
Diabetes och graviditet

Lotta Luthander, obstetriker, PO Graviditet och förlossning, Karolinska 

Universitetssjukhuset

Michael Alvarsson, endokrinolog/diabetolog, ME Endokrinologi/Centrum för diabetes, 

Karolinska Universitetssjukhuset

Högriskobstetrik SFOG, 4 maj 2022



Diabetes under graviditet= högriskgraviditet

• Incidens

• Risker för kvinnan och barnet

• Patofysiologi

• Specifika diabeteskomplikationer –
retinopati/nefropati/ketoacidos

• Handläggning 
(obstetriskt/diabetologiskt)

• Prekonceptionell rådgivning
• Målvärden blodsocker

• Frågor för framtiden

• Diabetesbehandling under 
graviditet – peroral, pump/CGM

• 1:a trimestern

• 2:a trimestern

• 3:e trimester

• Förlossningen

• Postpartum

• Det nyfödda barnet



• Vi tar på oss riskglasögonen 
en stund…



Incidens i Sverige

• Typ 1- diabetes - 0,5-0,6% av alla gravida

• Typ 2- diabetes – ca 0.3%, prevalensen ökar

• Graviditetsdiabetes - mellan 1,2 % och 15,6 % i Sverige 





Risker för kvinnan

• Blodtrycksstegring, proteinuri 
och preeklampsi

• Makulaödem, progress DRP

• Nefropati

• Hypoglykemiskt koma

• Diabetisk ketoacidos

• Sectio

• Långdragen förlossning

• Förlossningsskador pga LGA



Risker för kvinnan
Registerstudie, 5000 gravida diabetiker, 1,2 milj kontroller

Grav. inducerad hypertoni              1.6      0.87 1.53

Pre-eklampsi - mild 9.7 2.0 4.3

Pre-eklampsi – svår 4.3 0.8 4.47

Kejsarsnitt 46 12 5.31

Instrumentell förlossning 9.6 6.6 1.41

[Gravida typ 1 diabetes  i Sverige 1991 - 2003 Persson Martina et al Diabetes Care 32:2009]

Diab%   Friska %    OR



Risker för barnet

Intrauterin fosterdöd 1.5 0.3 3.34

LGA                           31.0 3.6 11.4

SGA                          2.3 2.5 0.71

Missbildningar 4.7 1.8 2.5

Apgar <4 vid 5 minuter 0.80 0.30 2.39

Andningssvikt            9.5 2.6 3.42

[Gravida typ 1 diabetes i Sverige 1991 – 2003 Persson Martina et al Diabetes Care 32, 2009]

Diab%   Friska %    OR



Asfyxi

Svår asfyxi under förlossningen:

Diabetes före grav           (OR 4.3, 1.1-17.7, 95% KI) 

Graviditetsdiabetes          (OR 4.1, 1.6-10.1, 95% KI) 

[Berglund S et al. Acta Obstet Gynaecol Scand
2010;89:39-48]



Är det ”normalstora” diabetesbarnet relativt sett tillväxthämmat?

• 157 gravida med CGM

• sFlt-1 antiangiogenetisk faktor

• placenta growth factor(PlGF)

• HbA1c cutoff 48

• Time Above Range (TAR) > 30%



Är det ”normalstora” diabetesbarnet relativt sett 
tillväxthämmat?

• Frisk placenta=

• P1GF> 100 och sFlT/P1GF ratio> 85

• HbA1c < 48                       HbA1c > 48

• TAR <30%                          TAR > 30%

• Sjuk placenta=

• P1GF < 100 och sFlt-1/P1GF ratio < 85

• HbA1c < 48                       HbA1c > 48

• TAR > 30%                         TAR > 30%

Lättare barn Större barn Större barn Lättare barn

Bra glukoskontroll Bra glukoskontrollSuboptimal  glukoskontroll Suboptimal  glukoskontroll
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Patofysiologi

• graviditetshormonerna –
• human placental growth hormone (GH-V), östrogen och 

progesteron = anti-insulin effekt; 

• human placental lactogen (hPL) = beta-cellstillväxt → ökad 
insulinproduktion

• ökad lipolys → ökade nivåer av fria fettsyror

• minskat glukosupptag 

• ökad ketogenes → ökad risk för ketoacidos



Patofysiologi

• glukos och aminosyror passerar placentabarriären

• dvs fostret har samma blodglukosnivå som mamman!

