förhållande till HbA1c i T3.  
Variabler HbA1c T3 

<42 

n         (%) 

HbA1c T3 

>43 

n         (%) 

Totalt 

 

n         (%) 

p-värde 

Fysisk aktivitet (n=130)    0.036 

Fys. inaktiv 44      (46) 11       (33) 55       (42)  

Fys. aktiv 1-3 ggr/v 17      (17) 13       (40) 30       (23)  

Fys. aktiv >3 ggr/v 36      (37) 9         (27) 45       (35)  

     

Behandling (n=142)    0.031 

Kost 72      (69) 18        (49) 90       (64)  

Insulin/tablett 33      (31) 19        (51) 52       (36)  
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För att prediktera vilken variabel av BMI, behandling och fysisk aktivitet som hade 

störst betydelse med HbA1c hos kvinnor med GDM genomfördes en linjär 

regressionsanalys där HbA1c var den beroende variabeln. Efter jämförelsen var det BMI 

och behandling som visade på störst betydelse. 

Tabell 7 
Regressionsanalys med HbA1c som beroende variabel.  
 HbA1c T1 HbA1c T2 HbA1c T3 

    

BMI p=0.945 p=0.047 p=0.053 

    

Behandling p=0.467 p=0.068 p=0.028 

    

Fysisk aktivitet p=0.395 p=0.401 p=0.807 
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7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Journalgranskning som datainsamlingsmetod ger fördelen att en stor mängd data kan 

inhämtas under kort tid vilket lämpar sig bra för tidsramen av ett examensarbete. I 

kvantitativa studier är ett större antal deltagare att föredra då resultatet är mer sannolikt 

att representera en population. All insamling av data gjordes retrospektivt genom 

journalgranskning. Fördelen är att all data redan finns registrerad och tillgänglig vid 

start. Svagheten kan vara att uppgifter saknas eller är otydliga (Polit & Beck, 2016). 

7.1.1 Urval 

I den här studien granskades 187 journaler och det externa bortfallet blev 21 journaler, 

totalt ingick slutligen 166 journaler i studien. Bortfallet anses inte ha någon avgörande 

betydelse för resultatet men enligt Ejlertsson (2012) ska det externa bortfallet inte 

negligeras. Av dessa 21 hade 15 redan manifest diabetes mellitus med felaktig 

diagnoskod på utskrivna patientlistor, kvinnan flyttade under pågående graviditet och 

några avskrevs från diagnosen GDM. Där dokumentationen var för bristfällig 

exkluderades journalen. Urvalet för denna studie innefattade åren 2014–2017. 

Föregående studie undersökte åren 2009–2012 vilket innebär ett glapp 2013 då 

personnummerlista inte kunde tas fram av den medicinska sekreteraren av oklar 

anledning. 

7.1.2 Datainsamling 

Vid datainsamlingen utgick författarna från studieprotokollet vid den tidigare 

journalgranskningen 2009–2012. Dock justerades vissa variabler enligt önskemål från 

uppdragsgivaren. Hög reliabilitet syftar till att oberoende mätningar ska uppnås med 

liknande resultat, ett mått på studiens trovärdighet och precision. Reliabiliteten får ses 

som ett mått på tillförlitlighet och säkerhet i metoden och ett kvitto på att resultatet inte 

är slumpmässigt. Replikation syftar till att forskare ska kunna upprepa varandras studier 

och få liknande resultat. Om studien inte går att replikera ifrågasätts validiteten (Polit & 

Beck, 2016). Föreliggande studie anses ha god reliabilitet då den troligen bör ge 

liknande resultat vid en upprepning. Reliabiliteten stärks då författarna har använt ett 

studieprotokoll för att underlätta och även säkerställa journalgranskningen. Med hjälp 
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av studieprotokollet togs data ut utefter en bestämd ordning vilket minskade risken för 

bias. Aktuella data togs ut från journaler av bägge författarna och kodades direkt in i 

PSPP vilket också stärker reliabiliteten och minimerar risken att fel data förs in. 

