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Summary of the 

associations of 

maternal increased 

adiposity with 

perinatal and long-

term offspring 

outcomes.

Lawlor D. Et al. 2012. Nat Rev Endocrinol 8, 679–688

+ Hvordan skal vi bruke forskningen?

+ Det er mye snakk om høy BMI til gravide generelt. Vi induserer stadig flere pga høy BMI. 
De er høy risiko med tanke på blødninger, section, infeksjoner, dødfødsler , blodpropp 
mm. 

+ Vi bruker store ressurser på å følge opp disse gravide i svangerskapet og fødsel, men gjør 
lite med det forebyggende arbeid.

+ Hadde vært interessant med et seminar der vi snakker mer om forebygging av overvekt. 

+ Hvordan kan vi jobbe på tvers av yrkesgruppene for å nå kvinnen på et tidligere stadium i 
livet?

+ Drive folkeopplysning slik at informasjonen kommer ut til ungdommen på et forståelig 
spark. Det er jo for seint når de har blitt gravide. Vi snakker mye om oppfølging og 
behandling, men har ingen god forebyggende plan. 

Kan vi forebygge 
overvekt og 

fedme hos 
gravide?

Katrine Mari Owe, Forsker PhD
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Oslo Universitetssykehus

↑ Mors alder

↑ Kroppssammensetning
Mor født utenfor Norge

~30% 

Tall hentet fra Medisinsk fødselsregister, april 2022 http://statistikkbank.fhi.no/mfr/

Veileder i fødselshjelp (2020) – adipositas i

svangerskap og fødsel

+Prekonsepsjonell veiledning med vurdering av ko-morbiditet og 

med råd om kost, tilskudd og fysisk aktivitet anbefales, hvis 

praktisk mulig, for alle med BMI > 30 kg/m2 (I-II)

+Klinisk erfaring og fysiologisk kunnskap taler for at redusert BMI, 

godt fysisk aktivitetsnivå og god kontroll på medfølgende 

sykdommer (komorbiditet) på konsepsjonstidspunktet spiller en 

viktig rolle for å redusere risikoen for svangerskapskomplikasjoner
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Kan vi forebygge overvekt og fedme hos

gravide?

Mor
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vektøkning
Preeklampsi GDM

Keisersnitt

Vaginal 

operativ

forløsning

Rifter

Langtidshelse…

Barn

Fødselsvekt
Kroppssammen

setning

Perinatal 

Asfyksi

Behov for 

nyfødintensiv
Langtidshelse

Hvilke endepunkt ønsker vi å intervenere på?

Intervensjoner i svangerskapet: 

Effekt på gjennomsnittlig vektøkning (kg)

Thangaratinam et al. BMJ 2012

Diet: Balansert kosthold bestående av karbohydrater, proteiner og fett + kostholdsdagbok

Physical activity: lett styrketrening, vektbærende trening og gange i 30 minutter

Mixed approach: rådgivning, opplæring om potensielle fordeler ved kosthold og fysisk

aktivitet , og feedback på vektoppgang i svangerskapet (adferds modifikasjon)

Agha M et al. 2014 PLOSOne

Disse studiene inkluderte kvinner med overvekt, fedme og sykelig fedme

Intervensjoner i svangerskapet for å redusere og forebygge fedme hos

gravide kvinner

Type intervensjoner:

- Forebygging (9)

- Behandling (6)

- Passiv

- proaktiv

Før

svangerskapet

I svanger-

skapet

Mellom to 

svangerskap

Hensikt: å evaluere effektiviteten til prekonsepsjonelle helseprogrammer og intervensjoner for å bedre
svangerskapsutfall hos kvinner med overvekt og fedme

Data innsamling: Vi identifiserte ingen studier som møtte inklusjonkriteriene for denne oversiktsartikkelen.

Konklusjon: Vi fant ingen randomiserte kontrollerte studier som vurderte effekten av helseprogrammer og 
intervensjoner før unnfangelse hos kvinner med overvekt og fedme med sikte på å forbedre svangerskapsutfall. Inntil 
effektiviteten av prekonsepsjonelle helseprogrammer og intervensjoner kan slås fast, kan det ikke gis noen 

praksisanbefalinger. Ytterligere forskning er nødvendig på dette området
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Objective: 
We outlined the intervention planning and design process 
to develop an evidence-informed eHealth intervention to 

promote weight management. 

The intervention, based on psychological theories and 
behavior change techniques, has been developed for 
women affected by overweight or obesity who intend to 

become pregnant. 

The Begin Better web application is part of an integrated 
program being evaluated in a clinical trial to assess if 
weight management before pregnancy can influence 

clinical outcomes for mothers and babies. 

Scott J. et al 2022.

Methods: 
Our intervention development process was guided by 
intervention mapping and person-based methods. This 

study documents steps 2 to 4 of a 6-step iterative 
intervention mapping approach informed by the 

Information-Motivation-Behavioral Skills model and 
the findings of a previous interview study. 

We defined behavior change objectives for each of the 
Information-Motivation-Behavioral Skills behavioral 

determinants as well as theory-based behavior change 
techniques and practical strategies. 

We also used persuasive system design principles to assist 
in translating these strategies into a digital environment. 

Scott J. et al 2022.

Results: The resultant intervention comprises nutritional 
and physical activity content along with psychological 
strategies, which are notably absent from mainstream 

weight management programs. 

Strategies to increase motivation, garner social support, 
and promote self-care are integral to maintaining 
engagement with the intervention, which aims to improve 

lifestyle behaviors and enhance well-being.

Important elements include tracking mechanisms for 
percentage progress toward goals to enable feedback on 
behaviors and outcomes; in-application messages of 

praise on entry of goals or habits; and strategies to 
prompt habit formation and action planning via small, 

easily achievable steps toward positive change. 

Et eksempel på hvordan en intervensjon kan planlegges og utvikles for kvinner i målgruppen

Det er behov for 

intervensjoner

på ulike nivåer

for å kunne

forebygge fedme

hos kvinner før

svangerskapet

- Flere

populasjons-

baserte

intervensjoner

for å forebygge

fedme!

Forenklet ekologisk
teoretisk modell:

Barrierer: 

- Tid

- Manglende kunnskap

om overvekt/fedme

- Familie kultur

- Tilgang til sunn mat

Fremmere:

- Motivasjon for endring

- Familie og sosial støtte

- En helhetlig platform for intervensjonen (3-i-1)

- Ønsket informasjon levert til passende tidspunkt

- Regelmessig feedback

- Målsetting!

Endre fokus fra mor til

mor+far

Endre kosthold i stedet

for vektreduksjon

Tiden før man blir

gravid er viktig særlig!
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Effektive intervensjoner er ikke

bare avhengige av individuell

psykologisk evne og

viljestyrke; i stedet fremmer de 

helse i stedet for bare å 

fokusere på kroppsvekt Mann et 

al. 2015
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