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”Våga väga” interventionsprojekt för feta gravida kvinnor 
2006 tom 2014 Danderyds sjukhus, Bmm Prima Liv och 
2013 tom 2015 på Luna Bmm i Södertälje (Lindholm et.al. Acta Obstr, 
2010)

Disputation december 2013: 

Clinical and epidemiological aspects of obesity during
pregnancy and the puerperium

Referensgrupp Graviditetsregistret



Professor Neena Modi, 26 May 2015
President of the Royal College of Paediatrics and Child Health

“The UK National Health Service (NHS) and many 
other countries are wasting millions on doomed 
anti-obesity strategies - because they do not realize 
that babies start to become fat even before they 
are born”



Graviditet och fetma
13,2 % av alla gravida i Sverige är feta, 25,5% 
överviktiga, Graviditetsregistret 2014



Några risker med fetma under graviditeten

Risk för preeclampsi och graviditetshypertoni ökar 
4 - 5 ggr Bodnar et. al. 2007

Graviditetsdiabetes ökar 2,6 - 4gg (Villamor and Cnattingius 2006) 

IUFD 4 - 5 ggr ökad risk Cnattingius, Villamor, 2016

LGA 2 - 4 ggr ökad risk Cedergren, 2004

Sectio 2 ggr vanligare hos feta gravida kvinnor (Yu et al. 

2006)



Risk med stor viktuppgång under graviditeten 
för modern

70% av överviktiga kvinnor börjar sin övervikt i 
samband med graviditeten Linne´ et.al. 2002 

Stor viktuppgång under graviditeten är den 
starkaste faktorn för att bli överviktig (över 15 kg)

Starkaste faktorn för barn, LGA Vesco et.al. 2011



Optimal viktuppgång under graviditet

Am. Institute of Medicine 2009

BMI < 18,5 Rekommenderad viktuppgång
12.5-18kg

BMI 18,5-24.9 Rekommenderad viktuppgång    

11,5-16kg

BMI 25-29,9 Rekommenderad viktuppgång     

7-11,5 kg

BMI > 30 Rekommenderad viktuppgång          

5-9 kg



Några studier i Sverige

I-M Cleasson, Weight gain restriction for obeses pregnant women, 
2007, Linköping

Viktiga mammor, Göteborg, Med Dr A Glantz et.al. 2 extra besök i 
början av graviditeten, dietist, kost- och motionsråd, FaR, stavar, 
stegräknare. Vägning varje besök 5 min längre. 8,6kg/12,5 kg 
viktuppgång, postpartumvikt -0,2/2,0 kg. Lika många besök till 
Barnmorskan.

HSF utvecklingsstudie för riktad prevention av övervikt och fetma hos 
gravida och barn HPÖ

Irisstudien, SLL, prof F Rasmussen,med Dr H Bjermo, Centrum för 
epidemiologi, pågående studie i SLL: RCT motiverande samtal, 
självmonitorering och återkoppling. Kan interventionen effektivt 
förebygga viktretention under graviditeten/12 mån efter graviditeten?



Trend viktuppgång i Sverige



Effect of diet- and lifestyle-based metabolic risk-
modifying interventions on preeclampsia: a meta-
analysis 

Rebecca Allen, Thangaratinam et. Al. 2014

18 studier, interventioner med kost reducerade
risken för PE med 33% (RR 0.67)

Studierna visade viss påverkan på frekvensen av
gestations diabetes



Fast food consumption and gestational 
diabetes incidence in the SUN project
Dominguez LJ, et al 2014 PloS one

Fast food consumption was significantly associated 
with a higher risk of incident gestational diabetes, 
OR of 1.31 and 1.86 for the intermediate and high 
categories, respectively, versus the lowest category 
of baseline fast food consumption (p = 0.007).



Effects of exercise during pregnancy on mode of 
delivery: A meta-analysis Acta Obstetricia et Gynecologica 
PoyatosLeon R, et al. 2015

Physical exercise during pregnancy may increase the 
likelihood of normal delivery (RR=1.12, 95%CI 1.01–1.24; 
p=0.041), 

Reducing the risk of cesarean delivery (RR=0.66, 95%CI 
0.46–0.96; p=0.028). 