Givetvis kan det ha uppstått bristande uppmärksamhet och fel kod av data förts in i 

PSPP relaterat till den mänskliga faktorn.  

7.1.3 Dataanalys 

Samtliga data har analyserats i PSPP som är ett tillförlitligt statistikprogram. Statistisk 

signifikansnivå är satt till 5% (p=0.05), vilket då kan innebära en felmarginal på 1/20 

(Ejlertsson, 2012). 

Svagheter i studiens datainsamling ses i ett fåtal variabler som är diffusa, vilket kan 

påverka studiens validitet negativt. Som exempel är fysisk aktivitet angivet som inaktiv, 

1–3 gånger/vecka och >3 gånger/vecka. I de fall där det var dokumenterat att dagliga 

promenader gjordes framgick det inte i vilken omfattning. I de fallen kodades att fysisk 

aktivitet utfördes >3 gånger/vecka. Likaså viktuppgång där det endast mäts 0–7 kg eller 

≥ 8 kg, studien visar inte den totala viktuppgången då differensen kan vara allt från ≥ 8 

kg upp till 30 kg. Det kan ge en skevhet i resultatet. HbA1c tolkades av författarna, det 

var inte specifikt dokumenterat vilken trimester provet var taget i. Här fick författarna 

själva räkna ut vilken ungefärlig graviditetsvecka kvinnan befann sig i och på så sätt 

koda i rätt trimester. Det fanns få HbA1c dokumenterade i trimester ett vilket gjorde det 

svårt att jämföra med utvecklingen av HbA1c. En annan svaghet kan vara kulturen på 

avdelning hur det ska dokumenteras. Vissa skrev i löpande text, en del använde sig av 

tabeller vilket innebar att författarna fick ibland leta sig fram för att finna variablerna. 

Kulturen kan även vara så att ”det här brukar vi inte dokumentera” etc. vilket kan 

försvåra datainsamlingen. 

Antalet numbers (n) skiljer sig i tabellerna. Det är det interna bortfallet där 

dokumentation saknades gällande respektive variabel. Det anses ändå vara tillräckligt 

material (minst 81%) för studien då det överstiger de 70–75% som anses vara 

acceptabelt (Billhult, 2017). Ejlertsson (2012) menar att antalet variabler i en korstabell 

inte bör överstiga tre stycken för att tabellen ska vara mer lättläst och överskådligt. I 

denna studie finns en tabell (tabell 1) där fyra variabler presenteras, detta för att 

förtydliga åldersfördelningen hos populationen.  
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Variabeln utbildningsnivå exkluderas då det inte var exakt angivet i journalen, 

författarna tolkade utbildningsnivån utefter deras yrkesbeteckning vilket i sig inte 

bekräftar deras utbildningsnivå. Hos de utlandsfödda framgick det inte alltid vilket yrke 

eller utbildning de haft i hemlandet och vid journalgranskningen var 

asylsökande/studerande på SFI. Vidare exkluderades barnets fP-glukos samt tillmatning 

då det inte var dokumenterat i journalen. Vid egengranskning framkom att variabeln 

komplikationer i tidigare graviditet fallit bort och därmed missats. 

Under övriga världen (n=17) fanns 13 kvinnor som hade ett oklart ursprung i 

anamnesen. Detta kunde läsas i löpande text att de kom från annat land men ej 

specificerat vilket. De kvinnorna kodades in under övriga världen (tabell 1). Det kan 

påverka utfallet gällande fördelningen av födelseland. I variabeln asiatisk inkluderades 

både kvinnor från sydostasien respektive mellanöstern. Det kan också påverka utfallet, 

då kvinnor från exempelvis Thailand har en annan kroppsbyggnad och genetiska 

faktorer än kvinnor från exempelvis Afghanistan. 

7.1.4 Generaliserbarhet 

Då populationen sträckte sig över fyra år med blandat ursprung från olika länder och ett 

större urval än tidigare studie borde stärka resultatets generaliserbarhet. 

