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Graviditetsdiabetes eller hyperglykemi 
under graviditet?
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• En fallbeskrivning från Berlin 1823, Frederica Pape 22 
år, kommer med sin femte graviditet och symtom som 
beskrives på följande vis:

• ”she had a really unquenchable thirst- she consumed
more than six berlin measures of beer or spring water, 
although the quantity of urine greatly exceeded the 
amount of liquid consumed, and the urine itself smelt
like stale beer”

• Denna kvinna tillfrisknade post partum

Lite historik
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• ”The outcome of diabetic pregnancy should approximate that of
the nondiabetic pregnancy within 5 years”- målet tyvärr ej 
uppfyllt

Saint Vincent deklarationen
Acta Diabetologia 1989;10 (suppl):143-144
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Hyperglycemia in pregnancy in women aged 20-49 years by IDF region, 2017



• Fadl H, Simmons D. BMJ Open Diabetes Res Care.2016, 11;4(1). Trends in diabetes in 
pregnancy in Sweden 1998-2012.

Graviditetsdiabetes I Sverige
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• Graviditeten genererar en insulinkänslighet men blod glukosnivåerna 
ligger mellan 4-4.5 mmol/l i en graviditet utan diabetes

• Fastevärdena tenderar vara något lägre under graviditet
• Insulinsekretion dubbleras under graviditet
• Insulin passerar ej placenta
• Kortison nivåerna ökar
• Placentahormoner (progesteron, leptiner, HPL)
• hPL (humant placenta laktogen): produceras i stora mängder av 

syncytiotrofoblast (1g/dag), stimulerar lipolys och verkar som 
insulinantagonist

• Pedersen hypothesis: Maternell hyperglykemi stimulerar fetala 
pankreas och ger fetal hyperinsulinism

Patofysiologi
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• Huvudsakliga kolhydrat som överförs från mamman till foster 
• Placenta konsumerar 30-40% av tillgängligt glukos
• GLUTs – ”glukostransportörer”
• Placentan kan även omvandla/producera/lagra glykogen

Transport glukos
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”The fetal glucose
steal”- Desoye and 
Nolan, Diabetologia, 
2016

Early establishment of
Fetal hyperinsulinemia
exaggerates the fetal 
glucose steal

2019-04-02 OGU 2019 Örebro 8



• Diagnos och screening GDM görs olika nationellt och 
internationellt 

• Oklart vilka nivåer skall vi behandla för bästa möjliga nytta

• Vad är hälsoekonomiskt försvarbart?

• Kan vi göra mer skada än nytta att intensivt behandla?

• Vad är långtidskonsekvenserna för mamma/barn?

Vad är problemen?
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• Diagnos GDM ?
• Provtagning – venöst/kapillärt?
• Screening: vilka riskfaktorer och slumpmässiga b-gluc

värden föranleder OGTT (75g)- OGTT till alla
• Handläggning under graviditet (obstetrisk /medicinsk)
• Uppföljning post partum
• Informationen till kvinnan?

Olikheter hittills i Sverige
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•Preeclampsi
•Sectio
•Risk för typ 2 diabetes
•CVDMamma

•Missbildningar (?)
•LGA (large for gestational age)
•Erb´s pares
•Hypoglykemi
•Låg apgar
•Risk för övervikt/fetma/diabetes

Barn

Vilka komplikationer pratar vi om?
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HAPO
(Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome)

Metzger BE, Lowe LP, Dyer AR, Trimble ER, Chaovarindr U, Coustan DR, et al. 
Hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes. N Engl J Med 2008;358:1991-2002.
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Prevalence of maternal complications and excessive fetal weight in normal weight, overweight and obese women with and without GDM. The reference group to the left. 
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Dessa rekommendationer är 
samstämmiga med WHO, IADPSG och 
FIGO rekommendationer
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• På -70 och 80- talet förekom opportunistisk screening med 
urin glukos eller risk faktorer.

• Slumpmässigt blodsocker (initialt 7.0 mmol/l) har använts 
sedan mitten av 1980 talet

• I slutet på 80-talet höjdes ränsen till 8.0 mmol/l
• På 1990-talet infördes riskfaktor + slumpmässigt blodsocker
• Skåne har sedan 1995 haft en förenklad OGTT både som 

screening och diagnostik metod för alla gravida

Sverige-screening

2019-04-02 OGU 2019 Örebro 15



2019-
04-02 OGU 2019 Örebro 16



• Sedan mitten på 80-talet har 75 g OGTT använts som diagnos 
med kriterier fastevärde 6.7 mmol/l och 2 h värde 8 mmol/l 
(kapillärt helblod)

• Sedan början på 1990 talet har tvåtimmarsvärdet 9 mmol/l varit 
gräns efter ett konsensusmöte 1988.

• 1995 började Skåne identifiera IGT (7.8-8.9 mmol/l) separat från 
GDM.

• Örebro-Stockholm har 1997-2010 haft manifest diabetes 
diagnoskriterier för GDM dvs 6.7 mmol/l och 11.1 mmol/l

Sverige ….diagnos
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• Mäta blodsocker 4 ggr/dag (varje dag?)
• Fasteprov och 1 timme postprandiellt
• Dietist
−https://vardgivare.skane.se/patientadministration/patientinformation/br

oschyr/bra-mat-graviditet-och-diabetes/

Graviditetesdiabetes –
blodsockerkontroll efter diagnos
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• Faste värde <5,3 mmol/l
• Postprandiellavärden < 8,0 mmol/l

• Om 3 värden på en vecka är över målet finns indikation för 
farmakologisk behandling

Graviditetesdiabetes – mål
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Metformin (prio 7!) kan användas under graviditet och kan i första hand 
rekommenderas vid
• Höga fastevärden
• Hög basalnivå utan tydliga postprandiella toppar
• Tydlig insulinresistens

Graviditetesdiabetes –
behandling
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• Insulin till resten
• Snabbverkande analoger till måltid
• NPH-insulin till kvällen, ev analog om svårt att nå målet eller nattliga 

hypoglykemier
• https://www.cdc4g.se/sv/till-vardpersonal/riktlinjer

Graviditetesdiabetes –
behandling
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Metformin m höga 
fastevärden
Fortsatt 4 ggr/dag men nu 
absolut varje dag

Graviditetesdiabetes –
blodsockerkontroll efter start av 

farmaka

Insulin
7 punktskurva varje dag
Sensor?
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• Sätt ut alla läkemedel vid 
förlossning

• Kolla p-glukos postpartum
• Remiss primärvården för 

uppföljning
−OGTT 6/12 månader post 

partum

Graviditetesdiabetes –
uppföljning
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Aroda et al; 2015, JCEM
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www.cdc4g.com
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Studie design
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“stepped wedge cluster design” where the clinics are randomised to 
time of change in diagnostic criteria

P: All pregnant women
attending maternal health
care in risk for GDM
I: Switching to new 
diagnostic criteria for 
GDM 
C: Before and after
intervention, that is, 
comparing old and new 
criteria
O: LGA is the main
outcome since the 
treatment of GDM gives a 
significant reduction in 
rates of LGA. 
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1 års uppföljning
2021-2022

Sammanställning 
Obstetriska/neo utfall 

och hälsoekonomi
2019-2020; 1:a 

publikation

11 kliniker

Alla gravida under 
2018 (ca 65 000- ca 
30 000 med gamla 

resp nya dg kriterier)
Data ur 

Graviditetsregistret 
och fou modul med 

lab data

Kvinnan
(65 000)

Typ 2 diabetes 
risk

Barnet
(65 000)

Tillväxt och  
sjuklighet 
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