• fostret producerar eget insulin i fysiologisk nivå från 
vecka 26-27



Diabetologia 2016 

Jun;59(6):1089-94 



Retinopati och graviditet

• Prekonceptionell bedömning helst

• Regelbundna ögonkontroller (varje trimester)

• Ökad risk vid lång DM duration (retinopati & högt HbA1c)

• Laserbehandling prekonceptionellt helst

• Mest fruktad - snabb progress maculaödem
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Retinopati: normal ögonbotten



Retinopati: allvarligt maculaödem



Nefropati och graviditet

• Värdera albuminuri - U-albumin/kreatinin prekonceptionellt

• Värdera filtrationen – eGFR



Risk of chronic kidney disease (CKD) progression, frequency of visits, and referral to 

nephrology according to glomerular filtration rate (GFR) and albuminuria. 

American Diabetes Association Dia Care 2021;44:S151-

S167

©2021 by American Diabetes Association

Mikroalbuminuri Makroalbuminuri =Nefropati



Nefropati och graviditet

• Värdera albuminuri
• Redan MAU mångdubblar risken för preeklampsi (PE)

• Nefropati ökar risken för PE, förtidsbörd, SGA och sectio

• Värdera filtrationen
• Mild CKD >60 ml/min, liten risk för progress

• CKD 3-4 eller makroalbuminuri, risk för progress r/t okontrollerad hypertoni

• ESKD, prognostiskt bättre invänta njur-tx

• BT-kontroll viktigaste faktorn vid diabetesnefropati
• ADA rekommenderar mål-BT 110-135/85 mmHg under graviditet 



Diabetesketoacidos (DKA) vid graviditet

• Förekommer hos 0.5-3% av gravida med diabetes

• Maternell mortalitet < 1%

• Fetal mortalitet 9-36% och ökad risk för förtidsbörd → akut 
tillstånd

• Symptom: illamående, kräkningar, törst, polyuri, polydipsi, 
buksmärta, mental påverkan med förvirring och koma

• Hyperglykemi kan vara mild (glukos>12 mmol/L)

• Pumpanvändare mer känsliga, har inga insulindepåer



Varför bildas ketoner ?

Insulinbrist 

+ 

Motregulatoriskt hormonöverskott

• glukagon

• kortisol

• katekolaminer

• tillväxthormon



Diabetesketoacidos (DKA) vid graviditet

• Multidiciplinärt omhändertagande-
IVA

• Metabol acidos (arteriellt eller
venöst pH <7.30) 

• Tillför insulin – hämma lipolys = 
ketonbildning

• Korrigera vätske- & elektrolyt-
rubbning 

• Fosterövervakning/CTG



• Det var lite teoretisk bakgrund, då kanske det är dags att planera en 
graviditet…



Prekonceptionell rådgivning

Prekonceptionell mottagning önskvärd 

• Sträva efter HbA1C < 48 mmol/mol – helst < 42

• Välreglerat blodtryck  < 135/85 mm Hg

• Folsyra 1 mg/dag 

• Normal thyroideafunktion (TSH < 4mE/L)

• Utrusta T1D pat med FGM (Libre) om ej CGM



Prekonceptionell rådgivning

Identifiera riskpatienter:

• Dåligt reglerade blodsockernivåer

• Sen-komplikationer med blodkärlspåverkan

(retinopati, nefropati, neuropati och angiopati)

• Om nefropati – 50% risk för preeklampsi



Målvärden för blodsocker vid positivt gravtest 

• Sträva efter HbA1C < 48 mmol/mol – helst 42

• Före frukost – blodsocker < 5,3 mmol/l

• 1 timme efter påbörjad måltid 

• (frukost, lunch & middag)

– blodsocker < 7,3 mmol/l

• Före sänggående < 6 mmol/l

Blodsockret kommer då att ligga mellan 4-7 mmol/l









Freestyle Libre 2

Freestyle Libre
+ via Bluetooth Larmfunktion 
Lågt/Högt/Signalförlust 
(valbar)



Parametrar Gravida Standardrisk hypo
Aktiv tid CGM ≥70% ≥70%

Medelglukos mmol/L <6,2 <8,6

Glucose management indicator (GMI) 

mmol/mol

<42 <53

Glukosvariabilitet (CV) % ≤36 ≤36

Time above range level 2 (TAR2): 

>13,9 mmol/L <5

Time above range level 1 (TAR1): 

>10,0 mmol/L <25

Time above range level 1 (TAR1): >7,8 

mmol/L

<25

Time in range (TIR):         3,9-10 

mmol/L

>70

Time in range (TIR):         3,5-7,8 

mmol/L >70

Time below range level 1 (TBR1): <3,9 

mmol/L

<4

Time below range level 1 (TBR1): <3,5 

mmol/L <4

Time below range level 2 (TBR2): <3,0 

mmol/L <1

<1

2019 ATTD Consensus



Utvärdering av  CGM-data - strategi
• Utvärdera hur adekvat data är

• 14 dgr? – aktiv CGM >70%?

• Utvärdera den totala glukoskontrollen

• Medelglukos <6,2? – GMI <42?