Generaliserbarhet är en förutsättning för kvantitativa studier och att resultatet ska kunna 

generaliseras på andra grupper (Polit & Beck, 2016). Utfallet bör gå att generalisera till 

områden med liknande population som urvalet i denna studie. I och med den stora 

flyktingvågen 2015 kan det bli svårt att generalisera till de områden som inte haft någon 

migration alls jämfört med de som haft stor migration. Jämfört med den tidigare studien 

utförd 2009–2012 ses ungefär samma population vilket talar för ett representativt urval 

och kan därmed generaliseras. 

7.2 Resultatdiskussion 

Studien är en uppföljningsstudie på uppdrag av en mellanstor klinik i södra Sverige. 

Syftet var att genom journalgranskning undersöka predisponerande faktorer samt 

maternella och fetala utfall av GDM. De viktigaste faktorerna som påverkar utveckling 

av GDM är förhöjt BMI, viktuppgång under graviditeten samt om kvinnan är 

utlandsfödd. Det stämmer väl överens med flertalet studier som gjorts senaste åren (Kim 
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et al., 2013; Torloni et al., 2009; Zhang et al., 2015;) men även jämfört med 

journalgranskningen från 2009–2012.  

Vid jämförelse av resultat från föregående journalgranskningsstudie och föreliggande 

studie ses inga större variationer. Det framkom att de svenskfödda kvinnorna i denna 

studie är äldre men den totala medelåldern är densamma, 32 år jämnt fördelat mellan 

först- och omföderskor. Livsstilsfaktorerna hos kvinnor med GDM skiljer sig mellan 

studierna. Det ses att fler omföderskor är mindre fysiskt aktiva idag (40%) än vid 

föregående studie (21%). Dock ses ingen större skillnad i BMI men det ses några fler 

(6%) som ökat ≥ 8 kg i vikt hos kvinnorna i denna studie. Positivt utfall är ändå att det 

är 12% färre rökare nu än vid föregående studie. 

Vidare är det fler kvinnor med GDM som klarar sig med kostbehandling nu än tidigare, 

främst ses detta hos omföderskorna. När det gäller det fetala utfallet ses en stor skillnad 

vid förlossningsvecka hos förstföderskor, föregående studie visade att 29% föddes 

prematurt och nu var det 4%. Dock förlöses 4% fler med sectio i denna studie och det är 

en ökad procentuell frekvens av makrosomi hos omföderskorna. I den tidigare studien 

sågs ett samband mellan LGA och viktuppgång över 7 kg, detta samband kunde inte ses 

i denna studie. 

Utfallet visar att BMI fortfarande är förhöjt men det ses en sjunkande tendens hos 

svenskfödda (73%) kvinnor jämfört med föregående studie (83%). Dock ses att hos 

utlandsfödda har det procentuella antalet kvinnor med övervikt och fetma ökat. Totalt 

hade 72% av populationen ett BMI ≥ 25 kg/m² varav utlandsfödda stod för 57%. En 

förklaring kan vara att prevention i form av kost och motion hos svenskfödda börjar ge 

resultat men samtidigt kan de sänkta gränsvärdena innebära att kvinnorna får 

behandling tidigare. En annan aspekt är den ökade migrationen, dessa kvinnor kan ha 

svårt att ta till sig informationen och en del av dem skrivs in senare på MHV och missar 

därmed viktigt provtagning i ett tidigt skede. Studier visar att utlandsfödda kvinnor har 

en ökad frekvens av GDM (Kim et al., 2013; Torloni et al., 2009). Det sågs även att 

omföderskor hade ett högre ingångs-BMI än förstföderskor. 

