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Mål

� Normalisering av blodsocker
� Tidig upptäckt av avvikelser i graviditeten
� Komplikationsfria förlossningar
� Normalt graviditetsutfall

� Extra stöd och trygghet för mammor med riskgraviditet



Hur?

Nära samarbete i teamet
� Barnmorska, obstetriker, diabetesläkare, dietist

� Egenvård, livsstilsåtgärder, medicinsk behandling

� Tät uppföljning

� Använda digital teknik som förenklar
digitala kommunikationshjälpmedel
vid behov rtCGM, isCGM



Diagnoskriterier

Gestationell diabetes
� fP-glukos ≥5,1 mmol/l

� 1 h OGTT P-glukos ≥10,0 mmol/l

� 2 h OGTT P-glukos ≥8,5 mmol/l

Manifest diabetes som upptäcks under graviditet
� Fastande venöst eller kapillärt P-Glukos ≥ 7,0 mmol/L
� HbA1c ≥ 48 mmol/mol
� 2-tim efter 75g OGTT venöst P-Glukos ≥ 11,1 mmol/L eller kapillärt ≥ 12,2 mmol/L

� Tillfälligt uppmätt venöst P-Glukos ≥ 11,1 mmol/L eller kapillärt ≥ 12,2 mmol/L (2 
prov krävs)

Behandling? Uppföljning?



Generell screening för GDM i Skåne

� Hög diabetesrisk à erbjuds 75g OGTT i v 12
� BMI >30
� hereditet för diabetes
� tidigare stort barn >4,5 kg eller LGA
� tidigare GDM

� Alla övriga erbjuds 75g OGTT i v 28
� Ca 95% 

Ca 3-4% av alla gravida i Skåne diagnosticeras med GDM, något lägre frekvens i 
Lund.



Generell screening för GDM i Lund

� Modifierad 2h OGTT genomförs inom basmödravården

� 2h OGTT kapillärt p-glukos - kP-glukos ≥10,0 mmol/l som diagnostiskt värde

� Vid patologiska värden remitteras kvinnan till Specialistmödravården

(vid värden 9,0-9,9 bokas enbart dietistbesök)

Ignell C et al. Evaluation of the relationship between capillary and venous plasma glucose concentrations obtained by the HemoCue Glucose 201+ system 
during an oral glucose tolerance test. Scand J Clin Lab Invest. 2011



Kvinnor som genomgått bariatrisk kirurgi
� Unga kvinnor – kan bli snabbt gravida efter op

� Ofta övervikt och diabeteshereditet

� Ingen OGTT 
� Risk för hypoglykemier
� Annoulunda glukosprofil

� Ökad frekvens av SGA och för tidig förlossning

� LGA vid hög viktuppgång och hyperglykemier

� Viktigt med supplementering av vitaminer etc

� Risk för ileus –upp till 5%



Screening för GDM efter bariatrisk kirurgi

� Mäter 3 dagars, 7 punkts kurva
� ≥ 2förhöjda värden

GDM



Inskrivning och uppföljning på SpecMVC

Inskrivning hos barnmorska

Utbildningsdag och info på KK

Mödravårdsprogram
utökat mödravårdsprogram
tillväxt u-ljud



Inskrivning och uppföljning på SpecMVC

Veckorapportering av blodsocker via Diasend

Telefonkontakt med diabetolog en gång per vecka
Genomgång av metabol kontroll och livstils-åtgärder
Vid behov fysiskt besök 

Rond på Specialistmödravården 1 g per vecka
barnmorska, obstetriker, diabetolog



Glukoskontroll

Diabetesjour tillgänglig 24/7 
� Orolig mamma
� Förlossningsenheterna
� När förlossningsplanen inte fungerar…
� Akut inläggning 
� Kortison vid hotande prematur förlossning
� Insulinjusteringar?
� Pumpjusteringar?
� Kontakt postpartum



Medicinsk behandling

� Insulin
� Lispro alt. Aspart
� NPH insulin (Insuman Basal, Insulatard)

� Metformin
� Ibland

� MIG-studien Metformin versus insulin for the treatment of gestational diabetes
� MiTY-studien - (Metformin in women with type 2 diabetes in pregnancy)
� MiG-TOFU studien (Metformin in gestational diabetes: the offspring follow-up)

MOMPOD-studien (Medical Optimization of management of type 2 diabetes Complicating Diabetes)



Uppföljning av GDM

� Faste kP-glukos postpartum
� Ev. 7-punkts kurva

� Om positiva GAD-ak (6%)
� Fortsätta följa kap-glukos? Justerad förlossningsplan?
� 75g OGTT efter 3 mån
� 50% utvecklar typ 1 diabetes inom 3-5 år



Uppföljning av GDM

� Graviditet som screening för framtida diabetes och CVD?

� Vid ”manifest diabetes som upptäcks under graviditet”
� 75g OGTT efter 3 månader
� Eller omklassifiering?

� Övriga OGTT efter 1 år
� Ca 15% utvecklar diabetes
� Ca 15% IGT



Resultat Lund 2020

� 136 kvinnor med GDM

� Median-ålder 32 år

� BMI 27,8 kg/m2

� Går upp 10,8 kg i vikt
� stor spridning -12-36kg

� Mäter 5,2 glukosvärden per dag i
sista trimester

� 33% - insulinbehandling
� 7% - Metformin (+/- insulin)

� Medelglukos 5,7 mmol/l



Resultat Lund 2020

2020

Hereditet % 55

Icke Skandinaviskt
ursprung % 46,7

Högskoleutbildning % 43,4

2016-2017 2012-2013

52,6 35,4

46,5 33,8

40,4 41,9



Resultat Lund 2020

I Sverige: LGA frekvensen ca 9,5% och kejsarsnitt ca 25-26% hos kvinnor med 
GDM. 

2020

LGA % 6,5

Macrosomi >4000g
% 9,7

Sectio % 24

2016-2017 2012-2013

8,2 7,3

16,3 15,1

28,1 27,8



Resultat Lund 2020

� 136 kvinnor med GDM
� 33 kvinnor med bariatrisk kirurgi - GBP

+ Hereditet
(%)

Icke Skand
ursprung (%)

Högskole.utb
(%) Ålder

GDM 53,5 48 41,2 32,6

GDM - GBP 62,1 42,4 50 32,0



Resultat Lund 2020

LGA
%

Makrosomi
%

SGA
%

Sectio
%

Insulin-
behandling

%

Medel-
glukos
mmol/l

GDM 7,1 10,2 2,0 26,5 29,1 5,7

GDM -
GBP 3,8 7,7 7,7 14,8 40,6 5,7



Mål
- slutet gott….

Vårdteam som behandlar kvinnor med riskgraviditeter

Organisera uppföljning och behandling på olika sätt

Normala graviditeter och normalt förlossningsutfall

Uppföljning av kvinnan postpartum