At. Lifestyle during pregnancy and risk of
Obesity in the offspring
Mourtakos et.al. 2015

Nation database, Grekland, 5.125 barn matchade med sina 
mödrar

OR för fetma vid 8åå ökade med 1 kg GWG hos modern 
(1,01), rökning (1.47) och minskade om modern motionerat 
måttligt under graviditeten (0,77)

Viktuppgång över rekommenderad viktuppgång ökade 
risken för fetma vid 8 åå (OR 1,26)  



Barker hypotesen / epigenitik
Tidig suboptimal nutrition kan ge konsekvenser för 
hälsan i vuxen ålder  

Epigenitik = hur olika gener utrycks utan att själva 
gensekvensen ändras i DNA

Hur olika gener uttrycks är föränderligt och 
påverkas av omgivningsfaktorer som t.ex. kosten



Holland, famine 1944-1945
Tyskland ockuperade en del av Holland under 2:a 
världskriget och befolkningen svalt i flera månader

Befolkningen fick 2 skivor bröd, 2 potatisar och en 
bit sockerbeta/dag

Gravida kvinnor som utsattes för detta i 3:e 
trimestern fick barn som vägde ca 10 % mindre

Gravida som utsattes för svält i 1:a trimestern fick 
barn som hade ökad risk för fetma som vuxna 



Vad händer om gravida och 
ammande möss äter fel kost?
(Ailhaud, Guesnet et al. 2008)



Essentiella fettsyror
Alfalinolensyra (ALA) och Linolensyra (LA) är essentiella 
fettsyror (EFA)

LA konverteras till omega-6 fettsyror ffa till arakidonsyra 
(AA) 

ALA konverteras till omega-3 fettsyrorna EPA och DHA 

Viktig med balans mellan omega-6 och omega-3 fettsyror

Aktiv transport via placentan till fostret av DHA

Jod, Zn, vit B6 och vit E behövs för att EFA ska konverteras



ALA, LA och LCPUFA
Viktiga för utveckling av CNS

DHA, huvudsaklig komponent i retina och viktig för 
optimal utveckling av synen

AA och DHA viktig del i cellmembran, syntes av 
prostaglandiner och tillväxthormoner mm



På stenåldern var intaget 1:1 mellan Omega-3 och Omega-6 
idag 1:8-20 gg ( I USA 1:30 gg)

Rekommendation 1:2-6



Omega-3 rik mat: fet fisk, skaldjur, rapsolja (22% Omega-3, 
10% Omega-6), linfröolja (57% Alfalinolensyra, 18% 
Linolensyra), valnötter

Omega-6 rik mat: majsolja (1:56), solrosolja (1:622), 
hasselnötter, kött 





Resultat 
Storck Lindholm, Strandvik, Altman, Palme Kilander, PLEFA 2013

Omega 3 fettsyror var signifikant lägre och kvoten n-6/n-3 
högre i plasma hos barnen och i bröstmjölken hos feta 
kvinnorna än hos de normalviktiga

Kvinnorna från Våga väga projektet låg mer lika de 
normalviktiga kvinnorna och barnen

Ingen skillnad i BMI vid 1åå



Omega – 3 koncentration i bröstmjölk



Omega – 6 / Omega – 3 kvot

3 days 10 days 1 month 2 months
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Slutsats
Moderns kost och motionsvanor under graviditet och 
amning har betydelse för barnet !

Feta gravida kvinnor kräver extra uppmärksamhet under 
graviditeten

Liten skillnad i kost o motion kan göra  stor skillnad på lång 
sikt



Vilka studier behövs?
Preconception care, hur går det att på bästa sätt förbereda
kvinnor inför kommande graviditeter? Intervention vid 
preventivmedelsrådgivning, cellprovstagning på MHV?

Vilket är det mest kostnadseffektiva sättet att hjälpa
kvinnorna att lägga om livsstilen under graviditeten? Hur
ska vi nå de mest utsatta kvinnorna?

Hur påverkas barnet på sikt av moderns kost och
motionsvanor? 

Person-centred care

. 