Globalt ses en ökad prevalens av GDM, främst hos kvinnor från Asien och Afrika 

(Torloni, 2009) vilket stämmer väl överens med studiens population där 40% kom från 

dessa världsdelar. Totalt var det 58% av kvinnorna som var utlandsfödda.  
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Ignell et al. (2013) menar att beroende på etnicitet har kvinnor med GDM en ökad risk 

att drabbas av manifest diabetes inom ett till två år postpartum. Europeiska kvinnor 

hade 4% risk, icke europeiska 17%, arabiska 17%, asiatiska 14%. De arabiska 

kvinnorna har ett högre BMI medan kvinnor från Asien har genetiska faktorer som har 

betydelse. Författarnas resultat med en population av blandat ursprung från olika länder, 

varav hälften är icke europeisk, har då med denna kunskap en ökad medvetenhet att 

dessa kvinnor kan drabbas av diabetes inom 1–2 år.  

Utfallet visar att kvinnor med GDM och fetma löper högre risk att utveckla 

preeklampsi. Samtliga med GDM och preeklampsi hade ett BMI ≥ 30 kg/m². Det var 

4% i studiens population som utvecklat preeklampsi men det ses ändå ett signifikant 

samband. Shamsi et al. (2016) visar att det finns inget samband mellan fetma och 

utveckling av preeklampsi, vilken motsäger vårt utfall. De största riskfaktorerna enl. 

Shamsi et al. (2016) var GDM, hereditet av hypertoni samt mental stress under 

graviditeten. 

Studier visar att barnet löper ökad risk för makrosomi eller LGA när modern har GDM 

(Hansson, 2014; Fadl et al., 2014). I denna studie ses att 10% av barnen föddes 

makrosoma respektive 13% föddes LGA, det fanns dock inget signifikant samband med 

behandlingen av kvinnorna, kost eller medicinsk behandling. Författarna överraskades 

av att metformin användes som medicinsk behandling (43%) i större utsträckning än 

förväntat då studier menar att insulin är den mest effektiva behandlingsmetoden 

(Socialstyrelsen, 2015). Metformin har en nästintill likvärdig glukossänkande effekt 

jämfört med insulin men tablettens fördel är att de har en lättare användning och därmed 

ökad följsamhet. Metformin kan ses vara något effektivare än insulin när det gäller 2h 

glukosvärde men vid fastevärdet ses ingen skillnad (Beyuo et al, 2015). Osäkerhet finns 

dock hur säkert metformin är att använda under graviditet då metformin till skillnad från 

insulin passerar över placentabarriären, men framförallt hur det kan påverka barnen 

senare i livet. Studier (Ijäs et al, 2015) visar att beroende vilken behandling som väljs 

insulin/metformin kan ha betydelse för barnets tillväxt. Behandling med metformin 

kunde ett samband ses med längre och tyngre barn jämfört med de som behandlades 

med insulin. Dock finns det fortfarande för lite forskning kring metformin, är det 

ofarligt på längre sikt? Det råder delade meningar forskarna emellan. Su & Wang, 

(2014) kunde inte se några negativa konsekvenser hos vare sig moder eller barn vid 

användning av metformin under graviditeten medan Ainuddin et al. (2015) såg att 
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barnen hade lägre vikt vid födseln jämfört med de barn vars mödrar behandlats med 

insulin. Det ses även en ökad risk för att graviditeten slutar i en prematur födsel vid 

tidig behandling med metformin (Vanlalhruaii, 2018). 

Denna studie visade att endast 5% av de nyfödda barnen hade en apgar under 7 vilket 

stämmer väl med Fadl et al. (2014) som belyste i sin studie att kvinnor med GDM hade 

mindre förekomst av hotande fosterasfyxi. I denna studie var det 72 % av kvinnorna 

som hade övervikt eller fetma, detta är dock inte signifikant. Ändå talar det för att 

övervikt och fetma är den bidragande orsaken till att förlossningen blir mer komplicerad 

och därmed att barnen blir påverkade (Avci, 2015). 