• Identifiera och adressera TBR

• TBR1 <4%? – TBR2 <1%?

• Identifiera och adressera hög glukosvariablitet, %CV

• CV ≤36%?

• Identifiera och adressera TAR

• TAR1 <25%? - TAR2?

• Förbättra TIR

• TIR >70%?





FÖRSTA TRIMESTERN

• Värdera metabol kontroll och 
thyroideafunktion

• Njurfunktion? Ögonpåverkan? 
Andra komplikationer?

• Tät kontakt med 
diabetolog/diabetes ssk för 
insulinjustering

36



FÖRSTA TRIMESTERN

• Ökad risk för hypoglykemi

• ökad insulinkänslighet (hormonell 
påverkan)

• intensifierad behandling

• hyperemesis

• ”Unawareness”- minskad 
förmåga att känna hypoglykemi 
– risk exvis bilkörning –
informera



ANDRA TRIMESTERN

• Stabilare blodsockernivåer

• Ökat välbefinnande, mindre oro

• Fortsatt kontakt med diabetolog/ 
diabetes ssk för insulinjustering

38



TREDJE TRIMESTERN

• Insulinresistens med ökat 
insulinbehov (v 26-28)

• Stor variation, ofta +100% under 
graviditeten

• När placentafunktionen avtar mot 
slutet av graviditeten minskar 
insöndring av hormoner från 
placenta -> minskad insulinresistens. 

39



Förlossningsplanering

• Vaginal förlossning planeras i första hand

• Induktion senast vecka 40+0 (typ 1 & 2) 40+6 (GDM) eller 
tidigare vid accelererande fostertillväxt

• Sectio mer frikostigt vid stora barn

• 40 – 50% sectio i Sverige vid insulinbehandlad diabetes
www.nice.org.uk



Blodsocker och insulin under förlossningen

• Skriftig förlossningsplanering avseende insulindoser omkring v.36

• I aktiv förlossning: minska dygnsdosen med 30-50% 

• Blodsockret ska ligga strikt mellan 4-7 mmol/L

• Får inte svälta!

• Blodsockerkontroll 1 gång/tim

• Om blodsocker >7mmol/L ges snabbverkande insulin 

(2-8 E) alternativt sänk glukosinfusion



Handläggning under förlossning

• Kontinuerlig CTG

• Undvik 
långdraget 
förlopp



Diabetesgraviditet  postpartum

• Diabetes typ 1 och 2
• Minska insulindos med ca 50%
• – 10% ytterligare om kvinnan vill amma
• Be diabetolog om hjälp om b-glu är svårinställt
• Kolla att uppföljning är planerad

• GDM
• Avsluta insulinbehandling
• Blodsockerkurva dag 2 el 3, läkarkontakt om b-glu>10
• OGTT 2-3 mån efter partus, 3-5% behöver beh
• Rek kontroll av fasteblodsocker och blodtryck årligen
• HbA1c 1 ggn/år ?  
• 20% risk för typ 2 DM inom 10 år 



Frågor för framtiden

• Accelererad tillväxt hos T1DM- hur övervaka och när förlösa?

• Minskande insulinbehov i sen graviditet- hur värdera, övervaka och 
när förlösa?

• Metformin vid GDM och T2DM samt avtagande tillväxt- när sätta ut 
Metformin?

• När förlösa vid ketoacidos?

• Flödesförändring på ulj- kronisk låggradig hypoxi?



Tack för uppmärksamheten



prospective, randomised, placebo-controlled trial
Insulin med och utan Metformin
250 patienter i varje arm

- Ingen skillnad i barnutfall (composite neonatal outcome)
- Metformin-gruppen hade 

- bättre glykemisk kontroll
- behövde mindre insulin
- färre sectio 53% vs 63%
- lättare barn
- färre LGA

- fler SGA-barn



Prospektiv, randomiserad, placebo-kontrollerad studie
Insulin med och utan Metformin
250 patienter i varje arm

- Ingen skillnad i barnutfall (composite neonatal outcome)
- Metformin-gruppen hade 

- bättre glykemisk kontroll
- behövde mindre insulin
- färre sectio 53% vs 63%
- lättare barn
- färre LGA
MEN
- fler SGA-barn

- Potentiella långtidseffekter som neurologiskt
utvecklingsförsening, fetma, hypertension, diabetes, 
hjärtkärlsjukdom



Review, 6 studier (n 14-249)

Metformin säkert under graviditet
Inte utvärderat som monoterapi vid T2DM

Om inte SGA misstänks- då icke utvärderat

Fler studier behövs för att förstå 
varför Metformin ökar risken för SGA 
samt för att utvärdera långtidseffekterna 
av Metforminexposition in utero