Jämfört med föregående studie ses i denna en ökning med 15% av de kostbehandlade 

kvinnorna. Vidare ses att kvinnorna som kostbehandlades övervägande håller ett 

normalt HbA1c, detta kan tyvärr inte jämföras då det inte mättes i den föregående 

studien. Det talar dock för att de sänkta gränsvärden har gett ett resultat hos kvinnor 

med GDM. Kanske det kan bero på att kvinnorna fångas upp i ett tidigare skede och på 

så sätt får stöttning och kontroll över sina glukosvärden. Signifikant skillnad i HbA1c 

kunde ses till förmån för de kostbehandlade. Kanske är det så att de som är 

kostbehandlade är smalare också är mer aktiva eftersom de inte justerar sina 

glukosvärden med läkemedel utan medicinen är då kost och motion? 

Hur GDM screenas och behandlas skiljer sig åt i Sverige. Mödrahälsovården borde inte 

vara olika beroende på vilket geografiskt område de gravida kvinnorna bor i. I vissa 

landsting screenas samtliga gravida med OGTT medan andra endast screenar om det 

finns riskfaktorer eller om ett slumpmässigt glukosvärde är förhöjt. Andra olikheter är 

själva screeningen i sig. Gränsvärdena som Socialstyrelsen rekommenderar (men inte 

alla efterföljer) är tagna från WHO där fP-glukosvärden är satta efter venösa fP-glukos. 

På de flesta mödrahälsovårdsmottagningar tas kapillära fP-glukos. Enligt socialstyrelsen 

är inte de venösa gränsvärdena omvaliderade till kapillärt. Provet skiljer sig inte så 

mycket i fastevärdet men efter OGTT är skillnaden större (Socialstyrelsen, 2015). I 

aktuell region följs inte socialstyrelsens rekommendationer då fP-glukos vid OGTT tas 

kapillärt och inte venöst. Dessutom tas inte värdet efter en timma enligt 

rekommendationerna utan endast två-timmars värdet följs upp. Värdet efter två timmar 

ska inte överstiga 8,5 mmol/L, regionens PM säger att värdet ska vara ≥10 mmol/L. 

Detta innebär att om de följde gränsvärdena för GDM enl. Socialstyrelsen (2015) så 

skulle den procentuella andelen kvinnor med GDM öka ytterligare. Jämlik vård som är 
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grunden i all hälso-sjukvård är svårt att eftersträva när det inte är enhetliga gränsvärden, 

utförande och vem som erbjuds OGTT under graviditet eller inte. Utifrån författarnas 

egna erfarenheter har dessutom kvinnor från andra länder annorlunda referensvärden 

och enheter än de som finns i Sverige. I Sverige och Europa har vi övergått till att mäta 

HbA1c i mmol/mol sedan flera år medan t.ex. USA håller de fast vid sitt egna 

referensvärde, mg/dl. I Asien och mellanösterna är det oklart för författarna vilka värden 

som används men kan i så fall betyda extra svårigheter för kvinnan här i Sverige och 

ökar risken för brister i kommunikationen mellan kvinnan och barnmorskan. En fråga 

som kommer upp är i samband med tolksamtal, presenteras rätt referensvärde? Är 

tolken och barnmorskan medveten om att vi har olika referensvärden jämfört med 

kvinnans ursprungsland? En annan tanke är att då de utlandsfödda står för en majoriet 

av den medicinska behandling (63%), beror detta på genetik? Sämre compliance?  

Eftersom utfallet visar att den största delen av de gravida kvinnorna som har diagnosen 

GDM också är överviktiga (72%) och här finns verkligen möjligheten att göra skillnad. 

Mödrahälsovården är en av de första vårdgivare som möter den gravida kvinnan och 

spelar en betydande roll att belysa vikten av livsstilsförändringar för att minska risken 

för maternella och fetala utfall. För barnmorska kan det kännas utmanande att få fram 

budskapet om livsstilsförändringar gällande kost och motion i syfte att minska 

fettmassan och främja hälsa. Alkohol och rökning kanske känns mer naturligt för 

barnmorskan att diskutera med den gravida kvinnan medan övervikt och fetma kan vara 

ett mer känsligt ämne. Ett redskap att ta stöd ifrån är TTM-modellen. Genom att 

använda modellen synliggörs graden av förändringsbenägenhet och interventioner kan 

anpassas utifrån just den nivån. Livsstilsförändringar som oftast har sin botten i en 

beteendeförändring är komplexa och följer oftast inte ett linjärt förhållande (Faskunger, 

2008). Med vår blandade etniska population men ändå representativ för Sverige idag 

2018, ger TTM möjligheten att möta människor just där de befinner sig vilket är 

grundtanken med modellen. Att möta kvinnan där hon är och utifrån de förutsättningar 

just hon har. För att synliggöra var kvinnan befinner sig kan MI som är en speciell 

samtalsteknik med fördel användas. Människor har olika grad av motivation för att 

genomföra långsiktiga livsstilsförändringar och varje individ tillåts var expert på sitt liv. 

Prochaska och diClemente (1982) menar att individen ska tillåtas hälsofrämjande 

resurser på den nivå hon befinner sig för att förflytta sig vidare när målet är uppnått, 

men även att det kan bli ett återfall och ett steg tillbaka. Modellen är tillåtande då den 

även inkluderar de som inte ännu är redo för livsstilsförändringar. Både barnmorskan 
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och kvinnan behöver vara införstådda i hur förändringsprocessen går till. Den inre 

motivationen är kopplat till att se meningsfullheten i en förändring och när kvinnan är 

gravid kan det vara lättare att hitta motivatorn då det inte bara berör henne själv utan 

även hennes väntande barn.  

I den finska stora RADIEL studien lyckades de minska insjuknandet av GDM med 

livsstilsintervention bland gravida kvinnor med hög risk. I studien inkluderades kvinnor 

som tidigare haft GDM och/eller hade ett BMI ≥ 30 kg/m², (n=800). Som en följd av 

individuell livsstilshandledning med insats av förbättrad kost och måttlig fysisk aktivitet 

minskade den totala incidensen av GDM med 39% (Koivusalo et al, 2016). Detta tyder 

på att motiverade kvinnor med GDM har goda förutsättningar att genom 

livsstilsförändringar påverka sitt liv i en hälsosammare riktning. 

8 Slutsats  

Resultatet stämmer väl överens med tidigare forskning att övervikt och fetma är en av 

de största faktorerna till att utveckla GDM vilket bekräftas då 72% av kvinnorna har ett 

BMI ≥ 25 kg/m². Ett samband kan ses mellan patologiskt HbA1c och preeklampsi, men 

även mellan HbA1c och makrosomi. Nya gränsvärden infördes 2015 och WHO ska 

snart implementera nya gränsvärden vilket kommer att innebära att antalet som får 

diagnosen GDM ökar ytterligare. Kommer kvinnor med mild glukosintolerans känna 

oro över att utveckla GDM? Detta ställer större krav på vården och framför allt på 

barnmorskor inom mödrahälsovården framöver. Genom att arbeta effektivt med TTM 

för att göra en livsstilsförändring kommer förhoppningsvis antalet kvinnor som 

utvecklar GDM under graviditet eller får manifest diabetes att minska. 

8:1 Vidare forskning 

Det bedrivs mycket spännande forskning inom området GDM. Samband undersöks om 

predisponerade faktorer såsom avsaknad av D-vitamin då D-vitamin minskar 

glukosabsorbtionen. Probiotikans positiva inverkan på minskad utveckling av GDM, 

också i detta fallet sänker probiotika glukosabsorbtionen.  Dock har studierna inte 

tillräcklig evidens ännu. Forskare undersöker även fenomenet att GDM diagnostiseras i 

större utsträckning under sommarmånaderna när temperaturen är högre, hur ser detta 

sambandet ut? Något annat som väckt intresse hos författarna är att utföra en studie på 
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hur många i denna studies population som verkligen utvecklar manifest diabetes 

mellitus inom fem år som flera forskare antyder. I denna studie fanns inte tillförlitliga 

data om utbildningsnivå har någon relevans för utveckling av GDM vilket hade varit 

intressant att undersöka. Likaså den socioekonomiska faktorn, har den en betydelse för 

kvinnans livsstil?
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